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تنفتح على مساند خیري كبیر : صندوق اإلیداع  خلیة التفكیر بمؤسسة البحث حول اإلقتصاد صدیق البیئة

والتدبیر بالمغرب  
 

2016نونبر 16، بتاریخ 22مراكش، كوب  وأول  كبیرالخیري الالمساند ، صندوق اإلیداع والتدبیر بالمغرب یلتحق -
صندوق اإلیداع  خلیة التفكیر بمؤسسة البحث حول اإلقتصاد صدیق البیئة،مستثمر مؤسساتي بالمغرب، بُمؤسِّس 

بفرنسا والوكالة الفرنسیة للتنمیة وكذا وكالة البیئة وضبط الطاقة لمشاركتهم في التفكیر داخل الخلیة المذكورة  والتدبیر
حول لحكامة والتمویل.  

 
، بینما یتولى رئاستها خلیة التفكیر بمؤسسة البحث حول اإلقتصاد صدیق البیئةویقوم السید بونوا لیغي بتسییر 

  السید بییر دیكري الذي َیشغل مهام مستشار المناخي لمجموعة صندوق اإلیداع.
 

بالتغیرات  خلیة تفكیر حول محور اإلقتصاد ذي الصلة مؤسسة البحث حول اإلقتصاد صدیق البیئةوتعتبر 
المناخیة، بفضل توفرها على قاعدة شمالیة جنوبیة جد صلبة لنشر مشروعها التنموي الدولي.  

 
بین یدي الجهات التي تقدم لها الدعم مناهجها في البحث،  مؤسسة البحث حول اإلقتصاد صدیق البیئةوتضع 

ت تهم اإلقتصاد صدیق المناخ: الطاقة وثمن والقائمة على التقییم والمنهجیة البیداغوجیة في التعاطي مع أربع مجاال
الكربون؛ المدن والبنیات التحتیة؛ الفالحة والغابة؛ التمویل واإلستثمار؛ فضال عن اندماجه التام في شبكات الخبراء 

الدولیین في هته المجاالت.   
 

مرحلة مفصلیة في یشكل  مؤسسة البحث حول اإلقتصاد صدیق البیئةإن مشاركة مساهم مغربي كبیر في تمویل 
تدویل عمل خلیة التفكیر، كما اراد لها مؤسسوها وارتضوا للمساهم المغربي أن یكون شریكا في الحكامة. وستمكن 

مع المراكز الجامعیة ومعاهد  خلیة مؤسسة البحث حول اإلقتصاد صدیق البیئةهذه المشاركة من تسهیل التعاون بین 
نشر خبرته وإنتاجه المعرفي  مؤسسة البحث حول اإلقتصاد صدیق البیئةلفریق األبحاث بالمغرب. كما ستتیح بالتالي 

على اتخاذ القرار في أوساط صناعة القرار بالمغرب كمدخل للقارة اإلفریقیة،ة فضال عن المعلومات التي تساعد 
   ة.العمومي،  وتدعم تقویة القدرات في مواضیع محوریة تُهم اإلقتصاد المتعلق بالتغیرات المناخی

 
 الجهود ُیحیِّي"  أنه اإلیداع لصندوق العام المدیر ،الماص رینیه بییر السید صرح ،22 كوب أشغال انعقاد خالل

والتي تكللت بتوسیع حظیرة  مؤسسة البحث حول اإلقتصاد صدیق البیئة تدویل من االولى المرحلة خالل تحققت التي
المشاركة لتشمل جهات داعمة جد صلبة، تتقاسم مع مجموعة صندوق اإلیداع قیم المصلحة العامة واإللتزام بمسار 

اإلنتقال الطاقي والبیئي.  
 

شكال اإلعتراف بالعمل الذي قام ویقوم به أشكال من كما أن األهمیة الدولیة التي حازتها خلیة التفكیر تجسد 
الفریق ومن یقف وراءه، سواء تعلق االمر بالمدیر العام، السید بونوا لیغي أو الرئیس بییر دیكري".   

 
، المدیر العام لصندوق اإلیداع والتدبیر، ان " عبد اللطیف زغنونفي كلمته في ذات المناسبة، أفاد السید 

لعب دورا محوریا في مجال تنمیة التمویل المرتبط بالبیئة، على المستویین الوطني صندوق اإلیداع والتدبیر ی
 مؤسسة البحث حول اإلقتصاد صدیق البیئةواإلقلیمي، وان الشراكة أتت في الوقت المناسب"، معبرا عن "قناعته بأن 



 

        
   
 

ومشاركتها في تقویة البیئي، ستقدم ید العون والمساعدة من خالل إنتاجها للمعارف التي یقتضیها مجال اإلقتصاد 
القدرات الضروریة وتنشیطها للنقاش الدائر بین الفاعلین العمومیین ومقاوالت الخواص حول السیاسات.    

