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ما هي مواصفات  مدرسة 
ك للنظافة؟ نتاج المش�ت الإ

يل المقاربة  ز منهجية ت�ز
المعتمدة لتحقيق مدرسة 
ك للنظافة  نتاج المش�ت الإ

وع مدرسة  يل م�ش ز مراحل ت�ز
ك للنظافة  نتاج المش�ت الإ

الملحقات

ما هي النتائج المحققة بفضل 
وع  ي إطار م�ش

المقاربة الجديدة �ز
ك للنظافة؟  نتاج المش�ت الإ

مدخل
لمن يتوجه الدليل؟	 
إلم يهدف هذا الدليل؟	 
ما مضمون هذا الدليل؟ 	 

ك  نتاج المش�ت لماذا مقاربة الإ
للنظافة بالمدرسة المغربية ؟
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· بمدارسنا، 	 الحالية  بوية  ال�ت الممارسة  تسعى 
أساسا إىل جعل المتعلم قادرا عىل فهم محيطه 
مختلف  تفاعل  واستيعاب   ، ي

والبي�ئ الجتماعي 
تقوم  أنها  إل  وتحدياته.  وإشكالياته  عنارصه 
نظرية  معارف  المتعلم  ز  تلق�ي خالل  من  بذلك 
لئنها  بسلوكه،  ي 

والكا�ز الالزم  الهتمام  دون 
ه فردا قارصا، ليس عليه تحمل المسؤولية  تعت�ب
أو  المدرسي  مجتمعه  تغي�ي  ي 

�ز والمشاركة 
مؤسسته  داخل  سواء   ، المحىلي مجتمعه 

. ي
التعليمية أو حيه السك�ز

· ونوعية 	 مقارباتها  خالل  من  البيئية،  بية  ال�ت أما 
قدرات  ي 

�ز الوثوق  عىل  ي 
تنب�ز ي 

ال�ت أنشطتها، 
جعل  فتتوخى   ، والتغي�ي الفعل  عىل  المتعلم 
ي 

وبا�ت المدرسي  محيطه  ي 
�ز مؤثرا  فاعال  المتعلم 

 ، ي
أماكن عيشه، انطالقا من مدرسته وحيه السك�ز

آثار  ذات  ميدانية  عملية  أنشطة  باعتماد  وذلك 
واضحة.

· ي 	
الفردا�ز والعمل  ي  السل�ب التلقي  ولتجاوز 

بوية  ال�ت الممارسة  تعتمدهما  الذين  للمتعلم، 
النشيط  بوي  ال�ت بالنهج  العمل  يجب  الحالية، 
قادرا  المتعلم  يجعل  الذي  البيئية،  بية  لل�ت
ومهارات،  معارف  واكتساب  ي 

الذا�ت التعلم  عىل 
المعاش  واقعه  وتحليل  تشخيص  من  تمكنه 
ي مواقف وسلوكات إيجابية. سلوكات تتعزز 

وتب�ز
وتتقوى بمبادرات فردية وجماعية وأنشطة بناءة 
المدرسي  فضائه  وضعية  تغي�ي  ي 

�ز للمساهمة 

مدخل

بذلك  وجعله  حيه،  وساكنة  أرسته  عىل  والتأث�ي 
جزءا من الحل وليس جزءا من المشكل.

· ما 	 حيث  حيوية،  مرحلة  ي 
�ز الدليل  هذا  ي 

ويأ�ت
اختاللت  من  ي 

تعا�ز المغربية  المدرسة  زالت 
من  مساهمة   وهو  مساءلة.  وموضوع  مزمنة 
بالمغرب  والئرض  الحياة  علوم  جمعية مدرسي 
ي مجال 

المغربية �ز بوية  ال�ت المنظومة  ي إصالح 
�ز

 ، ز الفاعل�ي مختلف  جانب  إىل  البيئية،  بية  ال�ت
لحماية  السادس  محمد  مؤسسة  رأسهم  وعىل 
وذلك  المجال،  ي هذا 

�ز الرائدة  امجها  ب�ب البيئة، 
المناهج  ي 

�ز البيئية  بية  لل�ت فعىلي  إدماج  أفق  ي 
�ز

هذا  خالل  من  الجمعية  وتعمل  التعليمية. 
مبنية  البيئية  بية  لل�ت مقاربة  تقديم  الدليل عىل 
عىل تجربة ميدانية وطنية، حققت نتائج إيجابية 
ي 

