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ي حول األنشطة المنظمة من ملف صحف
طرف القطب المحلي للفاعلين من أجل 

آسفي في  –المساواة بجهة مراكش 
إطار فعاليات مؤتمر األطراف بمراكش 

 "22كوب "

 

 

 



 : تقديم المشروع

 

 



 :نبذة عن األنشطة

األطنرا  يني اف فاةيننة ا طناا للمنح المتحنةة ب نن م       يحتضنن المرنرا النةواة اليا ينة و الن ننروم لمن  مر      
، بنة افعتمنا  التنااي ي لف فنا     6782 و بر  81و 70يي مراكش ما بين    (COP22)  رير المناخ

يني بنااي ، ثينر ينرالن علن  لنمة القمنة          COP 21الننالمي األو  ب نام المنناخ يني من  مر افطنرا       
 .لتريرات المناخية، لفائةة السكام افكير عرضة لت ثيرا هالتقةيح إجابات إجرائية يي مجا  التصةي ل

ويي ةلب لمة الةينامية النالمية ،  التي  نة يرصة مهمة   سماع صوت المجتمن  المنة ي النةولي ك نري      
ف محينة عننف يني  حةينة ال طننوي النريضنة لم ططنات كسنب المنركنة مننن أجنل المنناخ، ثنا ت يةااليننة             

ل منظمنة األمنح المتحننةة علن  صنفة افعتمنا  ضننمن مجموعنة منن المنظمننات         اابطنة ثقنو  النسنان مننن ةبن    
 . والتحالفات عالميا للمسالمة  الفنالة يي لمة القمة

وا طفةا من اؤيتها بكنوم النةالنة المناخينة  قتضني إ منار اسنترا يجيات  هنح الننوع افجتمناعي والحقنو            
خيمة للتريرات المناخية،  بلغ الفةاالية الرأي النام ا  سا ية للنسان باعتباالن أكير عرضة للت ثيرات الو

والمهتمنين ب  هنا سنتنظح عنة  مننن افثنةاط واأل  نطة، للتحسني  والتراينن  والتفناود خنف  القمنة  اخننل            
 :الفضائين األ ا  واألخضر، ولي يي مجملها كالتالي

فائننةة السناكنة يني إةلننيح     ل ةو نظنيح ةايلن   ف واثين مننراكش و  نو بر ا طننف  ثمنفت  حسيسنية ب    2ابتنةان منن   
متوسن  و القطنب المحلني للفناعلين منن أجنل المسناواة جهننة         -شي ناوة، بتنسنيم من  م سسنة  سنان األواو      

 .مراكش أسفي

ةرية بيئية  تضمن لوثات ينية و واشات  حسيسية لفائةة األطفا ، النسان، وال باا بتنسنيم من   و ااة   
أمنام  اا   66طيلة أيام الكنوا  راكش ومجل  مةينة مراكش وذل  ال بيبة والرياضة المةيرية ا ةليمية لم

 .ال باا عرصة الحامض

 : داخل الفضاء األزرق 

النةالنة المناخيننة  والننوع افجتمناعي، الممااسننات الجينةة مننن أجنل مواجهننة        : "  نويمبر   نةوة  وليننة    8 
 .من الهنة Terre Policy الفر سية وJean Jaurès بتنسيم م  م سسة" التحةيات المناخية

ثقايننة الحننر  التقليةيننة ل ننبكة  سننان      : "  المسننالمة بننروا   حننن عنننوام     6782 ننويمبر   86إلنن    07
 "متضامنات يي خةمة البيئة

 : داخل الفضاء األخضر

 . ةةمها مجموعة من شباا يضان للمستقبلالم  مر مسالمة ذات طاب  يني و طيلة مةة 

 .الم ااكة يي أ  طة و ةوات ومنااد ضمن أ  طة الةينامية النسائية للتحالف المة ي للنةالة المناخية 

 :ختاما

 نةوة صنحفية لتقنةيح خفصنات  قريننر    يصني عنن القايلنة التحسيسننية ثنو  النةالنة المناخينة و مقاابننة            
 .النوع ا جتماعي، المنظمة بةواا بزاكوم جماعة الرثالة بسيةي الم تاا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنشطة القطب بعيون الصحافة



 

 

 قافلة تحسيسية حول العدالة المناخية بإقليم شيشاوة..”22كوب “

 أ ةل  بري  –محمة أين بو 

و ينني إطنناا الننةواة اليا يننة و الن ننروم لمنن  مر     ” لننمننل جمينننا مننن أجننل النةالننة المناخيننة    “ حننن شننناا  

منا    التني ستحضننها منراكش    (COP22) المتحةة ب  م  رينر المنناخ  األطرا  يي اف فاةية ا طاا للمح 

،  ظح أم  القطب المحلي للفاعلين من أجل المساواة، ةايلة  حسيسية ثو  6782 و بر  81و 70  بين

 .الت ثيرات المناخية لفائةة ساكنة  واا بو اكوم جماعة الرثالة عمالة إةليح شي اوة

ية منا بنين أ  نطة  وعوينة و  حسيسنية ثنو  البيئنة وأ  نطة ثقايينة و          و ةة  نوعن يقرات القايلة التحسيسن 

