
تحيين وتحديث أداة
 حصيلة الكربون 

الحصيلة المرحلية



املاء والهواء واألرض هي ثالثة عنارص ينبغي الحفاظ عليها ألنها الرشط األسايس لكل إنسان عىل هذا الكوكب. 
وإدارتها الرشيدة هي نهج مالئم، سواء عىل املستوى البرشي أو االقتصادي واالجتامعي، وهي رضورية للنمو 

املستدام.

مقتطف من خطاب صاحبة السمو املليك األمرية لال حسناء خالل اليوم  العاملي للبيئة، بتاريخ 5 يونيو 2000.
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 بقيادة جاللة امللك محمد السادس وتحت الرئاسة الفعلية 
لصاحبة السمو املليك األمرية لال حسناء، التزمت مؤسسة محمد 
السادس لحامية البيئة منذ عرشين سنة بالرتبية من أجل البيئة 
وعربها وحولها. وتتمثل مهمتها يف رفع مستوى الوعي وتثقيف 

املواطنني حول البيئة والتنمية املستدامة، من خالل اتخاذ إجراءات 
عىل أرض الواقع وذلك عن طريق املشاريع التجريبية والتوضيحية.

ومن أجل تفعيل هذه املهمة، متكنت مؤسسة محمد السادس لحامية 
البيئة من إحداث شبكة متينة من الرشكاء الوطنيني والدوليني، يف 

إطار نهج موحد يجمع جميع الفاعلني، وذلك من خالل حشد الذكاء 
الجامعي، مع ضامن النهج التطوعي العزيز عىل صاحبة السمو املليك 

األمرية لال حسناء.

عشرون سنة من االلتزام تجاه الهواء والمناخ
ويف إطار هذه الروح، تطور قطب الهواء واملناخ Air Climat منذ 

سنة 2002، حيث عمل كمخترب مع االنخراط يف العديد من األنشطة 
بهدف الرفع من الوعي الجامعي برهانات جودة الهواء واالحتباس 

الحراري.

يف إطار استمرارية أعاملها ووفقا للمحور االسرتاتيجي رقم 3 لقطب 
الهواء واملناخ Air Climat، أال وهو هدف »صفر كربون« بحلول 

سنة 2050، ترغب مؤسسة محمد السادس لحامية البيئة يف مواكبة 
جميع الفاعلني يف املجتمع يف هذا االنتقال نحو محايدة الكربون، 

املرن والشامل.

وبهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، يجب أوال معرفة كيفية 
قياسها. ويف هذا الصدد، بلورت املؤسسة أدوات منذ سنة 2013 متّكن 
املنظامت واألفراد من فهم وتقدير انبعاثات الغازات الدفيئة الخاصة 

بهم، للتمكن من تقليلها ورمبا تعويضها. وعىل وجه الخصوص، تم 
تطوير أداة إدارة حصيلة الغازات الدفيئة، التي تم تطويرها بدعم 
من وكالة البيئة وإدارة الطاقة ADEME، باإلضافة إىل حاسبة ثاين 

أوكسيد الكربون عرب اإلنرتنت املخصصة للسفر ووضعها رهن إشارة 
رشكاء املؤسسة. 

اليوم، تحتاج هذه األدوات إىل التحيني، السيام فيام يتعلق بعوامل 
االنبعاث التي مل يتم تحديثها منذ ذلك الحني، وإىل إضافة عوامل 
انبعاث جديدة ذات صلة، وإمنا أيضا إىل دمج التنظيامت الدولية 

الجديدة االستباقية آللية تعديل الكربون عىل حدود االتحاد األورويب 
وكذا املادة 6 من اتفاقية باريس للمناخ من خالل نهج تشاريك 

وشامل، حيث يتملك جميع الفاعلني هذه األداة املشرتكة ويحولونها 
إىل واقع.