باعتماد نهج تربوي قوامه استحضار المجتمع �ز
قلب المدرسة، والخروج إليه منها بكل ما يعود 
ز  بالنفع عىل الوطن، مع نسج عالقات جديدة ب�ي

. ي والمجتمعي المحىلي
المدرسة وفضائها البي�ئ

· ز البيئة المادية 	 وبما أنه من الصعب الفصل ب�ي
للمدرسة والمنهاج والمتعلم، فقد ناولت هذه 
ي 

ال�ت البيئية،  الشكالت  أحد  الميدانية  التجربة 
 ، ز المتعلم�ي عيش  وفضاءات  المدارس  كل  تهم 
آثار  من  لها  وما  النفايات  تدب�ي  إشكالية  وهي 
الطبيعية.  والموارد  والبيئة  الصحة  عىل  سلبية 
ز المتعلمات  فهي تمثل موضوعا قادرا عىل تمك�ي
ز من تعبئة  قدرات البحث والمعرفة  والمتعلم�ي
وحجم  النفايات  تدب�ي  إشكالية  تعقد  لفهم 
كما  والبيئية.  والقتصادية  الجتماعية  تكلفتها 
يمكنهم من اخذ المبادرة والتدرب عىل التخطيط  
 ، ي

وع بي�ئ ي إطار م�ش
ي �ز

مجة والعمل الميدا�ز وال�ب
مؤسساتهم  بفضاءات  الرتقاء  ي 

�ز للمساهمة 
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عىل  ز  والمتعلم�ي المتعلمات  تدريب  من  يمكن  كونه  عن  فضال  بالحياة. هذا  مفعمة  وجعلها 
ي عىل زمالئهم ومحيطهم. يجا�ب ي الجتهاد الجماعي، للتواصل والتأث�ي الإ

الحوار والمشاركة �ز

· ول يروم هذا الدليل فقط إىل الرتقاء بنظافة المؤسسات التعليمية، بل يقدم كذلك مقاربة بديلة ومنهجية 	
وع  ي للجمعية، م�ش

ي بي�ئ
وع وط�ز رساء فرز النفايات وتثمينها، بناء عىل تجربة ميدانية لم�ش عمل جديدة، لإ

ك للنظافة، الذي دام أربع سنوات وهم 100 مؤسسة تعليمية و 90 حيا ب 22 مدينة. وقد  نتاج المش�ت الإ
ي والتعليم العاىلي والبحث العلمي 

بية الوطنية والتكوين المه�ز اكة مع وزارة ال�ت وع ب�ش تم إنجاز هذا الم�ش
والخاص  العام  ز  للقطاع�ي الوطنية  المؤسسات  من  والعديد  المستدامة  بالتنمية  المكلفة  الدولة  وكتابة 

ابية، وبدعم من طرف مؤسسة دروزوس. والجماعات ال�ت

: ي
وتسعى الجمعية من خالل تفعيل العمل بهذا الدليل إىل المساهمة �ز

ى للمنظومة التعليمية  -1 ز وتحقيق الئهداف الك�ب بوي�ي ز ال�ت دعم جهود الفاعل�ي
ي تنص عىل:

صالح التعليم 2015-2030 ال�ت اتيجية لإ س�ت والرؤية الإ

· اتيجيا ل 	 ، ...، خيارا اس�ت ي
بية عىل القيم ... وفضائل السلوك المد�ز جعل ال�ت

محيد عنه، يتم ترصيفه من خالل: 

برامج 	  ي 
�ز  ،  ... للتالميذ  التطوعية  الخدمة  عىل  محفزة  صيغ  وضع 

، مع  ي
يبة البيئية ...، والمبادرات ذات الطابع الجتماعي والتضام�ز ال�ت

؛ ي
ي تقييم مردودهم الدراسي والتكوي�ز

احتسابها �ز

ام بالواجبات 	  ز ل�ت ز التمتع بالحقوق، والإ الحرص عىل تحقيق التوازن ب�ي
الفردية والجماعية؛

تتشكل 	  ي 
ال�ت الخارجي،  المحيط  الجسور مع  ي مد 

�ز المدرسة  إسهام 
ة  ي ترتادها أعداد كب�ي

من الفضاءات المرتبطة بمحيط المدرسة، وال�ت
من التالميذ ... 

· بية عىل القيم، 	 بية والتعليم والتكوين، والتنشئة الجتماعية وال�ت اعتبار ال�ت
ات تقييم جودتها. ...، من الوظائف الئساسية للمدرسة، ...وأحد مؤرسش

· الخارجية 	 ات  الخ�ب مختلف  من  والستفادة  المؤسساتية،  اكات  ال�ش تعزيز 
ي توفرها المؤسسات الجتماعية، كالئرسة والجمعيات المدنية... 

