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الملف الصحافي

لالتصال بقسم الصحافة :خلية التواصل
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موضوع المؤتمر
لقد تم اختيار موضوع "التربية البيئية والرهانات من أجل انسجام أفضل بين
المدن والقرى".
وبموازاة مع هذا الموضوع الرئيسي ،ستتم مناقشة  11موضوعا متخصصا
بهدف ضمان تغطية جيدة لمختلف الجوانب المرتبطة بالتربية على البيئة.
المؤتمر العالمي للتربية البيئية  :3142الخطوط العريضة للبرنامج
 .1الجلسات العامة التي سيديرها محاضرون مرموقون على الصعيدين
العالمي والوطني .حيث سيتم تخصيص كل من المحاور
الموضوعاتية (وعددها  )11لموضوع محدد .كما ستتم المداخالت
على شكل عروض شفوية وموائد مستديرة وورشات عمل وملصقات.
وهذا سيشكل فضاء لتبادل المعلومات والمناقشات حول القضايا
البيئية.
 .2فضاء للعرض سيتم تخصيصه للتبادل وإيجاد الوسائل البيداغوجية والمصادر واألفكار ،وسيهم ما
يلي:
 oتطوير مشاريع مختلف الفاعلين مع مراعاة القضايا البيئية وتقديم حلول مبتكرة
 oتشجيع المنتجات المحلية ومنتجات الصناعة التقليدية.
 oتطوير األعمال التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية
 oتثمين المشاريع التي يقوم بها الطالب والشباب في مجال التربية البيئية.
 .3أنشطة موازية تشمل جوالت ثقافية وسياحية وأبواب مفتوحة وأنشطة وجوالت تربوية.
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برنامج المؤتمر (مؤقتاً)
الفترة الصباحية

الفترة الزوالية

الفترة المسائية

األحد
 9يونيو 3142

تسجيل المشاركين

تسجيل المشاركين

االفتتاح الرسمي

االثنين  41يونيو 3142

جلسة عامة

الثالثاء  44يونيو 3142

جلسات موضوعاتية

األربعاء  43يونيو  3142ورشات  /موائد مستديرة

جلسة عامة
دورة لعرض الملصقات
جلسات موضوعاتية
دورة لعرض الملصقات
جلسات موضوعاتية

أنشطة موازية
أنشطة موازية
أنشطة موازية

جلسة عامة ختامية
الخميس  42يونيو  3142جلسة عامة ختامية

الجمعة  41يونيو 3142

العالمي حفل عشاء

تقديم للمؤتمر
الثامن للتربية البيئية 2112

أنشطة موازية

ستتميز الجلسة العامة االفتتاحية بحضور ممثلي أهم المؤسسات الدولية مثل اليونسكو واإليسيسكو
والمؤسسة الدولية للتربية على البيئة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة.

الموضوعات المتخصصة للمؤتمر العالمي للتربية البيئية 3142
 .1تعزيز التربية على البيئة وتقويتها عبر إنشاء الشبكات
 .2الحوار بين الثقافات
 .3الحركات االجتماعية وبناء المجتمعات الخضراء
 .4التواصل وتأثير وسائل اإلعالم االجتماعية
 .5االقتصاد البيئي واالقتصاد األخضر
 .6األخالقيات ،والفلسفة البيئية ،وأنواع العالقة بين اإلنسان والطبيعة
 .7التربية الخضراء
 .8الدوافع ا
الخَالقة :الفنون والخيال والفهم العاطفي
 .9التعليم والتعلم
 .11البحث في مجال التربية البيئية
 .11المخاطر ،الصحة والبيئة
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تطوير مقاربة جديدة من أجل شراكة جديدة في مجال البيئة
________________________________________________________________
وفـي هـذا الصـدد ،حـرصـت المملكـة المغـربيـة ،منـذ القمـة األولى لـريـو ،علـى االلتزام بتحقيـق
أهـداف ومبـادئ التنميـة المستـدامـة ،مجسـدة إرادتهـا ،وفـي أعلـى مستـويـات الـدولـة ،فـي إعـداد
مشـروع ميثـاق وطنـي للبيئـة والتنميـة المستـدامـة ،وذلـك وفـق التـوجيهـات السـاميـة لصـاحـب
الجـاللـة الملـك محمـد السـادس ،نصـره هللا.

