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الرابط2016/12/22 :

موافق 22 :ربيع األول 1438

تقرير بشأن مشاركة مؤسسة "مفتاح السعد للرأمسال الالمادي للمغرب"
بشراكة مع مجعية "أجيال" يف مؤمتر األطراف املشاركة حول االحتباس
احلراري والتغريات املناخية كوب ()22
شهدت مراكش ما بني  8نونرب إىل غاية  18منه  2016تنظيم املؤمتر الدويل حول التغريات املناخية واالحتباس احلراري،
وعرف هذا املؤمتر املنظم من طرف األمم املتحدة مشاركة  195دولة ،وأكثر من  60جنسية ،ممثلة أبكثر من 500مجعية،
وما يزيد عن  40جامعة ومراكز حبوث ،و 20.000من مندويب الدول املشاركة و 30.000من فعاليات اجملتمع املدين،
الوطين والدويل ـ وقد كان هلذا الزخم اهلائل من احلضور أثر واضح على أنشطة املؤمتر حيث عرف تنظيم أكثر من 680

نشاط ،وأكثر من  152رواق مبعدل  42000زائر يف اليوم.
وتنوعت برامج املؤمتر ما بني ندوات حتسيسية خبطورة االحتباس احلراري ،واقرتاح بدائل وعرض جتارب وخمرتعات ،وعقد
اتفاقيات وشراكات يف جمال احلفاظ على املناخ والبيئة.
وقد جاءت فكرة إنشاء املؤسسة مباشرة بعد اخلطاب املولوي السامي ،والذي أشاد فيه أمري املؤمنني جاللة امللك حممد
السادس نصره هللا وأيده ابلرتاث الالمادي املغريب الغين والزاخر ،واعتربه ورشا كبريا لالشتغال واإلبداع.
ويف هذا اإلطار قامت "مؤسسة مفتاح السعد للرأمسال الالمادي" مبجموعة من األنشطة الثقافية واالجتماعية ،نذكر منها
على سبيل املثال ال احلصر ،ست حمطات أساسية يف مسارها الثقايف:
 /1املس ـ ـ ــاية املتميزة والفعالة يف املؤمترات الدولية والوطنية املنظمة من طرف االحتاد الوطين لنس ـ ـ ــاء املغرب ،حتت الر س ـ ـ ــة
الفعلية لصاحبة السمو امللكي األمرية اجلليلة لال مرمي.
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/2طبع وتقدمي كتاب "العالمة القاض ــي س ــيدي حممد ابن إدريو العلوي ،قض ــا يف الفكر املغريب املعا ــر" أبركية ملكية
سامية.
/3اجناز كتاب خاص ابملنشآت املائية التارخيية إبقليم الرشيدية ،بشراكة مع املكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للشرب،
(وهو قيد الطبع من طرف وزارة الثقافة مشكورة).
 /4اجنــاز كتــاب اخلطبــة املنربيــة يف عهــد املغفور لــه امللــب حممــد اخلــامو طيــب ت تراه ،من خالل خمتــارات من خطــب
القاضي بن إدريو منوذجا ،وذلب بشراكة مع اجمللو العلمي األعلى.
 /5طبع "كتاب الرأمسال الالمادي دعامة للمغرب الصـ ــاعد" بش ـ ـراكة مع وزارة التجارة والصـ ــناعة واالسـ ــتثمار واالقتصـ ــاد
الرقمي ،هو مثرة ندوة دولية شارك فيها العديد من خرباء املؤسسة واألساتذة الباحثني من داخل املغرب وخارجه.
 /6االش ــتغال على ندوة علمية دولية حول اللغة العربية إبفريقيا :الواقع والتطلعات ،بش ـراكة مع معهد الدراســات اإلفريقية
واملعهد النيجريي للبحوث العربية ،بتاريخ /26-25شتنرب 2016م.
