
 

 

 2020والغرس   للتشجير األخضر أنشطة األسبوع

 مدينة الصويرة
 

 التاريخ األنشطة المسؤول عن النشاط
مع  حول األسبوع األخضر لقاء التواصلي  الوطني الرقمي ال  . هشام اكورض

 . منسقي الفروع المشاركة

 2020فبراير  17 االثنين

من السابعة الى التاسعة 
  مساء

 .  هشام اكورض

المديرية االقليمية للمياه و الغابات 

 .  بالصويرة

  دورة تكوينبة  لمنسقي االندية البيئية حول اهمية التشجير
مع تقديم عرض حول االسبوع الغرس تقنيات و

 . (مؤسسة التفتح االدبي والفني بالصويرة)االخضر

  التعليمية تحسيسية بالمؤسسات الحمالت ال تقديم برنامج

 . باالقليم

 2020فبراير 21الجمعة 

 الثالثة زواال
 

نور  -لقامت امين   -هوم ولطيفة ب

 –امينة زروق  –الدين الشرحاوني 
 . هشام اكورض -ليلى اوختار

 التحسيسية بالمؤسسات التعليمية والجامعية  تفعيل الحمالت

 . )عروض، معرض بيئي متجول، ...(

 2020فبراير  24االثنين 

حول أفق وطرق ضمان الحق  في المساحات  ١ندوة علمية   . هشام اكورض  رليلى اوختا

جامعة القاضي عياض بالصويرة )صويرة الخضراء  بال

 . (الجديدة

 2020فبراير72الخميس 

 الثالثة زواال

 .  ليلى اوختار

 . هشام اكورض

المديرية االقليمية للمياه و الغابات 

  . بالصويرة

  حول تطوير المشاركة المجتمعية لحماية  ٢ندوة علمية
جامعة القاضي عياض ) . الرأسمال الغابوي بالجهة وتطويره

 (. بالصويرة الجديدة

  حول الفالحة البيولوجية واشكالية المبيدات  ٣ندوة علمية

جامعة ) . الكيميائية على صحة االنسان والمنظومات البيئية

 (. القاضي عياض بالصويرة الجديدة

 2020فبراير27الخميس 

 الخامسة زواال

نور  -لقامت امين   -هوم ولطيفة ب

 –امينة زروق  –الدين الشرحاوني 
 . هشام اكورض -ليلى اوختار

 (ابتدائية اعدادية و ثانوية)حملة تشجير بالمؤسسات التعليمية 
 . بمدينة الصويرة المناطق الغابوية كذا و

  غرس نباتات باألصص ومشاركة بعض األندية في غرس
النباتات ببعض الضيعات مع التحسيس بأهمية الفالحة 

 . البيولوجية وتعرف اشكالية المبيدات 

 

 2020فبراير 28الجمعة 

 الثالثة زواال

 

نور  -لقامت امين   -لطيفة بهوم 

 –امينة زروق  –الدين الشرحاوني 
فاطمة ابو  –ليلى اوختار 

 . هشام اكورضقسام

  ترفيهي لمارطون المشي على األقدام بين استعراضي نشاط
من حديقة باب مراكش الى حديقة ساحة المساحات الخضراء 

من اجل التحسيس   مرورا بحديقة بين االسوار اورسن ويلس
  والحفاظ عليها  باهمية المساحات الخضراء

 

 2020مارس  1األحد 
 العاشرة صباحا

 