مقتطف من كلمة صاحبة السمو الملكي األميرة لال حسناء في أشغال الدورة السابعة والعشرين لمجلس
إدارة المنتدى الوزاري الدولي العالمي المنظم بنيروبي ،كينيا –  11فبراير 2113
________________________________________________________________
أعلنت صاحبة السمو الملكي األميرة لال حسناء عزم المؤسسة على فتح حوار بيئي يرقى إلى مستوى
الحوار االجتماعي .ومن خالل هذا التبادل سيتمكن المغرب من االنخراط األمثل في االنتقال البيئي
والطاقي لالستجابة للحاالت البيئية الطارئة وإعداد عالم الغد وشباب الغد.
ويهدف المؤتمر العالمي السابع للتربية البيئية إلى تطوير الشراكة جنوب  /جنوب مع التأكيد على الدور
الحيوي للمغرب في هذا المجال وتوفير مهارات المؤسسة في التحسيس و التربية البيئية.

إعطاء الفرصة للمنظمـات غيـر الحكـوميـة
____________________________________________________________
"  ...وسيتم تخـويـل المنظمـات غيـر الحكـوميـة ،فـي إطـار الـديمقـراطيـة التشـاركيـة ،حـق المسـاهمـة
فـي إعـداد ،وتفعيـل وتقييـم السيـاسـات العمـوميـة المتعلقـة بـالتنميـة .وقـد أصبـح هـذا اإلطـار
الـدستـوري والقـانـونـي الجـديـد محفـزا لـدينـاميـة فعـاليـات المجتمـع المـدنـي ،وخـاصـة الجمعيـات
المهتمـة بالمحـافظـة علـى البيئـة ،التـي ارتفـع عـددهـا ببـالدنـا بشكـل ملحوظ ليصـل اليوم إلـى أكثـر
مـن  2000جمعيـة"...

مقتطف من كلمة صاحبة السمو الملكي األميرة لال حسناء في أشغال الدورة السابعة والعشرين لمجلس
إدارة المنتدى الوزاري الدولي العالمي المنظم بنيروبي ،كينيا  11 -فبراير 2113
________________________________________________________________
يولي المؤتمر العالمي للتربية البيئية  2113اهتماما خاصا إلشراك الجهات الفاعلة والمنظمات العاملة في
التربية البيئي ،وال سيما في البلدان النامية ،وذلك من خالل مختلف التخصصات العلمية والمناهج واألنواع
المختلفة من المعرفة ،بما فيها المعارف التقليدية والثقافية.
ومن خالل عالقات الشراكة المتميزة التي تربطها على الصعيد الوطني بالمؤسسات العمومية والجامعات
والجمعيات ووسائل اإلعالم ،الخ ،وكذا مع المنظمات الدولية ،بما في ذلك مؤسسة التربية البيئية،
واإليسيسكو واليونسكو ،الخ ،تشكل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ملتقى مهما للمناقشة والتبادل
بهدف المساهمة في إنجاح هذا الحدث الهام المخصص للتربية البيئية.
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وضع التربية البيئية في صميم اهتمامات السلطات العمومية
لمدة خمسة أيام ،سيشكل المؤتمر ملتقى لكافة شركاء الحوار البيئي .إذ أن رهان التربية البيئية يتطلب
تعبئة جميع الفاعلين ،وحشد اإلرادة والمشاركة النشطة من جانب المواطنين أنفسهم.
ويستند النهج الذي تتبعه المؤسسة على تعبئة كافة مكونات المجتمع .كما تقوم بإشراك المنظمات غير
الحكومية والمنتخبين المحليين وأصحاب القرار وممثلي المؤسسات في عملية التفكير واتخاذ القرار.
ويعتبر المؤتمر العالمي للتربية البيئية  2113وسيلة ل:
 إبراز وتشجيع مساهمة التربية البيئية في وضع السياسات العامة الخاصة بالرهانات الرئيسية
للمجتمعات المعاصرة؛
 تحفيز مساهمة التربية البيئية في االبتكار على المستوى االجتماعي من أجل حل المشاكل
السوسيو بيئية والخاصة بالتنمية االقتصادية للمجتمعات؛
 تشجيع وضع برامج ومشاريع جديدة واعدة للمجتمع والسكان.
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األنشطة الموازية

