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المقدمة
يعتبر زيت الزيتون أحد أهم المنتوجات الزراعية المهمة بمنطقة نفوذ وكالة الحوض المائي لسبو و أحد
مصادر الدخل الهامة لفئة عريضة من المواطنين األمر الذي مهد إلى اإلقبال على التوسع في زراعة هذه
الشجرة المباركة خصوصا و أنها تستطيع أن تتأقلم بشكل جيد مع الظروف المناخية و طبيعة التربة
الموجودة في المنطقة،وبفعل التساقطات المطرية التي عرفتها المنطقة خالل اآلونة األخيرة و التوسع
واإلقبال الذي تعرفه هذه المادة العضوية (زيت الزيتون) واعتماد أرباب المعاصر على تقنية استخالص
زيت الزيتون ثالثية الطور عوض ثنائية الطور حصلت زيادات هامة على كميات اإلنتاج السنوي ،غير
أن هذا االرتفاع رافقته زيادات في تلوث المياه السطحية و الجوفية لمناطق اإلنتاج و ذلك بسبب مخلفات
عملية العصر و أهم هذه المخلفات من حيث التأثير هي مياه الصرف الناجمة عن عصر الزيتون و
المسماة بمادة المرج والتي يتم تصريفها من طرف بعض الوحدات دون معالجة قبلية في الوسط الطبيعي
(مجاري المياه والفرشات المائية) و قنوات الصرف الصحي.
وللحد من اآلثار السلبية لمادة المرج على المجال البيئي قامت وكالة الحوض المائي لسبو بتنظيم حمالت
تحسيسية استباقية لفائدة أرباب معاصر الزيتون على مستوى األقاليم و العماالت التابعة لوكالة الحوض
المائي لسبو وكذا زيارة الوحدات الصناعية إلنتاج زيت الزيتون بإقليم تازة وإقليم سيدي قاسم ،وقد تمثلت
هذه العمليات التحسيسية في ما يلي:
أهداف الحملة
الهدف من هذه الحملة هو تحسيس وتوعية أرباب معاصر الزيتون قبل انطالق موسم جني الزيتون لسنة
 2019-2018لجعلهم أكثر وعيا بمخاطر إفراغ مادة المرج في المنظومة البيئية بشكل عام والموارد
المائية بشكل خاص،وما يترتب عن ذلك من خسائر بيئية واجتماعية واقتصادية ،وحثهم على تزويد
وحدات اإلنتاج بأنظمة لمعالجة مادة المرج و ضرورة االلتزام بالمعايير البيئية المعمول بها و التقيد ببنود
دفتر التحمالت (احترام تقنية االستخالص التي ثم اعتمادها ،احترام كمية اإلنتاج المتفق عليها ،انجاز
أحواض التخزين والتبخر حسب المعايير التقنية المعمول بها ،عدم قذف مادة المرج في الوسط
الطبيعي )....و األنظمة والقوانين الجاري بها العمل والمنظمة للمجال البيئي المتعلق بالوحدات اإلنتاجية
لعصر الزيتون من اجل حماية النظام البيئي بمنطقة نفوذ وكالة الحوض المائي لسبو وكذا ضرورة القيام
بدراسة التأهيل البيئي بالنسبة لمعاصر الزيتون التي ثم انجازها قبل تفعيل القانون  03-12المتعلق
بدراسة التأثير على البيئة.
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مضمون الحملة التحسيسية
خالل هذه الحملة التحسيسية اإلستباقية التي تمت بمعية كل من السلطة المحلية ،مصالح العمالة ،مصالح
الدرك الملكي ،رؤساء الجماعات،المديريات الجهوية للبيئة،المديريات اإلقليمية للفالحة ،مندوبيات وزارة
الصحة وأرباب معاصر الزيتون حيت تطرق ممثلي وكالة الحوض المائي لسبو للمجهودات التي تبذلها
القطاعات المعنية من خالل المساعدات واإلعانات التي تقدمها من أجل حث أرباب معاصر الزيتون من
تغيير تقنية استخالص زيت الزيتون ثالثية الطور والتوجه نحو تقنية االستخالص ثنائية الطور التي
تعتبر تقنية إيكولوجية لكونها تفرز كمية قليلة من مادة المرج وبالتالي الحفاظ على المحيط البيئي
والمجهودات التي تبذلها وكالة الحوض المائي لسبو لمكافحة التلوث الناتج عن مخلفات معاصر الزيتون
بمختلف األقاليم والعماالت التي تدخل ضمن منطقة نفوذها بمساعدة القطاعات المعنية سواء من خالل
المشاريع التي تم إنجازها (المحطة النموذجية لمعالجة مادة المرج بإقليم صفرو التي تعتمد على تقنية
التبخر الطبيعي) والتي في طور االنجاز (المحطة النموذجية لمعالجة مادة المرج بإقليم تاونات) أو تلك
التي في طور الدراسة (المحطة النموذجية لمعالجة مادة المرج بكل من سيدي قاسم،المهاية و تازة)
والمبرمجة بكل من إقليم وزان وموالي يعقوب،كما تم شرح األضرار الناتجة عن تصريف مادة المرج
بالوسط الطبيعي وانعكاساتها السلبية على النمو االقتصادي واالجتماعي والبيئي.