فريق عمل الخاص بالنشاط
لهذا الغرض، حشدت املؤسسة، من خالل دورها املوحد، يف إطار 

اتفاقية إطارية إلزالة الكربون من االقتصاد املغريب، الفاعلني الرئيسيني 
عىل املستوى الوطني، لتحيني وتحديث أداء حصيلة الكربون. تجمع 

هذه االتفاقية اإلطارية املوقعة بتاريخ 27 يوليوز 2021 بني: وزارة 
الصناعة والتجارة، ووزارة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة؛ 

والوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية )AMEE(؛ واملعهد املغريب للتقييس 
IMANOR؛ واالتحاد العام ملقاوالت املغرب

الـسـيـاق
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    رحلة ذهابا وإيابا  
من بوردو إىل باريس 

 بالقطار 

190    

      كلم يف املدينة 
بسيارة املدينة

1400

رحلة ذهابا وإيابا
من بوردو إىل باريس بالطائرة 

 
 بالنسبة لشقة مكونة من 3 غرف
   شهرا من التدفئة بوقود التدفئة 
 وسنة واحدة من التدفئة بالغاز

  و3 سنوات من التدفئة
الكهربائية 

20
طن مكافئ الكربون 1

طن من الدواجن1

كلغ من لحم البقر 250

كلغ من لحم العجل 100

طن من الورق1.8

       كلم يف املدينة يف سيارة
 رباعية الدفع 

طـن

8500 

9.5
:

حاسبة ثاني أكسيد الكربون

أدوات حصيلة الكربون
تحيين أدوات المؤسسة
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لتنفيذ أهداف االتفاقية اإلطارية إلزالة الكربون من االقتصاد املغريب، وضعت املؤسسة ورشكاؤها يف فريق العمل خطة عمل لتنفيذ 
t.أهداف االتفاقية املذكورة

أولويات سنة 2022

وألجل ذلك، تم إطالق استشارة محدودة لدى 18 من مكاتب الدراسات معرتف بها يف هذا املجال )9 مكتب وطني و9 
مكتب دويل(. بعد عملية اختيار صارمة، فاز تحالف EDIC / NRJ30 بطلب العروض. انعقد االجتامع االفتتاحي للدراسة 

بتاريخ 5 يناير 2022 يف مركز الحسن الثاين الدويل للتكوين يف البيئة. وستتم هذه الدراسة عرب 3 مراحل:

إطالق دراسة لتحيين أداة حصيلة الكربون وتحديثها

اإلجراء األول

تم تشكيل لجنة توجيهية، تضم جميع أعضاء االتفاقية اإلطارية إلزالة الكربون من االقتصاد املغريب، وكذا املديرية العامة للجامعات الرتابية وخرباء جمعية 
ABC، بهدف متابعة الدراسة عن كثب لتحيني أداة حصيلة الكربون وتحديثها. باإلضافة إىل الجانب التقني لتحيني األداة وتحديثها، سيتم تنظيم دورات 

تكوينية حول استخدام األداة لفائدة الرشكاء يف النصف الثاين من سنة 2022.

إنشاء لجنة توجيهية بهدف دراسة تحيين أداة حصيلة الكربون وتحديثها

من أجل تسهيل إنجاز حصيلة الكربون، قررت املؤسسة ورشكاؤها يف فريق العمل بلورة منصة رقمية لحساب حصيلة الكربون® . وستسمح هذه 
األداة اإللكرتونية للفاعلني الراغبني يف إعداد حصيلتهم الكربونية بحساب البصمة الكربونية ملنتجاتهم تلقائيا مع عوامل االنبعاث املغربية املحدثة، 

وذلك عىل منصة تعاونية ومريحة وسهلة االستخدام. هذا وسيتم اعتامد أداة الحساب من طرف جمعية ABC وسيتم عرضها يف أكتوبر 2022 خالل 
انعقاد اللقاء رفيع املستوى السابق لـ COP الذي سيتم تنظيمه يف املركز الدويل الحسن الثاين للتكوين يف مجال البيئة.

بعد االنتهاء من تحيني أداة حصيلة الكربون وتحديثها املقرر يف متم سنة 2022، تخطط املؤسسة ورشكاؤها للعمل عىل تكييف أداة حصيلة الكربون يف 
املناطق وذلك يف سنة 2023 بالتعاون الوثيق مع املديرية العامة للجامعات الرتابية.