واحات نخيل مراكش
تشكل واحات نخيل مراكش التراث الرمزي  .إذ أنها تضم أكثر من  111.111شتلة تتمثل أساسا في
أشجار النخيل وتقع في منطقة تبلغ حوالي  12.111هكتار .ومع مرور الوقت ،تعرضت واحات النخيل
هذه للعديد من عوامل التدهور ،غير أنه منذ سنة  ،2112تم إطالق مشروع متكامل لحمايتها وتطويرها
من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة وشركائها ،ويهم المشروع إنتاج واحات النخيل من خالل
إعادة بناء رصيد الواحات بالمدينة (إلى حدود يناير  ،2113تمت زراعة  215.111نبتة صغيرة) ،كما تم
اتباع مقاربة تحسيسية مستدامة من خالل تنفيذ برامج التربية البيئية التابعة للمؤسسة مع إشراك المنظمات
غير الحكومية المحلية.
وستمكن الجولة المقترحة من العرض الدقيق للمشاريع واألعمال المنفذة ،ويتعلق األمر بما يلي )i( :عملية
زراعة أشجار النخيل الصغيرة وصيانة وتقليم أشجار النخيل الناضجة )ii( ،أحد مواقع زراعة النخيل
الذي تم تطويره في إطار التعويض الطوعي للكربون ،والذي يتم فيه السقي بفضل مياه الصرف الصحي
المعالجة في محطات تصفية المياه بمدينة مراكش ويتم فيه الضخ بفضل الطاقة الشمسية ( )iiiالممر
البيداغوجي لواحات النخيل ،وهو المفهوم الذي اعتمدته المؤسسة ( )ivالمشاريع واألعمال التي يقوم بها
أطفال إحدى المدارس الحائزة على عالمة اللواء األخضر ( )vمشتل المدينة ،وهو موقع يُنتج ما يصل إلى
 111.111نبتة في السنة.
تستغرق الجوالت مدة نصف يوم ،وستتم برمجتها يوم الجمعة  11يونيو
.2113
هناك جولتان تبدأ إحداهما على الساعة  0:31صباحا والثانية على الساعة
 3:31بعد الزوال.
وستتم الزيارة داخل الواحات باستعمال العربات.
سيستفيد  11شخصا في كل جولة
مدة الجولة 1 :ساعات.
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محطة تصفية مياه الصرف الصحي بمراكش
بنية تحتية مبتكرة في خدمة التنمية المستدامة
تم بناء هذه المحطة على مساحة إجمالية قدرها  41هكتارا ،وهي عبارة عن مشروع خاص بآليات التنمية
النظيفة ( .)MDPوتقوم المحطة بمعالجة  22مليون متر مكعب سنويا كمصدر متجدد للمياه ،وتعزيز
إنتاج الغاز الحيوي والمساهمة في مكافحة االنبعاثات التي تبلغ تقريبا  66.111طن من غازات االحتباس
الحراري كل سنة .كما تعتبر المحطة مصدرا بديال ومتجددا لسقي واحات النخيل و  10ملعبا للغولف.
برنامج الزيارة :الجمعة  11يونيو 2113
هناك جولتان تبدأ إحداهما على الساعة  0:31صباحا والثانية على الساعة 3:31
بعد الزوال.
سيستفيد  31شخصا في كل جولة
مدة الجولة  :ساعتان ونصف بما في ذلك التنقل وزيارة المحطة