 . رييهية للطفا  إل  جا ب  وعية صحية لفائةة النسان

ويني  صننريش ل ننبكة األ ننةل  افخبااينة أكننةت  لننرة صننةيم عضننو القطنب المحلنني للفنناعلين مننن أجننل         

   ي يي إطاا سلسلة من البرامج ي ترل عليها القطب، من أجل  حسين وضنية ” المساواة أم لمة القايلة 



. ”سي و البيئني النسان يي جمي  المجافت سوان عل  المستوى افجتماعي و افةتصا ي و اليقايي و السيا

ف يمكن أم  تحةط عن التريرات المناخية “،  ضيف ذات المتحةثة أ ف 66و بمناسبة م  مر المناخ كوا 

 وم استحضاا مقاابة النوع باعتباا أم لا ف التريرات لي  لها   ثيرات سلبية عل  المستوى افجتماعي 

جفنا  و التصنحر  كنوم لنناا منا ناة      يي المناطم التي  ننر  ال “كميا  عل  ذل   وضش صةيم ” للنسان

و بالتنالي  . النسان ب كل أكير باعتباا يي مس لة المان، ي غلبية النسان لن المكلفات بجلب المان و الحطنب 

 .”لمة الت ثيرات  ولة مظالر أخرى سلبية كزوار القاصرات

 نح اختيناا لنمة    “يم و عن اختياا منطقة بو اكوم بالضب  لتنظيح لا ف القايلة  قو  الحقوةينة  لنرة صنة   

و بننة  ينااة أولن  وةفننا علن  بننض       . المنطقة باعتباالا  ننر  جفنا  يني اةو نة األخينرة و  نةاة الميناة       

الةواوير غير مزو ة بالمان و الفتيات لن الضنحية األولن  بحكنح يرنا ام يصنو  الةااسنة منن أجنل جلنب          

 .”المياة من عين واثة للمان كمصةا وثية لتزوية الساكنة بالمان

و أا ين ذات المتحةثة أم القطب سيقوم بري  بر امج إل  الفناعلين السياسنيين المحلينين و ا ةليمنين منن      

أجل الوةو  عل  لمة ا شكاليات و خاصة اشكالية المان من أجل استحضاالا يي برامج التنمية المحلية 

 .و افةليمية و الجهوية

8https://www.andaluspress.com/%D9%83%D9%88%D8%A- :رابططططم المقططططال 
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األفريقي النوع و المناخ تزامنا -تأسيس ائتالف النساء المتوسم

 22مع كوب

 

 
أعلنت مجموعة من النساء المناضالت في الجمعيات والمنظمات النسائية العاملة في مجاا  المسااواب ناين    

الغير الحكومية الوطنية والدولية و رئيساات و اائااات راءااء و عتاوات مجاال  فاي         النساء و الرجا 

في الفتاء األختر  22الاحر األنيض المتوءط و في دو  افريقيا المجتمعة نقمة المناخ في مراكش كوب 

األفريقاي الناوع و   -ائاتال  النسااء المتوءاط   ” المخصص لقتايا النوع، عن تأءي   2152اونر  51يوم 

 .المناخ

كتتويج لمسلسل من المشاورات و   ،”أادل  نرس“و يأتي التاءي  حسب نيان اإلئتال  الذي توصلت نه 

  و الجناوب، ذ  تتواجاد النساااء فاي المناااط      و الترافااا الاذي جماا نااين اسااء مان الشااما       تاااد  الخاارات  

الحترية والريفياة مان الالادان النامياة علاا خاط الادفاع األو  وبانأ ثالااا أكمار تاأارا مان الرجاا  نسااب               

 .حسب نالغ االئتال . التغيرات المناخية

في مشاركتهن كما تأءف اإلئتال  لعدم تمميل المرأب تمميال كاماًل في مفاوضات المناخ، واالاخفاض الحاد 

 .في عملية صنا القرار والسياءات في مجا  التغيرات المناخية والتكيف معها



و طالات الفعاليات النسائية من الدو  ان تلتزم نالحد من الصراعات والحروب، التي تسارع عملياة عادم   

 .المساواب نين الجنسين وتؤدي ذلا االضطرانات المناخية

صة نالمناخ نصورب محددب يقترح اإلئتال  أن تؤخذ نعين االعتاار أمور و من أجل تنفيذ خطة العمل الخا

التمويل والتغيرات واءعة النطاق وملكية التكنولوجيات اآلمنة والمستدامة واشربا وذقامة مساحات اتفااق  

م كما يناغي أن يتاح الوصو  ذلا آليات التمويل والرصد والتقيي. وقرار علا المستويات المحلية والوطنية

 .علا المستوى المحلي، وأن تستهد  بذه اآلليات نشكل تفاعلي النساء من أجل الحد من عدم المساواب

االفريقياة العاملاة فاي    -ويهد  اإلئتال  الا جما مختلف الجمعيات و المنظمات و المؤءسات المتوءاطية 