ال�ت
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للتنمية  -2 الوطنية  اتيجية  الس�ت مقتضيات  يل  ز ت�ز
ز الرهانات  ي ينص الرهان الئول من ب�ي

المستدامة، ال�ت
حكامة  تعزيز   : ب  والمتعلق  تتضمنها  ي 

ال�ت السبع 
الئول  اتيجي  الس�ت محوره  ي 

�ز المستدامة   التنمية 
المؤسسات  طرف  من  والقدوة  المثال  إعطاء  أن  عىل 
مقتضيات  لتفعيل  أساسية  رافعة  يمثل  العمومية 

التنمية المستدامة،

يل اتفاق باريس  -3 ز اماته الدولية لت�ز ز ل�ت ام المغرب لإ اح�ت
 ،NDC وطنيا  المحددة  امات  ز ل�ت الإ تحقيق  خالل  من 
ي فرز النفايات وتثمينها بنسب مرتفعة 

ي تب�ز
المتمثلة �ز

من أجل تخفيض نسبة انبعاث الغازات الدفيئة

دارية  والإ بوية  ال�ت الئطر  أيدي  ز  ب�ي الدليل  هذا  نضع  وإذ 
، نأمل أن يستثمر كوسيلة لتفعيل  ي

وفعاليات المجمع المد�ز
ي 

المد�ز المجتمع  وأدوار  المدرسية  الحياة  أدوار  من  كل 
تعمل  أن  كذلك  نأمل    .1102 دستور  ي 

�ز عليها  المنصوص 
بية  ال�ت لوزارة  والقليمية  والجهوية  المركزية  المصالح 
الوطنية عىل اعتبار جاذبية المؤسسات التعليمية وإدماجها 
ركائز  من  المستدامة  والتنمية  البيئة  عىل  بية  ال�ت لمفاهيم 
التعليمية،  المؤسسات  تقييم  فيه  بما  بوي،  ال�ت المنهاج 
تحقق  ي 

ال�ت امج  وال�ب والمشاريع  المبادرات  وتعميم  ي 
وتب�ز

إرساء  ي 
�ز المساهمة  أجل  من  ذلك  كل  الئهداف.  هذه 

الذي نص عليه خطاب صاحب  الجديد،  التنموي  النموذج 
يستجيب  والذي  الربيعية،  الدورة  افتتاح  بمناسبة  الجاللة 

. ي لنتظارات وطموحات المواطن المغر�ب

6
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لمن يتوجه الدليل؟
جمعيات  من  التعليمية  المؤسسات  كاء  و�ش ن  بوي�ي ال�ت ن  الفاعل�ي إىل  الدليل  هذا   يتوجه 
الذين  والوطنية...  والجهوية  االقليمية  بوية  ال�ت والمصالح  المنتخبة  والمجالس  ي 

المد�ن المجتمع 

المدرسية. والحياة  التعلمات  وجودة  وجادبيتها  التعليمية  بالمؤسسات  االرتقاء  إىل  يسعون 

إلم  يهدف هذا الدليل ؟
واالأساليب  باالآليات  تزويدهم  ع�ب   ، ن بوي�ي ال�ت ن  الفاعل�ي قدرات  تنمية  إىل  الدليل  هذا  يهدف 
االرتقاء  ي 

�ن كاءها،   و�ش المدرسة  رواد  انخراط  ضمان  أجل  من  إتباعها،  الالزم  بوية  ال�ت والمقاربات 
ع�ب  الطبيعية  الموارد  عىل  المحافظة  ي 

�ن والمساهمة  التعليمية،  المؤسسات  وجمالية  بنظافة 
للمدرسة  المحىلي  للواقع  مالئمة  مقاربات  خالل  من  لية،  ن الم�ن النفايات  ن  وتثم�ي فرز  سلسة  إرساء 
ك  المش�ت نتاج  االإ وع  م�ش إطار  ي 

�ن اعتمادها  تم   ، ي
الوط�ن الصعيد  عىل  للتعميم  وقابلة  المغربية 

مدينة.   22 تعليمية  موزعة عىل  بــ 001 مؤسسة  ملموسة ومحفزة  إيجابية  نتائج جد  للنظافة، حققت 

