
  
  

تفعيال لخالصات الملتقى الجهوي األول للجمعيات الناشطة في المجال البيئي والحفاظ على التراث 
في "  جمعية طبيعة وتراث"، بمبادرة من 2006  ابريل30 بتاريخ الطبيعي بالجهة الشرقية المنعقد 

 جهويال  الملتقى  تم تنظيم البيئية و تثمين التراث الطبيعي الثقافةنشرإلى إطار مشروعها الهادف 
 مشروع عرض حيث ، . بوجدة2007 نونبر 24 يوم حتضنة لهذه المبادرة مبمقر الجمعية الالثاني 

بعد و.  لتنظيم العمل التشاركي في اطار كونسورسيومامرجعباعتباره لمصادقة للمناقشة واميثاق مبادئ 
اإلطار يحدد   لميثاقيغة توافقية صبلورة ت بنود الميثاق المقترح تمفسج المجال لتعميق النقاش حول

  .وجهات وأهداف العمل المشتركرسم تت لالنضمام للكونسورسيوم و المؤطرة تزامات لوالشروط واال
  "كونسورسيوم بيئة و تراث الشرق: "التكتل الجمعوي اسموقد أطلق على هذا 

"Consortium environnement et Patrimoine de l’Oriental (CEPO)" 
  :م أهدافه من أه

   على بعضها البعض قصد التشاور و تبادل المعلومات والخبرات و التجارب؛ة المشاركانفتاح الجمعيات •
  تأصيل العمل التشاركي بتشجيع التواصل بين الجمعيات في أفق نسج عالقات ميدانية للقيام بأنشطة مشتركة؛ •
االرتقاء به إلى مجال االحترافية من خالل و تحسين أداء الجمعيات  تأهيل العمل الجمعوي بالجهة الشرقية و •

  ؛ارتكازه على منهجية تأخذ بعين االعتبار المعطيات المعرفية و العلمية
  ؛ متنوعةأنشطة إشعاعيةنشر الثقافة العلمية و التقنية بتنظيم ندوات و معارض و خرجات ميدانية و  •
تنظيم ورشات تكوينية و رحالت استكشافية حول البيئة و التراث الطبيعي لفائدة الجمعيات المنخرطة في  •

  الكونسورسيوم؛
   وتوعيته لكي يهتم بوسطه البيئي؛تعبئة الرأي العامبذل الجهود الممكنة وإعمال اإلمكانات المتاحة من أجل  •
  لطبيعي على الصعيد الجهوي و الوطني و الدولي؛التعاون مع كل الفاعلين في مجال البيئة و التراث ا •
 و؛القيام بدراسات ميدانية •
 و حسن تدبير الموارد ي البيئالبعد إدماج على والعمل الرأي إبداء بناء قوة اقتراحية قادرة على ل السعي •

  .الطبيعية في كل المشاريع التنموية لتحقيق تنمية مستدامة
لجهة الطبيعي لتراث الدانية لنشر الثقافة البيئية و التعريف ببرمجة أنشطة ميعن اللقاء  كما أسفر

  .ملكةم عبر تراب الجهة الشرقية لل) جمعية25(تشارك فيها الجمعيات المنخرطة 
 و تتبع القضايا المطروحة و تنفيذ  المشكلة للكونسورسيوم،للسهر على التنسيق بين الجمعياتو
 إقليم جمعية طبيعة و تراث، مكونة من ممثل عن كل شغالها أقمج المسطرة، تم انتداب لجنة، تنسالبرا

  :بالجهة
  )جمعية مدرسي علوم الحياة و األرض، فرع الناظور(سعيد ازواغ : الناظور  �
  )جمعية حماية طائر اللقالق ببركان(محمد مزكامي : بركان  �
  )جمعية طبيعة و تراث(الحسن الطالبي : وجدة  �
  )التنمية للثقافة و فايتكجمعية (سامح درويش : جرادة  �
  ) جمعية تافرنت للتنمية(وشن قالمهدي : تاوريرت  �
                        ).جمعية المستقبل للتنمية(بنعلي اكرام : فجيج  �
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