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“
“

نحن نتعبٔا يف العديد من القضايا البئيية، انطالقا من 
الطاقات المتجددة ووصوال ٕاىل وسائل التنقل الجديدة، 

مرورا بالتنوع البيولوجي. لكن لن يتم ربح كل هذه 
الرهانات ٕاذا لم يتم فهم حماية البئية علما ٔانها ٔامر 

طبيعي وواضح وٕالزايم وحيوي. ٔاعتقد اعتقادا راسخا 
ٔان الرتبية من ٔاجل التنمية المستدامة اليت تجمعنا 

اليوم هي الهدف األساسي.

كلمة صاحبة السمو املليك األمرية لال حسناء يف افتتاح املؤمتر العاملي 
ملنظمة اليونسكو للرتبية من أجل التنمية املستدامة.

وقد ألقت كلمتها خالل الجلسة االفتتاحية، والتي ذكّرت خاللها بأهمية 
تعليم األطفال وتوعيتهم، التي تندرج يف صميم رسالة املؤسسة.

برلني، 17 ماي 2021
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االتفاقيات الدولية
تبلور المؤسسة شبكة متينة 

من التعاون الدولي

 اليونسكو الرائدة في مجال التربية من
 أجل التنمية المستدامة 

أطلقت اليونسكو العرشية األوىل للرتبية من أجل التنمية املستدامة )2014-2005(، ثم 
تلتها عرشية ثانية  )2024-2015(. 

كانت مؤسسة محمد السادس لحامية البيئة جزء من هذه العرشيات منذ البداية. 
ففي نونرب 2014، كانت صاحبة السمو املليك الضيفة الرشفية يف املؤمتر العاملي ملنظمة 

اليونسكو للرتبية من أجل التنمية املستدامة املنعقد يف ناغويا، اليابان، حيث ألقت 
كلمتها خالل الجلسة االفتتاحية.

ومنذ سنة 2016، تلتزم اليونسكو واملؤسسة باتفاقية رشاكة هدفها الرئييس هو املشاركة 
يف عرشية األمم املتحدة من أجل الرتبية عىل التنمية املستدامة 2030-2015 وتحقيق 

أهداف التنمية املستدامة.

يف سنة 2021، قادت املؤسسة العديد من األنشطة مع رشيكتها.

المؤتمر العالمي لمنظمة اليونسكو للتربية من أجل 
التنمية المستدامة )17 إلى 19 ماي 2021(

بتاريخ 17 ماي 2021، شاركت صاحبة السمو املليك األمرية لال حسناء، رئيسة مؤسسة 
محمد السادس لحامية البيئة، يف املؤمتر العاملي ملنظمة اليونسكو حول إطالق برنامجها 

»للرتبية من أجل التنمية املستدامة برسم سنة 2030«. وأعلنت سموها من خالل 
رسالة فيديو أن »... الرتبية من أجل التنمية املستدامة، وهي موضوع اجتامعنا اليوم، 
رس النجاح. لذا أردنا أن تركز جهود مؤسستنا عىل تحسيس الشباب بهذه اإلشكاليات 

وتكوينهم. وبالتايل، فإننا نزرع عىل هذا النحو بذور الوعي البيئي التي ستزهر عىل 
املدى البعيد وستطرح مجتمعا واعيا بالوسط البيئي الذي يعيش فيه وقادرا عىل تبني 

السلوك الفاضل املناسب«.

مهمة اليونسكو 4.7 
يضمن املقصد 4.7 من شبكة حلول التنمية املستدامة  )SDSN(، بحلول سنة 2030، يف 

أن يكتسب جميع املتعلمني املعارف واملهارات الالزمة لعامل مستدام وحقوق اإلنسان 
واملساواة بني الجنسني وتعزيز ثقافة السلم والالعنف واملواطنة العاملية وتقدير التنوع 

الثقايف واإلسهام يف ثقافة التنمية املستدامة.

وتُعترب اليونسكو مسؤولة عن نرش هذه املهمة 4.7 عرب العامل. يف املغرب، ويف سنة 
2020، أصبحت وزارة الرتبية الوطنية عضوا يف املجموعة االستشارية رفيعة املستوى 

للبعثة 4.7 واملؤسسة عضوا يف فرقة العمل املعنية بالرتبية.

كام تعترب املؤسسة نصريا لهدف التنمية املستدامة 4.7 والتنمية املستدامة. وقد تم 
عرض مساهامتها )املدارس العاملية، وهو حدث جانبي حول إفريقيا الصامدة خالل فرتة 

الوباء( يف موقع بعثة اليونسكو 4.7.

 جائزة اليونسكو للتربية من أجل
 التنمية المستدامة

كانت املؤسسة ضمن األعضاء الخمسة يف لجنة التحكيم الدولية املستقلة التابعة 
لليونسكو املكلفة باتخاذ القرار بني املرشحني من طرف املديرة العامة لليونسكو لجائزة 

الرتبية من أجل التنمية املستدامة. 

وبالنسبة لهذه الدورة، اختارت لجنة التحكيم الدولية مرشوع محو األمية يف غانا 
وبرنامجا تربويا إعالميا يف فلسطني ومبادرة لحامية ثقافات السكان األصليني يف بريو. 

وحصلوا عىل جائزتهم البالغة قيمتها 50000 دوالر يف حفل أقيم بتاريخ 19 نونرب 
2021، مبناسبة الدورة 41 للمؤمتر العام لليونسكو.

تم تقديم 113 ترشيحا من طرف حكومات 54 دولة عضوا و8 منظامت يف رشاكة 
رسمية مع اليونسكو. وركزت معايري االختيار الرئيسية عىل اإلمكانيات التنموية 

للمشاريع وطابعها املبتكر وقدرتها عىل دمج الجوانب الثالثة لالستدامة: وهي االقتصاد 
واملجتمع والبيئة.

اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة 
لليونسكو

أطلقت اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات التابعة لليونسكو يف سنة 2021 
عرشية األمم املتحدة لعلوم املحيطات يف خدمة التنمية املستدامة )2021-2030(. 
وأصبحت صاحبة السمو املليك راعيتها، يف حني أن مؤسسة محمد السادس لحامية 

البيئة هي أحد األعضاء املؤسسني للتحالف املكلف ببذل هذه العرشية. 

وقد أشادت صاحبة السمو املليك األمرية لال حسناء بالتزام جاللة امللك محمد السادس 
النشط تجاه البيئة خالل إطالق هذه العرشية بتاريخ 3 فرباير 2021.

وتُعترب املؤسسة اليوم حارضة ضمن مؤسسات رفيعة املستوى.

تتمتع املؤسسة مبكانة استشارية خاصة لدى املجلس االقتصادي واالجتامعي التابع 	 
 .ECOSOC لألمم املتحدة

 	 ،FPHN وهي تشارك كل سنة يف املنتدى السيايس رفيع املستوى للتنمية املستدامة
وهو املنصة املركزية لألمم املتحدة ملتابعة ودراسة خطة التنمية املستدامة لسنة 

2030 وأهداف التنمية املستدامة.

هي رشيك لليونسكو.	 

املؤسسة عضو استشاري يف لجنة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، 	 
التي تنظم مؤمتر األمم املتحدة للتغري املناخي COP كل سنة.

نسجت املؤسسة شبكة دولية مهمة من الرشاكات عىل مدى العقد املايض. ومينحها هذا التطور الدويل بعدا خاصا، ال سيام بالنسبة إلفريقيا 
حيث غالبا ما يتم استدعاؤها للعمل التدريبي.
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تطور تعاون املؤسسة مع اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات التابعة لليونسكو 
الذي بدأ سنة 2019 مع هذه العرشية من علوم املحيطات. وتم القيام بأنشطة مشرتكة 

بشأن املعارف العلمية )محو األمية يف املحيطات(؛ وأخرى لبناء حوار مع املؤسسات 
املعبأة للعرشية يف الدمنارك أو من أجل التزام الشباب يف مبادرة الشباب األفريقي حول 

التغريات املناخية ؛ وأخريا عقد أوراش تخطيطية الستكشاف البحر األبيض املتوسط 
واملحيط الهندي الغريب.

وتهدف املؤسسة إىل إطالق برنامج محو األمية يف املحيطات التابع لليونسكو يف مركز 
الحسن الثاين الدويل للتكوين يف البيئة، بهدف رفع الوعي وتعزيز قدرات املربني 

والشباب، وتطوير املعارف بخصوص املحيطات والسواحل.

وأخريا، تخطط لتنظيم الدورة الثانية من حوار املؤسسات يف الفرتة من 1 إىل 3 يونيو 
2022، يف مركز الحسن الثاين الدويل للتكوين يف البيئة. وسيجمع هذا الحوار املشاركني 

معا من أجل التفكري يف أفضل السبل لتعبئة املوارد ذات األولوية لعرشية املحيطات. 
وتعد الدورة الثانية للحوار عالمة فارقة مهمة قبل انعقاد مؤمتر األمم املتحدة الثاين يف 

لشبونة.

المؤتمر الدولي األول للعشرية
قامت وزارة الرتبية والبحث األملانية برشاكة مع اللجنة الدولية الحكومية لعلوم 

املحيطات التابعة لليونسكو بتنظيم املؤمتر الدويل األول للعرشية يف فاتح يونيو يف 
دورته األوىل. وجمع الحدث االفرتايض خرباء دوليني يف العلوم والبحوث والسياسة 
واملنظامت غري الحكومية ووكاالت األمم املتحدة واملقاوالت واملؤسسات الخريية. 

وتدخلت املؤسسة من خالل املداخلة التي قامت بها أمينتها العامة.

وستعقد الدورة الثانية يف يوليوز 2022، وهو الوقت الذي ستستخدمه املؤسسة للعمل 
من أجل تحقيق النتائج السبعة لعرشية املحيطات و«خلق املحيط الذي نريده«. 

IUCN االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
ويف سنة 2021، تقدمت املؤسسة برتشيحها لرتأس لجنتني من االتحاد الدويل لحفظ 

 .IUCN الطبيعة

اللجنة العاملية املعنية بالقانون البيئي CMDE التي يتمثل دورها يف النهوض 	 
بالقانون البيئي لتقوية األسس القانونية املتعلقة بحفظ الطبيعة والتنمية 

املستدامة. وتعترب املؤسسة يف الوقت الراهن نائب رئيس اللجنة.

لجنة التعليم واالتصال CEC وتتمثل أولويتها يف تعزيز التغيري من خالل التواصل 	 
والتعلم واملعرفة. هذا ومتثل املؤسسة الشباب الذين تقل أعامرهم عن 35 سنة 

يف هذه اللجنة. 

كام شاركت املؤسسة يف املؤمتر العاملي للطبيعة التابع لالتحاد العاملي لحفظ الطبيعة  
UICN2020 من 3 إىل 11 شتنرب 2021 يف مرسيليا، والذي نظمه االتحاد العاملي لحفظ 
الطبيعة  UICNوالحكومة الفرنسية. وتم تأجيل الحدث الذي كان من املقرر تنظيمه 

يف يونيو 2020 بسبب كوفيد 19.

انتقلت مؤسسة محمد السادس لحامية البيئة إىل غالسكو، اسكتلندا، من 31 أكتوبر إىل 
12 نونرب 2021 لحضور الدورة السادسة والعرشين ملؤمتر األمم املتحدة للتغري املناخي 

COP26 . وكانت املؤسسة عضوا مراقبا منذ سنة 2009 يف اتفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية بشأن تغري املناخ التي تنظمها. وقد شاركت بهذه الصفة منذ ذلك التاريخ.

متنحها هذه الوضعية مساحة يف املنطقة الزرقاء، وهي املنطقة الرسمية للجنة األمم 
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ. ونظمت هناك بتاريخ 3 نونرب، مع اليوم العاملي 

لألرض Earthday الذي يروج ليوم األرض كل سنة، لقاء حول الرتبية املناخية ومتكني 
الشباب بعنوان: مفتاح تحقيق أهدافنا املناخية والبيئية.

كام نشطت املؤسسة أيضا يف جناح املغرب من خالل خمسة فعاليات عىل شبكة 
الجامعات الخرضاء وتعليم الشباب يف إفريقيا وخفض نسبة الكربون لدى الفاعلني 
االقتصاديني مبا يف ذلك املقاوالت والشباب ومبادرة الشباب األفريقي حول التغريات 

املناخية وعرشية األمم املتحدة لعلوم املحيطات يف خدمة التنمية املستدامة )-2021
2030(، بدعم من تحالف ترعاه صاحبة السمو املليك األمرية لال حسناء.

كام كان خرباؤها واملتعاونني معها نشطني للغاية وشاركوا يف عدد من الفعاليات يف 
جناح الطبيعة التابع لالتحاد الدويل لحفظ الطبيعة UICN والجناح الناطق باللغة 
الفرنسية )املنظمة الدولية الناطقني باللغة الفرنسية(، وجناح االتحاد األورويب أو يف 

دورات منتدى االقتصادات الكربى وقانون املناخ ويوم الحوكمة.
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الشراكات الدولية

برنـامج األمـم المتحدة اإلنمائي 
SDSN في المغرب

تعاونت مؤسسة محمد السادس لحامية البيئة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 
SNUD لتنظيم سلسلة من الفعاليات يف املغرب. 

8 شتنرب 2021: االجتامع السابع لفريق العمل املعني بالتغريات املناخية واملكون 	 
من منظومة األمم املتحدة ورشكائها. ومكنت هذه املناسبة من تقديم عرض 
ملبادرة برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ SNUD ومكّوناتها املختلفة باإلضافة إىل 

دورها كعضو يف املجموعة التوجيهية املخصصة لشبكة العمل املناخي لليونسكو 
للشباب.

11 نونرب 2021: تم التصوير يف مركز الحسن الثاين الدويل للتكوين يف البيئة يف 	 
إطار مبادرة Youth4climate بدعم من السفارة الربيطانية والسفارة اإليطالية 

واملجلس الثقايف الربيطاين. ويقرتح املرشوع تسليط الضوء عىل 16 من القادة 
الشباب املغاربة واملؤثرين املغاربة الذين تم اختيارهم لقدرتهم عىل إلهام عامة 

الناس ودفعهم نحو التغيري.

29 نونرب 2021: شاركت املؤسسة يف الدورة األوىل للورشة الوطنية املخصصة 	 
لصياغة إطار للتعاون من أجل التنمية املستدامة حول موضوع »التحول 

االقتصادي الشامل واالستدامة«.

30 نونرب 2021: شاركت املؤسسة يف املائدة املستديرة: »بعد مؤمتر األمم املتحدة 	 
لتغري املناخ 26COP، ما هو املسار الذي يجب أن يسلكه املغرب وشبابه نحو 

التحول اإليكولوجي؟«.

األمم المتحدة للبيئة
.AGUYEN  خطاب تفاهم حول شبكة الجامعات الخرضاء اإلفريقية وتعليم الشباب

المنشورات

الممارسات الجيدة في التعاون فيما بين بلدان الجنوب 
والتعاون الثالثي بين   البلدان األقل نموا

ساهمت املؤسسة يف عمل مكتب األمم املتحدة للتعاون فيام بني بلدان الجنوب 
»املامرسات الجيدة يف التعاون فيام بني بلدان الجنوب والتعاون الثاليث بني البلدان 
األقل منوا: ابتداء من برنامج عمل اسطنبول إىل بناء نحو األمام بشكل أفضل« الذي 

نرش يف شتنرب 2021. 

يوضح برنامج عمل اسطنبول كيف يعتزم املجتمع الدويل دعم التنمية املستدامة يف 
البلدان أقل منوا من خالل تطوير قدراتها اإلنتاجية. ويجب أن تسهم مجموعة واسعة 
من الجهات الفاعلة، السيام البلدان املانحة والبلدان النامية والقطاع الخاص واملجتمع 
املدين ومنظومة األمم املتحدة وكذا املؤسسات املالية الدولية والجهوية يف تنفيذ هذا 

الربنامج. 

يدعم حاليا مكتب األمم املتحدة للتعاون فيام بني بلدان الجنوب   UNOSSCالذي 
أنشئ سنة 2001، 91 دولة من الدول الهشة األعضاء يف األمم املتحدة: 47 من أقل 

البلدان منوا، و32 دولة نامية بدون ساحل و38 دولة جزرية صغرية نامية. 

يف املغرب، تتعاون مديرية التعاون متعدد األطراف والشؤون االقتصادية الدولية التابعة 
للوزارة املنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمني 

بالخارج مع مكتب األمم املتحدة للتعاون فيام بني بلدان الجنوب   UNOSSCلتسليط 
الضوء عىل املبادرات املغربية مع الدول الرشيكة اإلفريقية.

التقرير العالمي لرصد التربية
يتم نرش التقرير املعروف سابقا باسم التقرير العاملي لرصد الرتبية للجميع، كل سنة 
من طرف اليونسكو منذ سنة 2002. وخالل مؤمتر مراكش بشأن االحتباس الحراري 

COP22 وبحضور صاحبة السمو املليك األمرية لال حسناء، أطلقت اليونسكو منشورا 
جديدا لهذا التقرير نفسه، بعنوان »الكوكب: الرتبية من أجل االستدامة البيئية والنمو 
األخرض«. ويعترب هذا التقرير مبثابة نقطة النطالق النقاش وملشاركة املعارف وللرتافع. 
ويستهدف صناع القرار العامني والساسة واملخططني الرتبويني واملجتمع املدين والبحث 

الجامعي والشباب وكذا وسائل اإلعالم. بالنسبة لإلصدار الثاين عرش، قدمت املؤسسة 
أنشطتها الرتبوية يف مجال تغري املناخ.
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االتفاقيات الوطنية 

وزارة الرتبية الوطنية والتعليم األويل 
والرياضة

الفرتة 2021-2024 
تاريخ التوقيع 24 شتنرب 2021 

المجاالت: الرتبية من أجل التنمية المستدامة
اتفاقية إطارية تشمل جميع مشاريع وبرامج الرتبية 

من أجل التنمية املستدامة: املدارس اإليكولوجية 
واملراسلني الشباب من أجل البيئة واملدارس العاملية 
شبكة الجامعات الخرضاء اإلفريقية وتعليم الشباب 

واملختربات الرتابية للتكوين يف البيئة.

المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم 
FMPS األويل

الفرتة 2021-2023 
تاريخ التوقيع 7 دجنرب 2021 

المجاالت: الرتبية من أجل التنمية المستدامة
اتفاقية رشاكة للنهوض بالرتبية البيئية يف التعليم األويل، 
وهو تطور منطقي لتوسيع برنامج املدارس اإليكولوجية 

إىل مرحلة التعليم األويل. وسيتم نرش مرحلة تجريبية 
يف 2022-2021 يف جهة الرباط سال القنيطرة، مع 

تدريب املربيني وتكييف األدوات البيداغوجية.

AMCI الوكالة المغربية للتعاون الدويل

الفرتة 2021-2023 
تاريخ التوقيع 15 فرباير 2021 

المجاالت: التعاون جنوب - جنوب
الهدف الرئييس: توقيع اتفاقية من أجل النهوض 

بالرتبية من أجل التنمية املستدامة بالتعاون مع املركز، 
وهو املحور اإلقليمي اإلفريقي، ومشاركة الطالب 

األفارقة يف مبادرة الشباب األفريقي حول التغريات 
املناخية يف الورشات التي ينظمها املركز ومشاركة 

املامرسات الجيدة والربط الشبيك للمساهمة يف تحقيق 
أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش.

المديرية العامة للجماعات الرتابية

الفرتة 2025-2021 )5 سنوات( 
تاريخ التوقيع 25 يونيو 2021 

المجاالت: جميع برامج المؤسسة
الهدف الرئييس: إقامة رشاكة جديدة تركز بشكل 

خاص حول البحار واملحيطات واملناخ الجوي 

واملتنزهات والحدائق التاريخية ومركز الحسن الثاين 
الدويل للتكوين يف البيئة من أجل تعزيز قدرات 

الجهات الفاعلة يف الجامعات الرتابية.

اتفاقية شراكة برنامج الهواء والمناخ مع 
وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر 
 MEMEو MICEVN والرقمي عىل األنرتنت
 AMEE والوكالة الوطنية لكفاءة الطاقة

 IMANOR والمعهد المغريب للتقييس
CGEM واالتحاد العام لمقاوالت المغرب

الفرتة 2021-2024 
تاريخ التوقيع 27 يوليوز 2021 

المجاالت: برنامج الهواء والمناخ– خفض نسبة 
الكربون

الهدف الرئييس: تنفيذ األنشطة املشرتكة لخفض 
نسبة الكربون من االقتصاد وإنشاء فريق عمل مكّون 

من املوقعني الرئيسيني. 

تحديث أداة الحصيلة الكربونية للمؤسسة.

اتفاقية مع وزارة الرتبية الوطنية والتعليم 
األويل والرياضة والوكالة المغربية لكفاءة 

AMEE الطاقة

الفرتة 2021-2024 
تاريخ التوقيع 2 غشت 2021 

المجاالت: برنامج الهواء والمناخ
التعويض الطوعي للكربون 

الهدف الرئييس: نقل تدبري مجموع الرتكيبات 
الشمسية والكهربائية التي حققتها املؤسسة منذ إطالق 
العمليات التعويض الطوعي للكربون إىل وزارة الرتبية، 

والتي ستتكفل بصيانتها بواسطة الدعم التقني من 
.AMEE الوكالة املغربية لكفاءة الطاقة

اتفاقية مع معهد أبحاث الطاقة الشمسية 
والطاقة الجديدةIRESEN  ومنزته الطاقة 

الخضراء

الفرتة 2021-2024 
تاريخ التوقيع 14 أكتوبر 2021

المجاالت: برنامج الهواء والمناخ
الهدف الرئييس: رفع الوعي مبكافحة تلوث الهواء 

وتأثرياته عىل الصحة واملناخ واعتامد السلوكيات 
املسؤولة بيئيا. وستتم بلورة مشاريع تجريبية مثل 

التنقل الكهربايئ عىل عجلتني وثالث عجالت يف مراكش 
وإنشاء نظام ملراقبة محطات الشحن يف املغرب مع 

مرشوع تجريبي يف جهة مراكش - آسفي. ومن املقرر 
إجراء متابعة تقنية ملراقبة األداء البيئي للمركز.

تجديد االتفاقيات: شركاء برنامج الهواء 
والمناخ - التعويض الطوعي للكربون 

الشركاء: اتصاالت املغرب - املكتب الوطني للكهرباء 
واملاء الصالح للرشب ONEE، الوكالة الوطنية للموانئ  

-ANP مؤسسة املدى -  مجموعة املكتب الرشيف 
. CDGوصندوق اإليداع والتدبري  OCPللفوسفاط

الفرتة 2021-2023 
تاريخ التوقيع 2021 

المجاالت: برنامج الهواء والمناخ - التعويض 
الطوعي للكربون 

الهدف الرئييس: تسجيل الرشكاء يف املحفظة 
الجديدة للتعويض الطوعي للكربون وتنفيذ مشاريع 
توفري الطاقة أو كفاءة الطاقة والطاقات املتجددة أو 

عزل الكربون، بصفة رئيسية يف املناطق الجغرافية 
املحرومة.

بشراكات  ملزتمة  المؤسسة 
سارية مع هيئات عمومية

املديرية العامة للجامعات الرتابية )قطب البحار . 1
واملحيطات، الهواء واملناخ، مركز الحسن الثاين 

الدويل للتكوين يف البيئة، الحدائق العجيبة 
يف بوقنادل، واحة النخيل مبراكش، املسارات 

البيداغوجية واملساعدة التقنية

املكتب الوطني املغريب للسياحة )السياحة . 2
املستدامة، وعالمة اللواء األزرق(،

املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب . 3
)السياحة املستدامة، والتعويض الطوعي 

للكربون(،

إتصاالت املغرب وبريد املغرب )أنا بونظيف(.. 4

تجديد االتفاقيات الوطنية
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األدوات
 البيداغوجية

التربية من أجل التنمية 
المستدامة
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 شبكة الجامعات الخضراء اإلفريقية 
AGUYEN  وتعليم الشباب

 إطالق شبكة الجامعات الخضراء اإلفريقية 
AGUYEN  وتعليم الشباب

تم إطالق شبكة الجامعات الخرضاء اإلفريقية وتعليم الشباب  AGUYEN بتاريخ 17 
مارس 2021 )الجامعات اإلفريقية الخرضاء وشبكة تعليم الشباب( رسميا يف املغرب 
من طرف املؤسسة بالرشاكة مع برنامج األمم املتحدة للبيئة PNUE، خالل جلسة 

جمعت بشكل هجني 22 جامعة منحدرة من مثاين دول إفريقية )وهي املغرب، تونس، 
موريتانيا، ساحل العاج، السينغال، جزر القمر، كينيا، أوغندا(.

تجمع هذه الشبكة من الجامعات الخرضاء وتعليم الشباب يف إفريقيا مؤسسات 
التعليم العايل التي تدمج البيئة واسرتاتيجيات تنمية املقاومة املناخية وذات 

االنبعاث املنخفض من الكربون وجوانب االستدامة يف تربيتها وتكوينها وعملياتها 
يف الحرم الجامعي. وأخريا تقرتح شبكة الجامعات الخرضاء اإلفريقية وتعليم الشباب  

AGUYENرفع التزام الطلبة بالتنمية املستدامة. 

هذا ووقعت الجامعات املشاركة عىل ميثاق التزام ورشاكة متينة مع مركز الحسن 
الثاين الدويل للتكوين يف البيئة. 

كتيب المحفزات الخضراء
خالل اجتامع إطالق الجامعات الخرضاء يف إفريقيا، تم عرض األداة البيداغوجية 

املتمثلة يف »كتيب املحفزات الخرضاء« وإتاحتها للجامعات اإلفريقية. وهو يتضمن 
بعض املامرسات الجيدة املتعلقة بالحرم الجامعي األخرض، ونصائح لتطوير برامج 
دراسية خرضاء، وأدوات لتطوير االلتزام الجامعي ومشاركة الطلبة. كام تم تقديم 

أدوات أخرى للمشاركني مثل اإلطار املعياري للجامعات املستدامة واملنصة الرقمية 
للشبكة. 

ومّكن اإلطالق من إعطاء دفعة قوية للشبكة. كام تم تشكيل لجنة توجيهية. وتم 
إيالء مكانة خاصة للشباب وكان التمثيل بني مختلف البلدان األفريقية متوازنا، كام تم 

احرتام التكافؤ بني الجنسني.

PNUE خطاب تفاهم مع برنامج األمم المتحدة للبيئة
تم توقيع خطاب تفاهم بني مصلحة النظم البيئية يف برنامج األمم املتحدة للبيئة 
ومركز الحسن الثاين الدويل للتكوين يف البيئة بالنسبة للجامعات الخرضاء وتعليم 

الشباب يف إفريقيا. وميّكن خطاب االتفاق ملدة ثالث سنوات من استضافة أمانة شبكة 
الجامعات الخرضاء وتعليم الشباب يف إفريقيا يف املركز ومواكبتها يف التدريب وتطوير 

األدوات البيداغوجية التي ستبلورها. 

ورشات تحسيسية وتكوينية
ونُظمت ورشات تكوينية وتحسيسية لفائدة الجامعات اإلفريقية وطالبها. وكان 

الهدف منها هو التكوين عىل نهج حرم جامعي مستدام وإيكولوجي. 

وجرت الورشات يف أربعة فضاءات منهجية:

ورشة »إنشاء جامعة مستدامة« �22/09/2021

ورشة حول التسميد �28/10/2021

ورشة حول املبادرات املبتكرة واملستدامة بهدف ترسيع  �05/11/2021
تنفيذ أهداف التنمية املستدامة يف مؤمتر األمم املتحدة 

 26COP لتغري املناخ

األول يف أساسيات برنامج الجامعات الخرضاء، �

والثاين لألعامل الجامعي عىل تخضري الحرم الجامعي وتخضري التكوين وتأثري  �
الرتبية عىل البيئة والنفايات العضوية وحيوانات الرتبة والتسميد، ....

الثالث للمداولة وللمناقشة،  �  

والفضاء الرابع لتطبيق املفاهيم املختلفة. �  

الندوات االفتراضية
نُظمت عدة ندوات افرتاضية لنرش املعلومات والتحسيس لفائدة الجامعات وأعضاء 

اللجنة التوجيهية للشبكة والجامعات الرتابية واملنظامت غري الحكومية، ومنسقي 
الربامج الرتبوية وأطفال املدارس وطلبة املدارس اإلعدادية والثانوية.

وقد شاركت هذه الندوات االفرتاضية التي حشدت خرباء دوليني يف نرش املعارف حول 
استصالح النظم البيئية والرتبية عىل البيئة والعمل املناخي والحرم الجامعي منخفض 

الكربون وتثمني املياه والطاقة واملامرسات الجيدة.

ندوة افرتاضية حول استصالح النظم البيئية �11/06/2021

تثمني املياه والطاقة من خالل تطبيق الحلول املستدامة �21/10/2021

الدور القيادي للجامعات يف مكافحة التغريات املناخية وتقديم  �22/09/2021
حملة السباق نحو الصفر

تم إطالق برنامج شبكة الجامعات الخرضاء اإلفريقية وتعليم الشباب  AGUYEN، وهو برنامج 
الجامعات الخرضاء التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة  PNUEرسميا من املغرب من أجل إفريقيا.

التربية من أجل التنمية المستدامة
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 المدارس العالمية، 
المغرب بلد رائد

منشور إلكرتوين يعرض 
ويرشح منجزات 

برنامج املدرسة العاملية 
يف املغرب للرشكاء 

واألطراف الثالثة.

التقرير النهائي لمشروع المغرب التجريبي
قدم املغرب نتائج مرشوعه الوطني شأنه يف ذلك شأن البلدين الرائدين )تركيا وغانا(، 

.SDSN وشاركه مع املدارس العاملية، أحد برامج شبكة حلول التنمية املستدامة

عملت برامج شبكة حلول التنمية املستدامة SDSN وفرق من كل بلد من البلدان 
التجريبية الثالثة عن كثب لتجميع النتائج األولية للبحث. وتم نرش التقرير النهايئ 

عىل هامش املؤمتر العاملي للرتبية من أجل التنمية املستدامة الذي نظمته اليونسكو 
بتاريخ 17 ماي 2021. 

تواصل البلدان التجريبية امليض قدما يف املرشوع من خالل بلورة خارطة طريق وطنية 
ثم عاملية وإنتاج مجموعة أدوات كاملة لنرش الربنامج عىل مستوى املدارس يف جميع 

أنحاء البالد.

برنامج عالمي
وضعت األمم املتحدة أسس برنامج عاملي للمساعدة عىل تحقيق أهداف األمم 

املتحدة السبعة عرش للتنمية املستدامة من خالل الرتبية والتي التزمت بها الدول 
بحلول سنة 2030، ويتعلق األمر باملدارس العاملية. ويهدف الربنامج إىل نقل مهارات 

القرن الحادي والعرشين للشباب وصياغة مواطنة عاملية. 

تعّد املدارس العاملية برنامجا تابعا لشبكة حلول التنمية املستدامة SDSN الذي تم 
إطالقه سنة 2019، بدعم من برنامج العمل العاملي للرتبية من أجل التنمية املستدامة 

التابع لليونسكو. 

ويعمل عىل دمج أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش يف جميع املناهج الدراسية 
عرب جميع دول العامل، وذلك من خالل االنفتاح عىل جميع اللغات وجميع الثقافات. 
وقد تم إجراء ثالث تجارب محلية، مبا فيها املغرب، قبل تعميمه بشكل عاملي. وتعد 
مؤسسة محمد السادس لحامية البيئة، رشيك لليونسكو، املنظمة املضيفة للمرشوع. 

وقد تم االنتهاء من سبع مراحل من العمل من مجموع مثانية يف نهاية سنة 2021.

ورشات لنشر المعلومات والتكوين
تم تنظيم ورشات للتكوين والعمل لفائدة لجان املفتشني واملربيني يف الجهتني 

التجريبني الرباط - سال - القنيطرة وفاس - مكناس:

فرباير2021: ورشات تكوين لفائدة املدارس االبتدائية التجريبية التابعة ألكادميية  �
الرباط سال القنيطرة.

 4 و 5 فرباير 2021: زيارات لفائدة املدارس االبتدائية التجريبية التابعة ألكادميية  �
الرباط - سال - القنيطرة وأكادميية فاس - مكناس.

4  يونيو: ورشة جهوية تجريبية. �

ذهب مصممو الربنامج للقاء األطفال خالل الزيارات امليدانية لفائدة 
املدارس االبتدائية التجريبية التابعة ألكادميية الرباط - سال - القنيطرة 

وأكادميية فاس - مكناس. 

يطمح هذا الربنامج املهم أن يتم دمج البيئة يف املناهج 
الدراسية يف جميع أنحاء العامل.

، سيتم تصميم بقية الدروس. � عرس� بعد اعتماد الدروس النموذجية االثىى�

بية الوطنية وبقية اال�طراف المعنية، بإعداد خارطة  سيقوم فريق العمل، بعالقة مع وزارة الرى�
� المقررات المغربية. طريق من أجل الدمج الكامل لمهارات أجندة التعليم 2030 ىڡ�

مقاربة توافقية
يتم إعداد خارطة الطريق وفق مقاربة ثالثية اال�بعاد.

� نظمته اليونيسكو   هامش القمة العالمية للتعليم من أجل التنمية المستدامة الىى�
يوم 17 ماي 2021.

نامج بشكل تام. حيث أنهى المغرب ستة  ومازالت البلدان المرجعية تعمل من أجل تنفيذ الرى�
مراحل، بينما انتهت تركيا من خمسة، وأكملت غانا أربعة مراحل.

نامج   كما تم تنرس� التقرير الختامي الخاص بالمغرب عىل الموقع الرسمي للرى�
.(https://www.globalschoolsprogram.org/research)

� كل واحد من البلدان النموذجية الثالث بالتعاون  قامت أمانة اال�مم المتحدة وفرق العمل ىڡ�
بشكل وثيق من أجل جمع النتائج اال�ولية لال�بحاث. وقد تم نرس� التقرير الختامي عىل 

ة، وتستلزم انخراط تاما من اال�طراف المعنية، وهي  تكتىس� هذه المرحلة أهمية كبرى�
ة. � هذه المرحلة اال�خرى� كاء جميعهم ىڡ� حاليا قيد االطالق. وستتم تعبئة الرس�

 مـقــاربــة
اتيجية  اسرى�

بعث المضمون إىل بعض • 
� للتشاور  اتيجيںى� اال�عضاء االسرى�

معهم

 مـقــاربــة
 دامجة

بعث المضمون إىل جميع • 
أعضاء اللجنة الوطنية من أجل 

مناقشته خالل اجتماع.