المتحف اإليكولوجي للمنتزه الوطني لتوبقال والمؤسسة السياحية قصبة توبقال الحائزة على اللواء
األخضر
تم افتتاح المتحف اإليكولوجي للمنتزه الوطني لتوبقال في سنة  .2110يمتد هذا الصرح على مساحة
 222متر مربع ،وهو مشروع بمثابة "نافذة" ويلعب دورا مهما في تربية التعليم وتحسيس عموم الناس
بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز تطوير السياحة المسؤولة .وهو أيضا وسيلة لتعزيز التنمية
المستدامة (ال سيما من خالل الترويج المنتجات المحلية) .وهو يقع على بعد حوالي ساعة من الزمن
بالسيارة من مراكش وفي منتصف الطريق بين قريتي أسني ( 1كلم) وإمليل ( 13كلم) .وخالل هذه
الزيارة ،قامت قصبة توبقال ،وهي مؤسسة حائزة على اللواء األخضر ،بتقديم وجبة غداء تضم المنتجات
المحلية.
تاريخ الزيارة :الجمعة يونيو 11
المدة 1 :ساعات ونصف بما في ذلك التنقل ووجبة الغداء بالقصبة
هناك جولتان تبدأ إحداهما على الساعة  0:31صباحا والثانية على الساعة
 11صباحا.
سيستفيد  21شخصا في كل جولة
وجبة الغداء تقدمها قصبة توبقال.
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القاعدة التكنولوجية لوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
تمت إقامة القاعدة التكنولوجية لوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في سنة .4996
ومنذ سنة  ،1005قامت هذه القاعدة بتطوير محورين متكاملين ،يقوم أحدهما بتجارب على األنظمة
الشمسية الكهربائية الضوئية والحرارية من خالل اختبارات األداء الكهربائي والطاقي والميكانيكي ،الخ.
بينما يتمثل المحور الثاني في مركز للتكوين المتخصص والمعت َمد من قبل معهد الطاقة المستدامة والجودة
) ،(ISPQوالخاص بتكوين األطر والفنيين في مجال تكنولوجيا الطاقات المتجددة .كما يقوم المركز
باختبارات األداء الفني ومنح العالمات الوطنية للتجهيزات.
تاريخ الزيارة :الجمعة يونيو 11
المدة :ساعتان ونصف بما في ذلك التنقل والزيارة الفعلية للموقع
هناك جولتان تبدأ إحداهما على الساعة  0:31صباحا والثانية على الساعة 11
صباحا.
سيستفيد  31شخصا في كل جولة

ضيعات الحوامض بأكفاي  :فضاء للفالحة العضوية
ساهمت الضيعات الفالحية في جعل حماية البيئة من أهم األولويات .وتعتبر ضيعات الحوامض بأكفاي
بمدينة مراكش أحد المواقع التي تسلط الضوء على هذه المقاربة من خالل تطوير الزراعة المعقلنة
والعضوية مع احترام التنوع الحيوي والتدبير الرشيد للموارد المائية.
وباألساس ،ستتمحور زيارة ضيعة أكفاي للحوامض حول ما يلي:
• زيارة محشرة متخصصة في تربية الحشرات النافعة (أو الصديقة) والمستخدمة في المكافحة البيولوجية
ضد اآلفات.
• التسميد وإنتاج الفحم الخشبي من األخشاب ذات الحجم الكبير لتعزيز إنتاج النفايات الخضراء داخل
الموقع  :التسميد :حوالي  1211طن  -الفحم :ما يقرب من  221طن  /سنة
• اإلنتاج العضوي للحوامض.
برنامج الزيارة ليوم الجمعة  41يونيو 3142
مدة زيارة الموقع :ساعة واحدة.
أوقات الزيارة 0:11 :صباحا بالنسبة للمجموعة األولى 11:11 ،صباحا بالنسبة
للمجموعة الثانية ،و 11:11صباحا بالنسبة للمجموعة الثالثة.
عدد األشخاص في كل جولة 11 :شخصا.
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المركز الوطني للدراسات واألبحاث حول الماء والطاقة  -جامعة القاضي عياض  -مراكش
يعتبر المركز الوطني للدراسات واألبحاث حول الماء والطاقة مؤسسة للبحث والتنمية التي تندرج في
إطار السياسة العامة التي تتبعها جامعة القاضي عياض لالندماج في الفضاء السوسيو اقتصادي للبالد.
وهذا يعكس الرغبة في دعم جهود التنمية المبذولة وجعل الجامعة أداة لالنفتاح التكنولوجي والتنمية
السوسيو اقتصادية.
وستهم الزيارات القاعدتين التكنولوجيتين للوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية:
• قاعدة علوم المياه والبيئة
• قاعدة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
تاريخ الزيارة :الجمعة يونيو 11
المدة :ساعتان ونصف بما في ذلك التنقل
هناك جولتان تبدأ إحداهما على الساعة  0:31صباحا والثانية على الساعة  3:11بعد
الزوال.
عدد األشخاص في كل جولة 11 :شخصا.
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مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة
شارع محمد السادس ،زنقة المدني بن الحسيني،
ص.ب 619 .الرباط – المغرب
الهاتف:

( + 212 (0)5 37 65 88 44خط هاتفي مجتمع)
الفاكس+ 212 (0)5 37 65 55 31 :
infoweec2013@fm6e.org
www.fm6e.org

الكتابة الدائمة للمؤتمر العالمي للتربية البيئية
)Via Bligny 15, 10122 Torino (Italy
الهاتف  /الفاكس +390114366522 :
secretariat@environmental-education.org
info@weec2013.org
www.environmental-education.org
www.weec2013.org
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