وعليه فقد افتتح رواق "مؤسس سس سسة مفتاح الس سسعد للرأمسال الالمادي ملغرب" ،بشس سراكة مع "مجعية أجيال" ،والذي متت
هتيئته مبوقع اجلناح األخضر حول املناخ (كوب  )22مبراكش ،حبضور رئيسة املؤسسة ،وممثلني عن أعضاء مجعية "أجيال"
النشــيطني ،وحضــور كبري من األســاتذة و الباحثني و املهتمني و الصــحافيني و الطلبة من خمتلف الدول الشــقيقة والصــديقة
خا ة من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وهتدف أجنحة هذا الفضاء إىل التفاعل والتوا ل والتعاون مع كافة املشاركني و الزوار ابملؤمتر ،بشأن احللول املتجددة اليت
طورها املغرب من أجل حماربة أاثر التغريات املناخية .لذا حاولت املؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة و ابتفاق مع شـ ـ ـ ـريكتها "أجيال" من خالل
مسـ ـ ــايتها يف مؤمتر املناخ ،الرتكيز على "اخلطارة" وأدوارها االقتصـ ـ ــادية و االجتماعية و االيكولوجية يف احملافظة على املاء
وحس ـ ــن اس ـ ــتغالله أبقل التكاليف ،من أجل إنش ـ ــاء مراكز فالحية و بعث احلياة من جديد يف املناطق اليت تس ـ ــتعمل هذه
التقنية ،وابلتايل التحفيز على االستقرار وحماربة اهلجرة بكل سلبياهتا.
ولقد كان هذا املؤمتر مناس ـ ـ ـ ـ ــبة لبعث نداء وطين من خالل تعبئة الس ـ ـ ـ ـ ــكان احملليني ،عن طريق اجلمعيات والتعاونيات اليت
متثلهم ،بغية العمل سـو للمحافظة على هذا الرتاث والتعريف به ،ابإلضـافة إىل خماطبة املؤسـسـات الرمسية الوطنية ،خا ـة
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وزارة الثقافة ،1على إثر اشــتغال املؤس ـســة مبوضــوع مهم وهو (فهرســة املنشــآت املائية التارخيية إبقليم الرش ـيدية) بش ـراكة مع
املكتب الوطين للماء والكهرابء ،على اعتبار أنه اإلقليم الوحيد الذي الزال كافظ على اخلطارات ،و الدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات املنجزة
من طرف املؤسسة تبني أهنا تعيش أوضاعا عبة.
ومن حمتو ت الرواق أيض ــا ،جناح يض ــم جمس ــم هام وكبري ،يربز اخلطارة وطريقة إنش ــاءها واس ــتعماهلا يف بيئتها الص ــحراوية
ويوض ـ ـ ـ ــح كيفية االس ـ ـ ـ ــتفادة من املياه اجلوفية عرب هذه التقنية ،اليت تعكو ابتكار العقل املغريب منذ حوايل  3000س ـ ـ ـ ــنة،
وتطبع العبقريـة املغربيـة ابملهـارة واحلكمـة يف بنـاءهـا ،وتوزيع ميـاههـا اليت هـدفهـا التكيف مع التغريات املنـاخيـة ،ألهنـا تعمـل
على جلب املياه اجلوفية واس ـ ـ ــتغالهلا ،بدون اس ـ ـ ــتعمال حمركات تعمل بواس ـ ـ ــطة الكازوال أو غريه .وهي آلية مالئمة لفائدة
البلدان الفقرية والصـ ـ ــاعد .ويف هذا اإلطار كانت مسـ ـ ــاية "مؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة مفتاح السـ ـ ــعد للرأمسال الالمادي للمغرب" بعرض
التجربة الفريدة من الرتاث املغريب ،اليت تبني الوعي املتقدم لدى األس ـ ــالف بض ـ ــرورة اس ـ ــتغالل وترش ـ ــيد الفرش ـ ــات املائية و
احملافظة على الثروات الطبيعية منذ أوائل العصر املرابطي.
كما كتوي رواق املؤسـســة أجنحة موضــوعاتية  :متعلقة على اخلصــوص بعرض جمموعة من الواثئق و املخطوطات النفيســة
و النادرة ،مرفوقة بصـورة من احلجم الكبري ألمري املؤمنني صاحب اجلاللة حممد السادس حفظه هللا ،تربز مراسيم البيعة
الشرعية املتجدرة يف عمق التاريخ و نفوس املغاربة قدميا و حاضرا و مستقبال ،مع نشر نسخة ألول بيعة بتاريخ 04

رمض سسان 172هجرية/املوافق ل 5فرباير 789ميالدية .والتأكيد على ذلب ابحلجج التارخيية و العمل الدؤوب لسـ ــالطني
املغرب وملوكه العلويني العظام األماجد ،لكوهنا الضامن الوحيد ألمن املغاربة واستقرارهم والذي ال غىن هلم عنه.