الة مناخية تحترم ماداء عد  مجا  التمكين االجتماعي و االقتصادي و السياءي للنساء من اجل الدفاع عن

و االتفاقيات و القرارات   المساواب نين النساء و الرجا  وتعتمد مقارنة النوع في كل الارامج و اإلعالاات

  و ءيرافا من أجل الولوج المنصف للنساء الا الموارد ، و الوءاائل   الصادرب عن مؤتمرات قمة المناخ

قرارات و حلو  مالئمة لتخفيف من االاار و   عن المفاوضات علا ان تصدر  و كذلك  المالية ، و التقنية

 .تحقي  التمكين االقتصادي المستدام و المرن للنساء

: ااب  المقا 
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مناخية تدمج استراتيجيات تحفظ منظمة نسائية تدعوا إلى عدالة : ”22كوب “

 حقوق النساء

 

أعلنننن ييةااليننة اابطننة ثقننو  النسننان، بمناسننبة اثتضننام المرننرا للننةواة اليا يننة و الن ننروم لمنن  مر           

 81و 70يني منراكش منا بنين      (COP22) األطرا  يي اف فاةية ا طاا للمح المتحنةة ب ن م  رينر المنناخ    

ثنةاط واأل  نطة، للتحسني  والتراين  والتفناود خنف  القمنة         نظيح عنة  منن اف  ( أعلنن)، 6782 و بر 

 . اخل الفضائين األ ا  واألخضر

وةا  بفغ الفيةاالية التي ثا ت منن ةبنل منظمنة األمنح المتحنةة علن  صنفة افعتمنا  ضنمن مجموعنة منن            

 قتضني إ منار   ، ب م النةالة المناخية 66المنظمات و حالفات عالمية للمسالمة الفنالة يي ةمة المناخ كوا

استرا يجيات  هح النوع افجتماعي والحقو  ا  سا ية للنسان باعتباالن أكير عرضة للت ثيرات الوخيمنة  

 .بنس ة منف” األ ةل  برس“للتريرات المناخية، ويم ذات البفغ المي  وصلن 

 سننان “ ننو بر ثمننفت  حسيسنية بنننواثي مننراكش، وذلن   حننن شننناا       5وسنتطلم الفيةااليننة ابتننةانا منن    

 .” نطو يرصة للجيا “واجا  من اجل عةالة مناخية  

للنسنان و   وستنظح ةايلتين لفائةة الساكنة يي إةليمي الحو  وشي اوة، بتنسيم من  الم سسنة األوامتوسنطية   

با ضناية إلن  ةرينة بيئينة  تضنمن لوثنات       . القطب المحلي للفاعلين من أجل المساواة جهة مراكش أسنفي 

ينية و واشات  حسيسية لفائةة األطفا ، النسنان، وال نباا بتنسنيم من  و ااة ال نبيبة والرياضنة مةيرينة        

أمام  اا ال باا عرصة  و بر  81 – 80 – 81 – 86 – 88مراكش ومجل  مةينة مراكش وذل  أيام 

 .يقو  ذات البفغ. الحامض

النةالنننة المناخينننة والننننوع  “وسننيكوم المراك نننيوم أيضنننا علنن  موعنننة مننن   ننةوة  نظمهنننا الفةاالينننة ثننو         

 Jeanبتنسنننيم مننن  م سسننة   ” افجتمنناعي، الممااسنننات الجيننةة منننن أجنننل مواجهننة التحنننةيات المناخيننة      



Jaurès  الفر سنية وTerre Policy   ستسنالح ينني اوا    6782 نويمبر   86منن إلن    70ن ومنن. منن الهننة

وستقيح طيلة منةة المن  مر   ” ثقاية الحر  التقليةية ل بكة  سان متضامنات يي خةمة البيئة” :  حن عنوام

ب   طة ذات طاب  يني و سيقةمها مجموعة من شباا يضان للمستقبل، وكما الم ااكة يي أ  طة و ةوات 

 .سائية للتحالف المة ي للنةالة المناخيةومنااد ضمن أ  طة الةينامية الن

 تقرير يكشف الوضع الكارثي لقطاع التعليم بجماعة الرحالة بشيشاوة

 

ك ف  قرير    يصي، أعةة القطب المحلي للفاعلين من أجل المساواة بمراكش، عن اا فاع  سبة الهنةا  

لة، إةليح شي ناوة، و يبلنغ   ، جماعة الرّثا”بو اكوم“، بةواا 877%المةاسي خاصة يي صفو  ا  اط 

ينني ثنين  قنف ةنالرة الهننةا     . ملينوم سننتيح   81و سنير بميزا يننة مالينة  صنل    .  سنمة  0777عنة  سنكا ها   

للمكوا، و لو ما يننك  استمرااية الهةا المةاسي يي اليا وي ا عةا ي النمي   88.71%المةاسي عنة 

 .20.08%يصل 

فية أو  أمنن ، بالمةاسننة النليننا للفنننوم البصننرية      و أضننا  التقريننر، الننمي  ننح  قةيمننف خننف   ننةوة صننح       

