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اتف�قية �رشاكة من اأجل حت�سي�ض اأطف�ل املدار�ض مبنطقة حو�ض اأم الربيع ب�أهمية 

احلف�ظ على امل�س�در امل�ئية

بـيـن

وكالة احلو�ض املائي لأم الربيع املتواجد مقرها مبدينة بني مالل ممثلة يف �شخ�ض مديرها وامل�شار اإليها 

بلفظة »الوكالة«.                                                                

من جهــة

وجمعية ال�شفاهية واحلكي من اأجل احلوار وال�شداقة والتنمية - OCADD الكائنة ببني مالل يف �شخ�ض 

رئي�شها و امل�شار اإليها بلفظة »اجلمعية«.

من جهة ثانية
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الف�سل الأول: الديب�جة

ي�شكل املاء ع�شب احلياة، ل بالن�شبة للتجمعات الب�رشية فح�شب، بل لنباتاتها وحيواناتها اأي�شا. وهو اأحد 

العنا�رش الأربعة امل�شكلة للحياة منذ الأول، وهي: املاء والهواء والنار والرتاب.

فاملاء اإذن رمز للحياة وال�شفاء واخل�شوبة.

لكن، منذ ال�شبعينات بداأت موجات اجلفاف تتعاقب على املغرب واأخذ من�شوب املاء يت�شاءل يف الفر�شة 

املائية، وكرث ال�شتعمال غري املعقلن للماء.. كل ذلك كان مبثابة ناقو�ض خطر ملنطقة كانت اإىل وقت 

قريب تعترب خزانا للماء بالأطل�ض املتو�شط.

اإ�شافة اإىل كل هذا، فاإن ظاهرة الثلوت بنوعيه املنزيل وال�شناعي، واجلهل بقواعد الأ�شلوب اجليد لل�شقي 

�شكال - اأكرث من اأي وقت م�شى- خطرا حمذقا يهدد التوازن اليكولوجي والبيئي للجهة.

ووعيا منها بهذا الواقع، فاإن اجلمعية - من جهة- و�شعت من اأول اهتماماتها احلفاظ على الرثات املادي 

والفكري من منظور يتمحور، حول ال�شداقة واحلوار والتنمية. ووكالة احلو�ض املائي لأم الربيع - من جهة 

ثانية- تتجندان للم�شاهمة يف رفع التحدي لإعادة العتبار واحلفاظ على امل�شادر املائية. ويتعلق الأمر 

بطموح حيوي وا�شرتاتيجي يف وقت بداأت فيه بوادر نذرة املياه تلوح يف الأفق حمليا ووطنيا ودوليا.

للمواطنني  وحقيقية  حت�شي�شية  اإ�شرتاتيجية  باأن  را�شخ  اقتناع  لدينا  اأ�شبح  اله�ض،  الو�شع  هذا  يف 

واملواطنات - بدءا باأطفال املدرا�ض، رجال الغذ- اأ�شبحت تفر�ض نف�شها اأكرث من ال�شابق.

من اأجل ذلك مت التفاق على بروتوكول �رشاكة بني الوكالة ممثلة يف مديرها ال�شيد عبد العزيز الزروايل 

واجلمعية ممثلة يف رئي�شها ال�شيد حممد باهي.

ووعيا من: الوكالة بالدور الذي ميكن اأن ينوط به املجتمع املدين وم�شاركتها يف اأورا�شها الكربى، من 

اأجل التح�شي�ض باحلفاظ على امل�شادر املائية، واجلمعية التي ت�شم ثلة من الأ�شاتذة الباحثني والفاعلني 

اجلمعويني من اأجل احلفاظ واإعادة العتبار للرتاث املادي والفكري للجهة، تقرران ما يلي:

- ت�شافر جمهوداتهما حول ق�شايا معينة تتعلق مب�شكلة املاء يف متظهراتها املختلفة، على م�شتوى جهة 

تادل-اأزيالل.

- حت�شي�ض ال�شكان، وال�شباب منهم على وجه اخل�شو�ض، بخطورة امل�شكل ،

- ن�رش ثقافة القت�شاد يف املاء، وذلك بو�شع اإ�شرتاتيجية درا�شات وبحوث وابتكارات ،
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- اإ�رشاك ال�شكان يف احلفاظ على املاء ،

- تنظيم حمالت توعية حول املاء باملناطق القروية ،

- طرح امل�شاكل املتعلقة بالتجهيز والتطهري املتعلقة باملاء ومنط العي�ض.

الف�سل الث�ين: الأهداف

تت�شمن اتقافية ال�رشاكة هذه بني املوؤ�ش�شتني ما يلي:

البند الأول: ت�شكيل جلنة عمل مزدوجة من اأجل و�شع خطة عمل لالأن�شطة اجلماعية.

وثائقية  واأفالم  مدجمة  واأقرا�ض  درا�شات  قبيل  من  املنتوجات  لبع�ض  امل�شرتك  العداد  الثاين:  البند 

ومطويات واأ�رشطة ق�شرية.

البند الثالث: التنظيم امل�شرتك لبع�ض التظاهرات العلمية والثقافية.

البند الرابع: تنظيم لقاءات وحلقات درا�شية حول موا�شيع حمددة، تدار من طرف املوؤ�ش�شتني معا.

