
16 سنة من التفاين يف تثقيف وتوعية مليون تلميذ يف 
مرحلة التعليم األويل واالبتدايئ للحفاظ عىل 

بيئتهم. التزام كامل بإرشاك جميع أصحاب 
املصلحة من أجل التنفيذ الطوعي 

للخطوات السبع التي تكون نتائجها 
ملموسة عىل التالميذ اليافعني، 

األساتذة وحتى املدارس.

www.ecoecoles.ma

www.globalschoolsprogram.orgwww.jeunesreporters.org.ma

www. youthclimatehub.org

إميانا منا بقابلية التوسع وإمكانية تكرار األساليب التعليمية 
املبتكرة ملعالجة تغيري املناخ وتعزيز التنمية املستدامة، فإننا 

دامئا يف املقدمة الختبار املشاريع التجريبية. لقد أكملت 
املدارس العاملية 6 مراحل من أصل 8 وهي اآلن يف مرحلة 

التنفيذ عىل مستوى النظام الرتبية الوطنية.

باإلضافة إىل توفري املعرفة والتثقيف بشأن تغري املناخ والتنمية 
املستدامة، نسعى إىل رعاية العقول اإلبداعية والفنية للقادة 

الشباب للبحث وإنشاء التقارير والقطع الفنية بشكل مستقل 
حول التحديات البيئية املختلفة. بعد 20 سنة من تنفيذ هذا 

الربنامج، اعتمدنا نظاما رقميا بالكامل للتواصل بشكل أفضل مع 
عندما يقتنع الشباب وينخرط يف معالجة تغري املناخ، فإنه يكون بحاجة مجتمعنا والوصول إىل املزيد من الجمهور.

اىل الولوج لفرص ملموسة لتحقيق ما يؤمن به. إن مركز الشباب اإلفريقي 
للمناخ عبارة عن منصة يقودها شباب من أجل تزويد الشباب بالدعم 
امللموس من خالل برنامج الحضانة ومركز التعلم. كام أنها منصة تربط 

الشباب ببعضهم البعض وبأصحاب ااملصلحة االخرين، واألهم من ذلك ، أنها 
منصة تتعقب وتحتفي بإنجازات الشباب يف القارة اإلفريقية

الرشكاء | شبكة حلول التنمية املستدامة التابعة لألمم املتحدة )SDSN(، وزارة   �
الرتبية الوطنية والتعليم األويل والرياضة، جامعة األخوين، املدرسة الوطنية 

العليا للمعادن بالرباط.

�  تاريخ االنطالقة باملغرب | 2020  
60 خطة تدريس لجميع املواد لفائدة تالميذ التعليم األويل والتعليم االبتدايئ.  �

80 دولة مشاركة يف املدارس العاملية.  �

من 4 إىل 6 سنوات

12 سنة

تهدف الجهود املبذولة لرتبية شبابنا منذ مرحلة 
التعليم األويل إىل تزويد شبابنا باألدوات 

الرضورية لالزدهار الحقا يف تحقيق أفكارهم 
وأعاملهم كطالب نشطني يف حرم جامعاتهم. 

تتالءم شبكة شباب الجامعات األفريقية 
الخرضاء مع هذه االستمرارية حيث أنها 

مطالبة بإدماج عنارص االستدامة يف مؤسسات 
التعليم العايل مع السعي لتحسني مهارات 

وسلوكيات األجيال القادمة.

الرشكاء |  االتفاقية اإلطار لألمم املتحدة حول التغريات املناخية   �
)UNFCCC(، مجموعة املكتب الرشيف للفوسفاط، جامعة 

محمد السادس املتعددة التخصصات التقنية.

�  عدد الشباب األفارقة الذين تم الوصول إليهم  | 2002 
�  عدد املشاريع املسجلة  | 222 

�  السفراء الذين ميثلون إفريقيا  | 17 

الرشكاء | برنامج األمم املتحدة للبيئة  �
�  تاريخ االنطالقة باملغرب | 17 مارس 2021 

� 22 جامعة من 8 دول إفريقية )املغرب، تونس، موريتانيا، كوت ديفوار، السينغال، 
جزر القمر، كينيا، أوغندا( 

www.aguyen.ma

الرشكاء | مؤسسة الرتبية البيئية )FEE(، وزارة الرتبية الوطنية، التعليم   � 
األويل والرياضة.

�  تاريخ االنطالقة باملغرب | 2002 
�  عدد طالب املرحلة الثانوية الذين تم الوصول إليهم  | 34,000+ 

�  املرشفون املدربون | 11,000+  
�  عدد التقارير الحائزة عىل جوائز املسابقة الدولية  | 33 

من 11 إىل 25 سنة

اإلستثمار في الشباب كقادة العمل 
املناخي في املستقبل من خالل 
التعليم من أجل التنمية املستدامة

“
“

�  تاريخ االنطالقة باملغرب | 2006  
الرشكاء |  مؤسسة الرتبية البيئية )FEE(، وزارة الرتبية الوطنية والتعليم األويل   �

والرياضة.

التالميذ الذين تم الوصول إليهم من 4 من 12 سنوات | 1,300,000+    �
املدارس املنخرطة | 2812    �

�  املنسقون املدربون | + 45,000  
اللواءات الخرضاء | 671    �

80 %  من املدارس املنخرطة يف الربنامج مجهزة مبصابيح كهربائية   � 
منخفضة االستهالك.

�  30 % نسبة التخفيض يف فاتورة كهرباء املدرسة بفضل تدبري الطاقة.

من 10 إىل 14 سنة

من 18 إىل 35 سنة