بمراكش، أم الجماعة الممكواة  توير عل  مستوصف وثية بممرضين اثنين وسياا ا إسنا ،  تنقل يني  

و مةاسننة جماعا يننة واثننةة للمسننتوى   (.  الننح 157 كلفننة الرثلننة الواثننةة  )غالننب األثيننام إلنن  مننراكش   

 .الموجو ة بالجماعة المجاواة و التي  حمل  ف  افسح”   مومنةأوف“ا بتةائي، و  ميل اايةا  عةا ية 

منن  . يبنر  المنا ناة الكبنرى التني  ني نها يتينات المنطقنة       ” الطرينم إلن  المنان   “لما، و ح  قةيح ينيلح وثنائقي   

خف  م ااكة يتيات  ّواا بو اكنوم اثلنتهن اليومينة لجلنب ميناة ال نرا منن عنين مائينة جبلينة  تجناو             

و  إليهننا سنناعة مننن الننزمن، و الوةننو  علنن  ضنننف جو  هننا و صننبيبها و ا انة المسننال           مسنناية الوصنن 

 .الم  ية إليها



وعن ا طاا النام للنةوة، صرثن  لرة صةيم منسقة القطب المحلني للفناعلين منن أجنل المسناواة بجهنة       

ظمهنا القطنب يني    أم لمة النةوة ا نقةت لتقةيح  قرير ثنو  القايلنة التني     ”:” أ ةل  برس”مراكش آسفي لـ

الننمي  ظنح بمةيننة مننراكش من خرا، و الهنة  منهننا لنو ابنن         ″ 66كنوا “إطناا ينالينات منن  مر األطنرا     

مس لة التريرات المناخية و آثاالا عل  الوضنية افجتماعية و افةتصا ية للنسان، و بالتالي طالبنا بإ مار 

 .”مستوى الجماعات أو عل  مستوى الجهةالمقاابة الحقوةية و النوع يي جمي  برامج التنمية سوان عل  

لةينا لو النمل المستمر من “: وعن جا ب المتابنة و التتب  لمطالب الساكنة، صرثن  لرة صةيم ةائلة

أجل  فنيل إسترا يجية القطب، من خف  أخة مطالب الساكنة و التراي  عنها لةى الجهنات الم تصنة منن    

الةواوير المجاواة، وبالتالي يهما التقرير لي وسنيلة للتراين    و” بو اكوم“أجل افستجابة لمطالب سكام 

 يجنا  ثلنو  عبنر سياسنات  كنوم علن  مسنتوى الجماعننة أو الجهنة، و لننا أذكنر أ نف  نح عقنة لقنانات منن                 

 .”ائي  جماعة اثالة، لتةااس مطالب الساكنة وما لي اةتراثا ف للنهود ب وضاع الساكنة

  مننن التقريننر لننو اسننتمراا النمننل مننن خننف  وضنن  بر ننامج عمننل       الهننة“أم : و أضنناين ذات المتحةثننة 

و متابنننة التوصننيات و ال فصننات التنني     يستحضننر كننل الجوا ننب منهننا الجا ننب الترايننني و التحسيسنني     

 .”خرجنا بها من خف  لما التقرير و أيضا إ مار الساكنة يي برامج عمل أخرى مستقبلية

: الننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننراب 

-https://www.andaluspress.com/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1
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-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A/ 
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 تغطية مراكش اإلخبارية للقرية البيئية..بالفيديو
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 دراسة ميدانية حول العدالة المناخية بشيشاوة

 : لاسبري  

من خرا ةايلنة     ظـّح القطب المحلي للفاعلين من أجل المساواة بنين النسنان و الرجنا  بجهنة منراكش آسنفي،       

القيام بمجموعة من األ  نطة    حسيسية ألثة  واوير منطقة سيةي الم تاا بإةليح شي اوة، و عرين القايلة 

  . لنسان، و الترييهية للطفا التحسيسة ل التوعوية لساكنة  واا بو اكوم و الةواوير القريبة منف، و 

ا طفةننا مننن   يننإم لننمة المبنا اة جننانت    مننن المنظمنين ، ” لاسننبري “وثسنب بننفغ صننحايي  وصنلن بننف    

افجتماعي والحقو  ا  سا ية للنسان  إيما هح بكوم النةالة المناخية  قتضي إ مار استرا يجيات  هح النوع 

  المناخية،  باعتباالن أكير عرضة للت ثيرات الوخيمة للتريرات 

النةواا، و أطنر و    طر   سنان و اجنا    لما، وةة  ح ايتتاح أ  طة القايلة التحسيسية باستقبا  جماعي من 

ةننة اكنـّز بر ننامج القايلنة علنن      و .  فمينم و  لمينمات مةاسننة بوثميسنة ا بتةائيننة و ممينل السننلطة المحلينة      

المتنلنم بالقينام بواشنات اسنح الجنةاايات، و        ميـّل األو  يي ال م الترييهني للطفنا    : محواين أساسين

أمـّا ال ّم اليا ي، يقة  محوا ثو  التحسي  بالحم يي . واأل اشية يقي المنامل التربوية، و التن ي  الموس