 خاصيات مادة المرج
 لــون داكـــن
 حموضة عالية5.2 – 4.5 :
 درجة ملـوحة مرتفعــة 7 :غرام/اللتـــر
 مواد عضوية جد مرتفعة 100 :مرة المياه المستعملة المنزلية
 المواد اآلزوتية 500 :مغ  /اللتر
 تـركيـز في مادة الفينـول  12 - 4 :غ  /اللتر
 نسبــة مهمـة من الزيــوت

 األضرار الناتجة عن تصريف مادة المرج بالوسط الطبيعي
 تلوث المياه السطحية والجوفية
 تدهور جودة المياه وبالتالي انعكاسات سلبية على مختلف استعماالت المياه :الشرب ،السقي،
إرواء الماشية... ،
 تفاقم التأثيرات السلبية خالل فترات الجفاف نظرا لقلة صبيب األودية
 اإلضرار بالمزروعات وبالمنظومة اإلحيائية لبحيرات السدود
 خروج التربة من اإلنتاج نتيجة تلوثها بمادة المرج حيت تقل خصوبتها وتتدهور
2

 تكون طبقة زيتية تؤدي الختناق األرض وتسممها
 توقف اشتغال محطات معالجة المياه العادمة نتيجة قذف مادة المرج بشبكة الصرف الصحي
 انبعاث روائح كريهة
 ال تأثير على مخزون مياه سد الوحدة ،الساهلة ،إدريس األول...،التي تستعمل حاليا ومستقبال لسد
حاجيات الشرب (تاونات ،فاس ،مكناس)...،
 التأثير السلبي المباشر على مصادر المياه السطحية الذي نلمسه على مستوى محطات معالجة
المياه الصالحة للشرب بجماعات المكانسة ،عين اكدح وقرية بامحمد والتي تعرف توقفات عديدة
في مرحلة استخالص زيت الزيتون بإقليم تاونات.