 مـقــاربــة
 مـنـمـطـة

يتم بعث المضمون إىل جميع اال�عضاء من • 
أجل تلقي تعليقاتهم

� يتم بعثها هي:  العنارص الىى�

� وخارطة الطريق•  المضامںى�
مراجعة منهجية للدروس• 
مخططات الدروس المكتوبة• 
اتيجية•   مصفوفة اسرى�

13

المرحلة 8   التقرير 
الختامي وعدة الأدوات

المرحلة 7   خارطة الطريق

يهدف برنامج املدارس العاملية لليونسكو إىل 
إدخال تعليم أهداف التنمية املستدامة السبعة 

عرش لألمم املتحدة يف املناهج الدراسية.

التربية من أجل التنمية المستدامة
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المدراس اإليكولوجية

تم تسجيل 2812 مدرسة سنة 2021 من أصل 7700 
مدرسة يف اململكة يف برنامج املدارس اإليكولوجية الذي 

أنشأته مؤسسة الرتبية البيئية والذي تنرشه مؤسسة 
محمد السادس لحامية البيئة يف املغرب منذ سنة 

2006، برشاكة مع وزارة الرتبية الوطنية والتعليم األويل 
والرياضة.

يساعد الربنامج الطلبة عىل فهم بيئتهم ورهاناتها 
والتهديدات التي تتعرض لها بشكل أفضل، ويدعوهم 

إىل اتخاذ إجراءات ملموسة داخل مؤسستهم. كام يحشد 
الربنامج الطالب واملربيني واملؤطرين، كام يشجع الشباب 

عىل رفع الوعي يف محيطهم.

الورشات الجهوية برسم السنة 
الدراسية 2020-2021

أجرب كوفيد 19 برنامج Cocole عىل تنظيم ورشات 
التكوين الجهوية التقليدية بشكل افرتايض، وذلك 

باستخدام البنية التحتية الرقمية املتوفرة لدى مركز 
الحسن الثاين الدويل للتكوين يف البيئة. وتم عقد ست 

ورشات يف فرباير 2021 لفائدة األكادمييات الجهوية 
االثني عرش عىل مستوى اململكة، مام أتاح الوصول 

إىل جمهور أوسع مع احرتام التدابري الصحية املفروضة 
يف البالد. كام تم تخصيص فرتة الصبيحة لفائدة مدراء 

ومنسقي املؤسسات التعليمية واملنسقني اإلقليميني 
والجهويني، وفرتة ما بعد الظهر لفائدة تالميذ املدارس 

ومؤطريهم.

إجامال، استفاد 1440 مربيا )مقارنة بـ 230 يف سنة 
2020( 1135 متعلام يف املرحلة االبتدائية )مقارنة بـ 

391 يف سنة 2020( ومتكنوا من التعرف عىل محتويات 
 .Cocole  برنامج

تم تنظيم ست ورشات جهوية لفائدة 12 جهة باململكة.

10 فرباير 
2021

الرباط سال القنيطرة  �
الدار البيضاء سطات  �
كلميم واد نون  �
بني مالل خنيفرة �

17 فرباير
2021 

طنجة تطوان الحسيمة  �
سوس ماسة  �
فاس مكناس �

24 فرباير
2021

درعة تافياللت  �
مراكش آسفي  �
الداخلة واد الذهب  �
الجهة الرشقية  �
العيون الساقية الحمراء �

الورشات الجهوية برسم السنة 
الدراسية 2021-2022

تم إطالق ورشات جهوية برسم نسخة 2022-2021 منذ 
دجنرب 2021. ويف 15 دجنرب، كانت تتعلق بأكادمييات 
الرباط - سال - القنيطرة والدار البيضاء سطات، بينام 

عقدت يف 22 دجنرب لفائدة أكادميية مراكش آسفي وبني 
مالل خنيفرة.

دراسة تأثير برنامج المدارس 
اإليكولوجية على الفئات المستهدفة

بعد 15 سنة من نرش برنامج املدارس اإليكولوجية يف 
املغرب من طرف املؤسسة، تم إجراء دراسة تأثري بهدف 

تقييم نتائج الربنامج عىل الوعي البيئي يف صفوف األطفال 
ومحيطهم. وكانت تستهدف الطالب واملدرسني واملدراء 

وكذا املحيط الجمعوي واملدرسة وبيئتها. 

وأشار ٪85 من املربيني ومدراء املدارس الذين شملهم 
االستطالع إىل وجود تأثري إيجايب للربنامج عىل سلوك 

الطالب، ولوحظ تحسن بنسبة ٪82 يف نتائجهم الدراسية. 
إذ اكتسبوا املزيد من االستقاللية واالبتكار والشعور 

باملسؤولية والتضامن ونرشوا املامرسات الجيدة يف وسط 
بيئتهم األرسية.

كام كان للربنامج تأثري ملموس عىل املدارس، حيث الحظ 
٪73 من املربيني ومدراء املدارس الذين شملهم االستطالع 

انخفاضا بنسبة ٪26 يف فواتري املياه والكهرباء. والحظ 
86٪ منهم تحسنا يف مستوى النظافة )نقض التبذير، 

وتطور فرز وإعادة تدوير النفايات(. وأخريا، لوحظ تحسن 
من حيث األثر عىل تهيئة املساحات الخرضاء بنسبة 75٪.

وأخريا، عرب ٪77 من املدراء الذين تم استجوابهم عن 
رضاهم عن مشاركة املربيني يف الربنامج وإثراء املقاربة 

البيداغوجية، كام أشار ٪73 منهم إىل التأثري اإليجايب 
للربنامج عىل متاسك الفريق البيداغوجي داخل املؤسسة.

الورشات التحسيسية
نظم مركز الحسن الثاين الدويل للتكوين يف البيئة ورشات 

تحسيسية لفائدة مختلف الفئات. 
ونظم داخل أسواره بتاريخ 11 نونرب 2021، حدثا حول  �

برنامج املدارس اإليكولوجية لرفع الوعي يف أوساطه 
حول التغري املناخي عىل هامش مؤمتر األمم املتحدة 

.COP26 للتغري املناخي
بتاريخ 30 نونرب 2021، استفاد مدراء أكادميية الرباط  �

سال القنيطرة من تكوين حول أهداف التنمية 
املستدامة.

بتاريخ 13 دجنرب 2021، تم إطالق نسخة 2021-2022  �
من برنامج املدارس اإليكولوجية انطالقا من ورشة 
عقدت يف القاعة الرئيسية للمركز وبشكل افرتايض.

الندوات االفتراضية
شارك املركز يف ورشة اليونسكو الخامسة حول موضوع 

»الرتبية من أجل التنمية املستدامة واالستعجال املناخي 
بتاريخ 10 فرباير 2021: »ثني منحنى التغري املناخي«.

كام تم تنظيم ورشات للتشبيك والتوأمة لفائدة املدارس 
اإليكولوجية املغربية واألجنبية بتاريخ 4 يونيو 2021. 
وقد جرت التبادالت بشكل افرتايض والسيام من خالل 

كبسوالت املامرسات الجيدة.

هذا وفكر املركز يف الفرتة ما بني 12 إىل 14 أكتوبر مع 
شبكة املدارس اإليكولوجية يف طرق لتقليل الفجوة بني 

املدارس املسجلة وتلك املصنفة.

كام نُظمت ندوة حول »املقاربات املبتكرة للرتبية من 
أجل البيئة والتنمية املستدامة« بتاريخ 27 أكتوبر 2021 
عىل هامش اليوم العاملي للرتبية عىل البيئة بالتعاون مع 

املؤمتر العاملي للرتبية البيئية. 

مدرسة مسجلة في 
برنامج المدارس 

اإليكولوجية  2812

التربية من أجل التنمية المستدامة

 يواصل الربنامج تحسيس عدد كبري من األطفال يف جميع 
أنحاء اململكة بالبيئة.
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اللواء األخضر
الشهادة البرونزية

الشهادة الفضية

طنجة - تطوان - الحسيمة

الشرق

فاس مكناس

بني مالل - خنيفرة 

الرباط - سال - القنيطرة

الدار البيضاء - سطات

مراكش أسفي

درعة تافياللت

سوس ماسة 

كلميم واد نون 

العيون الساقية الحمراء

الداخلة وادي الذهب 

37

12
35

تــرشــيـحـا 
للعالمة 228
مدرسة حصلت على 
عالمة اللواء األخضر 71

تم إجراء مداوالت لجنة التحكيم الوطنية للمستويات الثالثة لعالمة 
اللواء األخرض والشهادات الربونزية والفضية، باإلضافة إىل مسابقة 

املامرسات الجيدة »كان يا مكان مدارس إيكولوجية«، افرتاضيا وبشكل 
حضوري بتاريخ 14 و15 يوليوز 2021.

ومن بني 228 ترشيحا للعالمة، حصلت 71 مدرسة عىل عالمة اللواء 
األخرض )تم تناول ثالثة مواضيع(، و64 شهادة فضية )تم تناول 

موضوعني( و84 شهادة برونزية )تم تناول موضوع واحد(. وتم منح 
شهادات تشجيعية لفائدة مدراء ومنسقي املدارس املرشحة. 

كان يا مكان مدرستي اإليكولوجية 
جمعت مسابقة املامرسات الجيدة، والتي كانت هذه هي النسخة الثانية 

منها 65 مدرسة من ضمن 10 أكادمييات جهوية. وكافأت لجنة التحكيم 
أحد عرش شخصا ميثلون 66 تلميذا و22 مؤطرا. وحصل هؤالء الفائزون 

عىل لوحة رقمية وشهادة تشجيع. 

احتفاالت اللواء األخضر الجهوية
أقيمت مراسيم منح عالمة اللواء األخرض يف ماي 2021. وقد تم تنظيم 
االحتفاالت حضوريا مع احرتام التدابري الصحية حيث شهدت مشاركة 

الطالب واملربيني والسلطات املحلية )الوالة والعامل واملنتخبون، إلخ.(، 
وكذا مدراء األكادمييات وجمعيات اآلباء والتالميذ، إلخ.

اللواء األخضر

البيئة السادس لحماية  مؤسسة محمد  2021 الـتـقـريـــرالسنـوي 
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التربية من أجل التنمية المستدامة

منذ نرشه يف املغرب سنة 2002 من طرف مؤسسة محمد السادس لحامية البيئة، بدعم 
من وزارة الرتبية الوطنية والتعليم األويل والرياضة، نجح برنامج الصحفيون  الشباب من 
أجل البيئة الذي تصورته مؤسسة الرتبية البيئية وتم اعتامده يف 44 دولة حول العامل، يف 

إرشاك أزيد من 34000 شاب من املدارس اإلعدادية والثانوية يف املغرب. 

ويستهدف الربنامج يف الوقت الراهن اإلعداديات والثانويات التابعة الثني عرش أكادميية 
يف اململكة، عامة أو خاصة، مقسمة إىل ثالث فئات عمرية: 11-14 سنة، 15-18 سنة، 

19-21 سنة.

هذا وتم تسجيل 15000 من طلبة املدارس اإلعدادية والثانوية يف املسابقة من خالل 
مؤسساتهم، برسم السنة الدراسية 2020-2021. وقاموا بإعداد تحقيقات صحفية يف 

إحدى األشكال الثالثة للمسابقة تحت إرشاف أساتذتهم )بشكل كتايب وعىل شكل صور 
وفيديو( حول املوضوع املقرتح عليهم لهذه الدورة: »لنحافظ عىل التنوع البيولوجي 

الربي والبحري«. يتعدى مبدأ املسابقة ما وراء البحث الذي يسمح للشباب بأن يدركوا 
املشكلة ويكتشفوا التقنيات الصحفية إىل اقرتاح الحلول.

كام تم عرض 181 تقريرا مكتوبا و506 تقريرا مصورا و228 تقرير فيديو للمصادقة 
عليها من طرف لجنة التحكيم التي اجتمعت يومي 4 و5 ماي يف مركز الحسن الثاين 

الدويل للتكوين يف البيئة هذه السنة. كام منحت لجنة التحكيم جوائز لفائدة ستة 
تقارير مكتوبة وستة تقارير فوتوغرافية ومثانية تقارير فيديو. ومنحت جوائزها خالل 

احتفاالت جهوية منخفضة العدد بسبب الوضع الصحي.

برنامج رقمي بالكامل
نفذ املركز الرقمنة الكاملة ملسابقة الصحفيون الشباب من أجل البيئة، وذلك لتبسيط 

عمل املشاركني واملنظمة ولجنة التحكيم. وثبت أن هذا الخيار مفيد بشكل خاص أثناء 
فرتة الجائحة، حيث متكنت املؤسسات من إجراء مشاركتها من البداية إىل النهاية عىل 
املنصة املخصصة لذلك. وأخريا، متت رقمنة قاعدة بيانات نتائج املسابقة بالكامل مام 

سهل عملية بحث املرشحني وعمل لجنة التحكيم.

تعزيز القدرات
نظم املركز سلسلة من الندوات االفرتاضية للتكوين ونرش املعلومات ملختلف الفئات 

املستهدفة من برنامج الصحفيون الشباب من أجل البيئة وحول البيئة وحول موضوع 
السنة وعملية املشاركة يف املسابقة.

من 3 إىل 5 مارس 2021: لقاء إخباري وتشاريك لربنامج الصحفيون  الشباب من أجل  �
البيئة.

30  شتنرب 2021: ورشة إخبارية هجينة حول متديد مسابقة الصحفيون الشباب من  �
أجل البيئة لتشمل الجامعات.

 29 أكتوبر 2021: ورشة إخبارية هجينة حول متديد مسابقة الصحفيون الشباب من  �
أجل البيئة لتشمل الجامعات.

26 نونرب 2021: ورشة تكوين هجينة حول موضوع مسابقة الصحفيون الشباب من  �
أجل البيئة.

 16دجنرب 2021: ورشة تكوين جهوية لفائدة جهة الرباط - سال – القنيطرة. �

 16دجنرب 2021: ورشة تكوين جهوية لفائدة أكادميية الدار البيضاء-سطات. �

23 دجنرب 2021: ورشة تكوين جهوية لفائدة أكادميية مراكش آسفي. �

23 دجنرب 2021: ورشة تكوين جهوية لفائدة جهة بني مالل-خنيفرة. �

الصحفيون الشباب من أجل البيئة 

جوائز التقارير المكتوبة
 جائزة القرب   

“ميدلت درعة تافياللت ساللة الربكي يف 
بوميا: قوة طبيعية وقيمة غذائية”

ثانوية موىس بن نارص
الفئة العمرية 15-18 سنة

 جائزة التحسيس   

“هل سبق لك أن استنشقت هواء جرادة؟” 
إعدادية ابن الهيثم )جرادة، الجهة الرشقية( 

الفئة العمرية 15-18 سنة

 جائزة األصالة   

“نعناع تزنيت: من اإلنتاج إىل العرض” 
 إعدادية النور 

)تزنيت، سوس ماسة( 
الفئة العمرية 11-14 سنة

  جائزة التثمني   

 “حمامات موالي عيل الشريف الطبيعية... 
ثروة مائية طبية غري مستغلة” 

ثانوية حومان الفطوايك )الناظور، الجهة الرشقية( 
الفئة العمرية 19-21 سنة

  جائزة الرتاث   

 “ غابة Perdicaris  برديكاريس، أيقونة التنوع 
البيولوجي يف طنجة”   

  مجموعة مدارس البنك الشعبي طنجة أصيلة 
)طنجة، تطوان الحسيمة( 
الفئة العمرية 15-18 سنة

  جائزة الصحوة   

“ضاية دار بوعزة، تنوع بيولوجي يف خطر”
إعدادية اإلمام الغزايل )الدار البيضاء-سطات( 

الفئة العمرية 15-18 سنة

ال ميكن إنكار نجاح الربنامج الرائد لهذه املؤسسة. إنه مفتوح للشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني 11 و21 سنة.
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جوائز تقارير الفيديو
جائزة املقاربة اإليكولوجية

“المنزته الوطين سوس ماسة: ثقافة 
الحفاظ عىل التنوع البيولوجي”  

إعدادية أحمد الشوقي )أكادير إيدا وتنان، 
سوس ماسة(

الفئة العمرية 11-14 سنة
https://www.jeunesreporters.org. ma/fr/

/palmaresreportagesvideo

   جائزة موضوع السنة 

“التنوع البيولوجي”  
مجموعة مدارسJessani  )إنزكان أيت 

ملول، سوس ماسة( 
الفئة العمرية 15-18 سنة

https://www.jeunesreporters.org. ma/fr/
/palmaresreportagesvideo

  جائزة التثمني  

“النباتات العطرية”  
ثانوية املختار السويس )الحوز، مراكش 

آسفي(
الفئة العمرية 19-21 سنة

https://www.jeunesreporters.org. ma/fr/
/palmaresreportagesvideo

  جائرة الصحوة  

“شجرة األركان”  
إعدادية الحسن األول )تارودانت، 

سوس ماسة( 
الفئة العمرية 11-14 سنة

https://www.jeunesreporters.org. ma/fr/
/palmaresreportagesvideo

جائزة التحسيس

“التنوع البيولوجي ألسماك المياه 
العذبة”  

ثانوية أوالد حريز )برشيد، الدار البيضاء-
سطات( 

الفئة العمرية 15-18 سنة
https://www.jeunesreporters.org. ma/fr/

/palmaresreportagesvideo

   جائزة لجنة التحكيم الوطنية  

“األشنات، هدية الطبيعة 
المجهولة” 