التوعية بم اطر التريـّرات المناخية، و ألمية النةالة المناخية يي اجتمناع مباشنر    النيش يي بيئة سليمة و 

  .الةواا، ثير  ح است فص مجموعة من الم اكل سن  ي عل  ذكرلا يي ما بنة م  ساكنة 



عنين مائينة   )  م ااكة يتيات  ّواا بو اكنوم اثلنتهن اليومينة لجلنب ميناة ال نرا منن مصنةالا         كما  مـّن 

جو  هنا و صنبيبها و ا ائنة     ، و الوةو  عل  ضنف (جبلية  تجاو  مساية الوصو  إليها ساعة من الزمن

  .المنطقة الكبرى التي  ني ها يتيات و  صوير ييلح وثائقي يبر  المنا اة   .المسال  الم  ية إليها

و ثسب  قرير مفصل متنلم بالقايلة المننية ، ينإم ةبنل إ هنان القايلنة التحسيسنية، و بنناف أللنةا  التوعينة         

اسنتمااة لت ن يا الم ناكل المر بطنة بالنةواا و       01من خف   نبئة  المسطرة،  ّح القيام باستبيام ميةا ي 

إطاا علمي و جمنوي ي ترل ويم مقاابنة  رابينة   و مقابفت و جوفت ميةا ية يي  الةواوير المجاواة لف، 

  .  ااكية 

ال نفوية، و  يتنر    كا سنتمااة، و المقنابفت   : واّكـز التحقيم الميةا ي عل  استنما  مجموعة منن الوسنائل  

  :ا طفةا من النام إل  ال اص  و ةة  ّح بنان ا ستمااة الميةا ية ويم منهجية البحر الجررايي، . الجولة

األااضني، الوضن  المنائي،     شكل التجم  السكا ي، وةيفتف ا  ااية، اسح طبينة )منلومات عامة :  أوفف

 .…التربة، المناخ، 

  (…النة ، الجن ، الفئات المهنية افجتماعية، ) منلومات خاصة بالساكنة : ثا يا

 منلومات خاصة بالم اكل التي ينا يها الةواا: ثاليا

 يي منطقتهح اأي الساكنة: اابنا

من جهة أخرى، يحمل النةواا إسنح بو اكنوم، وينتمني لجماعنة الرّثالنة، إةلنيح شي ناوة، والتني يبلنغ عنة             

 نوخربين،    واا لني بوجميننة،  رننزا،  اا النابنة، بطنن ال نيش،        81 ضح الجماعة .  سمة 0777سكا ها  

 ائننرة، و سننير   88  مة علنن   الهننري، عبننا ة، جنننام، ااينناد،   ننا ة، الننريش،  منناا، و بو اكننوم، مقسّنن      

  .مليوم سنتيح 81الجماعة بميزا ية مالية  صل 

يي غالب األثينام إلن     كما  توير الجماعة عل  مستوصف وثية بممرضين إثنين وسياا ا إسنا ،  تنقل 

واثنةة للمسنتوى ا بتنةائي، و  مينل ااينةا       و مةاسة جماعتية (.  الح 157 كلفة الرثلة الواثةة )مراكش 

  .المجاواة و التي  حمل  ف  افسح ةا ية أوف  مومنة الموجو ة بالجماعة  ع

 ميننز ينني   ، و % 57.07 سننمة،  ميننل ييهننا النسننان  سننبة    158أسننرة، بمننا ينننالز   807كمنا يسننكن الننةواا   

  :الساكنة بين ثفط يئن عمرية كاة ي 

، و % 67.10 سنننة  صننل   57و  67و  جنةا ا شننااة إلنن  أم  سننبة النسننان ضننمن الفئنة النمريننة مننا بننين       

 % 67.70     لتتننو ع علن  سننبنة مننناطم    و   تلنف أصننو  سناكنة الننةّواا    . سنننة 67ضنمن الفئننة األةنل مننن

  :كاة ي 

، و % 01.2 أما الفئات السوسيو مهنية يتنحصر ثسب ذات التقرير يي القيام يي األ  طة الففثية بنسبة 

 % 81.8    يني أعمننا  البنننان، و % 0.71   ينني التجنااة، و % 1.18    ،و  ينني ةطنناع الحننر  البسننيطة %  8.7 

  .يي الوةيفة النمومية % 7.86 خةمة النقل، و 

  :كما  طر  التقرير إل  م اكل السكام الباا ة يي 



الوطنينة للتنمينة    وجو  مةاسنة واثنةة بنينةة عنن التفمينم، و اغنح  نوير ثايلنة للنقنل يني إطناا المبنا اة              •

 لميم يني اثلتنين،    27ذل  لنقل   الح و  27777الب رية، و  حّمل الجماعة مصاايف النقل التي  صل 

بلينة، و سناعة   النا ج عنن  ضنااي  المنطقنة الج    و لو وض  سّين  ظرا لفكتضاد، و صنوبة الطريم 

