اإلطار المرجعي إلنجاز دراسة حول
السياسات العمومية المحلية في مجال البيئة
مدخل:

يعتبر مشروع شبكة الراصدين البيئيين بطنجة والذي ينجز بشراكة مع
الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة ،من المشاااااااااريع التي تطتي تي يطار تنزيل
األهداف االساااااااتراتيجية لمرصاااااااد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة،
وخاصااة تي محور تنمية الموارد البشاارية وتوساايع دائرة الرصااد من خ ل
تكوين شااااااابكة للراصاااااااادين البيئيين ،وكذل محور المساااااااااهمة تي ي داد
االسااتراتيجية الوطنية للتنمية المسااتدامة لم المسااتوو الجذوي وكذل تتبع
ورصد البرامج القطا ية من خ ل التقارير السنوية التي يصدرها المرصد،
كما يذدف هذا المشاااروع يلم تقوية ادرال المجتمع المدني بطنجة تي مجال
الحكامة البيئية المحلية من خ ل تعبئة الفا لين المحليين لتشاااااااجيع الحكامة
البيئية المحلية والعمل لم التحسيس والتربية البيئية للمواطنين حول التنمية
المستدامة وكذل العمل لم المحاتظة لم الموارد الطبيعية وتثمينذا.
سياق إنجاز الدراسة:

يذدف المشروع يلم تحقيق ،حسب األولويال ،المحاور التالية:
 تعبئة الفا لين المحليين لتعزيز الحكامة البيئية المحلية رتع مساااااااتوو الو ي التربية البيئية لدو المواطنين حول المبادئ التنميةالمستدامة.
 -المحاتظة وتثمين الموارد الطبيعية.

واساااااااتنادا يلم مختلف الم حظال التي أبدتذا تقارير مرصاااااااد حماية البيئة
والمآثر التاريخية بطنجة والمنظمال األخرو العاملة تي هذا المجال ،تبين
أن المحور الرئيسااااي للتدهور البيئي والذي لم يسااااتطع مواكبة ملية التنمية
الساااوسااايواتصاااادية لمشاااروع طنجة الكبرو ،هو غياب هيئة مساااتقلة تكون
بمثابة اوة ااتراحية وترااب الحالة البيئية بالمقاطعال األربع لمدينة طنجة.
وتي هذا اإلطار تإن ينشااااااااا شااااااابكة من الراصاااااااادين البيئيين والفا لين
الجمعويين الذين ساااااايكونون أ ضااااااا المرصااااااد ،وتعزيز ادراتذم النظرية
والتطبيقية تي مجال احترام البيئة ،تمكنذم من امت معارف حول المعايير
الوطنية والدولية وكذل تقنيال الرصد البيئي (التقارير ،التشبي  ،التحسيس،
يدخال المعلومال التي تم جمعذا).
النتائج المتواعة من هذا المشاااروع ساااتعزز مواف المجتمع المدني المحلي
والوطني بصااااااافتذا هيئال متتبعة للحالة البيئية بمدينة طنجة ،وكذ ل هيئة
ااتراحية من خ ل وضاااااع مخطط اساااااتراتيجي للرصاااااد يساااااتند لمعطيال
ومصاااااادر لمية التي ساااااتمكن من ينتاج معطيال تمكن الفا لين العموميين
من تصحيح الوضع تي مجال المحاتظة لم البيئة ومحاربة ل.
الظروف البيئية ترااب اوة تي مدينة طنجة ،وااتراح من خ ل تنفيذ خطة
استراتيجية دهور الموارد الطبيعية.
الهدف من الدراسة:
تذدف الدراسااااة التي يسااااعم مرصااااد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة
إلنجازها ،يلم:
تحليل مختلف األهداف العامة والخاصاااااااة للبرامج الحكومية تي مجال د م
وحماية البيئة.

تحليل مختلف الساااياساااال والبرامج الجذوية والمحلية تي يطار د م المجال
البيئي.
مكانة الجمعيال البيئة تي هذه البرامج.
الشروط المطلوبة:
لم كل راغب(ة) تي ينجاز الدراساااااة أن يكون من مساااااتوو جامعي ،وأن
يكون له خبرة تي موضوع الدراسة وله ينجازال سابقة تيه ،وأن يبعث بـ:
المنذجية التي ساااااايعتمدها إلنجاز الدراسااااااة بشااااااقيذا النظري والميداني مع
التوزيع الزمني.
السيرة الذاتية.
رض مالي.
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