ثانوية  ابن الهيثم )شيشاوة، مراكش 
آسفي( 

الفئة العمرية 19-21 سنة
https://www.jeunesreporters.org. ma/fr/

/palmaresreportagesvideo

الجائزة التشجيعية

“بيو نيوز - التنوع البيولوجي 
البحري يف الدار البيضاء”

مجموعة مدارس أنفا، 
)أنفا، الدار البيضاء - سطات( 

الفئة العمرية 15-18 سنة
https://www.jeunesreporters.org. ma/fr/

/palmaresreportagesvideo

   جائزة املبادرة  

“محار الوليدية: ثروة طبيعية 
ومورد اقتصادي” 

إعدادية الوليدية )سيدي بنور، الدار 
البيضاء سطات( 

الفئة العمرية 15-18 سنة
https://www.jeunesreporters.org. ma/fr/

/palmaresreportagesvideo

 جائزة الصحوة  

“100 سنة للنمو ... يوم واحد للموت” 
ثانوية أيب العباس السبتي )أصيلة، طنجة تطوان 

الحسيمة( 
الفئة العمرية 15-18 سنة

 جائزة لجنة التحكيم الوطنية  

“اجعلوا أطفالكم جيال صديقا للبيئة” 
إعدادية ابن الهيثم )جرادة، الجهة الرشقية( 

الفئة العمرية 15-18 سنة

 جائزة املقاربة اإليكولوجية  

“الفضاء اإليكولوجي” 
ثانوية اإلقامة )بني مالل، بني مالل خنيفرة( 

الفئة العمرية 15-18 سنة

  جائزة الصورة الصادمة  

“هكذا ظهرت بصمات الجريمة” 
إعدادية عالل الفايس 1 )الناظور، الجهة الرشقية( 

الفئة العمرية 15-18 سنة

 جائزة التباين  

“سيختفي المالذ األخري لهذه الطيور 
المائية والمهاجرة” 

إعدادية الشهيد محمد زرقطون )الرباط ، الرباط سال 
القنيطرة( 

الفئة العمرية 15-18 سنة

 جائزة التوعية  

“التين الشوكي يف مواجهة الحشرة القرمزية” 
مجموعة مدارس جيل النهضة )عني الشق، 

الدار البيضاء سطات( 
الفئة العمرية 15-18 سنة

جوائز تقارير التصوير الفوتوغرافي
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األدوات البيداغوجية

ملصقات موضوعية إيكولوجية 
للمرحلة األولية

تم تكييف ملصقات املواضيع السبعة لربنامج املدارس 
اإليكولوجية لتتناسب مع املرحلة األولية )3-5 سنوات( 

وذلك برشاكة وثيقة مع املؤسسة املغربية للنهوض 
بالتعليم األويل.

شجرة اإليماءات اإليكولوجية 
المخصصة لمرحلة التعليم األولي

تم إعداد شجرة من اإلمياءات اإليكولوجية من 
الخشب املستصلح بهدف عرض اإلمياءات والرسومات 

اإليكولوجية لفائدة أطفال مرحلة التعليم األولية يف 
نهاية زيارتهم للمركز.

فيديو المدارس اإليكولوجية 

أنتج املركز سبع مقاطع فيديو لتصميم الحركة بالنسبة 
لكل موضوع من مواضيع برنامج املدارس اإليكولوجية: 

املياه والطاقة والنفايات والتنوع البيولوجي والغذاء 
الصحي والتضامن والتغريات املناخية.

دليل التسميد

تم إنتاج دليل التسميد إثر مجموعة من التكوينات حول 
التسميد التي نظمها املركز. وهو متاح لشبكة الجامعات 

الخرضاء وتعليم الشباب يف إفريقيا.

دليل المواكبة لتصبح مدرسة 
إيكولوجية

تم نرش دليل املواكبة لفائدة املنسقني واملربيني من طرف 
املركز بتعاون وثيق مع لجنة تحكيم الربنامج واملنسقني 

الجهويني واإلقليميني. ويتمثل الغرض منه يف مساعدة 
املدارس عىل تنفيذ الربنامج داخل مؤسستهم. وهو 

يرشح مفاهيم الربنامج، ويوفر معايري علمية وبيداغوجية 
عن املواضيع التي يتم تناولها )الطاقة، واملياه، والنفايات، 

والتنوع البيولوجي، والغذاء، والتضامن، وتغري املناخ(. 
هذا وسيتم تسليم النسخة الرقمية وكذا النسخة الورقية 

للمربيني سنة 2022.

التربية من أجل التنمية المستدامة

تتمثل إحدى مهام مركز الحسن الثاين الدويل للتكوين يف البيئة يف تزويد برامج املؤسسة باألدوات البيداغوجية.

18

البيئة السادس لحماية  مؤسسة محمد  2021 الـتـقـريـــرالسنـوي 



تطبيق أنا بو نظيف
 

جاء تطبيق الهاتف املحمول لدعم موقع أنا بونظيف 
الذي تم إنشاؤه سنة 2020، خاصة يف الصيف، لرفع 

الوعي بأهمية البيئة. ويهدف التطبيق أيضا إىل تكوين 
جمهور ميكن للمؤسسة مخاطبته يف املستقبل عىل 

شبكات التواصل االجتامعي.

 المحطات البيداغوجية 
بغابة الشباب

تم إنجاز عرش وحدات من املحطات البيداغوجية 
األربعة بغابة الشباب يف مراكش والتي تم تركيبها يف 
نونرب 2021. صمم هذه الوحدات طالب من املدرسة 

الوطنية للهندسة املعامرية بالرباط.

المسار البيداغوجي حديقة لحبول

أطلق املركز مسابقة لألفكار من أجل وضع املسار 
البيداغوجي يف لحبول لفائدة طالب املدرسة الوطنية 

للهندسة املعامرية بفاس. وتم إجراء زيارة استكشافية 
للحديقة مع الطالب بتاريخ 13 أبريل 2021. قدم 32 

طالبا من السنة الرابعة 13 مرشوعا. وتداولت لجنة 
التحكيم املكونة من أساتذة من املدرسة الوطنية 
للهندسة املعامرية بفاس، ومدير حديقة لحبول 

التاريخية وجمعية أصدقاء لحبول واملؤسسة، بتاريخ 24 
ماي 2021 يف املركز، ثم استقبلت يف 4 يونيو املرشحني 

لتقديم عرض شفهي مدته خمس دقائق من طرف طلبة 
املدرسة الوطنية للهندسة املعامرية يف فاس. وتم اختيار 

مثاين وحدات.

 الترجمة العربية لكتيب 
المحفزات الخضراء

 

متت ترجمة كتيب املحفزات الخرضاء الذي أعده برنامج 
األمم املتحدة للبيئة للجامعات الخرضاء من اإلنجليزية 

إىل العربية من طرف املركز بالتعاون مع جامعة ابن 
طفيل. ويقرتح أربعني مامرسة بيئية جيدة لفائدة 

مؤسسات التعليم العايل. ويتيح تعريب الدليل توزيعه 
يف العامل العريب وترسيع نرش برنامج الجامعات اإلفريقية 

الخرضاء وشبكة تعليم الشباب.

المنصة الرقمية الخاصة 
بالجامعات الخضراء اإلفريقية 

وشبكة تعليم الشباب 

أطلق املركز سنة 2021 منصة رقمية لشبكة الجامعات 
الخرضاء وتعليم الشباب يف إفريقيا، وهي منصة مصممة 

لفائدة األساتذة والطالب. وستقوم مبهام التحسيس 
والتكوين واملشاركة وتثمني املامرسات الجيدة، إىل جانب 

السامح بالتشبيك والتبادالت.
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بحار ومحيطات
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اللواء األزرقشواطئ نظيفة
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بحار ومحيطات

عشرية علوم المحيطات
أصبح قطب البحار واملحيطات جزءا من عرشية األمم املتحدة لعلوم املحيطات يف خدمة التنمية املستدامة سنة 2021 )2021-2030(، 

والتي تضمنت أهدافها يف برامجها الرئيسية.

تم إطالق سلسلة من سبعة مؤمترات افرتاضية يف سنة 
2021 لإلعالن عن أهداف عرشية علوم املحيطات.

ألقت صاحبة السمو املليك األمرية الجليلة لال حسناء، رئيسة 
مؤسسة محمد السادس لحامية البيئة كلمتها، خالل إطالق عرشية 
األمم املتحدة لعلوم املحيطات يف خدمة التنمية املستدامة -2021
2030، والتي هي راعيتها. وقد رصحت خالل ذلك: »نحن سنحمل 
معكم هذه العرشية من املعرفة يف خدمة محيطاتنا، حتى تتمكن 

األجيال املقبلة من االستفادة منها كام فعلنا نحن من قبل«.
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انضمت املؤسسة رسميا سنة 2021 إىل عرشية األمم املتحدة لعلوم املحيطات يف خدمة 
التنمية املستدامة )2030-2021( كعضو مؤسس يف التحالف الذي يدعمها، والتي 

وافقت صاحبة السمو املليك األمرية لال حسناء عىل أن تصبح راعيته.

إن العرشية التي تهدف إىل توفري معلومات يف الوقت الفعيل عن وضعية املحيطات 
وصياغة سيناريوهات ملسار مستدام، تدعمه نشأة اللجنة الدولية الحكومية لعلوم 

املحيطات التابعة لليونسكو والتي ربطت معها املؤسسة عالقة مثمرة.

تقرتح العرشية سبع نتائج، وهي كالتايل:

محيطات نظيفة حيث يتم تحديد مصادر التلوث وتقليلها أو القضاء عليها،. 1

محيطات صحية وقادرة عىل الصمود حيث تكون النظم اإليكولوجية البحرية . 2
معروفة جيدا ومحمية ومستعادة ومدبرة،

محيطات منتجة متّكن من توفري الغذاء واقتصاد محيطات مستدام،. 3

محيطات ميكن التنبؤ بها والتي يفهم تطورَها مجتمع قادر عىل التكيف معها،. 4

محيطات آمنة حيث تتم حامية األرواح وسبل العيش من األخطار املرتبطة بهذه . 5
البيئات.

محيطات يف متناول الجميع من خالل الولوج املجاين والعادل إىل املعطيات . 6
واملعلومات والتكنولوجيا واالبتكار.

ومحيطات ملهمة وجذابة يفهم املجتمع وظيفتها وقيمتها للرفاهية والتنمية . 7
املستدامة.

بدأت املؤسسة سلسلة من الندوات االفرتاضية سنة 2021، برشاكة مع اللجنة الدولية 
الحكومية واليونسكو لعرض هذه األهداف.

تم تنظيم الندوة االفرتاضية األوىل بتاريخ 28 يونيو 2021 بدءا من موضوع “املحيطات 
يف متناول الجميع”.

وقد عملت يف سنة 2021 عىل وضع خطة لتعميم كل هذه األهداف برسم سنة 2022.



شواطئ نظيفة
للسنة الثانية عىل التوايل ويف ظل التقييدات الذي فرضها كوفيد 19، نجح برنامج شواطئ نظيفة يف مهمته. 

وعادت حصيلته تقريبا إىل وثريتها العادية. 

وإذا كان املغاربة قد متكنوا من العودة 
إىل الشواطئ، فإنه مل يتم إغفال التدابري 

الوقائية. بل وكانت رشطا ال بد منه 
للولوج للشواطئ.
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قادت املؤسسة العملية الرئيسية يف السياق الخاص بكوفيد 19 وذلك عىل مستوى 106 
شاطئا. وكانت الشواطئ مفتوحة للجميع خالل سنة 2021، رشط احرتام مسافة األمان 

والتدابري الوقائية. هذا وتم إعداد الدليل الخاص بتهيئة الشواطئ وتدبريها يف سياق 
كوفيد 19 من خالل املؤسسة سنة 2020 بتعاون مع املديرية العامة للجامعات الرتابية 

واعتربت من جديد أداة لتوجيه الفاعلني املحليني من أجل تهيئة الشواطئ وتدبريها.

ويف سنة 2020، مل يتم فتح 21 شاطئا نظيفا من أصل 105 يف الربنامج للعموم طوال 
فرتة الصيف بسبب كوفيد 19.

التحضري: ورشة الرشكاء

وكام يف سنة 2020، نظمت املؤسسة قبل الحملة ورشة تقنية للرشكاء يف برنامج 
“شواطئ نظيفة”. وكانت هذه الورشة التنسيقية فرصة للحوار والتفكري املشرتك 

ولتحديد مناهج عملية بحر بحر بال بلستيك bharblaplastic#. كام مكن السيام من 
االتفاق عىل تعريف واضح لألهداف املشرتكة ومنهج عميل وآليات مالمئة لتمكني 

التنسيق الفعال ملختلف األنشطة املزعمة خالل الفرتة الصيفية 2021.

عمليات التحسيس الرئيسية
 #بحر بال بالستيك 

ُوضعت دورة 2021 تحت شعار مكافحة تلوث البحار واملحيطات بالنفايات 
البالستيكية، مع انطالق الدورة الثانية لعملية bharblaplastic# عىل مستوى جميع 

شواطئ الربنامج.

وحظيت هذه العملية التحسيسية املتميزة باالعرتاف الدويل املزدوج، ذلك أنه تم 
إدراجها يف عرشية علوم املحيطات يف خدمة التنمية املستدامة )2030-2021( التي 

أطلقتها اللجنة الدولية الحكومية التابعة لليونسكو )IOC( والتي تشارك فيها املؤسسة 
كعضو مؤسس للتحالف الذي يسريها يف العامل بأرسه. وأخريا، يف سنة 2020، حصلت 

بالفعل متييز أفضل املامرسات الجيدة للرتبية عىل البيئة املمنوحة من طرف FEE من 
بني الشواطئ التي تحمل عالمة اللواء األزرق البالغ عددها 4425 يف العامل.

وقد انطلقت عملية #بحر بال بالستيك عىل ثالث مراحل قوية من الدورة األوىل، 
ويتعلق األمر بـ:

تعبئة مليون شاب خالل الفرتة الصيفية؛. 1

مبارشة 10000 نشاط تحسييس وتربوي من أجل التنمية املستدامة معهم؛. 2

استعادة 10 طن من البالستيك عىل الشاطئ خالل الفرتة الصيفية؛. 3

ومتت إضافة مرحلة رابعة سنة 2021، وذلك ألن #بحر بال بالستيك كانت قد . 4
توقعت أنشطة تدوير النفايات البالستيكية املجمعة وتثمينها.

تعترب إعادة معالجة النفايات البالستيكية عىل الشواطئ مرحلة منطقية يف االقتصاد 
الدائري: لتجنب تلوث املحيطات من خالل جمع النفايات البالستيكية، تعرف هذه 

األخرية حياة جديدة بعد أن تتم إعادة معالجتها يف وحدات إلعادة التدوير التي 
تطوعت لهذه العملية.

تم رفع مستوى الوعي عىل وسائل التواصل االجتامعي والتي باتت رضورية اليوم. كام 
متت تعبئة املطبوعات للعموم، وخاصة فئة الشباب حول عملية #بحر بال بالستيك.

وهكذا انخرط الشباب يف عملية #بحر بال بالستيك. ورفعت جمعيات الغوص الوعي 
بني فئة الشباب من برامج املدارس اإليكولوجية واملراسلني الشباب من أجل البيئة 

وشبكة الجامعات الخرضاء حول النفايات البالستيكية يف قاع البحر.

وهكذا أثبتت عملية #بحر بال بالستيك برسم سنة 2021 مرة أخرى نجاحها الحقيقي 
بفضل التزام الرشكاء وتحفيز املشاركني.
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64
204

182
3243

106 شاطئا في برنامج شواطئ 
نظيفة برسم سنة 2021

#بحر بال بالستيك على 
مواقع التواصل االجتماعي

مخططا الستخدام وتدبير 
الشواطئ PUGP متاح

سباحا منقذا 
محترفا

سباحا منقذا 
موسميا

اتفاقيات موقعة 
متعلقة بالشاطئ )6+ 

مقارنة بسنة 2020(

الفايسبوك

81 منشورا عىل الفايسبوك وصلت إىل 
17681731 شخصا. 

االنستغرام 

73 رسالة، 14 ستوري، 55 
صورة، 18 فيديو مكنت 

من الوصول إىل 2330142. 
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نشاط اإلنسان واملحيط

ارتبط برنامج التعويض الطوعي 
للكربون )CVC( بالقضاء عىل 

النفايات البالستيكية وقد بارش أنشطة 
تجريبية مع جمعيات محلية للغوص، 
والتي تنشط أيضا خالل تنظيم جوائز 

لال حسناء للسواحل املستدامة. 
هذا ومتت تعبئة 70 غواصا محرتفا 

خالل نفس النشاط لسحب النفايات 
البالستيكية من قاع البحر.

نشاط اإلنسان والمحيط
ارتبط برنامج التعويض الطوعي للكربون )CVC( بالقضاء عىل النفايات البالستيكية 

وقد بارش أنشطة تجريبية مع جمعيات محلية للغوص، والتي تنشط أيضا خالل تنظيم 
جوائز لال حسناء للسواحل املستدامة. وقد تم تنفيذ هذه األنشطة عىل مستوى ستة 

شواطئ. 