 المالحظات واإلختالالت األساسية لمعاصر الزيتون
 نقل مادة المرج أثناء الليل بواسطة الشاحنات وتفريغها بمجاري المياه بعيدا عن الوحدة اإلنتاجية
 بناء صهاريج ال تستجيب للمعايير التقنية المعمول بها
 عدم احترام أوقات العمل المشار إليها بدراسات التأثير البيئية
 تجاوز كمية الزيتون المرخص عصرها يوميا
 إضافة وحدات جديدة بنفس البناية دون تحيين دراسة التأثير البيئية
 تغيير الوحدات اإلنتاجية المتقادمة أو تغيير تقنية العصر دون تحيين الدراسة التأثير البيئة
 استعمال الوحدات لتقنية استخالص زيت الزيتون ثالثية الطور عوض ثنائية الطور المرخصة
 عدم تنقية أحواض التبخر قبل بداية موسم جني الزيتون
 عدم تغطية الساحة المخصصة لمادة الفيتور
 عدم تهيئة محيط الصهاريج لجمع مياه األمطار
 عدم إزالة الطبقة الزيتية التي تطفو على سطح أحواض التخزين و التبخر لتمكين أشعة الشمس
من الوصول إلى مياه المرج.
 عدم تشجير محيط الوحدة وأحواض التبخر كما هو مشروط دفتر التحمالت البيئي...
خالل هده الحمالت التحسيسية تم االستماع كذلك للمشاكل و اإلكراهات التي يعاني منها أرباب معاصر
الزيتون والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
 غياب مساحة كافية إلنجاز أحواض التبخر تستجيب للمعايير التقنية المعمول بها
 امتالء أحواض التبخر بمياه األمطار خالل فصل الشتاء الذي يتزامن مع موسم جني
واستخالص زيت الزيتون
 إنتاج كمية كبيرة من مادة المرج تفوق القدرة االستيعابية ألحواض التبخر
 طفو الزيت على سطح أحواض التبخر مما يمنع تبخر مادة المرج
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 عدم دراية أرباب معاصر الزيتون بالمعايير التقنية التي يجب أن تتوفر عليها أحواض تبخر
مادة المرج
 صعوبة نقل مادة الفيتور الذي يحتوي على كمية مهمة من مادة المرج في حالة اعتماد تقنية
االستخالص ثنائية الطور
 التساؤل عن اإلجراءات اإلدارية المتبعة في حالة الرغبة في زيادة أحواض التجميع والتبخر
بعد االستماع لإلكراهات التي يعاني منها أرباب معاصر الزيتون قام كل من طاقم وكالة الحوض المائي
لسبو المشرف على العملية التحسيسية والمصالح الخارجية المعنية باقتراح مجموعة من الحلول اآلنية
واإلجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها لمعالجة هده التحديات والحد من مخلفات مادة المرج على
المجال البيئي والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
 ضرورة تسوية وضعيتهم القانونية من الناحية البيئية ،طبقا لدراسات التأثير على البيئية التي ثم
إنجازها قبل إنجاز معاصر الزيتون وتلك التي تهم إعادة الهيكلة والتوسيع،
 تسريع وتيرة بناء أحواض تجميع وتبخر مادة المرج بالمعايير التقنية المعمول بها
 احترام بنود دفتر التحمالت خصوصا عدد أحواض التجميع والتبخر ومساحتها وتقنية
االستخالص و كمية الزيتون المرخص بعصرها.
كما تم التطرق إلى المحطة النموذجية لمعالجة مادة المرج التي تم انجازها بإقليم صفر ولتشجيع أرباب
معاصر الزيتون بباقي األقاليم من اجل التنظيم في إطار جمعيات لتسهيل التواصل مع اإلدارات المعنية
وتوفير الوعاءات العقارية الالزمة النجاز مشاريع من هذا النوع.
كذلك خالل هذه الحمالت تم التطرق وشرح النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا المجال
والمتمثلة في:
 القانون  15-36المتعلق بالماء:
المادة  :2ترتكز مقتضيات هذا القانون على مجموعة من المبادئ من بينها:
 حماية الوسط المائي والرقي بالتنمية المستدامة للموارد المائية؛ الوقاية ،من خالل تقييم وتقدير آثر األنشطة التي من شأنها أن تضر بالماء خاصةوبالملك العمومي المائي عامة وتحديد وتنفيذ اإلجراءات الملموسة إلزالة هذه اآلثار أو
التقليص من انعكاساتها السلبية؛
 إلزام المسؤولين عن األضرار التي لحقت بالماء خاصة أو بالملك العمومي المائي عامةبالتعويض عن هذه األضرار؛
 المستعمل للماء يؤدي ما لم يكن هناك إعفاء نتيجة حقوق تاريخية معترف بها قانونا؛ -الملوث للماء يؤدي.
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المادة  : 98يخضع كل صب من شأنه أن يؤثر في الملك العمومي المائي لترخيص من وكالة
الحوض المائي وألداء إتاوة طبقا لمقتضيات المادة  27من هذا القانون.
المادة  :99يمكن للحاصل على الترخيص االستفادة من المساهمة المالية والمساعدة التقنية
لوكالة الحوض المائي إذا كانت المعالجة التي يخصصها للمياه المستعملة مطابقة للشروط
المحددة بنص تنظيمي.
المادة  :104يمكن لإلدارة أن تتخذ كل إجراء من شأنه الحد من تلوث المياه الناتج عن
مصادر أخرى غير صب المياه المستعملة .كما يمكن لإلدارة عند معاينة حصول أضرار
تهدد الصحة أو األمن أو السالمة العمومية أن تتخذ ،بتنسيق مع وكالة الحوض ،أي إجراء
نافذ فوريا للحد

منها.

المادة  :109ال يمكن القيام بأي صب للمياه المستعملة الصناعية في الشبكة العمومية للتطهير
بدون ترخيص مسبق يمنحه مسير هذه الشبكة .ال يسلم هذا الترخيص ،الذي ال تتعدى مدته
 20سنة ،إال إذا كان الصب مطابقا للحدود القصوى للصب في الشبكة العمومية للتطهير.
المادة  :147يعاقب على المخالفات المتعلقة بالمادة  98من هذا القانون بغرامة من 10 000
إلى 500 000

درهم.