بلورة المنصة الرقمية لحساب حصيلة الكربون  ®

تكييف أداة حصيلة الكربون حسب المناطق

تحديث 200 من عوامل  ■
االنبعاث املوجودة يف 

األداة. تم تحديد موعد 
التسليم يف متم شهر ماي 

.2022

تحديث األداة عن طريق  ■
إضافة عوامل انبعاث 
جديدة ذات صلة. تم 

تحديد موعد التسليم يف 
نهاية شتنرب 2022.

تحديث آلية تعديل الكربون عىل حدود االتحاد  ■
األورويب واملادة 6 من اتفاقية باريس للمناخ. 

ومتثل الهدف يف االعرتاف باألداة عىل املستويني 
الوطني والدويل. ومن املقرر التسليم يف نهاية 

أكتوبر 2022 لعرضه خالل مؤمتر األمم املتحدة 
للتغري املناخي COP27 الذي سيعقد يف مرص يف 

الفرتة من 6 إىل 18 نوفمرب 2022.
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الصناعة

29,5 %

النفايات

5,9 %

 إنتاج الكهرباء

35,3 %

تدبير األراضي 
والغابات

3,9 %
الزراعة

11,7 %

7,9 %
النقل

5,8 %
البناء

)NDC( رفع المساهمة المحددة وطنيا  للمغرب
ستمكن أداة حصيلة الكربون املحينة واملحدثة عىل وجه الخصوص من قياس انبعاثات مختلف قطاعات 
النشاط، مام يسمح بتحقيق أهدافنا يف إطار اتفاقية باريس للمناخ. يف سنة 2021، رفع املغرب مساهمته 

املحددة وطنيا، بهدف خفض انبعاثاته من الغازات الدفيئة بنسبة %45.5 بحلول سنة 2030، أي ما يعادل 
انبعاثات 77.5 مليون طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، مبا يف ذلك هدف غري مرشوط بلغت نسبته 

%18.3، والباقي مرشوط بالتمويل الدويل.

انخفاض في نسبة انبعاثات 
الكربون، وفقا لمؤشر 

المساهمة المحددة وطنيا 
الجديدة في المغرب.
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تُعد جمعية)ABC( Bilan Carbone فاعال مرجعيا تم تعيينه من طرف الوكالة الفرنسية إلدارة الطاقة )ADEME( بهدف بلورة منهجية 
حصيلة الكربون® ونرشها يف أوروبا وعىل املستوى الدويل. وتُعترب جمعية ABC رشيكا يف هذا االختيار ملساعدتنا يف تعريف الفاعلني املغاربة 

مببادئ محاسبة الكربون، حتى يتمكن املغرب من التصدير إىل األسواق الدولية والوفاء بالتزاماته املتعلقة مبحايدة الكربون. وتقوم هذه الرشاكة 
عىل محورين:

مهمة املساعدة يف التنفيذ، يف إطار دراسة تحيني أداة حصيلة الكربون وتحديثها. ستتمكن جمعية ABC من تحدي عمل الخرباء،  ■
والتحقق من االمتثال ملنهجية حصيلة الكربون® ومساعدتنا يف الجزء املتعلق باالعرتاف الدويل.

بلورة دورات تكوينية يف محاسبة الكربون لفائدة الفاعلني املغاربة. ■

 التوقيع في يناير 2022 على اتفاقية شراكة 
Bilan Carbone مع جمعية

أعدت املؤسسة ورشكاؤها برنامجا للتكوين والرتويج ملنهجية حصيلة الكربون®. يتم تنفيذ هذه الدورات التكوينية من طرف جمعية ABC يف 
إطار االتفاقية بني املؤسسة وجمعية ABC. وقد ُعقدت الدورة التكوينية التمهيدية األوىل حول محاسبة الكربون يوم الجمعة 4 فرباير 2022. 

