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 :مقدمة

  الرئاسة، تحت  البيئة ,تسعى مؤسسة محمد السادس لحماية 2001نطالقتها في يونيو امنذ 

 ةالمسؤوليو   للتوعيةحسناء ، إلى إرساء منهجية  الفعلية لصاحبة السمو الملكي األميرة لال

 .  "البيئة تحت شعار "جميعاً من أجل التنمية،المشتركة المدمجة لكل عوامل 

 

مؤسسة محمد السادس  سلوك ، فقد جعلت مسألة شيءهي قبل كل  البيئة  أنوعياً منها 

، واطلقت برامج للتوعية من شأنها أن تحدث  رهانات التربية في قلب اهتماماتها  البيئة لحماية

 ، ال سيما الشباب منهم . لدى المواطنين المغاربة تسلوكياالتغيرات في 

  

لدعم الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وخلق ديناميكية التنفيذ بين مختلف شرائح و

جوائز لال حسناء الساحل  لحماية البيئة إلى إطالق السادسمحمد  ةمؤسس تعمد المجتمع،

 .المستدام

 

لتسهيل ولوج متكافئ للمواطنات  المتاحة،وتعمل المؤسسة أيضاً على تعبئة كل االمكانيات 

،  وتنمية مستدامة سليمة محيط وبيئةوالمواطنين للشروط التي تتيح لهم بالتمتع بالحق في 

في إرساء مبادئ التضامن والمساواة ما بين األجيال وفقاً لمقتضيات الدستور  بذلك مساهمةً 

 المغربي الجديد.

نجـدد تنـويهـنـا بمبـادرات هـذه المـؤسسـة الـرائـدة، التـي تنـدرج فـي    كمـا«
الـذي نقـوده، ببـرنـامـج متنـاسـق ومتـواصـل،   نطـاق مـواكبـة المسار التنموي،

 للتـوعيـة والتـربيـة عـلى الحـفـاظ عـلى المـوارد والثـروات 
  » .الطبيـعـيـة لبـالدنـا، ضمـن تنميـة مسـتـدامـة

 
 حسناء   لال   جوائز   تسليم   حفـل   بمناسبة   نصره الل   السادس   محمد   الملك   الجاللة   صاحب   رسالة   من   مقتطف 

 2009  نوفمبر   8  في -  " نظيفة   شواطئ   من  سنوات   10"   - ل 
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   :المستداملال حسناء الساحل  جوائزعن نبذة  -1 بند

 

وانشغاالت مؤسسة محمد  اهتماماتتعتبر التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة في قلب 

 ، وتعتبرها رهاناً رئيسياً لمستقبل االنسان والكون . السادس لحماية البيئة

لقد قررت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، المومأ لها بما يلي "المؤسسة"، تسريع وتيرة 

 لبيئة و أساساً لحماية الساحل المغربي.المبادرات لفائدة ا

 .لال حسناء الساحل المستدام جوائز اسمفقد قررت المؤسسة إذاً تنظيم مباريات أطلق عليها 

"جوائز لال حسناء الساحل إلى  "" لجوائز لالحسناء شواطئ نظيفةبامتدادو يتعلق األمر 

لتشمل  الشواطئ بلفقط المخصصة لمجاالت  المنجزة ليس بالمبادرات  اعترافا، المستدام"

 حماية مجمل الساحل .  إلى تمتد ، مجاالت أوسع

 

 لساحل المستدام: اأهداف جوائز لال حسناء  -2 بند

 

 : المستدام إلىساحل التهدف جوائز لال حسناء 

للساحل التنمية المستدامة م لفائدة مبادرات حماية البيئة وتحفيز االلتزاخلق دينامية و -

 المغربي.

إشهار المشاريع األصيلة والمتجددة الهادفة إلى الحماية والمحافظة على الساحل  تثمين و-

 المغربي.