من حمتو ت الرواق أيضــا ،مطبوعات املؤسـســة اليت تربز الدور اهلام للرأمسال الالمادي ،عبارة عن بعض املعروضــات الرمزية
و الواثئق و املخطوطات ،اليت هتم التنمية البشـ ـرية ابعتبارها دعامة أس ــاس ــية للمغرب الص ــاعد ،تؤرخ لش ــخص ــيات وأعالم
طبعوا مس ـ ـ ــرية الكفاح ض ـ ـ ــد املس ـ ـ ــتعمر ،وس ـ ـ ــايوا يف أس ـ ـ ــيو املس ـ ـ ــار التنموي املغريب ،وعلى رأس هؤالء العا العالمة :
(القاضسسي سسسيدي حممد ابر سدريع العلوي) ،كما يتضــمن الرواق جناحا خا ــا ابلفن املغريب األ ــيل الذي يغين ر ــيد
التاريخ املغريب ،يف تعايش اتم مع كافة أ حاب الد انت والعقائد السماوية األخرى.

 - 1انظر مراسلة املؤسسة رقم 016/4/11 :
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وجناح أخر خاص مبسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكوكات نقدية و طوابع بريدية قدمية جدا ،ميزت اتريخ املغرب ،و انفتاحه على العا بتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحمه
الديين املعهود يف معامالته الدولية ،سواء التجارية منها أو الديبلوماسية.
كما يتوفر الرواق على جناح خاص ابلصـ ــور التذكارية اليت تؤرخ ألنشـ ــطة املؤس ـ ـسـ ــة مبناسـ ــبات عدة ،س ـ ـواء على الصـ ــعيد
الوطين أو القاري أو الدويل ،و الز رات اهلامة اليت عرفها الرواق.
وقد توزع عمل املؤسسة طيلة أشغال هذا املؤمتر ما بني:
 -1عقد لقاءات تواصس سسلية مع املشس سساركني واملمتمني تروف التعري بتقنية اخلطارات ،وبيان طرا ادس سستغا ا ودورها
البيئي واالجتماعي واالقتصادي:
❖ إذ بواسطتها مت إعمار جمموعة من املناطق الصحراوية ذات املناخ اجلاف.
❖ كما ســايت يف توســيع املناطق الفالحية واملشــاركة يف التنمية املســتدامة يف أبعادها املختلفة (اقتصــاد واجتماعيا
وثقافيا ،)....يف وقت أ ـ ــبحت قضـ ــية املاء ،تشـ ــكل حتد كبريا ،يف إشـ ــارة إىل االنعكاسـ ــات الكارثية للتغريات
املناخية كاجلفاف و الفياضاانت و ندرة املياه و األمراض وتنامي اهلجرة ،مما سيزيد من النزاعات بني الشعوب.
❖ ضمان استمرار الواحات وتزويدها ابملياه الالزمة.
❖ احملافظة على املاء و محايته من التبخر و التلوث.
 -2توزيع مطوايت وكتب تتضمر معلومات وافية حول هذا النظاف األصيل.
 -3لفت انتباه الفاعلني والباحثني سىل قيمة هذا الرتاث ،ودعوهتم إلجناز حبوث ودراسس س س س س سسات ،بغية سلقاء م يد مر
الضس سسوء حول هذه التجربة ،وتطويرها تا يتالءف مع مقتضس سسيات العصس سسر و اإلكراهات املناخية احلالية (محاية املياه مر
التلوث ،ترديد استعما ا ،حماربة التصحر).
 -4الدفاع عر طلب تسس سسجيل اخلطارات كرتاث سنسس سساي عاملي اعتبارا لتوفرها علا املعايري املطلوبة للحصس سسول علا
هذه الصفة.
 -5توفري اإلمكانيات الالزمة حلماية هذه التقنية وضس سسمان اسس سستمراريتما وتشس سسجيع تبنيما وتعميمما يف مناطق أخر
مر العامل.
