
أيام إعالمية للتحسيس بالبيئة

الدورة األوىل : من 20 إىل 22 يونيو 2019

تحت إرشاف كتابة الدولة املكلفة بالبيئة و التنمية املستدامة

و برعاية عاملة أكادير إدوتنان و األكادميية الجهوية للرتبية و التكوين سوس ماسة

الصحافة ملف 



عدد  وتزايد  البيئة،  بقضايا  يهتم  خطاب  انتشار  األخيرة،  سنة  عشر  الخمسة  “عرفت 
الجمعيات المنخرطة في الدفاع عنها. واالهم من ذلك أنها تميزت بتنامي الوعي بأهمية 

الحفاظ عليها.

هذا  يحظى  وهل  الصحيح؟  الطريق  في  نسير  فهل   ، االيجابي  الوعي  هذا  انبثاق  ورغم 
المسار المشترك بالتنسيق والتعاون بين الجميع؟”

نص الخطاب السامي، الذي وجهه صاحب الجاللة الملك محن السادس. نصره الله إلى الجلسة انرسية رفيعة المستوى للدوة الثانية 

والعشرين )كوب22( لمؤتمر. اآلطراف في االتفاقية االطار لألمم المتحدة حول التغيرات المناخية. 15/11/2016



كروكولوجيات والدة حدث

لقد تم اقتباس ودعم تظاهرة كروكولوجيات  انطالقا من فكرة موناكولوجي 
وهو حدث ثم تنظيمه  سنة 2015 تحت الرعاية السامية لألمري موناكو ألربت 

الثاين.

سوف يرافقنا خالل هذه الدورة األوىل السيد وليفي أرنولت  مستشار دويل 
يف املحافظة عىل التنوع البيولوجي وعضو  مؤسس لجمعية موناكولوجي.    

ما الغاية من تنظيم  كروكولوجيات  ؟

التعريف بأنواع الحيوانات والحفاظ عليها  تكمن مهمتنا كمنتزه حيواين يف 
وتحسيس الجمهور بذلك، إذ ال ميكن أن نحمي شيئا بدون معرفته معرفة 

تامة !

لوك فوجرييول رائد ومصمم كروكوبارك وعضو 
يف االتحاد الدويل للحفاظ عىل الطبيعة، فرع 

املجموعة املختصة بالتامسيح

الغابات  وإزالة  املايئ  والشّح  التصحر  إن 
واملغرب  كوكبنا  تهدد  أخطار  كلها  والتلوث 
قرر  لذلك  التهديد،  هذا  من  اليسنتنى 
كروكولوجيات  تظاهرة  تنظيم  كركوكوبارك 
متيحا  أخرى  بيئية  أشكال  نحو  وتوسيعها 

فرصة التعلم لألطفال من خالل التسلية



التعريف بالحدث
تهدف هذه الدورة األوىل  من كروكولوجيات إىل تحسيس 2000 تلميذ بجهة 
للمشاركة يف  دعوتهم  من خالل   البيئية  بالرهانات  وتوعيتهم  ماسة  سوس 

عدد من األنشطة الرتبوية والرتفيهية.

كّل شاب تعود اليوم عىل احرتام الكوكب، سيصبح غدا راشدا حامال للمسؤولية 
البيئية.

األطفال املدعوون يبلغون من العمر مابني 7 و 13 سنة، كلهم قادمون من 
الئحة  وضع  تم  وقد   بالجهة  وقروية  عمومية وخصوصية حرضية  مدارس 

التالميذ من طرف رشيكنا األكادميية الجهوية للرتبية والتكوين.

سوف يستفيد األطفال من ورشات مكونة من 15 إىل 20 طفال  تستغرق مدة 
نصف يوم باإلضافة للزمن الكايف لزيارة املنتزه. 

أهداف كروكولوجيات :

ـ جعل 2000 تلميذ القادمون من القطاعني العام والخاص يكتشفون كيف 
يصبحون فاعلني يف التنمية املستدامة.

ـ تأسيس شبكة  قوية من رشكاء مسؤولني بيئيني بناء عىل التعاون وتقاسم 
املوارد واملعارف. 

ـ جعل كروكولوجيات منصة انطالق نحو مبادرات وتظاهرات أخرى لصالح 
البيئة.



األنشطة
إن األنشطة املقرتحة للتحسيس بالبيئة يتم تنظيمها وتأمينها من طرف 

رشكائنا  الرتبويني الذين  هم مبثابة  أعمدة  برنامج   كروكولوجيات.

حكومية  الغري   واملنظامت   واملقاوالت   الجمعيات   من   رشكاؤنا  
واملؤسسات وكذلك األشخاص الذاتيني.

املواضيع  املقرتحة  جّد متنوعة منها : الطاقات املتجددة وارتفاع حرارة 
املناخ والنفايات والتدوير والصيد البحري املسؤول وتدبري وترشيد املياه.