وتم تنفيذ هذه العملية برشاكة بني املؤسسة ووزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني 
والتعليم العايل والبحث العلمي واملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب 

)ONEE(، وبالرشاكة مع جمعية الغواصني »أبطال الفنيدق« وجمعية املرجان للغوص 
والرياضات املائية.

وقد استفاد من هذه األنشطة 209 تلميذا من تالميذ املدارس اإليكولوجية الصحافيون 
الشباب من أجل للبيئة و60 طالبا ينتمون إىل الجامعات اإلفريقية الخرضاء وشبكة 

تعليم الشباب. كام استفادوا من دروسهم األوىل يف الغوص. هذا ومتت تعبئة 70 غواصا 
محرتفا خالل نفس النشاط لسحب النفايات البالستيكية من قاع البحر.

الحصيلة العامة شواطئ نظيفة برسم سنة 2021
بفضل مواكبة املصالح الوزارية، متكنت املؤسسة ورشكاؤها من الرشوع، 

كام هو الحال يف كل سنة، يف أنشطة ملراقبة جودة مياه السباحة، 
والسالمة، والتغطية الصحية، والتهيئة والتدبري، والتحسيس 

والرتبية عىل البيئة.

جودة مياه السباحة والرمال
يتم تنظيم مراقبة جودة مياه السباحة والرمال 
من طرف املخترب الوطني للدراسات ورصد 
التلوث )LNESP( التابع ملصلحة البيئة 

يف وزارة الطاقة واملعادن والبيئة. ويتم 
إنجازها من طرف مركز الدراسات 

.)CEREP / LPEE( والبحوث حول البيئة والتلوث

هذا وقد ارتفع عدد الشواطئ التي تخضع مياه السباحة فيها للمراقبة من 79 
شاطئا سنة 2002 إىل 175 يف سنة 2020. تم إعالن 370 محطة )أي ٪87.06( بجودة 

.NM.03.7.199 ميكروبيولوجية وفقا ملتطلبات املعيار

أما بالنسبة لجودة الرمال، فقد أضافت مصلحة البيئة والنفايات البحرية إىل التحليالت. 
وهكذا متت مراقبة 60 شاطئا موزعا عىل 9 مناطق ساحلية، مبا يف ذلك 23 شاطئا عىل 

ساحل البحر األبيض املتوسط و37 شاطئا عىل ساحل املحيط األطليس.

 NM ولتحسني املتابعة، تم وضع خصائص لضعف مياه السباحة وفقا للمعيار املغريب
03.7199. وتم إنجاز 161 دراسة بني سنتي 2013 و2020، تم تحديث 26 منها بالفعل 

وفقا للمعيار.

ويتم نرش نتائج جودة مياه السباحة عىل املوقع اإللكرتوين للمخترب الوطني للدراسات 
.iPlages ورصد التلوث وهي متاحة للعموم عىل تطبيق

السالمة
سالمة السباحين

عينت املديرية العامة للوقاية املدنية 3243 سباحا منقذا موسميا وتحت تأطري 204 
من السباحني املنقذين املحرتفني. وقد خصصت موارد ومعدات إنقاذ وإغاثة مهمة يف 

عني املكان.

كام تم التأمني عىل السباحني املنقذين املوسميني، وإخضاعهم الختبار كوفيد 19، وتلقوا 
أقنعة ومعقامت لليدين وتم تحسيسهم.

السالمة البحرية
ساعدت مديرية املوانئ و امللك العمومي البحري التابعة لوزارة التجهيز والنقل 

واللوجستيك واملاء يف تحديد 121 شاطئا خالل سنة 2021.
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بحار ومحيطات

61 593

38 % 1 804 260

521,46

التحدي 2 التحدي 1

التحدي 4التحدي 3

التحديات األربع لـ #بحر بال بالستيك
خالل الفرتة الصيفية، قام الرشكاء بتعبئة رواد الشواطئ من أجل تحسيسهم باملشكلة املتنامية للتلوث الناتج عن النفايات 

البالستيكية. واقرتح النشاط 4 تحديات تم تحقيقها جميعا.

التغطية الصحية

ويف صيف هذه السنة 2021 وبسبب الظروف الخاصة التي فرضها وباء كوفيد - 19، فقد 
متت دعوة وزارة الصحة للسنة الثانية عىل التوايل للقيام بعملهم تحت ارٕشاف الوالة وعامل 

أقاليم اململكة.

وقد دعتهم الدورية التي وجهت لهم يف يونيو 2021 اىٕل تنسيق اإلجراءات املتعلقة بالتغطية 
الصحية للشواطٔي مع الوقاية املدنية والهالل األحمر املغريب واملكتب الجامعي لحفظ الصحة 

يف  إطار اللجنة اإلقليمية للشواطٔي. 

التهيئة والتدبري

رافقت مديرية املوانئ وامللك العمومي البحري التابعة لوزارة التجهيز والنقل 
واللوجستيك واملياه برنامج شواطئ نظيفة من خالل وضع الشواطئ التي تعود إىل 

املجال البحري رهن إشارة الجامعات. وبتاريخ 23 يونيو 2021، تم توقيع 182 اتفاقية 
متعلقة بالشواطئ )6+ مقارنة بسنة 2020(. 

 ،)PUGP( ولتنظيم النشاط عىل الشواطئ، تم وضع مخططات الستخدام وتدبري الشواطئ
 )PUGP( وهكذا استفاد 64 شاطئا. ومتت بلورة 44 مخططا الستخدام وتدبري الشواطئ

من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء و20 من طرف الجامعات.

التحسيس والرتبية عىل البيئة 

يعترب كل من التحسيس والرتبية عىل البيئة والتنمية املستدامة رضوريني من أجل 
مواكبة جهود الرشكاء عىل مستوى الشواطئ. من خالل االعتامد هذه السنة عىل 

مجموعة من الجمعيات املحلية، التي قامت بتحسيس رواد الشواطئ السيام الشباب. 
تم إطالق 61.593 من األنشطة عىل أرض الواقع ومكنت من تعبئة 1804260 شابا.

مراقبة وتقييم الشواطئ 

يقوم تقييم الشواطئ عىل أربع أنواع من معايري اللواء األزرق: جودة مياه السباحة، 
الصحة والسالمة، الرتبية عىل البيئة، وتدبري البيئة.

أسفرت الزيارات غري املتوقعة التي قامت بها اللجنة الوطنية عىل مستوى الشواطئ يف 
إطار برنامج شواطئ نظيفة 2021 عن تقييم وطني وجهوي. وقد عرضت الجذاذات 

التقنية الناتجة عن هذه الزيارات وضعية الشواطئ التي تم فتحها للعموم. كام 
سلطت الضوء عىل الجهود املبذولة والنواقص املالحظة من حيث التجهيزات والتدبري 

والنظافة والسالمة. وكذا من حيث بلورة أنشطة تحسيسية والرتبية عىل البيئة والتنمية 
املستدامة. هذا وترتبط النتائج ارتباطا وثيقا بالوسائل املتاحة للشواطئ.

- عىل مستوى 27 من الشواطئ الحاصلة عىل عالمة اللواء األزرق: مل يتم التبليغ عن 
مشاكل كبرية. تم استيفاء جميع املعايري طوال فرتة الصيف.

- من بني 64 شاطئا مكفوال برشيك اقتصادي يدعمها من حيث املعدات والصيانة 
والتنشيط، كانت مرضية بشكل عام.

- يف الشواطئ غري املكفولة، والتي ليس لها رشيك اقتصادي، يتم التدبري من خالل 
وسائل الجامعات ويكون احرتام املعايري أكرث صعوبة.

من البالستيك يف 66 شاطئا عىل األقل، 
أي بنسبة 8 أطنان من البالستيك الذي 

تم التخلص منه بالنسبة لكل شاطئ. 
ارتفعت الكمية التي تم التخلص منها 

مبقدار 35.06 طنا مقارنة بنتائج عملية 
bharblaplastic# السابقة )+ 7.2٪(.

تحسيسيا بتلوث البالستيك تم القيام به، 
إىل جانب التنظيف، واألنشطة الرتفيهية 

)ورشات، تنشيط، إلخ(. وقد ارتفع 
عدد األنشطة التي تم القيام بها مقارنة 

بعملية bharblaplastic# السابقة بنسبة 
تفوق ٪24.35، مع 12062 نشاطا إضافيا.

متت )تعبئته أي بنسبة + ٪29 مقارنة 
بعملية bharblaplastic# السابقة(

بلغ معدل إعادة تدوير النفايات 
املجمعة ٪38، وهي نتيجة جيدة 

كتجربة أوىل.

نشاطاطنا

شابا
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شاطئا تم منحها عالمة 
اللواء األزرق برسم صيف 

سنة 2021 27

اللواء األزرق برسم سنة 2021
بالنسبة ملوسم صيف 2021، تم منح عالمة اللواء األزرق من طرف مؤسسة محمد السادس 

لحامية البيئة واملؤسسة الدولية للرتبية البيئية )FEE( لـ27 شاطئا وميناء ترفيهي واحد.

وقد تم تسجيل شاطئ إضايف مقارنة بالسنة املنرصمة: واصلت الجامعات املسؤولة عن 
الشواطئ املصنفة جهودها عىل الرغم من الوضع الصحي يف صيف سنة 2020 املرتبط 

بـكوفيد 19.

ال تتطلب هذه العالمة الدولية الصارمة جودة عالية ملياه السباحة فحسب، بل تهتم 
أيضا بالسالمة وتهيئة الشواطئ والشواطئ الخلفية والتوعية عىل البيئة.

تؤدي عالمة اللواء األزرق إىل تحسني تدبري الشواطئ وإعداد الجامعات املسؤولة عنها 
لبذل جهود تنظيمية إضافية.

واكبت املؤسسة الجامعات من خالل التكوين أو أدوات التدبري، بحيث توفر لرواد 
الشواطئ بيئة آمنة لالسرتخاء، بدعم من املديرية العامة للجامعات الرتابية، واملصالح 

الوزارية املعنية وكذا الرشكاء االقتصاديني.

تم منح عالمة اللواء األزرق مليناء ترفيهي واحد فقط، وهو امليناء الرتفيهي املحطة 
السياحية يف السعيدية. ويعترب امليناء الرتفيهي الذي تم منحه عالمة اللواء األزرق مكانا 

تعترب فيه حامية البيئة والبيئة البحرية أولوية. وميكن للقوارب الرتفيهية الولوج إىل 
مناطق الرتميم دون طرح يف البيئة الطبيعية، وأنظمة الستعادة مياه الرصف الصحي 

الناتجة عن القوارب، ولكن أيضا إىل مناطق تجميع النفايات الخاصة. ومثل الجامعات، 
تقدم املوانئ الرتفيهية ذات عالمة اللواء األزرق أنشطة بيئية تهدف لرفع الوعي بني 

صفوف راكبي املراكب والزوار حول هشاشة البيئة.

ويف كل سنة منذ 2002، متنح املؤسسة عالمة اللواء األزرق الدولية التي أنشأتها 
املؤسسة الدولية للرتبية البيئية )FEE(. ويتم رفعها عىل 4743 شاطئا ومارينا عىل 
مستوى 47 دولة يف أوروبا وإفريقيا وأمريكا أو منطقة البحر الكاريبي أو املحيط 

الهادئ. وكل سنة، وبعد إعداد طويل وتقييم من طرف الربنامج، يتم منحها للجامعات 
الساحلية املسؤولة عن تدبري الشواطئ.

مؤسسة محمد السادس لحماية البيئةالـتـقـريـــرالسنـوي 2021
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الهواء والمناخ

يعد الهواء واملناخ أحد االلتزامات املبكرة واملثمرة بالنسبة ملؤسسة محمد السادس 
لحامية البيئة. وقد كان نشاطها مبثابة مخترب للمملكة وأدى إىل رفع الوعي الجامعي 

بجودة الهواء واالحتباس الحراري. متت هيكلة هذا النشاط يف الوقت الحايل يف قطب 
الهواء واملناخ، وهو أحد ركائز االسرتاتيجية الجديدة الخاص باملؤسسة برسم -2020

2030، والتي يحدد محورها رقم 3 هدف الوصول إىل صفر كربون يف أفق سنة 2050.

لذلك، قدمت املؤسسة دفعة قوية لربنامج جودة الهواء Qualit’Air يف سنة 2021. 
وعىل ضوء مؤمتر األمم املتحدة لتغري املناخ COP 26 املنعقد يف نونرب 2021 يف 

غالسكو، متت دعوة البلدان لرفع التزاماتها، وحشدت املؤسسة رشكاءها ملواكبة االنتقال 
إىل الحياد الكربوين.

تم التوقيع عىل اتفاقية إطارية لخفض نسبة الكربون من االقتصاد املغريب بتاريخ 27 
يوليوز 2021 مع الفاعلني املغاربة الرئيسيني:

وزارة الصناعة والتجارة؛ �

وزارة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة؛ �

الوكالة املغربية لكفاءة الطاقة )AMEE(؛ �

املعهد املغريب للتقييس IMANOR؛ �

االتحاد العام ملقاوالت املغرب )CGEM( ؛ �

ومؤسسة محمد السادس لحامية البيئة. �

تم تشكيل فريق عمل يف اليوم التايل للتوقيع عىل االتفاقية بهدف اتخاذ اإلجراءات 
 ،)GES( الالزمة. وتعهد جميع األطراف بتحديث أداة تدبري حصيلة الغازات الدفيئة
التي تم تطويرها سنة 2013 بدعم من وكالة التحول البيئي  ADEME، باإلضافة إىل 

حاسبة ثاين أكسيد الكربون عرب اإلنرتنت الخاصة بالتنقالت، لتصبح أدوات مرجعية 
عىل املستوى الوطني، معرتف بها دوليا ملواكبة الفاعلني املغاربة يف هذا االنتقال 

منخفض الكربون.

إنها أيضا مسألة متديد ميثاق جودة الهواء Qualit’Air املوقع سنة 2016 مع االتحاد 
 COP22 عىل هامش مؤمتر األمم املتحدة لتغري املناخ CGEM العام ملقاوالت املغرب

املنعقد يف مراكش، إىل اإلدارات والجامعات واألقاليم، بحيث تلتزم جميع الجهات 
الفاعلة من أجل املناخ. كام تم توسيع آلية التعويض الطوعي للكربون التابعة 

للمؤسسة، والتي تعمل بالفعل عىل غرس األشجار وتزويد املدارس القروية بالكهرباء، 
لتشمل مشاريع الطاقة املتجددة والتحول األخرض وتدبري النفايات.

كام أطلقت املؤسسة حملة لتعبئة وتوعية الفاعلني االقتصاديني بشأن االنتقال منخفض 
الكربون، بدعم من االتحاد العام ملقاوالت املغرب CGEM والسفارة الربيطانية يف 

بينام أجربت الظروف الصحية 
املرتبطة بـكوفيد 19 عىل 

تنظيم االجتامعات عن بُعد، 
ُعقد اللقاء الثالث رفيع 

املستوى بحضور املشاركني.

 المؤسسة تسير نحو التعبئة العامة لخفض 
نسبة الكربون

يف سنة 2021، أعطت املؤسسة دفعة قوية للغاية اللتزامها باملناخ من أجل وضع االقتصاد الوطني عىل طريق 
خفض نسبة الكربون.
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انعقد االجتامع الرفيع املستوى يف مركز الحسن الثاين الدويل للتكوين يف البيئة عشية انعقاد مؤمتر األمم املتحدة 
لتغري املناخ COP 26 ، مام مكن من تعبئة الفاعلني بفضل وجود كبار املسؤولني.

السيد رياض مزور

وزير الصناعة والتجارة.

السيدة ليىل بنعيل

وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية 
املستدامة

السيد شكيب علج

رئيس االتحاد العام ملقاوالت 
CGEM املغرب

الدكتور أندرو موريسون

عضو الربملان الربيطاين، املبعوث 
الخاص لرئيس الوزراء الربيطاين 

لشؤون التجارة إىل املغرب

معايل السيد ساميون مارتن

سفري اململكة املتحدة باملغرب.

26 أكتوبر 2021 لقاء رفيع المستوى

الرباط، وذلك يف أفق انعقاد مؤمتر األمم املتحدة لتغري املناخ COP26 يف غالسكو. وتم 
اقرتاح أربعة لقاءات لتقديم ميثاق جودة الهواء Qualit’Air، والتزامات املغرب الدولية 
بشأن املناخ، وكذا حملتي اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ: »السباق إىل 

الصفر« و«السباق إىل املرونة«.

ُعقد اللقاء االفتتاحي األول يف مقر االتحاد العام ملقاوالت املغرب CGEM بتاريخ  �
9 يوليوز 2021 بحضور حوايل مائة مشارك، وبحضور رئيس االتحاد العام ملقاوالت 

املغرب CGEM وسفري اململكة املتحدة يف املغرب وسفري مؤمتر األمم املتحدة 
للتغري املناخي COP26 لـمنطقة إفريقيا والرشق األوسط.

ُعقد اللقاء الثاين بتاريخ 17 شتنرب 2021، بشكل افرتايض، وقدم بالتفصيل ميثاق  �
جودة الهواء Qualit’Air، ورشوط االنخراط فيه، والسباقني الدوليني الخاصني بـ  

COP: »السباق إىل الصفر« و»السباق إىل املرونة«.