ينهجها المغرب في مجال  تحفيز مختلف فئات المجتمع على االنخراط في برامج االصالح التي-

 التنمية المستدامة.البيئة و

 

 : المشاركون-3 بند

 

 أمام : تفتحو  مجانية، المستدام ساحل التعتبر المشاركة في مباراة جوائز لال حسناء -

  والجماعات  والجمعيات الحكومية الغير والمنظمات الخاصة والمنظمات العمومية المنظمات

 إعدادي، -  ثانوي  إعدادي  مدارس  الجامعات،  المهندسين،  مدارس)  التعليمية  المؤسسات الترابية،

   ذلك إلى ما واألفراد والخبراء الباحثين واألساتذة الطلبة، ،.(البحث مراكز تأهيلي، ثانوي

 المشاركة.   قصد  المرشحين  من  المختلفة  الصفات  هذه  بين  القائمة  الشراكات  تشجيع   كذلك  ويتم
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 المبادرات: -4 بند
 

 واالبتكار، ملموسة من حيث جوانب األصالة    توإجراءاعلى المبادرات المشاركة أن تمثل مشاريع  

 أو بامتدادها وأهمية الجهد المبذول. 

 وينبغي أن يكون لها تأثير ملموس على الساحل وأن تشكل جزًءا من نهج التنمية المستدامة.

 

 الخمسة:  الفئات-5 بند

 

 بجوائز، المشاريع المدرجة في الفئات التالية:  فئاتك

 

 ": نظيفة شواطئ " برنامج فئة -

 

شأنها، التي من  تاإلجراءا وتنفيذ تطوير،تكافئ هذه الجائزة الفخرية جميع المبادرات التي تهم 

بالحفاظ على البيئة والتنمية  المتعلقة والتحسيسالتربية  أو ،الحفاظ ،التهيئة ،التسيير

  المستدامة على مستوى شواطئ المملكة.

  

  التقاسم وإطار العيش: فئة -

 

 شأنها من التي والخدمات واألنشطة كالبرامج ، المبادرات أفضل تكافئ الفخرية الجائزة هذه

 الساحل  من والضواحي الحضرية والمناطق الخضراء والمساحات العمومية األماكن تثمين

 .المغربي

مع االضطالع  واالجتماعيةاألبعاد البيئية  إدماج، الفضاءات تثمينعلى المبادرات الساعية إلى 

، وذلك سعياً منها إلى ضمان   االجتماعيإليها بروح االنصاف بين وداخل األجيال وكذا التضامن 

في إطار من المشاركة   مجاالتهذه المختلف الخدمات التي توفرها  منجميع الفئات  استفادة

 االجتماعي . واالندماج

هذه المبادرات أن تساهم في تحسين نوعية حياة السكان وتمكن  لى، يجب ع وبالتالي

، سواء كانت   الكاملة من جميع المزايا التي توفرها هاته المساحات االستفادةالمواطنين من 

 حية أو لإللهاء .أو سيا ربويةت

 التربية ومراكز الجامعيين الطالب ،والجمعيات والخاصة العامة المنظمات أمام الفئة مفتوحة هذه

 من المختلفة الصفات هذه بين القائمة الشراكات تشجيع كذلك ويتم. واألفراد واألبحاث،

  .الفئة هذه مستوى على المشاركة قصد المرشحين
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 : الطبيعيحماية وتثمين الثرات فئة  -

  

، التي توفر معرفة أفضل  و األبحاث   تكافئ هاته الفئة أفضل اإلجراءات و البرامج و الدراسات

، الحيوانات والمناطق المحمية،(، وكذا فيما يخص الحفاظ على التنوع  ) النباتات للمجال الطبيعي  

 البيولوجي والنظم االيكولوجية الهشة .

 

أنا الحفاظ على التراث الطبيعي والنظم االيكولوجية يهدف إلى الحفاظ على التفاعالت بين كما 

 الكائنات الحية ونظمها االيكولوجية بتواجدها في قلب التنمية المستدامة لألقاليم.

 

كما أنا هذه الجائزة موجهة أيضاً للمبادرات المتعلقة بالنهج االحتمالي إلدارة المخاطر التي يمكن 

مستوى مياه  ارتفاع التربة، انجراف)المغربية. ن تهدد أمن وسالمة السواحل االقليمية أ

 .إلخ(البحر...

