
 

 

 

 

 

 البيئية إعالن عن فتح باب الترشيح لفائدة الجمعيات

 لعضوية اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل
 

 : تقديم .1
 

بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية  11.99اإلطار  -تماشيا مع األهداف المسطرة في القانون

 السلبية اآلثار من والساحلية البحرية البيئية المنظومات حمايةالذي ينص على  لمستدامةا

بتنفيذ   1..9.95من الظهير الشريف رقم  5وطبقا لمقتضيات المادة   ،األنشطة لمختلف

-95-161م رقم المرسومن  9وتبعا لمقتضيات المادة ، المتعلق بالساحل 9.99.رقم القانون 

عضاء واختصاصات وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للتدبير المندمج بشأن تأليف وعدد أ 9

 للساحل واللجان الجهوية وكيفيات إعداد المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل،

من الدستور التي تنص على حق الجمعيات في المساهمة  13 و 12 موادلمقتضيات ال وتنفيذا

كتابة الدولة لدى وزير الطاقة  تعتزم ،في بلورة السياسات العمومية وتفعيلها وتقييمها

، بصفتها رئيسة للجنة الوطنية السالفة  المكلفة بالتنمية المستدامة والمعادن والتنمية المستدامة

هذه  لعضوية  لالنضمام تنشط في مجال حماية الساحل( جمعيات 5سة )خم انتقاءالذكر، 

 .الوطنية اللجنة

تتمحور حول إبداء الرأي حول مشروع  اللجنةوتجدر اإلشارة إلى أن اختصاصات هذه 

 :ومشاريع المخططات الساحلية الجهوية، وذلك بهدف  المخطط الوطني للساحل
 

  مجال حماية الساحل واستصالحه تحديد التوجهات واألهداف العامة المراد بلوغها في

والمحافظة عليه، مع مراعاة السياسة الوطنية المتبعة في مراقبة إعداد التراب 

 وأهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية؛

 إدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية؛ 

 تحديد المؤشرات المناسبة الواجب مراعاتها؛ 

 قيام بها من أجل وقاية الساحل من التلوث ومحاربة التنصيص على التدابير الواجب ال

 هذا التلوث والتقليص منه؛

  ،إلخ.ضمان االنسجام والتكامل بين التصاميم الجهوية للساحل 
 

لعضوية اللجنة لالنضمام في انتقاء الجمعيات الخمس وتكريسا لمبدئي الشفافية والمساواة 

الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية كتابة ، قررت الوطنية للتدبير المندمج للساحل

وفق الشروط والكيفيات  فتح باب الترشيحاعتماد طريقة  المكلفة بالتنمية المستدامة المستدامة

 المحددة في هذا اإلعالن.
 

 :شروط الترشيح .2
 

 يفتح باب الترشيح لفائدة الجمعيات المستوفية للشروط التالية :



  ؛ ومحَينة قانونية سليمةتكون الجمعية في وضعية أن 

 و البيئة على المحافظةمرتبطة ب أن تكون أهداف الجمعية وكذا أنشطتها الرئيسية 

 ؛الساحل حمايةخاصة بمجال 

 .أن تتوفر على موارد بشرية ذات خبرة في مجال المحافظة والتدبير المندمج للساحل 
 

 :ملف الترشيح .3
 

  بة اتك ةموجه إلى السيد المندمج للساحل الترشيح لعضوية اللجنة الوطنية للتدبيرطلب

 ؛المكلفة بالتنمية المستدامة  الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة

 والذي يمكن تحميله من  ،وفق النموذج المرفق ،وأنشطتها حول الجمعية بطاقة تقنية

  المكلفة بالتنمية المستدامة لكتابة الدولة لكترونيالموقع اإل

www.environnement.gov.ma   موقع الوزارة المكلفة بالعالقات مع  أو من

 association.ma-www.charakaالبرلمان والمجتمع المدني الخاص بالجمعيات 

 محضر الجمع  ،وصل إيداعآخر  ،األساسي للجمعية نظامالللجمعية ) الملف القانوني

 ؛ األعضاء(الئحة ، العام األخير

  ؛ )مشاريع، اتفاقيات، برامج، إلخ(  الساحلتقرير حول األنشطة المنجزة في مجال 

 اللذين( غيابه حالة في عنه ينوب ومن الرسمي العضو) للعضوينذاتية السيرة ال 

، مصحوبة اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل أشغال لحضور الجمعية اتقترحهم

بصورة فوتوغرافية حديثة العهد، مع اإلشارة إلى األشغال واألنشطة التي عمال بها 

 . في مجال حماية الساحل

  التي ينتمي إليها العضوين المقترحين الرئيس أو المسؤول القانوني للجمعية موافقة

 .اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل أشغال لحضور
 

أو المسؤول القانوني للجمعية على جميع صفحات الوثائق يجب وضع خاتم وتوقيع الرئيس 

 .المكونة لملف الترشيح

كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية إلى  في ظرف مغلق  يرسل ملف الترشيح

حي الرياض، ، 96بلوك  ،شارع العرعار 1ــــ الكائن ب المكلفة بالتنمية المستدامة  المستدامة

كتابة بمقر  ن إيداعه مباشرة بكتابة مديرية الشراكة و التواصل و التعاون،اط. كما يمكالرب

 الدولة .

 

 
 

 

 : أجل إيداع الترشيحات .4
 

الساعة الرابعة بعد الزوال آخر أجل إليداع ملفات  على 2112فبراير 8 الجمعة  يعتبر يوم

 .الترشيح

 

 :انتقاء الجمعيات .5
 

على معايير محددة،  عملية إجراء انتقاء الجمعيات بناءًا معينة بقرار، تتولى لجنة مختلطة

 على الموقع اإللكتروني لكتابة الدولةالجمعيات الخمس المنتقاة الخاصة ب النتائج إعالنسيتم و

لرؤساء  سيوَجه، كما  www.environnement.gov.ma  المكلفة بالتنمية المستدامة

ر أشغال اللجنة الجمعيات المنتقاة قرار اإلعالن عن النتائج وكذا الدعوات الرسمية لحضو

 الوطنية المذكورة
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