 
، المدیر العام للوكالة الفرنسیة للتنمیة، أن " خلق خلیة للتفكیر شمالویمي ریُّرفي معرض تدخله، رأى السید  -
من الكربون یشكل استجابة بكل نجابة لطموح راود اتفاق باریس واألهداف  جنوب حول قضایا إنتقال بیئي خاٍل

المشتركة في مجال التصدي النبعاثات الكربون. یشار إلى أن الوكالة الفرنسیة للتنمیة كانت تاریخیا تدعم هذه األنواع 
  ".ب المؤسسات المالیةرحابنشر العمل البیئي مبادئ  21بمناسبة أشغال كوب من اإلنتقاالت من خالل إطالقها 

 
، المدیر التنفیذي لإلستراتیجیة، البحث والتدویل بوكالة البیئة والضبط الطاقي فقد أكد فرونسوا مواسانأما السید 

أن وضع مسارات لتنفیذ اإلنتقاالت الطاقیة  والبیئیة على وجه السرعة صار امرأ ال َمحید عنه، حتى یصیر باإلمكان 
مؤسسة البحث حول اإلقتصاد ة المنشودة. وللوكالة البیئة والضبط الطاقي قناعة تامة مفادها أن بلوغ االهداف المناخی

ستشكل ال محالة بمعیة الفاعلین العمومیین بالشمال والجنوب  صدیق البیئة الذین استطاعت أن تجمعهم وتعبئهم خدمة -
لهذه القضایا    قدما في مسار تنفیذ هذه المسارات".شبكة جد مهمة لتقدیم الدعم ووضع تصورات والسیر   -

 
 

 بطائق تعریف
 

خلیة تفكیر حول قضایا اإلقتصاد صدیق البیئة أسسها صندوق ، مؤسسة البحث حول اإلقتصاد صدیق البیئة
صانعي القرار العمومي والخاص في الفهم واالستباق وتیسیر اإلیداع والوكالة الفرنسیة  للتنمیة من اجل مصاحبة 

م لألدوات اإلقتصادیة والمالیة من أجل دعم اإلنتقال نحو اقتصاد خفیض الكربون وقادر على اإلستجابة سبل توظیفه
بسرعة للتحدیات التي تطرحها التغیرات المناخیة.   

_www.I4CE.org/ @I4CE الرابط اإللكتروني للمؤسسة   
 

 
 على شكل مؤسسة عمومیة. 1959سنة ز بالمغرب، هو مؤسسة مالیة تم إنشاؤها صندوق اإلیداع والتجهی

بحكم طبیعتها أو مصدرها، حمایة خاصة.  التي تقتضي اإلدخاروتدبیر موارد  جمع وحمایةوتقوم مهام الصندوق على 
واإلسترتتیجیات التنمویة فاعال مرجعیا في اإلقتصاد المغربي ومصاحبا للسیاسات  صندوق اإلیداع والتدبیر ُیعدُّكما 

العمومیة.  
والمالي  البنكي ینالقطاعوالحمایة،  اإلدخاروتتشكل محفظة االنشطة الكبرى لصندوق اإلیداع والتدبیر 

رابیة.والتأمیني وكذا التنمیة الت  
www.cdg.maالرابط اإللكتروني للصندوق   

 
 

المد في المرافق ذات المنفعة العمومیة وفي وفروعه تشكل مجموعة عمومیة، ومستثمرا طویل ا صندوق اإلیداع
مشاریع التنمیة اإلقتصادیة الترابیة. وقد تم تأكید هذه المهام في القانون الخاص بتحدیث اإلقتصاد، كما تمت المصادقة 

.2008غشت  04علیه بتاریخ   
 

محاور لإلنتقال  04رغم ما یعرف عنه من خبرة في مجال تدبیر الحواالت، فإن المجموعة تركز نشاطها على 
نتقاالت الترابیة، البیئیة والطاقیة، الرقمیة، السُّكانیة اإل فرنسا على األمد الطویل: اإلستراتیجي الطاقي من اجل تنمیة 

واإلحتماعیة.  
www.caissedesdepots.fr /@CaissedesDepotsالرابط اإللكتروني للصندوق   



 

        
   
 
 
 

هي مؤسسة مالیة عمومیة تسهر على تنفیذ السیاسات التي ترسمها الحكومة الفرنسیة، ، الوكالة الفرنسیة للتنمیة
وتعمل على محاربة الفقر وتدعم التنمیة المستدامة. وتتواجد الوكالة الفرنسیة للتنمیة على مستوى أربع قارات من 

ا ظروف عیش الساكنة، وتساهم مكتبا محلیا؛ كما تقوم بتمویل ودعم المشاریع التي تحقق تحسین 75خالل شبكة تضم 
ورو أ ملیار 8.3، منحت الوكالة الفرنسیة للتنمیة 2015في تسریع عجلة التنمیة اإلقتصادیة وحمایة كوكبنا. خالل سنة 
فرنسا ما وراء البحار.مقاطعات وأقالیم و لتمویل مشاریع بالعدید  من البلدان السائرة في طریق النمو  

 
 

. هي مؤسسة مواكبة اإلنتقال البیئي والطاقيتابع للدولة الفرنسیة في مجال فاعل  قيوكالة البیئة والضبط الطا
تحت وصایة مزدوجة لوزارة البیئة والطاقة والبحار ولوزارة التربیة الوطنیة.  ذات طابع صناعي وتجاريعمومیة   

البیئة والضبط الطاقي رهن وكالة وحتى تجعلهم قادرین على المضي قدما على درب المنهجیة البیئیة، وضعت 
إشارة المقاوالت، والجماعات الترابیة والسلطات العمومیة والعموم خبراتها ونصائحها.  

تقدم أیضا دعمها لتمویل المشاریع وتقوم بأبحاث حول سبل تنفیذها خاصة في المیادین التالیة: تدبیر كما 
المتجددة وكذا جودة الهواء ومحاربة مصادر الضجیج.   النفایات، الحفاظ على األتربة، النجاعة الطاقیة والطاقات  

 
 

يلإلتصال الصحاف  

 
السیدة صوفیا الساطوري  

ssatori@esl-agencepublics.comأو على عنوانها اإللكتروني  92 37 55 18 6 212+على جوالها رقم   
أو ربط اإلتصال   

بالسیدة فاطمة الزهراء العلوي  
12 86 23 61 6 212+على جوالها رقم    
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