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هذا وقد حظي رواق "مؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة مفتاح الس ـ ـ ــعد للرأمسال الالمادي للمغرب" والذي أقيم وأجنز بشـ ـ ـ ـراكة هامة وا ابية مع
"مجعية أجيال النشس سسيطة" بش ـ ــرف ز رة صس سساحبة السس سسمو امللكي األمرية اجلليلة ( :لالحسس سسناء) رئيس ـ ــة مؤسـ ـ ـس ـ ــة حممد
الس س سسادس حلماية البيئة ،من بني األروقة القالئل اليت زارت مسوها على هامش أشـ ـ ــغال مؤمتر كوب  ،22وقد مت اسـ ـ ــتقبال
مسو األمرية اجلليلة و الوفد املرافق هلا من طرف السيدة  :رئيسة املؤسسة وبعض أعضاء مجعية "أجيال" ،و قدمت لسموها
الشروحات الوافية و الكافية حول اجنحة رواق املؤسسة.
و يف كلمتها مبناس ـ ــبة مؤمتر األطراف كوب  ،22و من خالل مجيع اللقاءات اليت عقدهتا مع كل الش ـ ــركاء نوهت الس ـ ــيدة
رئيسـ ــة "مؤس ـ ـسـ ــة مفتاح السـ ــعد للرتاث الالمادي ابملغرب" ابخلطاب التارخيي لصـ ــاحب اجلاللة امللك حممد الس سسادس
نصسسره هللا و أيده خالل اجللســة االفتتاحية لكوب ،22والذي تضــمن مبادرات نبيلة و قيمة و ذات بعد اس ـرتاتيجي ،كما
أشادت بر دة املغرب حتت قيادة صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا مؤكدة أن خطاب جاللته كان قو و
غاية يف األيية ،ويربهن على أن إفريقيا هلا طموحات ،و ستعتمد سياسة للتكيف و التخفيض من أاثر التغريات املناخية.
و قد ركزت يف كل مداخالهتا مع كل الفاعلني و املتدخلني طيلة أ م املؤمتر مبراكش خا ة مع الصحافة الوطنية و الدولية
على إبراز جهود "مؤسسة مفتاح السعد للرأمسال الالمادي للمغرب" و استعدادها التام عرب فريقها وشركائها للعمل على
تقدمي اقرتاحات ،و بدائل و اجناز دراسات و أحباث ،بقصد تنمية املوارد املائية و التكيف مع أاثر التغريات املناخية.
ويف هذا الصــدد أكدت الســيدة رئيســة املؤس ـســة أن املغرب التزم بســياســة طموحة يف تدبري املياه ،وإعادة أهيل شــبكات
التوزيع وترشــيد االســتهالك وفق التوجيهات امللكية الســابقة الذكر ،وأضــافت ان هذه اجلهود ترمي لتعزيز التكييف مع ااثر
تغريات املناخ اليت جتتاح املغرب .مشـ ـ ـ ـ ــرية إىل أنه منذ السـ ـ ـ ـ ــتينيات كان ارتفاع متوسـ ـ ـ ـ ــيف درجة احلرارة السـ ـ ـ ـ ــنوية يف املغرب
مص ــحواب اب فاض التس ــاقطات املطرية يف فص ــل الربيع ومض ــاعفات الفيض ــاانت .وأكدت ان املياه تعترب قض ــية مركزية يف
العا واملغرب على وجه اخلص ـ ـ ــوص ،مربزة الدور الس ـ ـ ــلم الذي لعبه تفاقم املياه بس ـ ـ ــبب االحتباس احلراري ،وأنه ابت من
الضـ ــروري حتسـ ــني وترشـ ــيد ادارة املوارد املائية ،وتنفيذ قيم الكفاءة الطاقية .مشـ ــرية إىل أن منوذج التنمية اجلديد الذي يتبناه
املغرب يف هذا اجملال ميكن أن يكون منوذجا كتذى به لدول اخرى يف املنطقة.
وأوضحت السيدة الرئيسة أن املغرب الذي استضاف املؤمتر  22حول التغريات املناخية يف مراكش سنة  ،2016قد راكم
خربة يف جمال تدبري املوارد املائية من خالل اخلطة االس ـ ـرتاتيجية الوطنية املسـ ــتمدة من عبقرية امللك الراحل احلس سسر الثاي
طيب هللا تراه يف بناء السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدود ،اليت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدت على تعبئة املوارد املائية اهلامة وتنميتها عن طريق جتميع مياه األمطار
واألهنار ،واليت سايت بشكل كبري يف التنمية االقتصادية .وكذا سياسة جاللة امللك حممد السادس نصره هللا يف التفكري
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لتنمية املوارد الغري التقليدية (حتلية املياه ،وإعادة اســتعمال املياه الصــرف الصــحي وإحداث وكاالت األحواض املائية ومحاية
املواقع الطبيعية).