الرثلنة، كمنا أم  قطنة ا طنف  و  وةنف الرثلنة بنينةة عنن النةواا           اف طف  المبكرة  ظرا لوجوا  كنراا  

 متضرسة  كلف التفميم ساعة  منية أخرى كلح يي منطقة  5بمساية 

 للنمكوا،  % 88.71 ، يي ثين  قف عنة % 877 اا فاع  سبة الهةا المةاسي خاصة يي صفو  ا  اط  •

، و لإلشننااة  % 20.08 يصنل   و لنو مننا ينننك  إسننتمرااية الهنةا المةاسنني يني اليننا وي ا عنةا ي الننمي        

ا ثصنائية لمةيرينة التنلنيح بنإةليح شي ناوة،       يالمنطقة ككل  نا ي م كل الهنةا المةاسني ثسنب المنطينات     

مينم غينر الملتحقنين ينتمنوم     افعةا ينة اوف  مومننة ثينر أم التف    فعتباا مةاسة بوثميسة ااينةا لليا وينة   

  :المجاواة لف لةواا بو اكوم و الةواوير 

  (سنة 80ـ  82 وار طففت يي سن )وجو  عةة ثافت لظالرة  وار القاصرات  •

التطهينر و افعتمنا     غياا المراثيض بالمةاسة الموجو ة بالةواا مما ي ج  عل  ا قطاع التلمينمت، و   •

 عل  الحفر الن وائية

ممنا يقنف ثناجزا أمنام      اع الوييات المر بطة بالتةخل الصحي  ظرا لبنة المساية و  ضرس المنطقة اا ف •

 سرعة وصو  سيااات ا سنا ، و يهة  ثياة السكام

 غياا سو  أسبوعي من ش  ف ضمام ثركية المنطقة •

ففثية، و بنواا  األ  طة ال  والي يترات الجفا  المي أضحي ليكليا بالمنطقة، مما ا نك  عل   راج   •

 األااضي الزااعية

بالنةواا، وبننةلا بمنا     غيناا النرب  بالمنان ال نروا و اا بناي السناكنة بننين مائينة كمصنةا وثينة للمنان             •

  وم الرجا  ينالز ساعة من الزمن، ثير  بق  مهمة جلب المان ثكرا عل  النسان 

 غياا اةباا  تيجة  ةلوا و  راج  مستوى المياة الجويية •

المنطقة شبف منزولنة   ياا النقل النمومي مما يفرد عل  الساكنة  ةبر أمرلا بنفسها، و لو ما يجنل غ •

 عل  طو  السنة، و يي عزلة  امة يي ثالة سقوي األمطاا

المنناطم القروينة و    م اكل و أخرى، جنلن  واا بو اكنوم أثنة المنناطم المنبنرة عنن ا سناع الهنوة بنين         

  . الحضرية ببف  ا

من  يق   % 6.88 ، مقابل % 70.17 منظح الساكنة ةة أوضحن أ ها  نيش يي منطقة مهم ة بنسبة  وكا ن

أم      .. …: مهم نة   ننح   لنل  نتقنة أم منطقتن     : ثينر كنام السن ا  مرلقنا علن  ال نكل التنالي       . ف: أجابوا ا

  ..…: ف
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جططل المسططاواة بمططراكش يططنظم نططدوة  القطططب المحلططي للفططاعلين مططن أ 

 صحفية يوم االربعاء

 

 المسائية النربية

ينظح القطب المحلي للفاعلين من أجل المساواة بمراكش،  ةوة صنحفية لتقنةيح خفصنة  قرينرة     

بجماعنة الرثالنة عمالنة إةلنيح      ثو  القايلة التحسيسية التي  ظمها لفائةة سناكنة  واا بو اكنوم  

 .التي اثتضنها المررا م خرا” 66كوا“شي اوة، وذل  يي إطاا يناليات 

يننناير   81وثسننب  عننوة لترطيننة يناليننات النننةوة الصننحفية المزمنن   نظيمهننا يننوم األابنننان          

 ينإم لنما  . ، عل  الساعة الرابنة بنة الزوا ، بالمةاسة النلينا للفننوم البصنرية بمنراكش    6780



 نناي ينن  ي ا طفةننا مننن إيمننام القطننب المحلنني للفنناعلين مننن أجننل المسنناواة بمننراكش بكننوم     الن

النةالة المناخية  قتضي إ منار اسنترا يجيات  هنح الننوع افجتمناعي والحقنو  ا  سنا ية للنسنان         

 رات الوخيمة للتريرات المناخية، باعتباالن أكير عرضة للت ثي

 http://sahafatak.net/show526665.html: الراب 

 

 قافلة تربوية تضامنية لدوار بوزركون بسيدي لمختار

 

  جمة  يفي

ا طفةنا مننن إيما ننف بكنوم النةالننة المناخيننة  قتضني إ مننار اسننترا يجيات  هنح النننوع افجتمنناعي والحقننو          

ا  سنا ية للنسننان باعتبناالن أكيننر عرضنة للتنن ثيرات الوخيمنة للتريننرات المناخينة،  ظننـّح القطنب المحلنني          