عقد اللقاء الثالث بتاريخ 26 أكتوبر 2021 يف مركز الحسن الثاين الدويل للتكوين يف  �
البيئة عشية انعقاد مؤمتر األمم املتحدة للتغري املناخي COP26 يف غالسكو:

السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة	 

السيدة ليىل بنعيل، وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة	 

 	CGEM السيد شكيب علج، رئيس االتحاد العام ملقاوالت املغرب

الدكتور أندرو موريسون، عضو الربملان الربيطاين، املبعوث الخاص لرئيس الوزراء 	 
الربيطاين لشؤون التجارة إىل املغرب

ومعايل السيد ساميون مارتن، سفري اململكة املتحدة باملغرب.	 

أعربت مقاوالت مغربية رائدة يف قطاعات الصناعة، النقل والقطاع الزراعي خالل هذا 
اللقاء عن التزامها بالحياد الكربوين.

تم عقد اللقاء األخري بشكل افرتايض بتاريخ 13 دجنرب 2021 بهدف تبادل الخربات مع 
املقاوالت ذات البصمة الكربونية وإجراءات خفض نسبة الكربون.

وتعترب هذه التعبئة رضورية للغاية أمام التقدم الذي يشهده العامل. يقوم االتحاد 
األورويب بوضع آلية لتعديل الكربون عىل حدوده، والتي سيتعني عىل املغرب التكيف 

معها. كام يجب أن يلتزم باملادة 6 من اتفاقية باريس، التي تهدف إىل إنشاء آليات 
التعاون واإلرشاف عليها بني مختلف الفاعلني يف التحول اإليكولوجي.
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الهواء والمناخ

Qualit’Air برنامج جودة الهواء

التكوينات
تتضمن الدورات التكوينية يف املركز املتعلقة بجودة الهواء واملخصصة ألعضاء اللجنة 

الوطنية ولجان املراقبة الجهوية، أربعة محاور:

جودة الهواء والجوانب املؤسسية والقانونية ذات الصلة؛ �

العالقة بني جودة الهواء والتغريات املناخية؛ �

مراقبة جودة الهواء؛ �

وتلوث الغالف الجوي حسب القطاع )الصناعة، العمران، اإلسكان والنقل(. �

دراسة الملوثات قصيرة األمد
نظّم املركز عرضا للمراحل الثالث من الدراسة حول ملوثات الهواء قصرية األمد والتي 

تحدث آثارا عىل التغريات املناخية وعىل صحة السكان، بتكليف من تحالف املناخ 
والهواء النظيف SNAP/ دعم العمل الوطني والتخطيط  ملبادرة التخفيف من آثار 

التلوث البيئي CCAC بتعاون مع مصلحة التنمية املستدامة وبرنامج األمم املتحدة 
للبيئة، خالل ثالث ورشات عمل ُعقدت يف مارس وشتنرب ودجنرب 2021.

وحرض هذا العرض حوايل مائة مشارك، مبا يف ذلك 20 مشاركا حضوريا. وقد تم اعتامد 
خطة عمل بعد هذه الدراسة ملكافحة هذه امللوثات كجزء من االسرتاتيجية الوطنية 

للتنمية املستدامة والتزامات اململكة من حيث اإلسهام الوطني الحازم.

برنامج التكوين يمول المناخ
أطلقت املؤسسة، بالرشاكة مع املديرية العامة للجامعات الرتابية، برنامج تكوين 

إقليمي. ميتد هذا الربنامج عىل مدى سنتني )2022-2021(. ويهدف إىل تكوين 
الجامعات الرتابية عىل بناء ملفات االستثامر من أجل املناخ بهدف جمع التمويالت 

املقابلة لذلك سواء محليا أو دوليا. وتختلف املحاور حسب الجهات بني الطاقة والتنوع 
البيولوجي والنفايات وجودة الهواء، والتنقل والزراعة واملياه .... 

ويطمح الربنامج إىل تدريب 600 فاعال من الجامعات الرتابية يف 12 جهة باملغرب، 
أي حوايل خمسني مشاركا من كل جهة )أطر ومهندسون ورؤساء أقسام وتقنيون عىل 

مستوى الجامعات والعامالت واملجالس الجهوية(.

وهو يشمل:

ندوات افرتاضية للتحسيس ورفع مستوى املعارف البيئية حول املناخ؛ �

وورشات جهوية تكوينية تطبيقية ملدة يومني ونصف اليوم حضوريا يف 12 جهة. �

تم تصميم الربنامج خالل سنة 2021 وُعقدت ورشة اإلطالق بتاريخ 7 شتنرب بحضور 
صناع القرار واملنتخبني من 12 جهة. وتىل ذلك عىل الفور أول ورشتي عمل:

محطات جديدة تم 
اقتناؤها من أجل 

تقوية شبكة المراقبة 7
ورشة تكوين لفائدة جهة الرباط - سال - القنيطرة من 14 إىل 16 دجنرب. �

وورشة تكوين لفائدة جهة مراكش آسفي من 21 إىل 23 دجنرب. �

برنامج التعويض الطوعي للكربون

نخلة 
مزروعة

24000
مدرسة قروية 

تم تزويدها 
بالكهرباء

1100

 طنا من ثاني 
أوكسيد الكربون 

معزوال 40000
زراعة النخيل وتزويد المدارس القروية بالكهرباء 

منذ إطالقه سنة 2009، مّكن برنامج التعويض الطوعي للكربون التابع للمؤسسة 
من عزل 40.000 طن من ثاين أكسيد الكربون عن طريق زراعة 24000 شجرة نخيل 

وتزويد 1100 مدرسة قروية بالكهرباء.

يف سنة 2021، متت زراعة أزيد من 5000 شجرة نخيل وتزويد 70 مدرسة بالكهرباء. 
كام تم تجهيز عرش مدارس وملحقات بسخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية، وتم 

.LED تزويد عرش مدارس وملحقات أخرى بإضاءة

تم التوقيع عىل اتفاقية لنقل تدبري التجهيزات التي تم تحقيقها يف املدارس القروية إىل 
.AMEE وزارة الرتبية الوطنية بدعم تقني من الوكالة املغربية لكفاءة الطاقة

يف سنة 2021، قررت املؤسسة توسيع املشاريع املؤهلة آللية التعويض الطوعي 
للكربون CVC الخاصة بها إىل الطاقة والتنقل والنفايات. كام أنها تستهدف املقاوالت 

واإلدارات واألقاليم.

ُعقدت ورشة لتقديم املحفظة الجديدة ملشاريع التعويض الطوعي للكربون يف 
فرباير 2021، بشكل افرتايض مع حوايل ثالثني مشاركا. وتم إعداد نتائج دراسة برنامج 

التعويض الطوعي للكربون ملدة 10 سنوات من طرف الخبري املنتدب لهذا التشخيص. 
كام تم عرض تفاصيل املشاريع الجديدة املقرتحة.

هذا وتم تجديد جميع االتفاقيات عىل أسس جديدة وتم تنظيم ندوات افرتاضية 
وورشات لرفع الوعي واإلخبار عن رهانات خفض نسبة الكربون.
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دراجات محلية
يتعلق األمر بدراجات أنتجتها رشكة مغربية ناشئة 

يف طنجة وسيتم تقدميها كجزء من العمل عىل 
التنقل الكهربايئ.

توزيع أطقم شمسية صغيرة

يف سنة 2021، تم توزيع 300 من األطقم الصغرية من مصابيح LED قابلة إلعادة 
الشحن ومستقلة مع مفتاح USB وموصالت أخرى عىل أكرب عدد ممكن من أطفال 
املدارس القروية يف مقاطعتي الحاجب وجرادة. كام تم تجهيز هذه األطقم الصغرية 

مبصابيح كهربائية تسمح ألطفال املدارس بإضاءة طريقهم إىل املدرسة، ومصابيح 
LED الحتياجات القراءة الخاصة بهم، وشواحن متعددة الرؤوس لجميع االحتياجات 
)اللوحات الرقمية، والهاتف، ...(. تبلغ استقالليتهم خمس إىل ست ساعات بعد إعادة 

الشحن الكامل.

توزيع 500 لوحة رقمية

يف سنة 2021، توصل 533 تلميًذا من سيدي سليامن وسيدي قاسم، من أكادميية 
الرباط سال القنيطرة بلوحات رقمية. وهذه هي السنة الثالثة التي يتم فيها تنفيذ هذه 

العملية بالرشاكة مع وزارة الرتبية الوطنية والتعليم األويل والرياضة. منذ سنة 2020، 
تم توزيع 1533 لوحية رقمية عىل التالميذ يف املدارس القروية يف األقاليم النائية، وهو 

ما يتوافق مع هدف 500 لوحة رقمية سنويا. ومّكنت هذه اللوحات الرقمية هؤالء 
التالميذ من متابعة الدروس عن بُعد أثناء خالل فرتة التقييدات الصحية بسبب جائحة 

كوفيد 19. وهي تحتوي عىل مناهج من وزارة الرتبية الوطنية والتعليم األويل 
والرياضة، باإلضافة إىل محتويات تثقيفية وتوعوية حول التنمية املستدامة أعدها 

مركز الحسن الثاين الدويل للتكوين يف البيئة. هذا وتم تجهيز اللوحات الرقمية 
مبجموعات شحن تعمل بالطاقة الشمسية وببطاقة هاتف لالتصال وبطاقة ذاكرة 

للدروس.

وميكن إعادة شحن هذه اللوحات الرقمية مبارشة بفضل مجموعة شحن مصغرة 
تعمل بالطاقة الشمسية، أو مجموعات الطاقة الكهروضوئية التي تم تجهيز املدارس 

التي يرتادها هؤالء التالميذ بها يف إطار آلية التعويض الطوعي للكربون.

التنقل الكهربائي
منذ سنة 2018، تنرش املؤسسة مرشوعا تجريبيا للتنقل الكهربايئ يف مراكش، 

برشاكة مع معهد البحث يف الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة ومنتزه الطاقة 
الخرضاء Green Park Energy، وهو منصة علمية للبحث واالختبار والتكوين ىف 

مجال الطاقة الشمسية بن جرير. ويهدف املرشوع إىل البدء يف االستبدال طويل 
األمد ألسطول كبري جدا من الدراجات النارية والدراجات النارية ثالثية العجالت 

يف املدينة، والذي يعد تشغيله بالبنزين ملوثًا للغاية. ويف هذه املرحلة التجريبية، 
تم استهداف طالب الجامعات. وقد تم تشكيل لجنة جهوية ولجنة تقنية ملتابعة 

املرشوع والسلطات املحلية املعنية.
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تم وضع أول وحدة للتعليم 
اإللكرتوين عىل اإلنرتنت

 الشباب األفريقي حول التغيرات المناخي،
برنامج يتوسع

عرف نشاط الشباب األفريقي حول التغريات املناخية منوا واضحا. إذ يستقر الربنامج يف املشهد املناخي اإلفريقي والعاملي. 

يُعد الشباب األفريقي حول التغريات املناخية AYCH مبادرة أطلقتها رسميا يف 
نيويورك صاحبة السمو املليك األمرية لال حسناء مبناسبة انعقاد قمة العمل املناخي 

 ،YOUNGO بتاريخ 21 شتنرب 2019. وهي مدعومة من حركة املناخ الشبابية الدولية
وهي املجموعة الرسمية التي متثل الشباب واألطفال يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
بشأن تغري املناخ CCNUCC، ومجموعة املكتب الرشيف للفوسفاط وجامعة محمد 

السادس متعددة التخصصات التقنية يف بن جرير.

إنها أوال وقبل كل يشء شبكة مفتوحة، تنقلها وسائل اإلعالم والتي تضم 10000 شاب 
موزعني عرب القارة.

ومن ثم فهو ناقل للمبادرات الهادفة لتعزيز مكافحة االحتباس الحراري. 

برنامج االحتضان
يعترب الشباب األفريقي حول التغريات املناخية AYCH مبادرة أطلقتها صاحبة السمو 

املليك األمرية لال حسناء رسميا يف نيويورك مبناسبة قمة العمل املناخي التي عقدها 
األمني العام لألمم املتحدة بتاريخ 21 شتنرب 2019. وقد تم تأسيسها برشاكة مع حركة 

املناخ الشبابية الدولية YOUNGO، وهي املجموعة الرسمية متثل التي الشباب 
واألطفال يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ CCNUCC ومجموعة 
املكتب الرشيف للفوسفاط وجامعة محمد السادس متعددة التقنيات يف بن جرير.

ويحتوي الشباب األفريقي حول التغريات املناخية  AYCH عىل مكون مادي ميثله 
مركز الحسن الثاين الدويل وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية يف بن 

جرير ومكون رقمي يهدف إىل:

تسهيل الشبكات والتواصل بني الشباب وبني األجيال.  .1 

دعم مشاريع الشباب بشكل ملموس، من خالل تسليط الضوء عىل التأثريات القابلة   .2 
للقياس وقابلية التوسع وإعادة اإلنتاج عىل القارة وعىل العامل، مبا يف ذلك يف سياق 

املساهامت املحددة وطنيا.

التقاط وتطوير ونرش املعارف التي نشارك يف تكوينها مع الشباب بناء عىل   .3 
احتياجاتهم وفرصهم وخرباتهم.

االحتفال بالشباب وإبراز قصصهم وتسليط الضوء عىل القيادة الشبابية واالبتكار   .4 
الشبايب.

جمع البيانات وتوفريها عن الشباب ولفائدتهم والتعبئة العامة من أجل املناخ   .5 
وأوجه التآزر املهمة بني أجندة 2030 وأجندة 2063.

وتحديد وتسليط الضوء عىل فرص العمل الخرضاء وفرص التكوين لفائدة الشباب،   .6 
مبا يف ذلك يف سياق االنتقال العادل.

التعليم اإللكتروني
يعد بناء قدرات الشباب اإلفريقي ومعارفهم بشأن التغري املناخي أحد األهداف 
الرئيسية للشباب األفريقي حول التغريات املناخية  . ولهذه الغاية، أنشأ برنامجا 

للتعليم اإللكرتوين سنة 2021، بهدف املشاركة يف بنائه مع الشباب الذين يستهدفهم 
الربنامج. وميكن للشباب التعبري عن احتياجاتهم من حيث التكوين، كام ميكنهم أيضا 

تقديم الخربات.

  MOOC تم اختيار ثالثة محاور رئيسية ألول 
)Massive Open Online Course( لربنامج التعليم اإللكرتوين وهي:

معارف حول املناخ  .1 

استهالك املياه وتدبريها  .2 

الطاقة املتجددة  .3 

وركزت الوحدة األوىل عىل املعارف حول املناخ عىل تغري املناخ يف إفريقيا. ولفهم 
الرهانات، قدمت هذه الوحدة األوىل خمس دورات :

تغري املناخ: أسطورة أم حقيقة؛   .1 

تغري املناخ وأهداف التنمية املستدامة؛   .2 

تغري املناخ والتنمية يف إفريقيا؛  .3 

املعتدون املناخيون يف منطقة الساحل؛   .4 

مقاربة استباقية إلفريقيا يف مواجهة التغري املناخي.  .5 

تم وضع هذه الوحدة األوىل عىل اإلنرتنت يف أكتوبر 2021، ليتم إطالقها خالل مؤمتر 
األمم املتحدة للتغري املناخي  COP26 بغالسكو. 
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الهواء والمناخ



الشباب األفريقي حول 
التغيرات المناخية  
AYCH في مؤتمر 

األمم المتحدة للتغير 
COP26  المناخي

3 نونرب 2021الجناح املغريب - املنطقة الزرقاءتعزيز قدرة الشباب عىل االبتكار ملكافحة تغري املناخ وتعزيز التنمية املستدامة من خالل الرتبية عىل املناخ - اليونسكو  YoU-CAN كرشيك منظم

11 نونرب 2021الجناح املغريب - املنطقة الزرقاءحوار بني منظومة األمم املتحدة والشباب يف املغرب بهدف تحديد وتنفيذ حلول مبتكرة لتغري املناخ

الطاقات املتجددة وكفاءة الطاقة )خفض نسبة الكربون(: مواكبة الفاعلني االقتصاديني يف تحول منخفض الكربون ومرن لتغري املناخ - وزارة التجارة والصناعة 
واالقتصاد األخرض والرقمي. وزارة الطاقة واملعادن والبيئة كرشكاء

4 نونرب 2021الجناح املغريب - املنطقة الزرقاء

5 نونرب 2021الجناح املغريب - املنطقة الزرقاءمبادرات مبتكرة ومستدامة لترسيع تنفيذ أهداف التنمية املستدامة ومتكني الشباب من العمل حول املناخ. برنامج األمم املتحدة للبيئة pnue كرشيك

6 نونرب 2021الجناح املغريب - املنطقة الزرقاءتحرير االستثامرات يف علوم املحيطات للعمل املناخي - اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات التابعة لليونسكو كرشيك

AYCH افرتايضمعرض الشباب األفريقي حول التغريات املناخية  االفرتايض
31 نونرب 2021

6 نونرب 2021

التاريخجناح الفرانكفونية - املنطقة الزرقاءالرثوة اللغوية: رهان للعمل املناخي للشباب؟ لليونسكو  YoU-CAN  كمنظم رشيك

التاريخCOY 16تم تنظيم الجلسة العامة باالشرتاك مع اليونسكو

التاريخCOY 16ورشة حول إرشاك الشباب اإلفريقي الذين تم تحسيسهم تجاه املناخ

EARTHDAY.ORG الرتبية عىل املناخ ومتكني الشباب: مفتاح تحقيق أهدافنا املناخية والبيئية - تم تنظيمه باالشرتاك مع
منطقة الفعالية املوازية التفاقية األمم املتحدة 

CCNUCC اإلطارية بشأن تغري املناخ
3 نونرب 2021

 AYCH  انتقل الشباب األفريقي حول التغريات املناخية
إىل مؤمتر األمم املتحدة للتغري املناخي  COP26 املنعقد 

بغالسكو يف 28 أكتوبر أو 12 نونرب للمشاركة، وكذلك 
إىل مؤمتر األمم املتحدة للتغري املناخي COP26، حيث 

كانوا نشطني بشكل خاص ونظموا أو انضموا إىل عدد من 
الفعاليات.