ومن جانب أخر ذكرت رئيســة املؤس ـســة ،ابلتجربة املغربية يف جمال التكيف مع إعطاء اهتمام خاص للماء .وأكدت على
ض ــرورة بناء اقتص ــاد أخض ــر ابملغرب لتكريو اختيار اململكة بش ــأن تش ــجيع الطاقات املتجددة ،والفعالية الطاقية ،والتنمية
املسـ ــتدامة .وأضـ ــافت أن األمر يتعلق بعملية اسـ ــتباقية لظهور امناط جديدة يف جمال اإلنتاج واالسـ ــتهالك ،واالس ـ ــتثمار يف
امليادين املرتبطة ابالقتصـ ــاد األخضـ ــر املتميز خبلق منا ـ ــب للشـ ــغل بشـ ــكل قوي .ويف هذا الصـ ــدد قالت السـ ــيدة رئيسـ ــة
املؤس ـ ـس ــة عند اس ــتقباهلا للس ــيدة رئيس ــة منظمة (اليونس ــكو) ،أن جناح حدث هبذا احلجم يتطلب إش ـ ـراك مجيع الفاعلني،
خا ــة منظمات اجملتمع املدين اليت تعمل بش ــكل مباش ــر مع الس ــكان ،و أن قض ــية املناخ هي قض ــية جمتمعات .ومن هنا
أيت إش ـ ـ ـراك منظمات غري حكومية يف مجيع مراحل املفاوض ـ ــات ،ملتمس ـ ــة يف ذلب قبول اعتماد اخلطارة كرتاث انس ـ ــاين
عاملي قص ــد متويل مش ــاريع التنمية املس ــتدامة والتكيف مع تغريات املناخ .معتربة أنه من الض ــروري دعم املش ــاريع ابلتمويل
الكــايف وتقــدمي التزامــات ملموس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة من قبــل البلــدان املتقــدم ،واألخــذ بعني االعتبــار مقرتحــات ومبــادرات اجملتمع املــدين
واملدافعني عن احلقوق البيئية .كما ذكرت السـ ــيدة الرئيسـ ــة يف إطار اسـ ــتقباهلا لوفود من الدول اإلفريقية أبن املغرب ،الذي
جعل من التعاون جنوب جنوب أولوية ،بتوجيهات ملكية سـ ـ ـ ــامية ،ابدر عن طريق جمتمعه املدين ممعياته ومؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاته،
ومنها "مؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة مفتاح الس ـ ـ ــعد للرأمسال الالمادي" لتقاس ـ ـ ــم خربته وجتربته مع البلدان اإلفريقية الس ـ ـ ــيما تلب اليت تعاين
اهلش ـ ـ ـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،مربزة من جهة أخرى الدور الفعال للمملكة يف البحث عن توازن ايكولوجي للحص ـ ـ ـ ـ ـ ــول على طاقة نظيفة
و ديقة للبيئة ،وابلتايل مكافحة التغريات املناخية .ولنا يف مشروع (نور) بوارزازات أكرب مثال.
وأكدت يف تصريح للصحافة الوطنية والدولية على هامش أشغال مؤمتر األمم املتحدة حول املناخ (كوب  ،)22على أن
هناك إرادة مش ـ ـ ــرتكة بني فعاليات اجملتمع املدين واألجهزة احلكومية من أجل تطوير عالقتهما وخا ـ ـ ــة يف جمال البيئة اليت
حتظى ابألولوية ابلنسبة لكل الفاعلني.
وحظي الرواق وبدون انقطاع بعدة ز رات طوال انعقاد املؤمتر الدويل من طرف شخصيات وطنية هامة ومسؤولني سياسيني،
و حافة وابحثني وطلبة مهتمني ،وكذا عدة مسئولني إخوان أفارقة على مستوى وزراء ورجال أعمال ،وأكادمييني وأعضاء
دواوين سياسيني سابقني وحاليني.
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كما نظمت املؤسسة لقاءا مفتوحا يومه اخلميو  10نونرب 2016م على الساعة  9و النصف باحا ابلفضاء املفتوح،
أطره الدكتور عبد العاطي حللو ،حول األبعاد التارخيية واإليكولوجية للخطارات ،دعا من خالله إىل يانة اخلطارات
ابملغرب ،وإدراجها ضمن الئحة اليونسكو للرتاث العا .