تم عقد الدورة التكوينية الثانية املخصصة السرتاتيجية االنتقال، وكيفية تنفيذ خطة العمل الخاصة بها بتاريخ 26 مارس 2022. وعقدت آخر 
وحدة تكوينية بتاريخ 13 يونيو 2022 وكانت مخصصة لتعويض الكربون. باإلضافة إىل ذلك، نظمت املؤسسة يومْي 15 و16 يونيو 2022، 
يف املركز الدويل للتكوين يف مجال البيئة، يومني من التكوين املخول لشهادات حول حصيلة الكربون®، باستخدام عوامل االنبعاث الوطنية 

الجديدة، بتنشيط من خرباء جمعية ABC وذلك بشكل حضوري. باإلضافة إىل التكوينات التي حققتها جمعية ABC، سيتم تقديم دورات 
تكوينية أخرى حول استخدام أداة حصيلة الكربون من طرف مجموعة EDIC / NRJ30 يف إطار مهمتهام لتحيني أداة حصيلة الكربون 

وتحديثها.

إطالق دورات تكوينية حول محاسبة الكربون 
برسم سنة 2022

يف إطار مهمتها الرئيسية املتمثلة يف التحسيس والرتبية وتكوين املواطنني عىل البيئة والتنمية املستدامة، ستنظم املؤسسة، بالتعاون مع املركز 
الدويل الحسن الثاين للتكوين يف مجال البيئة، ندوات افرتاضية فصلية عىل مدار سنة 2022، مع خرباء وطنيني ودوليون يعتربون مراجع يف 

مواضيع مختلفة تتعلق بإزالة الكربون: النجاعة الطاقية، والطاقات املتجددة، والتنقل املستدام والتدبري املستدام ملوارد املياه. تم تنظيم أول 
ندوة افرتاضية حول: النجاعة الطاقية يف قلب سياسات إزالة الكربون واالقتصاد األخرض، والتي تم تنظيمها باالشرتاك مع الوكالة املغربية 
للنجاعة الطاقية AMEE يف مقر املركز الدويل الحسن الثاين للتكوين يف مجال البيئة بتاريخ 26 أبريل 2022. ومن املقرر عقد الندوات 

االفرتاضية املقبلة يف الفصل الثالث والرابع من سنة 2022.

ندوات افتراضية فصلية توعوية لفائدة العموم 
حول إزالة الكربون

ABC  شراكة استراتيجية مع جمعية

اإلجراء الثاني
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 تم تنظيم تكوين حول حصيلة الكربون يومي 15 و 16 يونيو 2022 لفائدة المقاوالت 
Qualit’air التي وقعت على ميثاق جودة الهواء
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تم متديد اتفاقية جودة الهواء Qualit’air التي انطلقت مبادرتها عىل هامش مؤمتر األمم املتحدة للتغري املناخي COP22 يف مراكش من 
.Qualit’air طرف املؤسسة واالتحاد العام ملقاوالت املغرب، سنة 2021 لتشمل جميع القوى الدافعة يف البالد، لتصبح ميثاق جودة الهواء

بالتوقيع عىل هذا امليثاق، تتعهد املقاوالت العامة والخاصة واإلدارات واملنظامت غري الحكومية والجامعات وكذا األقاليم واملجتمع املدين مبا 
ييل:

1. قياس؛

2. تقليل ؛

3. وتعويض

انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، من أجل تحقيق محايدة الكربون وبالتايل املشاركة يف الجهود الدولية ملكافحة التغريات املناخية من خالل 
مراعاة التكيف مع التغري املناخي، وذلك يف نهج االستدامة الشامل واملرن، من أجل دعم الفاعلني املغاربة غري الحكوميني يف االنتقال إىل 

اقتصاد منخفض الكربون. هذا وتم تنظيم أربع ندوات افرتاضية ومن املقرر عقد أربع ندوات أخرى خالل 2022:

إطالق دورة الندوات االفتراضية
ُعقدت الندوة االفرتاضية األوىل بتنسيق هجني يف مقر االتحاد العام ملقاوالت املغرب، بحضور السيد شكيب لعلج، 
رئيس االتحاد العام ملقاوالت املغرب؛ وسعادة السيد سيمون مارتن، السفري الربيطاين يف املغرب، وسعادة السيدة 

جانيت روغان، السفرية اإلقليمية ملؤمتر األمم املتحدة للتغري املناخ COP26 للرشق األوسط وإفريقيا.