فعاليات جانبية منظمة يف املنطقة الخرضاء من مؤمتر األمم 
املتحدة للتغري املناخي COP26 املنعقد بغالسكو.

ورشة منظمة يف إطار مؤمتر األمم املتحدة للتغري املناخي 
.YoU-CAN  برشاكة مع اليونسكو COP26

التعاون
تسمح رؤية الربنامج ونضجه بإقامة عالقات تعاون وتوطيدها. ففي سنة 2021، تم 

االتصال بثالثة رشكاء:

الوكالة املغربية للتعاون الدويل إلبراز رؤية الشباب األفريقي حول التغريات  �
املناخية  AYCH عىل بوابة الخريجني بالوكالة.

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ PNUD من أجل تعزيز التعاون.  �

اليونسكو، مع عمل مشرتك حول ثالثة مواضيع: تقييم اسرتاتيجية اليونسكو ملواجهة  �
تغري املناخ، تقرير عن اإلجراءات واملعرفة حول العمل املناخي يف العامل العريب، 

وأخريا التعاون مع شبكة العمل املناخي لليونسكو والشباب.

 الفعاليات التي نظمها الشباب األفريقي 
AYCH  حول التغيرات المناخية

�  UICN- املؤمتر العاملي للطبيعة لالتحاد الدويل لحفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية
القمة العاملية للشباب )حدث مواز(

الحدث املوازي الرسمي ملنتدى األمم املتحدة السيايس الرفيع املستوى املعني  �
بالتنمية املستدامة: الرتبية من أجل التنمية املستدامة، رافعة رئيسية إلفريقيا 

شاملة ومنصفة وقادرة عىل الصمود يف عرص جائحة كوفيد 19 وما بعدها.

مناظرة الشباب اإلفريقي - مؤمتر الشباب اإلفريقي بشأن تغري املناخ )حدث مواز(. �

أسبوع املناخ يف إفريقيا: من معرفة الشباب اإلفريقي حول املناخ إىل َحَملَة الحلول  �
للعمل املناخي )حدث مواز(.

املركز العاملي للتكيفنداء الشباب للتكيف �يناير 2021

رشاكة  NDCمنتدى حول التزام الشباب �26 يوليوز 2021

27 و28 يونيو 
 2021

مؤسسة محمد السادس لحامية محيطات يف متناول الجميع �
البيئة

27 يوليوز 2021
يف أفق مؤمتر األمم املتحدة لتغري  �

املناخ COP27: الريادة اإلفريقية 
يف العمل املناخي العاملي

مؤسسة محمد السادس لحامية 
البيئة وجامعة أكسفورد

21 شتنرب 2021
الحدث املوازي ملجموعة شباب  �

العامل 
قمة املناخ 76 للجمعية العامة 

UNGA لألمم املتحدة
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الحدائق التاريخية 
 وحماية واحة 

النخيل بمراكش

حماية وتنمية 
واحة النخيل بمراكش

 الحدائق العجيبة غابة الشبابحدائق لحبول
في بوقنادل
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من أشجار النخيل الصغيرة زُرعت منذ 
انطالق البرنامج سنة 2007

613  478

 حماية وتنمية واحة 
النخيل بمراكش

مكّن الربنامج، خالل خمسة عرش سنة، من وقف تدهور واحة النخيل. فهو يسهر 
عىل إرشاك السكان املحليني بشكل مستدام والحفاظ عىل الزراعة يف املنطقة. 

يكتيس برنامج حامية وتنمية واحة النخيل مبراكش، منذ إطالقه سنة 2007، أبعادا 
متعددة، مثل التحسيس والرتبية عىل البيئة وتدبري املياه وعزل الكربون من خالل 

الزراعة وإدماج الساكنة املحلية وتنشيطهم من خالل الزراعة اإليكولوجية، وحامية 
التنوع البيولوجي واملوارد والسياحة املستدامة.

وقد مّكن هذا العمل متعدد األشكال، القائم عىل تعبئة الفاعلني املحليني، من عكس 
االتجاه نحو تدهور واحة النخيل والرشوع يف استعادة السيطرة، التي، عىل الرغم من 

بطئها، إال أنها منتظمة. وقد تغريت العقليات نتيجة عمل تحسييس أسايس.

ويلبي هذا العمل املحيل أيضا أهداف التنمية املستدامة )وعىل وجه التحديد األهداف 
1 و 4 و 8 و 12 و 13 و 15(.

تعزيز قدرات الساكنة المحلية
ويف سنة 2021، أعاد الربنامج إطالق مواكبته للساكنة املحلية التي تأثرت بشكل كبري 
بفعل كوفيد 19 خالل سنة 2020. واستمر الربنامج يف دعم دور السكان املحليني يف 

حامية واحة النخيل. وقد عمل عىل تعزيز قدرات الساكنة املحلية بهدف الحفاظ عىل 
التنوع البيولوجي والعمل املناخي.

هذا وتم استهداف نوعني من الساكنة: مزارعو واحة النخيل والفاعلون املحليون 
األعضاء يف اللجنة املحلية الخاصة مبتابعة الربنامج. أدى تأثري كوفيد 19 عىل السياحة 

إىل إعاقة عمل املؤسسة ورشكائها لصالح هذه الساكنة خالل سنة 2021.

الساكنة الزراعية في واحة النخيل
تم تنظيم دورة من ثالثة أوراش لتعزيز القدرات يف مجال الزراعة املستدامة والحفاظ 

عىل التنوع البيولوجي تهدف إلعادة إطالق ديناميكية ما قبل الوباء يف الزراعة 
املستدامة. وقد كانت محاور هذه الدورة كام ييل : 

دور التنوع البيولوجي يف النظام البيئي للحد من تأثري اآلفات عىل الزراعات. �

تحديد أهم النباتات التي تغزو  الزراعات يف واحة النخيل مبراكش. �

استخدام التنوع البيولوجي الزراعي ضد النباتات الدخيلة. �

هذه السلسلة، التي انعقدت يف مزرعة عائلية ملزارع يف واحة النخيل، اعتمدت عىل 
مخترب ترايب للتكوين يف مجال البيئة لفائدة جهة مراكش آسفي، والذي كان مبثابة 

منوذج سنة 2021 يف نرش املختربات الجهوية للمركز. وقد تم حشد خبري يف املراقبة 
الصحية والسالمة الغذائية واملامرسات الزراعية اإليكولوجية.

وقد جمعت الورشات الثالث التي تم تنظيمها بتواريخ 31 مارس و8 أبريل و16 دجنرب 
2021 ما متوسطه 23 مزارعا. وقد حرض املراسلون الشباب من أجل البيئة إلعداد 

ربورطاجات  بالصور والفيديو ملسابقة 2021-2020 من برنامج الصحفيون الشباب من 
أجل البيئة JRE التي كان موضوعها التنوع البيولوجي.
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برنامج الزراعة 
اإليكولوجية 

يعمل عىل تكوين 
املزارعني وربطهم 

عرب األنرتنيت مبوارد 
تساعدهم عىل تعلم 
املهنة وبيع إنتاجهم.

يف الورشة الثالثة، حرض مزارعون من جهة مراكش آسفي ميارسون الزراعة لتقاسم 
تجاربهم وتبادل املامرسات الجيدة.

يف نهاية الدورة، أوىص املشاركون مبواصلة عمل املساعدة عىل تسويق املنتجات 
الزراعية التي تم الرشوع فيها يف بداية املرشوع، وال سيام من خالل تطوير األدوات 

الرقمية ؛ كام طالبوا بتكييف الكتيبات مع مستواهم الثقايف، وتشجيع التبادالت وتقوية 
العالقة بني التعاونية والخدمات الزراعية للدولة.

الفاعلون المحليون، أعضاء اللجنة المحلية للبرنامج
تم تنظيم ورشة للمعلومات والتبادالت وتحديث املعارف بتاريخ 20 دجنرب 2021 يف 
مراكش لفائدة حوايل عرشين من الفاعلني املحليني. وقد تم احتضانه من قبل املخترب 

الرتايب التابع ملركز الحسن الثاين الدويل للتكوين يف البيئة والذي تم عقده يف مرصد 
واحة النخيل مبراكش. وقد كان املشاركون من الجامعات الرتابية واإلدارة والجمعيات 

واملهتمني بالبحث.

وقد مّكنت الورشة من مشاركة املعارف وتبادلها وعرض النظم البيئية والتغريات 
املناخية، ووسائل املحافظة عليها يف مراكش، مبا يف ذلك عىل الخصوص من خالل 

الحلول القامئة عىل الطبيعة.

وقد أصدر املشاركون حوايل عرشين توصية، مثل القيام بدراسات حول التنوع 
البيولوجي يف واحة النخيل، وتصنيف الولجة كموقع ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية، 

وزراعة املزيد من أشجار النخيل.

مشروع المدينة المستدامة مراكش مع برنامج 
PNUD األمم المتحدة اإلنمائي

يُدمج برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ PNUD باملغرب، يف إطار الرشاكة املوقعة مع 
املؤسسة سنة 2020، مرشوع »املدينة املستدامة مراكش« الذي يبدأ سنة 2022، مع 

برنامجها لحامية وتنمية واحة النخيل مبراكش.

ويتطلب هذا اإلدماج إجراءات ذات صلة بواحة النخيل مبراكش، وإنتاج معلومات عن 
عملية غرس أشجار النخيل وعن التنوع البيولوجي.

ويهدف مرشوع املدينة املستدامة مراكش إىل أن يكون متعدد األبعاد ومتعدد 
القطاعات، ويركز عىل التنوع البيولوجي، والتلوث، والبيئة املعيشية، والغازات الدفيئة، 

واستصالح األرايض.

هذا ومتت مناقشة إمكانيات التعاون خالل اللقاء الذي انعقد بتاريخ 23 شتنرب 2021. 
وتتعلق بشكل أسايس بدعم عملية تصنيف واحة النخيل يف إطار القانون رقم 22-09 

املتعلق باملناطق املحمية، وتطوير نظام املعلومات الجغرافية حول واحة النخيل، 
وتدبري النفايات وأماكن التفريغ العشوائية، والتنقل الكهربايئ.
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مكناس تعيد اكتشاف حديقة لحبول
استعادت الحديقة التي تأسست سنة 1906 رونقها وأشجارها التي يبلغ عمرها قرونا

التجديد بشكل كلي 
سيجد سكان مكناس وزوارها سنة 2022 متعة التجول يف حديقة لحبول، وهي فضاء 

شاسع ممتد عىل خمسة هكتارات يف قلب املدينة، تظللها أشجار ونخيل تعود إىل 
قرون، مع مصاطب رائعة تم إنشاؤها عىل منحدرات وادي بوفكران والتي متنح 

للحديقة شكلها املعلق. كام توفر الرشفة األخرية، عند نقطتها السفلية، إطاللة مبسافة 
400 مرت عىل طول الوادي الذي تخرج منه مياه الواد يف األسفل.

هذه الحديقة التي تأسست سنة 1906 هي الحديقة السابعة التي متت إعادة تأهيلها 
من طرف املؤسسة يف إطار برنامجها املتعلق برتميم املتنزهات والحدائق التاريخية. 

بالنسبة لهذه املجموعة الرائعة من املدينة، التي جعلها السلطان موالي إسامعيل 
عاصمته، توسعت أعامل إعادة التأهيل ملدة خمس سنوات. وتابعت املبدأ األسايس 

للمؤسسة يف تجديداتها وهو: احرتام تاريخ املكان ونوايا مؤسسيه. كام تم احرتام 
التسلسل الدقيق للمصاطب وتعزيزها. وميتد اتساقها املتامسك بشكل متواٍز مع مجرى 

الواد ويذكر بطريقة عجيبة إنشاء رشفة مودون، بنفس الطول، والتي تم بناؤها سنة 
1690 من طرف أندري لو نوطر، وهو بستاين لويس الرابع عرش. وميّكن هذا الرتتيب 
من االستمتاع بالطول الكامل من الوادي مع منح نظرة بشكل مائل نحو الشامل عىل 

املناظر الطبيعية وسهل سايس.

عمل الشراكة
تم توقيع اتفاقية ترميم بتاريخ 9 ماي 2017 مع الرشكاء املؤسساتيني املحليني وهم:

املديرية العامة للجامعات الرتابية؛ �

عاملة مكناس؛ �

جامعة مكناس؛ �

مجلس جهة لفاس – مكناس؛ �

واملندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر. �

تتعلق األعامل بإعادة ترميم ممرات الحديقة وتركيب النافورات واألحواض، واستصالح 
مدرجات الهواء الطلق، وتهيئة أقفاص الطيور، واستصالح املزورعات، إلخ.

الحدائق التاريخية تم ترميمها من طرف المؤسسة
عرصة موالي عبد السالم يف مراكش )2005( �

الحدائق العجيبة يف بوقنادل )2005( �

جنان السبيل يف فاس )2010( �

حديقة الرميطاج يف الدار البيضاء )2011( �

حديقة الرحمة بالداخلة )2019( �

لحبول يف مكناس )2021( �

وغابة الشباب )2021( �

الحدائق التاريخية
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األشجار

تم الحفاظ عىل 
التنسيقات التي تعود 

إىل قرون وتثمينها

كشك املوسيقى

الذي يقع يف الساحة الكبرية من 
أشجار الجاكرندا، والذي يشّكل 

الكشك التاريخي، باحتضان 
فعاليات صغرية يف مواضيع 

املوسيقى والرقص أو الفنون.

األلعاب

األلعاب التي تزيّن 
الحديقة، مثل لعبة 

الشطرنج التي تساهم 
يف جعلها فضاء ترفيهيا.

الالفتات

متت إعادة تصميم 
الالفتات بشكل كامل 

وتجديدها 

املسار البيداغوجي

تتمثل الحدائق دامئا، يف روح املؤسسة، يف فضاءات 
للتحسيس بأهمية الحامية البيئية. ويوجد مسار بيداغوجي 

يف طور التنفيذ يف هذا االتجاه. ويتكون من نقطة 
للمعلومات والتحسيس والذي شّكل تصميمه  موضوع 

مسابقة لألفكار تم إطالقها لفائدة طالب املدرسة الوطنية 
للهندسة املعامرية لفاس والتي تم إيقاف نتائجها نهاية 

2021. وسيتم االنتهاء من األشغال خالل سنة 2022.
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 غابة الشباب  بستان زيتون في قلب مراكش 
ُأعيد تأهيله

الحدائق التاريخية

160 هكتارا من الحدائق المعاد تأهيلها
بالبدء من سنة 2014 باستصالح غابة الشباب أو بستان الزيتون االستقالل، يف مراكش، 
التزمت املؤسسة يف واحد من أهم املشاريع املتعلقة بالحدائق التاريخية التي قادتها. 

تبلغ املساحة املزروعة فيها يف الخمسينيات بعد االستقالل 400 هكتار. وهو بدون 
شك إحدى األسباب التي جعلت الجامعة الحرضية ملراكش ومديرية أمالك الدولة، 
التي كانت مسؤولة عن هذا الفضاء الكبري، تجد صعوبات يف صيانتها. مع أنه كان 
يف ضواحي املدينة عندما تم إنشاؤه، فهو اليوم يقع يف قلب هذه األخرية. اختارت 

السلطات املحلية تخصيصه كفضاء أخرض لالسرتخاء، بالنظر إىل التعلق الساكنة 
املراكشية بهذه الغابة شبه الحرضية التي اعتادوا عىل ارتيادها للنزاهة والتجول 

ومامرسة الرياضة.

االتفاقية الخماسية
سنة 2014، وقعت مؤسسة محمد السادس لحامية البيئة اتفاقية مع أربع رشكاء مهمني 

بالنسبة للمرشوع وهم:

الجامعة الحرضية ملراكش؛ �

والية مراكش – آسفي؛ �

مديرية أمالك الدولة؛ �

� .)DGCT( واملديرية العامة للجامعات الرتابية

مّكنت الرشاكة من حشد املبالغ املهمة الرضورية إلعادة تأهيل فضاء بهذه األهمية.

يف هذه املدينة الصحراوية حيث الجفاف يجعل الحياة صعبة عىل املزروعات، متثلت 
الخطوات األوىل يف الحفاظ عىل ما هو موجود، وهو بستان زيتون تبلغ مساحته 120 

هكتار. وقد مّكن كل من تأهيل أو حفر اآلبار، وتجهيزها مبضخات تعمل بالطاقة 
الشمسية، وأحواض احتباس املاء، وشبكة الري الجوفية والسطحية، من حامية أشجار 
الزيتون وإنعاش إنتاجها حتى تستعيد وظيفتها الطبيعية والتي تتمثل يف إنتاج زيت 

الزيتون وزيتون املائدة.

أما الجزء الثاين من املرشوع فتمثل يف إغالق هذا الفضاء الشاسع وتجهيزه بالرتكيبات 
الرياضية، ومرافق االسرتخاء، من أجل تعزيز رسالته األصلية. كام تم تجهيز بستان 

الزيتون بجميع تجهيزات الشوارع الالزمة من أجل اسرتخاء زوارها، وعالمات التأشري 
ولوحات اإلنارة بالطاقة الشمسية والربجوالت واملظالت األساسية.