حسيسية ألثة  واوير منطقة للفاعلين من أجل المساواة بين النسان و الرجا  بجهة مراكش ـ آسفي، ةايلة  

و عرينن القايلنة القينام بمجموعنة منن      . 6782 نو بر   72سيةي الم تاا بإةليح شي اوة، و ذلن  ينوم األثنة    

األ  ننطة التوعويننة لسنناكنة  واا بو اكننوم و الننةواوير القريبننة منننف، و التحسيسننة للنسننان، و الترييهيننة          

  .للطفا 

ة باسنتقبا  جمنناعي منن طننر   سنان و اجننا  النةواا، و أطننر و       و ةنة  ننح ايتتناح أ  ننطة القايلنة التحسيسنني    

و ةننة اكنـّز بر ننامج القايلنة علنن     .  فمينم و  لمينمات مةاسننة بوثميسنة ا بتةائيننة و ممينل السننلطة المحلينة      

 ميـّل األو  يي ال م الترييهني للطفنا  المتنلنم بالقينام بواشنات اسنح الجنةاايات، و        : محواين أساسين

http://sahafatak.net/show526665.html


أمـّا ال ّم اليا ي، يقة  محوا ثو  التحسي  بالحم يي . ، و التن ي   الموسيقي واأل اشيةالمنامل التربوية

النيش يي بيئة سليمة و التوعية بم اطر التريـّرات المناخية، و ألمية النةالة المناخية يي اجتمناع مباشنر   

 .نةم  ساكنة الةواا، ثير  ح است فص مجموعة من الم اكل سن  ي عل  ذكرلا يي ما ب

عنين مائيننة  )و  منـّن م نااكة يتيننات  ّواا بو اكنوم اثلنتهن اليوميننة لجلنب مينناة ال نرا منن مصننةالا          

، و الوةو  عل  ضنف جو  هنا و صنبيبها و ا ائنة    (جبلية  تجاو  مساية الوصو  إليها ساعة من الزمن

 .يتيات المنطقةو  صوير ييلح وثائقي يبر  المنا اة الكبرى التي  ني ها . المسال  الم  ية إليها

و ةبل إ هان القايلة التحسيسية، و بناف أللةا  التوعية المسنطرة،  نّح القينام باسنتبيام مينةا ي و ذلن  بتنبئنة        

استمااة لت  يا الم اكل المر بطة بالةواا و الةواوير المجناواة لنف، و مقنابفت و جنوفت ميةا ينة       01

 . ااكيةيي إطاا علمي و جمنوي ي ترل ويم مقاابة  رابية  

  ـتــائــج التــحــقـــــيـــــم المـيـةا ــي

كا سنتمااة، و المقنابفت ال نفوية، و  يتنر     : اّكـز التحقيم المينةا ي علن  اسنتنما  مجموعنة منن الوسنائل      

 :و ةة  ّح بنان ا ستمااة الميةا ية ويم منهجية البحر الجررايي، ا طفةا من النام إل  ال اص. الجولة

شنكل التجمن  السنكا ي، وةيفتنف ا  ااينة، اسنح طبيننة األااضني، الوضن  المنائي،           )ومات عامة منل: أوفف 

 (....التربة، المناخ، 

 (...النة ، الجن ، الفئات المهنية افجتماعية، ) منلومات خاصة بالساكنة : ثا يا

 منلومات خاصة بالم اكل التي ينا يها الةواا: ثاليا

 هحاأي الساكنة يي منطقت: اابنا

 منلومات عامة: أوفف 

.  سننمة 0777يحمنل النةواا إسنح بو اكنوم، ينتمني لجماعنة الرّثالنة، إةلنيح شي ناوة، و يبلنغ عنة  سنكا ها             

بوجمينننة،  رنننزا،  اا النابننة، بطننن ال ننيش،  ننوخربين، الهننري، عبننا ة، جنننام،     ) واا  81 ضنح الجماعننة  

 ائرة، و سير الجماعة بميزا ية مالينة  صنل    88مقّسمة عل   ،(ااياد،   ا ة، الريش،  ماا، بو اكوم

 .مليوم سنتيح 81

كما  توير الجماعة عل  مستوصف وثية بممرضين إثنين وسياا ا إسنا ،  تنقل يي غالب األثينام إلن    

و مةاسة جماعتية واثنةة للمسنتوى ا بتنةائي، و  مينل ااينةا      (.  الح 157 كلفة الرثلة الواثةة )مراكش 

 .ةا ية أوف  مومنة الموجو ة بالجماعة المجاواة و التي  حمل  ف  افسح ع

 منلومات خاصة بالساكنة: ثا يا

، و  مينز يني السناكنة    %57.07 سمة،  ميل ييها النسنان  سنبة    158أسرة، بما ينالز  807يسكن الةواا 

 :بين ثفط يئن عمرية كاة ي

 سكام بو اكوم ثسب الفئات النمرية: 8جةو   



 لفئات النمريةا

 (سنة 00ـ  50)

 (سنة 57ـ  20)

 (سنة 67أةل من )