وقد سايت النفحة الفنية الرائعة اليت نظمتها املؤسسة بشراكة مع" مجعية أجيال" يف إحياء لقاء مباشر بني زوار التظاهرة
الدولية والفنان املبدع األستاذ (نعمان حللو) ،واحلضور الوازن للمخرج واملمثل الدويل واملسرحي الكبري (األستاذ حممد
العاطفي ) ابلتأكيد على احملافظة على البيئة ،حيث نظم هذا اللقاء الناجح حتت عنوان (عالقة الفن ابلبيئة) ،وابملناسبة
فقد أهدى الفنان امللتزم ،واملبدع واملغين (نعمان حللو) للمؤسسة أغنيته اجلديدة املتعلقة ابملاء واملصورة ابملغرب واسيا من
ماله اخلاص ،واليت وزعت ابجملان على كل احلاضرين واملشاركني بتوقيع من احبها.
كما متت عدة ز رات ولقاءات مع منتخم بعض جهات اململكة ،وحرفيني و ناع تقليديني من ممثلي فضاءات اجلهات،
مدت فيها جسور التوا ل والتعارف والتعاون ،كما مت استقبال جمموعة من اجلمعيات املواطنة ومنتد ت الكفاءات،
وتداولت معهم فيها املؤسسة كافة املشاريع املستقبلية والشراكات اليت قد جتمعها مع هذه التنظيمات.
وعموما عرفت هذه اللقاءات حضورا وازان للوزراء والسفراء واإلعالميني واخلرباء املهتمني والفنانني واألساتذة الباحثني،
الذين عملوا مد للتو ل إىل اتفاق شامل وطموح وملزم ،ميكن من املكافحة الفعالة لالحتباس احلراري .هذا ،وقد خلفت
مشاركة املؤسسة استحساان كبريا لدى الزوار.
و كلل هذا اللقاء الدويل الرائع ابلعشاء الفاخر الذي أقيم على شرف املؤسسة وضيوفها اإلخوان املسؤولني ،والوزراء األفارقة،
املنظمة من طرف وكالة تنمية األقاليم اجلنوبية مشكورة.
ومما ال شب في ه أن هذه املشاركة للمؤسسة وشريكتها مجعية أجيال يف هذه التظاهرة الدولية املتميزة أضاف هلا قناعة
أكيدة يف موا لة اجلهود للتعريف ابلرأمسال الالمادي للمملكة ،طبقا ملا جاء به خطاب صاحب اجلاللة نصره هللا مبناسبة
انعقاد التظاهرة الدولية كوب  22مبراكش حيث أنه حتدث ابسم مجيع الرؤساء األفارقة احلاضرين حيث قال حفظه ت:
(اهنا دعوة للتأسيع إلفريقيا صامدة يف وجه التغريات املناخية ،واثبتة علا درب التنمية املستدامة).
كما أضاف حفظه ت:
(صحيح أن اخلطاب الصائب حول مصري كوكبنا ،واالهتماف الذي حيظا به علا اخلصوص مر طرف جمتمع مدي
فعال أضحا حقيقة ملموسة).
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وأخريا ال تفوتنا الفر ة للتنويه ابلتنظيم الرائع والتنسيق املتميز الذي سهرت عليه اللجنة اليت يرأسها السيد الوزير إدريو
اليزمي املعني من طرف "صاحب اجلاللة حممد السادس حفظه هللا" ابلتهيئ واإلشراف على تسيري احملور األخضر اخلاص
ابجملتمع املدين الوطين والدويل ،فلهم منا مجيعا كل الشكر واالعتزاز.
وفقنا ت مجيعا ملا فيه خري البالد والعباد وراء قائدان اهلمام "حممد السادس حفظه هللا"
املرفقات:
 كتيب مصور عر اخلطارة لعربية والفرنسية واالجنلي ية واثئق خاصة ملشاركة الفنية للفنان نعمان حللو. صور خاصة لتظاهرة. نسخة رسالة دكر الكرتونية موجمة للسيد الوزير سدريع الي مي. أقراص مدجمة تعرف خلطارة ،لعربية والفرنسية واإلجنلي ية. -بعض املقاالت الصحفية.

سمضاء:
الرئيسة املؤسسة ملؤسسة مفتاح السعد للرأمسال الالمادي للمغرب.
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