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موضوع اللقاء
البيئة والولوج للموارد الطبيعية
املنظم
االئتالف املغربي من أجل املناخ والتنمية املستدامة
التاريخ
 24أكتوبر  2020على الساعة الخامسة بعد الزوال
املتدخلون
▪

▪
▪
▪

عن االئتالف املغربي من أجل املناخ والتنمية املستدامة:
 السيد عبد الرحيم كسيري :رئيس االئتالف السيد عويسة السالك :ممثل االئتالف بجهة العيون الساقية الحمراء السيد بوجمعة بلهند :ممثل االئتالف بجهة مراكش آسفي السيد الحسن الطالبي :ممثل االئتالف بجهة الشرق السيد ربيع الخمليش ي :ممثل االئتالف بجهة طنجة تطوان الحسيمةعن وزارة الطاقة واملعادن والبيئة  :السيد محمد مقتيت
عن قطاع إصالح اإلدارة :السيدة وئام املستمد
عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ) :(OCDEالسيدة جستين جريت

تنشيط و ادارة اللقاء  :السيد سعيد شكري من االئتالف املغربي من أجل املناخ و التنمية املستدامة
املشاركون
▪ عدد املسجلين عبر البوابة الوطنية للحكومة املنفتحة 295 :
▪ عدد املشاركين عبر تطبيق 77 : Zoom

التحديات  /اإلشكاليات املطروحة
▪
▪
▪
▪
▪

اإلشكاليات البيئية التي تتطلب تدخال عاجال من طرف الجهات املعنية إليجاد حلول لها
اشكالية الولوج للمعلومة البيئية
اشكالية الديموقراطية التشاركية في مجال البيئة
السبل الكفيلة بدعم املجتمع املدني البيئي
التدهور البيئي باملغرب

استطالع الرأي

ما هي في نظرك المواضيع البيئية ذات األولوية التي تتطلب تدخال عاجال
من طرف الجهات المعنية اليجاد حلول لها
المواضيع المركبة النسقية والمجالية
إشكالية التنوع البيولوجي
إشكالية الغابات
اشكلية النقل
إشكالية النفايات
إشكالية الماء
االنتقال الطاقي
التغيرات المناخية
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ما المطلوب في نظرك من اجل الولوج للمعلومة البيئية ؟
نشر تقارير دورية تصنف اإلدارات وترتبها حسب درجة الولوجية
دعم ثقافة الولوج للمعلومة لفائدة المواطنات و المواطنين
منتدى وطني للمجتمع المدني البيئي للحوار .
النشر االستباقي للتقارير و المعطيات البيئية للمؤسسات العامة و
الخاصة المعنية.
تسهيل اليات و مساطر قانون الولوج للمعلومات البيئية
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في نظرك ما الذي يعيق الديوقراطية التشاركية في مجال البيئة
نقص في كفاءة المجتمع المدني للترافع .

عدم وجود الثقة بين الفاعلين

ضعف الرغبة السياسية

نقص في اليات المشاركة المواطنة
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الحلول املقترحة

▪ مأسسة وهيكلة حوار مدني بيئي دوري مع املجتمع املدني البيئي،
▪ وضع مؤشرات خاصة بإدماج بعد التغيرات املناخية ضمن ميزانية الدولة،
▪ تيسير دعم املجتمع املدني البيئي بالوسائل املالية والبشرية على غرار ما يتم على مستوى
األحزاب والنقابات،
▪ تسريع اخراج املجلس الوطني للشباب واملجتمع املدني الى الوجود،
▪ إدماج املجتمع املدني البيئي في اليات تقييم البرامج واملشاريع الوطنية والجهوية واملحلية،

الولويات املقترحة
عنوان االقتراح

حوار مدني بيئي
دوري مع املجتمع
املدني البيئي

التحديات /
اإلشكاليات املطروحة

الحل املقترح

النتائج املنتظرة

مساهمة
عدم وجود اليات تطبيق نفس املنهجية التي تتم في تحسين
املجتمع املدني البيئي في
تشاورية مع املجتمع إطار الحوار االجتماعي
السياسات
بلورة
املدني البيئي
العمومية البيئية وفي
تعزيز الديمقراطية
التشاركية

إدماج بعد التغيرات عدم ادماج التغيرات تخصيص مؤشرات مليزانية الدولة توفر مؤشرات تسهل
املناخية ضمن ميزانية تأخذ بعين االعتبار التغيرات املناخية تتبع وتقييم ادماج بعد
املناخية ضمن
املناخية
التغيرات
العامة بشكل واضح على غرار مقاربة النوع
ميزانية الدولة
امليزانية
ضمن
ويمكن التحقق منه
والسياسات العمومية
اغلب انشاء صندوق خاص بالعمل املدني توفير دعم شفاف
دعم املجتمع املدني تتعمد
وملزم من طرف
على البيئي
الجمعيات
البيئي بالوسائل
املؤسسات للجمعيات
والدعم
التطوع
املالية والبشرية
الخارجي مما يعرض
لعدم
عملها
االستمرارية والفعالية
أحيانا
اخراج املجلس
الوطني للشباب
واملجتمع املدني

غياب إطار للحوار
مأسسة وهيكلة االستشارات مع تعزيز الديمقراطية
مع
واستشارات
املجتمع املدني وتنظيم أكبر للحقل التشاركية
املجتمع املدني
الجمعوي وفقا ملعايير شفافة

إدماج املجتمع
املدني في اليات
تقييم البرامج
واملشاريع

عدم الشفافية في
البرامج
تقييم
واملشاريع مما يخلق
عدم الثقة ويضعف
انخراط املواطنين
واملواطنات

فتح املجال لهيئات املجتمع املدني
الشفافية
دعم
لتقييم مشاريع وبرامج القطاعات
واملصداقية ألليات
املعنية
والحكامة
التقييم
البيئية.