المحيط شاهد على التغير المناخي!
مؤسسة سورف رايدر المغرب

تجميع مياه الضباب باستعمال الشباك
جمعية دار سيدي حماد

المناخ والتنوع البيولوجي
جمعية مدرسي علوم الحياة واألرض



تدوير وتثمين النفايات
شركة البيئة  والهندسة المدنية

ورشة الطانغرام 
حديقة الحيوانات الرباط

إنقاد السنوريات الكبيرة
سيرجيو بيتاميتز 

ورشة التأصيص
جان ماري صوليشون 



 دور الغابات واألشجار 
المنتزه الوطني سوس ماسة

 إنتاج وتكثير شجر األركان
مؤسسة الجنوب

 قولبة آثار أقدام الحيوانات
حديقة الحيوانات الرباط

 تسميد النفايات المنزلية
شركة البيئة والهندسة المدنية



 إنتاج وتخزين الطاقة بشكل مستقل
مجموعة يليانس 

الطاقات المتجددة فرصة للمستقبل
شركة صوالروك 

 السيارات الكهربائية رونو
سوديسما رونو

 ماذا نعني بالصيد البحري المسؤول ؟
بيلما 



 اإلنتاج المشترك للنظافة
جمعية مدرسي علوم الحياة واألرض

 تدوير النفايات الصناعية
ابسايكلمو

التماسيح كانت تعيش في المغرب
لوك فوجيرول

 ورشة ورق البردي
كروكوبارك أكادير



جانب من األحداث / مسابقات في التصوير

يتّم تنظيم أحداث جانبية كجزء من كروكولوجيات وتخصص هذه املرّة 

لجميع األعامر من 0 إىل 99 سنة.

مسابقة أفضل تقرير مصّور

تعترب مسابقة أفضل تقرير  مصّور دعوة لالنضامم إىل جهود كروكولوجيات 
يف حملة من أجل البيئة وذلك خالل بناء حركة عىل اإلنرتنت حيث تحّل 

فيها محّل الكلامت.

تتكّون لجنة التحكيم من مصّورين محرتفني ودوي شهرة كبرية.

سريجيو بيتاميتز 

تصوير الحياة الربية والطبيعة 

ملجموعة  مصّور  بيتاميتز  سريجيو 
فوتوغرافية لدى ناسيونال جيوكرافيك. ولد 
إيطايل  فرنيس  وهو   1968 عام  إيطاليا  يف 
حبّه  دفعه  صحايف.  كمصّور  حياته  بدأ 
األجنبية  الثقافات  نحو  وفضوله   للسفر 

لتكريس 

للرحلة  الفوتوغرايف  للربورتاج  حياته 
والسفر.

 

سعيد وبرايم 

للفن  املغربية  للجمعية   مؤسس  عضو 
الفوتوغرايف

 1959 سنة  وبرايم  سعيد  املصّور  ولد 
بأكادير، باملغرب حيث يعيش و كان أستاذا 
عمل  كام  واألرض   الحياة  لعلوم  سابقا 

مبعهد الصحافة بأكادير.

بأكادير  الصورة  نادي  مؤسس  وبرايم 
للفن  املغربية  الفدرالية  مؤسيس  وأحد 

الفوتوغرايف.

مع فائق الشكر لفاطمة أبوعيل منسقة تظاهرة كروكولوجيات.



جانب من األحداث / محاضرات

تأيت سلسلة من املؤمترات املصّغرة تتويجا لهذا الحدث. 

يف الربنامج :

أصالة الغطاء النباتي
لمنطقة سوس ماسة

األستاذ ف. مساندا

مخترب البيوتكنولوجيا

 كلية العلوم أكادير

إنقاذ السنوريات
الكبيرة

لسيد س. بيتاميتز

صحفي مصور حيوانات

 مدغشقر نقطة
 ساخنة للتنوع

البيولوجي

السيد و. أرنولت مستشار

 دويل يف الحفاظ عىل التنوع

البيولوجي

 التغير المناخي
والتنمية المستدامة

السيد ج.م. سوليشون

 مدير رشيف لحديقة األنواع

األجنبية ملدينة موناكو



جانب من األحداث / حفلة عشاء 

األوىل  الدورة  باختتام  احتفاال  الحارضين  رشف  عىل  عشاء  مأدبة  تنظيم  سيتم 

باملناسبة  املنظم  البينغو  وفوائد  العشاء  حفلة  فوائد  كّل  السنة.  هذه  لكروكولوجيات 

ستعود لفائدة جمعية مدريس علوم الحياة واألرض. جمعية معروفة بعملها الدءوب من 

أجل نرش وإرساء الوعي البيئي منذ سنة 1994.

جمعية مدرسي
 علوم الحياة

 واألرض



مستقبلنا،  في  فاعلون  نحن 

فلنعمل مًعا!

CROCOPARC – RN 8 - PK16 - Drarga - AGADIR
00 212 5 28 29 79 31

info@crocoparc.com

crocologies.com
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