عرض األدوات
عرضت الندوة االفرتاضية الثانية مختلف األدوات املقرتحة من طرف املؤسسة واالتحاد العام ملقاوالت املغرب بهدف 

مكافحة التغريات املناخية، والسيام من خالل ميثاق جودة الهواء Qualit’Air وكذلك حمالت األمم املتحدة، التي طرحتها 
الرئاسة الربيطانية ملؤمتر األمم املتحدة للتغري املناخي  COP26: »السباق نحو الصفر« و »السباق نحو املرونة« .

شهادات من المقاوالت المنخرطة
مكنت الندوة االفرتاضية الرابعة من مشاركة خربات املقاوالت يف تحقيق حصيلتها الكربونية وأنشطتها لصالح إزالة الكربون. 

وقدمت 3 مقاوالت رشيكة منخرطة شهاداتها خالل هذه الندوة االفرتاضية: مناجم Managem واملجاالت الفالحية وبنك إفريقيا. 
وأعقب هذه الشهادات املناقشة.

تنظيم سلسلة من الندوات االفرتاضية برشاكة مع االتحاد العام ملقاوالت املغرب وبالتعاون مع السفارة الربيطانية يف الرباط:

Qualit’air تعزيز ميثاق جودة الهواء

اإلجراء الثالث

9  يوليوز  2021

17 شتنبر 2021

13 دجنبر 2021



 COP26 لقاء العمل المناخي السابق لمؤتمر األمم المتحدة للتغير المناخي
نُظمت هذه الندوة االفرتاضية يف املركز الدويل الحسن الثاين للتكوين يف مجال البيئة، وعرفت سواء حضوريا أو عن بعد، مشاركة السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والسيدة ليىل بنعيل، 

وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة، والسيد شكيب لعلج، رئيس االتحاد العام ملقاوالت املغرب، ود. أندرو موريسون، عضو الربملان الربيطاين، املبعوث الخاص لرئيس الوزراء الربيطاين لشؤون 

التجارة إىل املغرب وتونس، ومعايل السيد سيمون مارتن، السفري الربيطاين يف املغرب. كام أخذت كربى املقاوالت املغربية يف قطاعات الصناعة والنقل والزراعة الكلمة معربة عن التزاماتها تجاه 

محايدة الكربون واملناخ. وشهد هذا اللقاء أيضا مشاركة املقاولني األفارقة الشباب، سفراء شبكة الشباب اإلفريقي من أجل املناخ، وهي مبادرة أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحامية البيئة ورشكائها 

يف سنة 2019 خالل قمة األمم املتحدة للعمل املناخي يف نيويورك، من خالل الرسالة امللكية لجاللة امللك محمد السادس، التي تلتها صاحبة السمو املليك األمرية لال حسناء. شهدت هذه الندوة 

االفرتاضية الهجينة مشاركة 20 متدخال و50 مشاركا حضوريا و300 مشارك يف الندوة االفرتاضية و253 مشاهدة متزامنة و1143 اتصال إجاميل.

11

26 أكتوبر 2021



  )ACW(  المشاركة في أسبوع المناخ اإلفريقي
تنظيم فعالية جانبية يف 26 شتنرب 2021 بالتعاون مع جامعة أكسفورد وفريق مستقبل التعاون املناخي حول موضوع »مستقبل  ■

التعاون املناخي يف إفريقيا: COP26 إىل COP27 وما بعدهام«. وكانت هذه الندوة االفرتاضية فرصة لتقديم فريق العمل إلزالة 
الكربون من االقتصاد املغريب كمقاربة مبتكرة للفاعلني املتعددين من أجل تحقيق هدف محايدة الكربون.