 القانون  03-12المتعلق بدراسة التأثير على البيئة :معاصر الزيتون خاضعة لدراسة التأثير على
البيئة ،صاحب المشروع أو طالب الرخصة ،يكون ملزما بإجراء دراسة تمكن من تقييم التأثير
البيئي للمشروع ومدى موافقته لمتطلبات حماية البيئة؛
 القانون  00-28المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها :تنظيم عمليات جمع النفايات ونقلها
وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة عقالنية من الناحية اإليكولوجية وتثمين النفايات بإعادة
استعمالها أو تدويرها أو بكل عملية أخرى ألجل الحصول من هذه النفايات على مواد قابلة
لالستعمال من جديد أو على الطاقة؛

 القانون رقم  03-11المتعلق بحماية واستصالح البيئة :يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد
األساسية والمبادئ العامة للسياسة الوطنية في مجال حماية البيئة واستصالحها.
 القانون رقم  17.08المغير والمتمم بموجبه القانون رقم  78.00المتعلق بالميثاق الجماعي كما
تم تغييره وتتميمه :المادة  50من الميثاق الجماعي.
كذلك تم شرح اإلجراءات القانونية والزجرية التي يمكن اتخاذها من طرف اللجنة اإلقليمية المختلطة و
الشرطة المائية المكلفة بمراقبة وتتبع معاصر الزيتون طيلة موسم جني واستخالص زيت الزيتون في
حق أرباب المعاصر في حالة إفراغ مادة المرج خارج الوحدات الصناعية الستخالص زيت الزيتون
وتصريفها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في مجاري المياه واألودية والفرشات المائية وقنوات الصرف
الصحي أو إضافة وحدات غير مرخصة داخل نفس الوحدة المرخصة بدون إعادة دراسة التأثير على
البيئية أو عدم احترام بنود دفتر التحمالت (برنامج المراقبة والتتبع البيئي).
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كما تم القيام بعروض بعدة أقاليم (وزان ،تازة ،صفرو ،سيدي قاسم و تاونات) لتقديم الدراسات التي
قامت بها وكالة الحوض المائي لسبو في إطار محاربة التلوث الناتج عن مادة المرج.
المشاريع المبرمجة لسنة  2019المنبثقة عن الحملة التحسيسية
بإقليم وزان
تم االتفاق على موقع لالحتضان مشروع انجاز محطة معالجة مادة المرج مساحته  6.5هكتار بجماعة

وزان حيت ستقوم الوكالة ببرمجة دراسة المشروع سنة .2019
بإقليم موالي يعقوب
ت م تأسيس جمعية أرباب معاصر الزيتون وهي حاليا في طور البحت عن الوعاء العقاري الذي سيحتضن
مشروع محطة معالجة مادة المرج حيت ستقوم الوكالة ببرمجة دراسة المشروع سنة .2019
تبعا للملتمس الذي تقدم بها أرباب معاصر الزيتون بجماعة عين بوعلي والمتعلق بطلب استغالل محطة
المرج المتواجدة بدوار العريصة جماعة وقيادة عين بوعلي التي ثم انجازها سنة  1996في إطار اتفاقية
شراكة والتي تقوم بتسييرها الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس ثم عقد اجتماع بقر
دائرة أوالد جامع لمطة وقد خصص هذا االجتماع لدراسة الطلب السالف ذكره حيث تم اقتراح ما يلي:
 كحل آني ومؤقت ،يمكن أرباب معاصر الزيتون بجماعة عين بوعلي الواردة أسماءهم ضمن
الملتمس استغالل المحطة خالل الموسم الحالي لعصر الزيتون  ،2019/2018مع التزامهم
بتوفير الحراسة بهذه المحطة طيلة مدة استغاللها.
 التزام أرباب المعاصر بإيجاد حل دائم لهذا المشكل قبل موسم عصر الزيتون المقبل
.2020/2019
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بإقليم الحاجب
ثم تأسيس جمعية أرباب معاصر الزيتون باإلقليم واالتفاق على الدائرة التي ستحتضن مشروع محطة
معالجة مادة المرج وهي دائرة اكوراي نظرا لكثرة المعاصر بهذه األخيرة والتي تم انجازها قبل تفعيل
القانون ،12-03والجمعية حاليا في طور البحت عن الوعاء العقاري الذي سيحتضن هذا المشروع.
الزيارات المنبثقة عن الحملة التحسيسية
تبعا لطلب جمعية أرباب معاصر الزيتون تم تنظيم رحلة دراسية للمحطة النموذجية لمعالجة مادة المرج
المتواجدة بإقليم صفرو من طرف:
 جمعية أرباب معاصر الزيتون بإقليم سيدي قاسم بتاريخ 29-10-2018
 جمعية أرباب معاصر الزيتون بإقليم وزان بتاريخ  ،02-11-2018حيت ثم عقد اجتماع مع
جمعية أرباب معاصر الزيتون بإقليم وزان ورئيس جماعة وزان بمقر وكالة الحوض المائي
لسبو بحضور السيدة المديرة قبل انطالق الرحلة الدراسية.
حيت قام ممثلي الوكالة بجرد مراحل المشروع المختلفة بدءا من فكرة المشروعة،اختيار الوعاء العقاري
الذي سيستوعب المشروع ،دراسة المشروع ،اتفاقية الشراكة النجاز المشروع حتى االنتهاء منه وتسليمه
لجمعية أرباب معاصر الزيتون بإقليم صفرو ،كما قام ممثلي الوكالة بشرح المعايير المعتمدة في اختيار
موقع المحطة واألطراف المساهمة في انجاز هذا المشروع و جميع المراحل التي تمر منها عملية معالجة
مادة المرج انطالقا من جمع هذه األخيرة على مستوى معاصر الزيتون حتى المرحلة النهائية المتمثلة في
تبخر مادة المرج وكحت المواد الجافة المترسبة على مستوى أحواض التبخر.
خاتمة
المقترحات والتوصيات الكفيلة بمعالجة هذه الوضعية:










دعم جمعية أرباب معاصر الزيتون وإحداث تكتالت على مستوى كل دائرة إلنشاء محطات
مشتركة لمعالجة مادة المرج والعمل على اختيار األوعية العقارية التي ستحتضن هذه المشاريع
المرور من نظام ثالث مراحل إلى نظام المرحلتين
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتأهيل المعاصر الشبه العصرية
العمل على إنشاء وحدات لتثمين مادة الفيتور من طرف أرباب المعاصر والقطاع الخاص بصفة
عامة
منع إحداث معاصر جديدة تعتمد على نظام ثالثي المراحل
تشجيع إحداث صهاريج بمناطق معزولة ونائية لتجنب تأثيراتها على الساكنة والفرشة المائية
تشجيع خلق وحدات خاصة بمعالجة المرج
تعبئة كل القطاعات لتمويل مشاريع في إطار اتفاقية شراكة
إحداث صندوق موحد على مستوى الجهة للحد من استفحال مشكل التلوث الناجم عن المرج
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تأهيل المعاصر الصغرى والمتوسطة وانجاز أحواض جماعية أو صهاريج فردية بالمعاصر
بانتظار نقل المرج الى المعاصر الجماعية للتبخير.
اعتماد نموذج محطة معالجة المرج بإقليم صفرو وتعميمها على اعتبار أن عمق أحواضها ال
يتعدى  75سنتم مما يساعد على تبخر المرج صيفا.
انجاز دراسة التأهيل البيئي للوحدات التقليدية
تنظيم وتكثيف االجتماعات التحسيسية
التنسيق مع السلطة المحلية والدرك الملكي
إعداد دراسات مخططات مديرية النجاز محطات معالجة المرج.
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برامج العمليات التحسيسية
تجدون طيه برامج العمليات المنجزة في إطار العمليات التحسيسية لمكافحة التلوث الناتج عن مادة المرج
 على مستوى عمالة مكناس
المهمة

المكلف بالمهمة
 سعيد أيت فريحة -فيصل العبوبي

تحسيس أرباب معاصر
 سعيد أيت فريحةالزيتون بمخاطر مادة المرج  -فاطمة الزهراء
حميدي
بإقليم مكناس
 سعيد أيت فريحة -فيصل العبوبي

التاريخ
/09/28
2018
/10/12
2018
/10/31
2018

المنطقة
جماعة المهاية و واد الجديدة
دائرة موالي إدريس زرهون
دائرة عين عرمة

 على مستوى إقليم شفشاون
المهمة

المكلف بالمهمة
 سعيد أيت فريحة -فيصل العبوبي

تحسيس أرباب معاصر
 عبد اإلله بنجلونالزيتون بمخاطر مادة المرج  -فاطمة الزهراء
حميدي
بإقليم شفشاون
 عبد اإلله بنجلون -فيصل العبوبي