  

 

 والشباب: التربية  فئة  -

 المتعلقة بالتربية والبرامجاإلجراءات  ،والدراسات األبحاثتكافئ هذه الفئة أفضل المبادرات، 

المواطنين والسكان، وخاصة  أجل توعية المستدامة، منوتحسيس على البيئة والتنمية 

.الشباب حول القضايا الراهنة والمستقبلية المتعلقة بالحفاظ وحماية الساحل  

 الجمهور كل بتوعية بدًءا التكميلية، اإلجراءات من مجموعة والتوعية التربية مجاالت تشمل

  واالتصال النشر وسائل مختلف عبر ومرورا المستمر، أو األولي والتكوين بالتدريب وانتهاء

.كتيبات، تلفاز  

 البحث ميدان في والمشاريع الفئة، اإلجراءات هذه مستوى على االعتبار بعين أخد يمكن كما

 التربية مجال في الدراسية المناهج مستوى من والرفع التوعية أساليب بتحسين المتعلقة

.صلة ذي مشروع كل أو البيئية، التربية وبداغوجياتالبيئية  على  

 ومراكز الجامعيين الطالب الجمعيات، -و والخاصة العامة المنظمات أمام مفتوحة الفئة هذه

 من المختلفة الصفات هذه بين القائمة الشراكات تشجيع كذلك ويتم. واألفراد واألبحاث، التربية

.الفئة هذه مستوى على المشاركة قصد المرشحين  

 

 المسؤولية االجتماعية والبيئية للمنظمات:فئة  -

  

)الشركات الخاصة والجمعيات  التالية خصصت هذه الجائزة الفخرية لتشجيع مبادرات المنظمات

اللذين اختاروا إدماج النهج البيئي, االجتماعي    والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات العامة(

 تأثير إيجابي على الساحل المغربي. الدى لهأو االقتصادي 

 

المستدامة   التنمية  لصالح  والبيئية  االجتماعية  والممارسات  المبتكرة  المبادرات  تثمن  الجائزة  هذه
 .الساحل وحماية الحفاظ  تهم التي تلك  وخاصةً 
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  المشاركة:  أحقية-6 بند

 

 هي كالتالي : لألحقية في المشاركةالمعايير العامة 

تقديم ترشحاتهم عن طريق التطبيق الموجود على الموقع  "الجوائز"على كل المشارك في -

               ؛ اإللكتروني

 ; 3 بندالأن ينتمي المشارك إلى إحدى فئات المشاركين المشار إليها في -

 تقديم إجراءات أو مشاريع ذات صلة بالساحل المغربي.-

  فئات الجوائز يندرج في اطار احدىعلى المشروع أن -

  تقديم مشاريع لم يسبق لها أن توجت في مسابقات مماثلة-

 الترشيح بعد تقديمها.ال يمكن تعديل ملفات  -

 .امامهميمكن للمرشحين تقديم أكتر من ملف ترشيح على مستوى مختلف الفئات المفتوحة  -

  ي وقت من أجل المصادقة النهائيةقد يطلب ملف تكميلي في أ-

 

 المشاركة:-7بند 

 

  :الترشيحملف  •

   www.tropheeslittoral.maالتالي:يجب أن يتم التسجيل فالمسابقة على الموقع -

على المرشحين ملء المعلومات المتعلقة   المستدام،جوائز لال حسناء الساحل    لنيلللمشاركة  -

 بشكل إلزامي قبل تاريخ اإلغالق المذكور على الموقع .اإللكتروني   بملف الترشيح على األنترنيت

 ,المشروعمظاهر  بعضصور تجسد  3وجوب إرفاق  _

 .الترشيحلملف  أساسية دعامةتشكل  ونصف،إضافة شريط فيديو ال تتجاوز مدته دقيقة - -

 

 : طلبات الترشيحتقديم  •

 

حيث سيتم استرشاد المستخدم  اإللكتروني،سيتم تشكيل ملف الترشيح النهائي عبر الموقع 

 وإرساله.الملف  الستكمالتلقائياً من خالل جميع الخطوات الالزمة 
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 المشاركين: التزامات-8بند 

 

، يتعهد المرشحون صراحًة  حسناء الساحل المستدام من خالل تقديم طلب الترشيح لجوائز لال

 على :

 ؛صادقةوتزويد ملفاتهم بمعلومات كاملة ودقيقة -

 تحفظ؛النظام بدون  التزاماتقبول شروط -

 قبول القرار النهائي للجنة التحكيم بدون تحفظ؛-

 لمسابقة؛اأو مطالبة بالتعويض في حالة تعديل أو تأجيل أو إلغاء  ادعاءعن أي  االمتناع-

 الجوائز.أن يكونوا حاضرين أو ممثلين خالل حفل توزيع -

 

 التحكيم: لجنة -9 بند

 