 المشاركة في ندوات افتراضية قبل انعقاد مؤتمر األمم المتحدة للتغير 
COP26  المناخي

»تغري املناخ، أهداف التنمية املستدامة )ODD( والقانون يف سياق التعايف ما بعد الجائحة«، جامعة كامربيدج. ■

املناخ واقتصاد الرثوة: دمج العلوم والقانون واالقتصاد والسياسة«، جامعة كامربيدج. ■

COP26  المشاركة في  مؤتمر األمم المتحدة للتغير المناخي
 شارك فريق املؤسسة حضوريا يف العديد من الفعاليات الجانبية حول موضوع إزالة الكربون، مبا يف ذلك: ■

»مؤمتر األمم املتحدة للتغري املناخي COP26: بناء أسس جديدة النتعاش مستدام ومرن نحو صايف الصفر العاملي«، الذي نظمه  ■
منتدى االقتصادات الكربى حول الطاقة واملناخ.

»بداية قوية بعد مؤمتر األمم املتحدة للتغري املناخي COP26: االنتقال واالنتعاش والتحول«، التي نظمه منتدى االقتصادات الكربى  ■
حول الطاقة واملناخ. 

»القانون والحوكمة املحايدان مناخيا - التقدم والطموح والعمل من أجل اتفاقية باريس: خطط التكيف الوطنية، واملساهامت  ■
 Asociasion Ambiente & Sociedadو IKEMو CISDL املحددة وطنيا، وأهداف التنمية املستدامة« التي نظمتها 

.Centro Humboldtو

»االنتقال الطاقي - الفرص والتحديات يف إفريقيا«، الذي نظمته وزارة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة يف الجناح املغريب. ■

تنظيم »تحسني الخدمات الطاقية يف إفريقيا« بالجناح املغريب من طرف SIE )رشكة الهندسة الطاقية(، مبشاركة وزارة االنتقال  ■
الطاقي والتنمية املستدامة، بنك التنمية اإلفريقية، E3G: البيئة من الجيل الثالث وBASE - وكالة بازلBasel  للطاقة املستدامة.

المشاركة في المؤتمر األوروبي للمناخ وقمة Climate Chance األوروبية
نظمته الرئاسة الفرنسية ملجلس االتحاد األورويب، بالتعاون مع جمعية Climate Chance، وقد مكن هذا املؤمتر يف نانت، ملدة  ■

يومني، من ضم 200 متدخال من خرباء املناخ، و800 مشاركا، و20 جنسية، باإلضافة إىل حوايل ثالثني شبكة وطنية ودولية من 
الفاعلني غري الحكوميني املشاركني يف العمل املناخي: الجامعات املحلية واملقاوالت ومراكز الفكر واملؤسسات التعليمية والبحثية 

واملنظامت البيئية واملنظامت النسائية والشبابية، إلخ.

المشاركة في المنتديات الدولية حول إزالة الكربون والمناخ

الكربون حصيلة  أداة 
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اإلجراء الرابع

   26 إلى 29 شتنبر
 2021 -  افتراضي

29 إلى 30 أكتوبر 
2021

  1 إلى 12 نونبر 
في غالسكو

7 و 8 مارس 2022 
في نانت



المشاركة في أسبوع المناخ في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
شاركت املؤسسة يف تنظيم 4 فعاليات جانبية و3 فعاليات أخرى:  

»الرتبية املناخية: من التحديات إىل الفرص«، الذي نظمته مؤسسة محمد السادس لحامية البيئة، مبشاركة السيد غونزالو مونيوز،  ■
بطل رفيع املستوى للمناخ يف COP25 ؛ السيد سعيد مولني، املدير العام لـلوكالة املغربية للنجاعة الطاقية AMEE؛ السيد نوفل 

محضار، نائب رئيس منصة االستدامة – مجموعة املكتب الرشيف للفوسفاط OCP ؛ والسيد نيشاد شايف، مدير حركة الشباب 
العريب للمناخ - قطر.