كام تم الحفاظ عىل أنظمة الري الجوفية التي كانت موجودة قبل قرون، عىل الرغم 
من أنها مل تعد تعمل بسبب تردي املياه الجوفية.

وأخريا، ووفقا لرسالتها املتمثلة يف التحسيس والرتبية حول البيئة، أنشأت املؤسسة 
مسارا بيداغوجيا لرشح تاريخ الحديقة، وأشجار الزيتون فيها، والخطارات، ونقل عدد 

من رسائل حامية البيئة.
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املسار البيداغوجي

تم إنجاز املسار البيداغوجي الذي ميّكن 
من تحسيس الزوار بالبيئة بعد مسابقة 
نظمت لفائدة طالب املدرسة الوطنية 

للهندسة املعامرية بالرباط.

التحسيس

 Ghabat Chbab تم تطوير تطبيق
بالنسبة للهواتف الذكية بهدف 

إنشاء دليل لزيارة املوقع ولرفع من 
وعي عامة الناس.

االسرتخاء

متت تهيئة مسار النزهة عىل طول 5.7 كيلومرتا يف 
بستان الزيتون، مع الفتات مضيئة ومنترشة يف كل 

مكان لتوجيه وإعالم الزوار يف نفس الوقت.

بستان الزيتون

متت زراعة 1160 شجرة 
زيتون إلعادة التنسيقات 
األصلية. تم جني الزيتون 

والحفاظ عليه للحصول عىل 
زيت الزيتون. 

الرياضة

غابة الشباب هو مكان تقليدي يلتقي يف الرياضيون. 
وقد تم إنشاء مالعب فيها، إضافة إىل مسار ريايض 

عىل طول 2 كيلومرت تتخلله أدوات رياضية.
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أكملت املؤسسة السنة السابعة عرش لتدبري الحدائق العجيبة يف بوقنادل منذ إعادة 
تأهيلها وإعادة افتتاحها للعموم سنة 2005. ويرافقها يف الحفاظ عىل هذا الرتاث 

التاريخي كل من املديرية العامة للجامعات الرتابية ومجلس عاملة سال وعاملة سال 
وجمعيات املجتمع املدين. هؤالء الرشكاء الثالث مرتبطون باملؤسسة مبوجب اتفاقية 
ممتدة عىل ثالث سنوات لتدبري الحدائق العجيبة والتي يتم تجديدها كل 3 سنوات 

بانتظام.

استقبلت الحدائق العجيبة 67310 زائرا فقط يف سنة 2021، مبا يف ذلك 750 طفال 
استفادوا من 24 جولة إرشادية متثل 9 مدارس. انخفض عدد الزيارات، الذي تأثر 

بالفعل بتخفيض سعة موقف السيارات، بشكل حاد بسبب كوفيد 19.

واتخذ املسؤولون عن الحدائق العديد من اإلجراءات الوقائية لفائدة الزوار واملوظفني 
بسبب الوباء: التسجيل عند املدخل وقياس درجة الحرارة وارتداء الكاممة وموزعات 

معقم اليدين واختبارات للموظفني، إلخ.

الصيانة والتهيئة
تم تنفيذ صيانة البنى التحتية املوجودة )شبكة الري، شبكة اإلنارة، الجسور وممرات 

الراجلني، املباين، األكواخ، الباغودا، املسارات البيداغوجية ومسارات الزيارة، قفص 
الطيور وحوض األسامك( كام هو الحال كل سنة وفقا للمتطلبات املحددة لحفظ 

وتطوير تراث الحدائق. كام تم تنظيف البرئ وإصالح مضخته واملولد الكهربايئ. حصل 
املشتل عىل نفق بالستييك جديد وتم تحديد مسارات الزيارة يف كال االتجاهني )الدخول 

والخروج(. 

هذا وتم استبدال الربجوال عند مدخل الحدائق بأخرى جديدة، وتم إصالح جرسي 
حديقة الربازيل وتدعيمهام بأسالك جديدة. كام متت إعادة بناء حواجز الحديقة 

الكونغولية وإعادة طالء جميع املباين يف الحدائق. إضافة إىل ذلك، تم تنظيف الربك 
وإزالة الحجر الجريي ألحواض النوافري، وأخريا، تم تركيب سخان مياه يعمل بالطاقة 

الشمسية لفائدة املوظفني، الذين حصلوا عىل بذل كاملة خاصة بالعمل.

الحدائق العجيبة في بوقنادل 

الحدائق والمتنزهات التاريخية
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هذا تستفيد املساحات الخرضاء للمدارس والجامعات املجاورة من اإلنتاج الوفري من 
مشاتل الحدائق العجيبة، وفائض احتياجات الصيانة. ومع ذلك، فقد استحوذت الحدائق 

عىل 1200 نبتة مزهرة بالنسبة ملوسم الشتاء، مبا يف ذلك 600 أقحوان و 300 رجلة و 
300 دميورفوثيكا.

واجهة إيكولوجية 
تُطِور الحدائق كل سنة دورها يف التحسيس والرتبية عىل البيئة. وقد تم تحديث 

املحطات التفاعلية الخمس للمسار البيداغوجي وتجديد املعدات. وهي متثل إجراءات 
بيئية يومية بسيطة للحد من البصمة البيئية لكل فرد عىل البيئة.

تم تجديد الربنامج الرتبوي املقدم للمجموعات املدرسية والكبار. إذ يتم تقديم املزيد من 
األنشطة املتنوعة لفائدة الزوار: ولكن هذه السنة، تم تقديم التعويض الطوعي للكربون 
والبحث عن الكنز فقط قبل الحجر الصحي الناتج عن كوفيد 19. هذا وتستمر الحدائق 

يف فرز ومعالجة النفايات التي تنتجها وإعادة تدوير مياه الرصف الصحي الخاصة بها. 

كام شهدت مجموعة الطيور الوالدات السنوية املعتادة لدى البط الربي )البط دو العنق 
األخرض(، البط الربي الربازييل، وبط املاندرين، والدراج الذهبي، والببغاء املتعرجة، وطيور 

الحب، والحامئم املاسية، وكالوبسيت  والعصفور املاس. كام تتوالد السمكة الذهبية 
والكارب كوا وسمك الجامبوزيا، وهي واحدة من مناطق الجذب املفضلة لدى العموم، 

مثل كل سنة. 

تسّي المؤسسة 
الحدائق العجيبة يف بوقنادل 

منذ سنة  2005 أي منذ 17 سنة 17
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حصيلة األصول لغاية 31 دجنبر 2021

الصايفاستغامد و مؤونةالخام

0,000,00استعقار يف قيم معدومة 
تكاليف توزع عىل عدة سنوات مالية

131,97 984,83446 833 116,802 280 3مستعقرات غري مجسمة
131,97 984,83446 833 116,802 280 3براءة، عالمات، حقوق وقيم مامثلة

644,33 606 379,4913 372 023,8236 979 49مستعقرات مجسمة
740,19 584 453,671 186 193,864 771 5 بنايات

255,84 465 115,466 137 371,3024 602 30منشآت تقنية، معدات و أدوات
969,00 681,00365 650,00728 094 1معدات النقل

164,10 146 421,065 976 585,166 122 12 مكاتب ومعدات مكتبية وتهيئة مختلفة
515,20 708,3044 223,50343 388 مستعقرات مجسمة أخرى

913,20 913,2078 78مستعقرات مالية
913,20 913,2078 78حقوق مالية أخرى

942,55 165 942,550,0012 165 12حقوق عىل األصول املتداولة
035,56 035,5646 46املزودون واملدينون والتسبيقات والتقدميات

398,57 749 398,570,0011 749 11مدينات أخرى
508,42 508,42370 370حسابات تسوية األصول

825,52 065 825,5271 065 71السندات وقيم االستثامر
508,24 826 508,2495 826 95خزينة باملوجودات

0,000,00 الشيكات و القيم الواجب تحصيلها
321,38 823 321,3895 823 95األبناك

186,86 186,863 3صندوق دمانة  تسبيقات و اعتامد
965,81 189 364,32193 206 330,1339 396 232املجموع العام

الصايف

699,03 686 39رساميل ذاتية
023,34 640 33إرجاء من جديد

005,50 675 2ناتج قيد التخصيص
670,19 371 3صايف فائض السنة املالية

927,17 925 11رساميل ذاتية مثيلة
927,17 925 11إعانات االستثامر

531,77 357 141دين الخصوم املتداولة
326,27 911 5املمونون والدفعات املتعلقة بهم

املوظفون

701,19 529املؤسسات االجتامعية
959,13 503الدولة

525,61 288 10الدائنون اآلخرون
019,57 124 124حساب تسوية الخصوم

807,84 219أحكام أخرى للمخاطر والرسوم
0,00الخزينة – الخصوم

البنك )حساب الدائن(

965,81 189 193املجموع العام

حصيلة الخصوم لغاية 31 دجنبر 2021
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الصايف

عائدات االستغالل 

16 117 295,44 املساهم

37 077 072,19 اإلعانات

53 194 367,63 املجموع

تكاليف االستغالل

21 791 441,26 مشرتيات مستهلكة من مواد وأدوات

16 022 746,91 تحمالت خارجية أخرى

2 217,21 رضائب ورسوم

11 183 270,37 تكاليف املستخدمني

2 962 831,22 املخصص لالستغالل

51 962 506,97 املجموع

1 231 860,66 نتيجة االستغالل

العائدات املالية

1 310 492,60 الفوائد و عائدات مالية أخرى

1 310 492,60 املجموع

التكاليف املالية 

0,00 مصاريف الفوائد

2,04 خسارة يف سعر الرصف 

2,04 املجموع

1 310 490,56 النتيجة املالية

2 542 351,22 النتيجة الجارية

عائدات غري جارية

2 000,00 اسرتجاع من إعانات االستثامر

1 659 197,36 عائدات غري جارية أخرى

19 272,47 املجموع

1 680 469,83 التحمالت غري الجارية

10,42 تكاليف أخرى غري جارية

10,42 املجموع

1 680 459,41 النتيجة غري الجارية

4 222 810,63 الفائض الصايف

56 185 330,06 مجموع العائدات

51 962 519,43 مجموع التكاليف

4 222 810,63 الفائض الصايف )مجموع العائدات – مجموع التكاليف(

حصيلة العائدات والتكاليف لغاية 31 دجنبر 2021
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مجلس اإلدارة

الرئيسة
صاحبة السمو املليك األمرية لالحسناء

الرئيس المنتدب
الحسني التجاين

الكاتبة العامة
نزهة العلوي

األعضاء المؤسسين
االتحاد العام ملقاوالت املغرب

املجمع الرشيف للفوسفاط
الخطوط امللكية املغربية

بنك أفريقيا – مجموعة البنك املغريب للتجارة الخارجية
املجموعة املهنية ألبناك املغرب

مجموعة أكوا
اتصاالت املغرب

كوبري فارما
رشكة شمس

مؤسسة املدى
الوكالة الوطنية للموانئ 

املكتب الوطني املغريب للسياحة
البنك الشعبي املركزي

مجموعة هوملاركوم
الجمعية املهنية لإلسمنت باملغرب

صندوق اإليداع والتدبري
القرض الفالحي

األعضاء الدائمين
وزارة الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

وزارة الرتبية والوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر 
والبحث العلمي

املديرية العامة للجامعات الرتابية

 مقر مؤسسة 
 محمد السادس 

لحامية البيئة.
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شركاء المؤسسة

االتحاد العام ملقاوالت املغرب ▪
املجمع الرشيف للفوسفاط ▪
املكتب الوطني للكهرباء و للامء الصالح للرشب ▪
الوكالة الوطنية للموانئ  ▪
الخطوط امللكية املغربية ▪
بنك أفريقيا – مجموعة البنك  ▪

املغريب للتجارة الخارجية
املجموعة املهنية ألبناك املغرب ▪
مجموعة أكوا ▪
اتصاالت املغرب ▪
كوبري فارما ▪
ماروكلري ▪
رشكة شمس ▪
مؤسسة املدى ▪
املكتب الوطني املغريب للسياحة ▪
البنك الشعبي املركزي ▪
مجموعة هوملاركوم ▪
الجمعية املهنية لإلسمنت باملغرب ▪
اإلدارة العامة للجامعات املحلية ▪
وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ▪
فيوليا البيئة املغرب ▪
مجموعة الجامعي ▪
الوكالة الفرنسية للتنمية ▪
الصندوق الفرنيس للبيئة العاملية ▪
الرشكة العامة للعقار ▪
صندوق اإليداع و التدبري ▪
مؤسسة البنك الشعبي للرتبية و الثقافة ▪
الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات ▪
وزارة الرتبية الوطنية ▪
وكالة االنعاش والتنمية االقتصادية  ▪

واالجتامعية لعاملة وأقاليم الجهة الرشقية 
وكالة االنعاش والتنمية االقتصادية واالجتامعية  ▪

لعاملة وأقاليم جنوب اململكة.
برنامج الألمم املتحدة للبيئة  ▪
ليديك ▪
ميد زد ▪
وكالة تهيئة ضفة وادي أيب رقراق ▪
سويز البيئة ▪
وكالة طنجة الخاصة البحر األبيض املتوسط ▪
العمران  ▪
نستيل املغرب ▪
وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية  ▪

ألقاليم شامل اململكة.
برنامج األمم املتحدة للتنمية ▪

أمانديس طنجة ▪
أمانديس - تطوان ▪
املكتب الوطني للسكك الحديدية ▪
القرض الفالحي للمغرب ▪
مؤسسة الرتبية عىل البيئة ▪
▪  )ADEME( الوكالة الفرنسية للبيئة وإدارة الطاقة
الطرق السيارة باملغرب ▪
بريد املغرب ▪
إسمنت املغرب ▪
التعاضدية الفالحية-التعاضدية املركزية املغربية ▪
املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم  ▪

والثقافة ) االيسسكو(
مؤسسة صندوق اإليداع و التدبري ▪
رشكة مرشيكا مد ▪
الوكالة األملانية للتنمية ▪
مجموعة الضحى ▪
املكتب الوطني للمطارات ▪
الرشكة الوطنية للتحليل الكهربايئ والبيرتوكيامويات ▪
وكالة تنمية الطاقات املتجددة و الفعالية الطاقاتية  ▪
الجامعة الوطنية للكشفية املغربية ▪
رشكة الجرف األصفر للطاقة ▪
مؤسسة أنيييل ▪
إسمنت متارة ▪
مؤسسة البنك املغريب للتجارة  ▪

الخارجية للرتبية و البيئة
مرىس املغرب ▪
مؤسسة الثقافة اإلسالمية ▪
املعهد الوطني للبحث الزراعي ▪
سفارة اململكة الهولندية  ▪
أمبرييال طباكو ▪
ريضال ▪
الفارج املغرب ▪
مؤسسة ألبري دو موناكو  ▪
جمعية النفطيني للمغرب ▪
املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ▪
مؤسسة فورتو  ▪
الرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة ▪
الجامعة امللكية املغربية للزوارق الرشاعية ▪
االتحاد املغريب لرشكات التأمني وإعادة التأمني ▪
املعهد الوطني للبحث يف الصيد البحري ▪
مكتب التكوين املهني و إنعاش الشغل ▪
منظمة األغذية والزراعة ▪
الرشكة العامة ▪
تيوليا ▪

البنك االسالمي للتنمية ▪
االتحاد الدويل لحامية الطبيعة ▪
برنامج االمم املتحدة للرتبية و  ▪

العلوم و الثقافة - اليونسكو
مرصد واحات النخيل مراكش  ▪

الجمعية الوطنية ملنتخبي الساحل
سفارة هولندا ▪
السكرتارية الدامئة ملؤمتر العاملي للرتبية البيئية ▪
خطة العمل للبحر املتوسط ▪
معهد الساحل ▪
وكالة االسبانية للتعاون الدويل  ▪
سكرتارية االتفاقية االطار لألمم  ▪

املتحدة حول التغريات املناخية 
مجلس مدينة التيش. ▪
املعهد الفرنيس للبحث وإستغالل البحر ▪
اكريسود الدولية ▪
مؤسسة نورسيس ▪
مكتب معلومات البحر املتوسط للبيئة  ▪

و الثقافة و التنمية املستدامة
وكالة التنمة بالسعيدية ▪
املجلس اإلجتامعي واإلقتصادي لألمم املتحدة ▪
سيتي بنك  ▪
الفدرالية الوطنية للصناعة الفندقية ▪
القرض العقاري و السياحي  ▪
البنك املغريب للتجارة و الصناعة  ▪
التجاري وفا بنك  ▪
هولسيم  ▪
معهد الحسن الثاين للزراعة و البيطرة ▪
وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك ▪
امللكية الوطنية للتامني ▪
مجموعة جامين باكو ▪
شيل  ▪
 املرصد الوطني لحقوق الطفل ▪
جائزة »كرين ايبل« ▪
 جمعية مدريس علوم الحياة و االرض ▪
▪ )RMC( وكالة املاء
الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء مبراكش ▪
ألكاطيل ▪
املجلس االقتصادي واالجتامعي لألمم املتحدة  ▪
املنظمة العاملية للتغذية ▪
مؤسسة آلسطوم ▪
▪ )Goi Peace( مؤسسة غوى للسالم
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