 السكام

%23.63 

%41.36 

%35.01 

 6782 و بر  72: بحر ميةا ي بتريخ

، و 67.10%سنننة  صننل   57و  67و  جنةا ا شننااة إلن  أم  سننبة النسنان ضننمن الفئننة النمرينة مننا بنين        

و   تلننف أصنو  سنناكنة النةّواا لتتنو ع علنن  سنبنة مننناطم       . سننة  67ضنمن الفئنة األةننل منن     %67.70

 :كاة ي

 مكام ةةوم أاباا األسر لبو اكوم: 6جةو  

م و سنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننية الم تننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناا  المنطقة زاو بو اكو اكرعا را توامو سيسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننزمرا

 و بر  72: بحر ميةا ي بتريخ8.12%6.12%5.81%2.15%2.18%21.78%88%أخرىالسكام

6782 

يني أعمنا     81.8%، و 01.2%أما الفئات السوسيومهنية يتنحصريي القيام يي األ  طة الففثية بنسبة 

نقنننل، و خةمنننة ال 8.7% يننني ةطننناع الحنننر  البسنننيطة، و    1.18%يننني التجنننااة، و   0.71%البنننان، و  

 .يي الوةيفة النمومية %7.86

 منلومات خاصة بالم اكل التي ينا يها الةواا: ثاليا

 : ميز يي م اكل السكام بين

وجنو  مةاسننة واثننةة بنيننةة عننن التفميننم، و اغننح  نوير ثايلننة للنقننل ينني إطنناا المبننا اة الوطنيننة للتنميننة         

 لميم يني اثلتنين،    27لح و ذل  لنقل  ا 27777الب رية، و  حّمل الجماعة مصاايف النقل التي  صل 

و لو وض  سّين  ظرا لفكتضاد، و صنوبة الطريم النا ج عنن  ضنااي  المنطقنة الجبلينة، و سناعة      

اف طف  المبكرة  ظرا لوجوا  كنراا الرثلنة، كمنا أم  قطنة ا طنف  و  وةنف الرثلنة بنينةة عنن النةواا           

 ة  منية أخرىكلح يي منطقة متضرسة  كلف التفميم ساع 5بمساية 

للمكوا، و  88.71%، يي ثين  قف عنة 877%اا فاع  سبة الهةا المةاسي خاصة يي صفو  ا  اط 

، و لإلشننااة   20.08%لننو مننا يننننك  إسننتمرااية الهننةا المةاسنني ينني اليننا وي ا عننةا ي الننمي يصننل        



ح بنإةليح شي ناوة،   يالمنطقة ككل  نا ي م كل الهنةا المةاسني ثسنب المنطينات ا ثصنائية لمةيرينة التنلني       

فعتباا مةاسة بوثميسة ااينةا لليا وينة افعةا ينة اوف  مومننة ثينر أم التفمينم غينر الملتحقنين ينتمنوم          

 :لةواا بو اكوم و الةواوير المجاواة لف

 (سنة 80ـ  82 وار طففت يي سن )وجو  عةة ثافت لظالرة  وار القاصرات 

ا ممنا ي نج  علن  ا قطناع التلمينمت، و التطهينر و افعتمنا         غياا المراثيض بالمةاسنة الموجنو ة بالنةوا   

 عل  الحفر الن وائية

اا فاع الوييات المر بطة بالتنةخل الصنحي  ظنرا لبننة المسناية و  ضنرس المنطقنة ممنا يقنف ثناجزا أمنام            

 سرعة وصو  سيااات ا سنا ، و يهة  ثياة السكام

 غياا سو  أسبوعي من ش  ف ضمام ثركية المنطقة

يترات الجفا  المي أضحي ليكليا بالمنطقنة، ممنا ا نكن  علن   راجن  األ  نطة الففثينة، و بنواا           والي

 األااضي الزااعية

غياا الرب  بالمان ال روا و اا باي الساكنة بنين مائية كمصةا وثية للمان بالةواا، وبننةلا بمنا يننالز    

 الرجا  ساعة من الزمن، ثير  بق  مهمة جلب الحن ثكرا عل  النسان  وم

 غياا اةباا  تيجة  ةلوا و  راج  مستوى المياة الجويية

غياا النقل النمومي مما يفرد عل  الساكنة  ةبر أمرلنا بنفسنها، و لنو منا يجننل المنطقنة شنبف منزولنة         

 عل  طو  السنة، و يي عزلة  امة يي ثالة سقوي األمطاا

أثنة المنناطم المنبنرة عنن ا سناع الهنوة بنين المنناطم القروينة و           م اكل و أخرى، جنلن  واا بو اكنوم 

  .الحضرية ببف  ا

 اأي الساكنة يي منطقتهح: اابنا

: يق  من أجابوا ا 6.88%، مقابل 70.17%منظح الساكنة  نتبر  فسها  نيش يي منطقة مهم ة بنسبة 

 :ثير كام الس ا  مرلقا عل  ال كل التالي. ف

 : .....ف: .....   //    مهم ة      نحلل  نتقة أم منطقت  
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