■  ،)FMDV( عدم تركيز التمويل املناخي ونقل متوضعه: الحدود الجديدة لألسواق«، الذي نظمه الصندوق العاملي لتنمية املدن«
بالرشاكة مع مؤسسة محمد السادس لحامية البيئة، الجمعية املغربية لرؤساء املجالس الجامعية AMPCC، جمعية جهات املغرب 

ARM، املديرية العامة للجامعات الرتابية DGCT، مبشاركة البنك اإلفريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية.

»دور الشباب وقدراتهم يف تعزيز املرونة للمساهمة املحددة وطنيا )NDC(: التنفيذ وخطط التنمية الوطنية«: نظمتها شبكة لجنة  ■
باريس املعنية ببناء القدرات PCCB واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، مبشاركة مؤسسة محمد السادس لحامية 

البيئة، وحركة الشباب العريب للمناخ يف قطر و YOUNGOوفريدريش إيربت ستيفتون.

»وضع أطر عمل مناسبة لالنتقال الطاقي املتسارع«: نظمتها الوكالة الدولية للطاقة املتجددة IRENA، والبنك الدويل، واملجلس  ■
العاملي لطاقة الرياح.

»دور الشباب يف انتقال عادل وشامل للطاقة يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا«: نظمته اإلسكوا )لجنة األمم املتحدة  ■
االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا / لجنة األمم املتحدة االقتصادية لغرب آسيا( ومنظمة العمل الدولية، والبنك الدويل، 

.Connect4Climate

■ .CCNUCC دور الشباب كفاعلني وطنيني للعمل املناخي«: نظمته اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ«

»الحوار التفاعيل حول إدارة الطبيعة من أجل إجراءات مناخية شاملة«: نظمته اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري  ■

 المشاركة في اجتماعات الهيئات الفرعية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
بشأن تغير المناخ

حوارات حول االحتياجات الخاصة بتعزيز القدرات لتنفيذ املادة 6 من اتفاقية باريس للمناخ، نظمتها اتفاقية األمم املتحدة  ■
.CCNUCC اإلطارية بشأن تغري املناخ

اجتامعات رشاكة مراكش من أجل العمل املناخي الشامل، التي نظمتها فرق أبطال املناخ رفيعة املستوى.  ■

من أجل استكامل نهج تحسيس وتعزيز القدرات تجاه االنتقال منخفض الكربون الذي بدأته املؤسسة منذ سنة 2009، أطلقت املؤسسة 
ورشكاؤها دراسة يف يوليوز 2022 للحصول عىل شهادة املؤسسة لفائدة مشاريع التعويض الطوعي للكربون. من خالل هذه الدراسة، 

سيتم إعداد عملية إصدار الشهادات لفائدة أرصدة الكربون ملشاريع املؤسسة بحيث يتم االعرتاف بها وميكن استبدالها عىل املستويني 
الوطني والدويل. وسيتم االنتهاء من هذه الدراسة خالل النصف األول من سنة 2023.

إطالق دراسة للحصول على شهادة المؤسسة لفائدة مشاريع التعويض 
الطوعي عن الكربون

الكربون حصيلة  أداة 
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اإلجراء الخامس

28 إلى 31 مارس 
2022 في دبي

6 إلى 10 يونيو 
2022 في بون



الـمـلحـق

Qualit’air ميثاق جودة الهواء
يقدم ميثاق جودة الهواء Qualit’air ألعضائه:

أداة لحساب انبعاثات الغازات الدفيئة: استنادا إىل منهجية حصيلة الكربون®، يتم حاليا تطوير هذه األداة التي طورتها املؤسسة . 1
ورشكاؤها سنة 2013، وإعادة متوضعها إلدراج التغيريات والتطورات األخرية، السيام فيام يتعلق بسوق الكربون لجعلها أداة 

مرجعية وطنية معرتف بها دوليا.