الرتبية على  وتر�شيخ  التمدين،  احل�ض  تنمية  ت�شتهدف  توعية  تنظيم حفالت وحمالت  اخلام�ض:  البند 

املواطنة يف عالقتها بتيمة املاء.

الف�سل الث�لث: العن��رش الأ�س��سية لإجن�ز امل�رشوع

اأهمية امل�شادر املائية لفائدة اأطفال املدار�ض مبنطقة نفوذ وكالة  ينظم ال�رشيكان حملة حت�شي�شية حول 

احلو�ض املائي لأم الربيع. وت�شتمر هذه احلملة مدة �شنتني.

- ال�شنة الأوىل تخ�ش�ض خلم�شة مواقع من اجلهة، حيث يلتقي املتعاقدان يف كل موقع مع امل�شوؤولني 

املحليني، ومع ف�شل من ثالثني تلميذا وتلميذة. لي�رشحوا  لهم اأهداف هذه احلملة.
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ال�سنة الأوىل: �008 – �009

اأحمد احلن�شايل-1 ال�شد

الزواير-2 الدير

بني الويدان-3 اجلبل

اأولد عبد اهلل-4 املجال ال�شقوي

الكرازة-5 البور

ال�سنة الث�نية: �009 – �010

قلعة ال�رشاغنةاجلفاف

اجلديدةال�شناعة

خنيفرةاملنابع

خريبكةاملعادن

�شطاتالفي�شانات

الف�سل الرابع: منهجية ال�ستغ�ل

اإ�شهارية مترر اخلطاب الذي تتبناه  B.D.، ومل�شقات  الأطفال  اإجناز ق�شة خمتارة على �شكل ر�شوم   -  1
املتعاقدان حول اأهمية ورهانات املاء يف ال�شنوات املقبلة.

اأهداف  ا�شتيعاب  اأجل  من  العملية،  لهذه  املجندين  الأ�شاتذة  لفائدة  درا�شيني  يومني  تنظيم   -  2
العملية وتاأهيليهم لتوظيف مناهجهم الرتبوية داخل الأق�شام.

ا�شتعمالت  خمتلف  حول  البيداغوجي  الفريق  حل�شور  وذلك  التالميذ،  اأمام  منوذجي  عر�ض  اإلقاء   -  3
.supports املل�شقات

4 - يقوم الأ�شاتذة الذين ا�شتفادوا من التكوين امل�شتمر باإعادة العر�ض اأمام تالمذة مدار�شهم، على اأن 
ل يقل عدد الأق�شام عن خم�شة من ال�شنة ال�شاد�شة للتعليم البتدائي.
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الف�سل اخل�م�ض: اللتزام�ت

التزامات اجلمعيةالتزامات الوكالة

- طبع ون�رش ثمانية اآلف ن�شخة لق�شة م�شورة 

لالأطفال حول املاء.

)الفنون  جملة  من  الثاين  العدد  طبع   -

ال�شفاهية( حول املاء.

- ال�شماح لأع�شاء من اجلمعية مبتابعة تداريب 

تكوينية حول موا�شيع مقرتحة من الطرفني 

اأو عرب �رشكائها  الوكالة  معا. �شواء من قبل 

الوطنيني والدوليني.

الوثائق  تت�شمن  بيداغوجية  حقيبة  و�شع   -

�شكل  على  الديداكتيكية  واجلــــدادات 

)ق�ش�ض وخمتارات(.

الإلكرتوين  باملوقع  املدر�شي  الف�شاء  اإثراء   -

بتيمة  املتعلقة  اجلمعية  للوكالة مبنتوجات 

املاء.

ن�شخ  يف  حت�شي�شية  علمية  وثائق  و�شع   -

رقمية اأو ورقية.

الفرتة  خــالل  اجلمعية  اأن�شطة  تخ�شي�ض   -

2008 – 2010 للماء.

تلتزم اجلمعية والوكالة معا ب:

- �شمان تكوين مكثف يف يومني، اأحدهما بالوكالة )حول املاء( والثاين مبقر اجلمعية حول )التقاليد 

من  واملكون  التح�شي�ض  بحملة  املكلف  الفريق  اأع�شاء  التكوين  هذا  من  وي�شتفيد  والرثات(.  وال�شفاهية 

ع�رشين فردا:

· ثالثة من اأع�شاء اجلمعية

· ثالثة من اأع�شاء الوكالة

· اأربعة ع�رش اأ�شتاذا.

وتتوزع تكاليف التنقل على املتعاقدين معا بن�شبة مت�شاوية.
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الف�سل ال�س�د�ض:

ي�رشي مفعول هذه التفاقية منذ التوقيع عليها ملدة �شنة كاملة قابلة للتجديد �شمنيا من �شنة لأخرى. 

اإل يف حالة تخلي اأحد الطرفني اأو هما معا. وذلك باإ�شعار قبل ثالثة اأ�شهر غري اأن هذا التخلي ل ين�رشف 

على الأعمال امل�شرتكة واملنجزة.

حرر بـبني مالل يف 25 يونيو 2008
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اتفاقية �سراكة من اأجل حت�سي�س اأطفال املدار�س مبنطقة حو�س 

اأم الربيع باأهمية احلفاظ على امل�سادر املائية

وجمعية ال�شفاهية واحلكي من اأجل احلوار وال�شداقة 

 OCADD - والتنمية
مدير وكالة احلو�ض املائي لأم الربيع

عن كتابة الدولة يف املاء والبيئة عن وزارة املالية