التاريخ
/10/09
2018
/10/10
2018
/10/31
2018

المنطقة
دائرة بني أحمد
باب تازة
باب برد

 على مستوى إقليم موالي يعقوب
المكلف بالمهمة

المهمة

 كريم ادا مجوض ماما توفيقتحسيس أرباب معاصر
 ماجدة قادةالزيتون بمخاطر مادة المرج  -كريم ادا مجوض
 عبد اإلله بنجلونبإقليم موالي يعقوب
 عبد اإلله بنجلون -كريم ادا مجوض

التاريخ
2018/10/01
2018/10/01
2018/10/02

المنطقة
دائرة موالي يعقوب
دائرة عين الشقف
دائرةأوالد جامع المطا

 على مستوى إقليم الحاجب
المهمة
تحسيس أرباب معاصر

المكلف بالمهمة
 بشرى بوسواري9

التاريخ

المنطقة

2018/10/02

إقليم الحاجب ( اجتماع

الزيتون بمخاطر مادة المرج  -فيصل العبوبي

بالعمالة)

بإقليم الحاجب
 على مستوى إقليم وزان
المكلف بالمهمة

المهمة

 بشرى بوسواريتحسيس أرباب معاصر
 ماما توفيقالزيتون بمخاطر مادة المرج
 ليلى سحت (مندوبيةبإقليم وزان
القنيطرة)

التاريخ

المنطقة

 2018/10/08إقليم وزان( اجتماع بالعمالة)

 على مستوى إقليم صفرو
المهمة

المكلف بالمهمة

تحسيس أرباب معاصر
 بشرى بوسواريالزيتون بمخاطر مادة المرج  -فاطمة الزهراء
حميدي
بإقليم صفرو

التاريخ
2018/10/19

المنطقة
إقليم صفرو( اجتماع
بالعمالة)

 على مستوى إقليم تازة
المهمة

المكلف بالمهمة
 السيدة مديرة وكالةالحوض المائي لسبو
 -بشرى بوسواري

التاريخ

المنطقة

 2018/10/11إقليم تازة ( اجتماع بالعمالة)

 -سعيد أيت فريحة

2018/10/22

باشوية تازة

 ماما توفيق -عبد اإلله بنجلون

2018/10/23

دائرة تازة

تحسيس أرباب معاصر
 فيصل العبوبيالزيتون بمخاطر مادة المرج  -فاطمة الزهراء
حميدي
بإقليم تازة
 اماليش محمد -عبد اإللهبنجلون

 ماجدة قادة فاطمة الزهراءحميدي
 عبد اإلله بنجلون فاطمة الزهراءحميدي
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2018/10/24

باشوية و دائرة واد امليل

2018/10/25

باشوية و دائرة واد امليل

2018/10/26

باشوية و دائرة تاهلة

2018/10/29

دائرة أكنول

 ماجدة قادة -عبد اإلله بنجلون

2018/10/30

دائرة تاينست

 على مستوى إقليم سيدي قاسم
المهمة

تحسيس أرباب معاصر

المكلف بالمهمة

التاريخ

 بوسواري بشرى -بوشعيب مكران

2018/10/24

 عبد اإلله بنجلون -ليلى السحت

2018/10/31

الزيتون بمخاطر مادة المرج  -اماليش محمد
 ليلى السحتبإقليم سيدي قاسم
 ماما توفيق ليلى السحت سعيد أيت فريحة -ليلى السحت

المنطقة
عمالة سيدي قاسم
( اجتماع بالعمالة)
دائرة شراردة

2018/11/01

دائرةورغة

2018/11/02

دائرة تالل الغرب

2018/11/05

باشوية سيدي قاسم

 على مستوى إقليم تاونات
المهمة

المكلف بالمهمة

تحسيس أرباب معاصر
 السيدة مديرة وكالةالزيتون بمخاطر مادة المرج
الحوض المائي لسبو
 بشرى بوسواريبإقليم تاونات
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التاريخ
2018/11/15

المنطقة
إقليم تاونات( اجتماع
بالعمالة)

بعض محاضر الحملة التحسيسية

 إقليم تازة
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30

31

32

33

34

 إقليم سيدي قاسم

35

36

37

38

39

40

ألبوم صور
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