املواكبة: من خالل تقديم دورات تكوينية ودورات لبناء القدرات بدعم من املركز الدويل الحسن الثاين للتكوين يف مجال البيئة، . 2
الذراع األكادميي للمؤسسة عىل أساس املحاور االسرتاتيجية للمركز وهي كالتايل:

أ. نقل املعارف والخربات التي تم تطويرها حول رهانات التنمية املستدامة من طرف مجتمعات املؤسسة وشبكاتها؛

ب. تحسيس وتكوين الفاعلني وصناع القرار بالرهانات الرئيسية للتنمية املستدامة؛

ج. ضامن التآزر واملشاركة بني جميع رشكاء املؤسسة؛

د. االستفادة من التعلامت واألعامل التي تقوم بها املؤسسة وتقييمها.

املشاريع التجريبية واإلرشادية للتعويض الطوعي للكربون: من خالل املشاركة، جزئيا، وإذا رغبوا يف ذلك، يف متويل مشاريع . 3
لتخفيض وعزل حافظة مشاريع التعويض الطوعي للكربون التي طورتها املؤسسة منذ سنة 2009. وتطرح هذه املشاريع 

التجريبية حلول قامئة عىل الطبيعة، والتي ميكن ملختلف الجهات الفاعلة مطابقتها، من أجل املشاركة الطوعية يف الجهود املبذولة 
لتعويض االنبعاثات التي ال ميكن تجنبها.

الكربون حصيلة  أداة 
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يف هذا اإلطار، يتم دعم املقاوالت الرشيكة لربنامج التعويض الطوعي للكربون من طرف املؤسسة من خالل مكونني رئيسيني:

نرش الوعي والتكوين عىل موضوعات عزل الكربون وتعويضه؛ أ.  

محفظة اختيارية للمشاريع التجريبية للتعويض الطوعي للكربون يف املجاالت التالية: ب.  

التشجري: أشجار النخيل، إعادة التحريج وإعادة التشجري، أشجار الفواكه، ترميم النظم البيئية وتعزيز الزراعة املستدامة ...  ■

■  ،LED الطاقة املتجددة والنجاعة الطاقية: كهربة الطاقة الشمسية، سخان املياه بالطاقة الشمسية، األفران الشمسية، معدات
اللوحات اإللكرتونية املزودة مبجموعات مدرسية.

التنقل املستدام: دراجات، دراجات نارية كهربائية، سيارات كهربائية وحافالت كهربائية . ■

النفايات: التحويل الحيوي والفرز وإعادة التدوير والتثمني. ■

يوقع الفاعلون الذي يرغبون يف االنخراط يف هذا املسعى عىل ميثاق جودة الهواء Qualit’air ويلتزمون مبا ييل:

تقييم انبعاثات الغازات الدفيئة الخاصة بهم، والسيام باستخدام أداة حصيلة الكربون التي تضعها مؤسسة محمد السادس لحامية . 1
البيئة ورشكائها رهن اإلشارة ؛

الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق اعتامد وتنفيذ إجراءات لرتشيد استخدام املوارد واإلنتاج األنظف وتعظيم االستفادة منه ؛. 2

تعويض جزء من انبعاثاتها غري القابلة للتخفيض استنادا بشكل خاص إىل املشاريع التجريبية واإليضاحية ملحفظة التعويض الطوعي . 3
للكربون الخاص باملؤسسة؛

رفع الوعي وتشجيع النظام البيئي للقيام بأعامل لفائدة املناخ اعتامدا عىل املركز الدويل الحسن الثاين للتكوين يف مجال البيئة ومحاوره . 4
االسرتاتيجية وهي:

أ. نقل املعارف والخربات التي تم تطويرها حول رهانات التنمية املستدامة من طرف مجتمعات املؤسسة وشبكاتها؛

ب. تحسيس وتكوين الفاعلني وصناع القرار بالرهانات الرئيسية للتنمية املستدامة؛

ج. ضامن التآزر واملشاركة بني جميع رشكاء املؤسسة؛

د. االستفادة من التعلامت واألعامل التي تقوم بها املؤسسة وتقييمها.

الكربون حصيلة  أداة 
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