 يومسؤولتعين لجنة التحكيم من قبل المؤسسة، وتتكون من خبراء وأساتذة باحثين وصحفيين  -

 المستدامة.وغيرهم من الفاعلين في مجال التنمية  التواصل

 مباشر.يتعهد أعضاء لجنة التحكيم على عدم التواصل مع المشاركين بشكل مباشر أو غير -

 عبر:الطلبات الواردة  انتقاءتتلخص مهمة لجنة التحكيم في -

  دراسة ملفات الترشيح-

 باستثناءتقييم المشاريع المختارة بعد دراسة مفصلة للملف وزيارة لعين المكان حيث يتم إنجازه )-

 البحوث(

 :ب وذلك الترشيح،األولي لملفات  االنتقاءكما تقوم لجنة التحكيم بمنح الجوائز على أساس 

  للطلبات.وقد يتطلب األمر تحقيقاً شامالً  مغلقة،هذا القرار خالل جلسة  اتخاذ -

ولن يتم الخوض في أي مداوالت من أي نوع كان بخصوص   قراراتها،ال تلتزم لجنة التحكيم بتبرير  -

 ،المتخذةالقرارات 

 ؛ بحقها في عدم منح كل الجوائز وتحتفظ،  تعتبر لجنة التحكيم سيادية في قراراتها-
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 خطوتين:الفائزين في   اختيارإجراءات -10 بند

 

من ملف الترشيح المملوء مسبقاً على  انطالقايتم إجراء الفحص األولي من قبل لجنة التحكيم -

  األنترنيت

 التالية:إلى المعايير  استناداالمشاريع من قبل لجنة التحكيم  اختيارسيتم  المرحلة،بعد هذه -

 

 :المرشحينوتنقيط  اختيارمعايير  •

 الصلة: -

 والوطنية؟واألولويات المحلية  باالحتياجاتما هي أهمية التدخل أو المبادرة فيما يتعلق -

 الكفاءة: -

 التخطيط(-مع األهداف المخطط لها )عالقة النتيجة  المشروع بالمقارنةما هو أداء -

 األداء:-

 اقتصاديا؟ المشروع أو المبادرة بطريقة مفيدة  تنفيذكيف يتم 

 األثر:-

فيما يتعلق بالساحل   المبادرة،للتدخل أو    واالقتصاديةما هو مستوى التأثيرات البيئية واالجتماعية  

 .الساكنةو

 االستدامة: -

 مستدامة؟للتدخل  ةاإليجابيهل األثار -

   :  كما تأخذ اللجنة أيضا بعين االعتبار بعض جوانب المشروع المتعلقة بالجوانب التالية

 هل يمكن تفويض المشروع ألحد األطراف لضمان تتبعه؟  •

 هل يمكن تكرار المشروع في أماكن أخرى من قبل أطراف أخرى؟ •

 أين تكمن أصالة المشروع؟  •

 

 النهائية: اإلعالن عن النتائج - 11 بند

  

الربع الرابع من هذه السنة حيث سيتم منح الفائزين سيتم اإلعالن عن النتائج النهائية خالل 

 بذلوه من جهود لفائدة ساحل المستدام . ا، كمكافأة لم كأس تمثل الفئة التي يتنافسون عليها

 دتهم ااستفسيتم تسجيل المشاركين في دليل الجوائز مع  الفخرية،باإلضافة إلى قيمة الكأس 

 المؤسسة.من التغطية اإلعالمية ووسائل النشر المعلوماتية في إطار أنشطة 

التسجيل؛ كما يمكن  استمارةسيتم منح الجوائز لحاملي المشاريع، كما حددت أسماؤهم في  

 استخدامها ألغراض ترويجية .
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 الحقوق: استخدام-12 بند

 

بجمع ومعالجة وتخزين البيانات الالزمة لتنظيم للمؤسسة  ، يأذن المترشحون   بمجرد تقديم الطلب

 التظاهرات المقبلة لجوائز لال حسناء الساحل المستدام .

 

 الفردية:حقوق الملكية - 13 بند

 

وتمثيل على النحو   واستنساخ  استخدام، الحق في   يعطي كل مترشح للمؤسسة وبدون تحفظ

،لفترة غير محددة .يتم تعيين  على شكل معلومات موجزة للمشاريع أو سجل عام المقترح وذلك  

 هذه الحقوق لحمالت االتصال. 


