
مؤمتره   ،AMCDD املستدامة  والتنمية  املناخ  أجل  من  املغريب  االئتالف  نظم 
التأسييس يومي السبت واألحد 6 و7 ماي 2017 مبراكش، تحت شعار

 المجتمع المدني  البيئي فاعل أساسي في إنجاح االنتقال إلى نموذج التنمية 
اإلثنى  بالجھات  االئتالف  أعضاء  ومؤمترة  مؤمترا   280 أزيد  مبشاركة  المستدامة، 

عرش للمملكة، الذين ميثلون أهم شبكات وجمعيات املجتمع املدين الفاعلة يف 
الوطني  املؤمتر  أسفر  وقد  املناخية.  والتغريات  املستدامة  والتنمية  البيئة  مجال 

عىل مل شمل جل التنظيامت البيئية باملغرب، ليصبح أكرب تنظيم بيئي ببالدنا.
إن االئتالف املغريب من أجل املناخ والتنمية املستدامة AMCDD ،الذي استكمل 
ملجلسه  دميقراطي  بشكل  املؤمتر  انتخاب  خالل  من  الوطنية  هياكله  تشكيل 
الوطنية   والجمعيات  الشبكات  ميثلون  وعضوة  عضوا   79 من  املشكل  الوطني 
الفاعلة يف مجال تخصصه والذي بدوره انتخب مكتبه التنفيذي املشكل من 23 

عضوا وعضوة.
ويرجع النجاح املتميز للمؤمتر، الذي حرض جلسته االفتتاحية السيد وزير الطاقة 
املستدامة  بالتنمية  املكلفة  الدولة  كاتبة  والسيدة  املستدامة  والتنمية  واملعادن 
الذي  التشاريك،  والعمل  البناء  ملنهجية  والدوليني،  الوطنيني  الرشكاء  من  وعدد 
دامت أكرث من سنتني، استطاع خاللها توحيد عمل أكرب مكونات املجتمع املدين 

البيئي بجل جهات اململكة. 
وبعد إنهاء االئتالف للهيكلة الوطنية القانونية، يكون قد انتقل اىل مرحلة جديدة، 
ستسمح له بفضل نوعية وقدرات أعضاءه وعضواته املشتغلني باملجال البيئي منذ 
ما يزيد عن عقدين ونصف من الزمن، من رفع الرهانات الكربى التي حددها 

هذا املؤمتر للعب أدوار فعالة يف بعض القضايا الوطنية والدولية، ومن بينها: 
• تنزيل املقتضيات الدستورية خاصة يف مجاالت املساهمة يف بلورة وتتبع وتقييم 

السياسات واالسرتاتيجيات والربامج العمومية الوطنية والرتابية، 
• تقوية قدرات أعضاء وعضوات االئتالف، ودعم الجمعيات والشبكات األعضاء 
للحصول عىل كل التسهيالت االدارية واملادية لالرتقاء بأدوارها يف التأطري التوعية 

والتحسيس  و إنجاز مشاريع للتنمية املحلية.

•  التأسيس ملنهجية عمل تشكل أرضية  الحوار املدين والرشاكة  من أجل إرساء 
هشاشة  األكرث  األوساط  حامية  أجل  من  والرتافع  التشاركية،  للدميقراطية  فعيل 

وإسامع صوت الفئات األكرث ترضرا. 
• تقوية الرشاكة والتعاون والرتافع عىل املستوى الوطني والدويل، من أجل تفعيل 
االتفاقيات الدولية حول التنوع البيولوجي ومحاربة التصحر والتغريات املناخية 

وحامية املوروت والرثات الثقايف، وتفعيل أهداف التنمية املستدامة.
والوطنية  الجھوية  الجمعوية  والديناميات  املؤسسات  باقي  عىل  االنفتاح   •

والدولية.
إرساء  عىل  املقبلة  القليلة  الشهور  خالل  االئتالف  سيعمل  هيكلته،  والستكامل 

ھياكل جھوية تتسم بالفعالية واالنفتاح عىل مختلف الفاعلني يف املجال.

א55555555556%)א4 א#3%א1& 0%-/.-, א%#א()'& %א$#א! 
א%-A,@& 1? א=> א%-9א; :א9#%-)7 א%-'8#א71 

ACMDD



AMCDD &9BC%א D0E-%א FאGHא

AMCDD J8(K9#%א L#א%-כ FאGHא



!"#$%& '()*

1)0 א/.,א,+

*()' אא23405

א/;:'94 0478א

1=' א/(2 א/0א4>

אA)א@ 01&א<+

1=' אא/C א/40>

2%D* EFGH*

I0FJ.& K1=' א/;א

O=אN א/0Mא4=2 

AMCDD J8(K9#%א L#א%-כ FאGHא

1=' א/Q$R0 כ;0$+

S0:5 T4T:/1='א 2U9 כ"$א(U5א

א/(;$W א/V%א*2

منسق وطني

مستشار مستشارة
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مستشار

منسق مكلف بلجنة الغابة، املناطق 
الرطبة، التنوع البيولوجي، مكافحة 

التصحر
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منسق منتدب مكلف بالشؤون 

بالشؤون التنظيمية

مستشارة مستشار

منسقة مكلف بلجنة الطاقة و نقل 
التكنولوجيا

منسق منتدب مكلف بالشؤون 
اإلدارية واملالية

نائب أمني املال

2R.Y5 '()*
منسق مكلف بالتواصل

Zא=R I0[8

مستشارة

منسق مكلف بلجنة الساحل، 
الواحات، الجبال

منسقة مكلفة بلجنة الفالحة 
املستدامة و األمن الغذايئ
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واملدن املستدامة
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منسق مكلف بلجنة التدبري املندمج منسق مكلف بالرتافع
للموارد املائية
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