ما مضمون هذا الدليل؟ 
بالمغرب  النفايات  تدب�ي  وضعية  إىل  تهدف  تربوية  بمقاربة  تتعلق  معطيات  الدليل  هذا  يتضمن 
والمنهجية  المقاربة  يتضمن  .كما  وتثمينها..(  تدويرها  أنواعها-  تعريف-   ( النفايات  حول  ومعلومات 
باالأحياء. النفايات  ن  وتثم�ي وفرز  النظافة  رساء  الإ واالأرض  الحياة  علوم  مدرسي  جمعية  حها  تق�ت ي 

ال�ت
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للوضعية  الصادمة  الحالة  هو  االنتباه  يث�ي  ما  أول  فإن  التعليمية،  المؤسسات  من  مجموعة  معاينة  عند 
نظافتها  حيث  من  وبمحيطها،  والجدران  الدراسية  والقاعات  بالساحات  الداخلية  لفضاءاتها  البيئية 

عدم  ي 
�ن المتمثل  ن  والمتعلم�ي المتعلمات  سلوك  عن  ناهيك  أركانها،  وجمال 

ها،  تغي�ي ي 
�ن انخراطهم  وعدم  المدرسية  فضاءاتهم  بوضعية  االهتمام 

مما  والعنف.  والشغب  الممتلكات  تخريب  سلوكات  ي 
تف�ش إىل  إضافة 

ي 
تب�ن عىل  قدرتها  ومدى  المغربية  المدرسة  إشكاليات  حول  للتساؤل  يدفع 

ي 
�ن المتمثلة  الحيوية  بوظيفتها  قيامها  تستح�ن  جديدة  وطرق  مقاربات 

ن فقط عىل التعلمات واكتساب المعارف.  ك�ي بية وليس بال�ت ال�ت

بوية عىل أهمية جاذبية المؤسسات   ونالحظ أنه رغم تنصيص جميع الوثائق ال�ت
بية والتكوين  ي لل�ت

بوي، انطالقا من الميثاق الوط�ن هتمام بالشق ال�ت التعليمية واالإ
اتيجية لالصالح 2015 – 2030،  والمخطط االستعجاىلي ورافعات الرؤية االس�ت
بوية، ورغم تخصيص بعض المشاريع لموارد  وعدد من المذكرات والدالئل ال�ت
مالية لالعتناء بفضاءات المؤسسات التعليمية، فإن النتائج المحصل عليها تبقى 
اجع إىل الوضعية االأصلية غ�ي المرضية. جد محدودة ومؤقتة، و�عان ما ت�ت

ويرجع ذلك لعدد من التمثالت الخاطئة لكل من مهام المدرسة وأدوار 
، والمتجلية فيما يىلي :   ن بوي�ي ن ال�ت ن والفاعل�ي المتعلم�ي

تمثالت خاطئة حول المدرسة ومهام الفاعلني...
تمثالت خاطئة حول مهام المدرسة 

ي والمادي	  اعتبار المؤسسة فضاء مغلقا ومنعزال عن محيطه الب�ش

ها 	  ة تدب�ي اعتبار المؤسسة التعليمية العمومية ملكا للدولة وعىل هذه االأخ�ي
عتناء بها وانتشار سلوكات الرمي  واالعتناء بها. فعدم التملك ينتج عنه غياب االإ

لماذا مقاربة اإلنتاج 
المشترك للنظافـــــة 

بالمدرســة المغربية ؟
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السوداء  النقاط  وتكاثر  وتراكمها  للنفايات  ي 
العشوا�أ

بأماكن الدراسة ومحيطها.
إعداد 	  عىل  تقت�  المدرسة  مهمة  أن  اعتبار 

ن  تلق�ي عىل  ن  ك�ي وال�ت لالمتحانات  هم  وتحض�ي ن  المتعلم�ي
باالأنشطة  ات  ك�ش االإ دون  النظري  والتحصيل  المعارف 

العملية والميدانية. 
المتعلقة 	  والمواضيع  المفاهيم  تدريس  اعتبار 

  . ي
بالبيئة وبالنظافة كاف لتغي�ي الواقع البي�أ

تمثالت خاطئة حول أدوار المتعلمات 
ز ز والفاعل�ي والمتعلم�ي

وال 	  قارصين  ن  والمتعلم�ي المتعلمات  اعتبار 
مؤسستهم  تهم  ي 

ال�ت المبادرات  ي 
�ن اكهم  إ�ش يمكن 

ومحيطها. 
والعيش 	  والتطوع  المبادرة  روح  قيم  فقدان 

بوية والحرص عىل  ن االأطر ال�ت ي كانت تم�ي
ك ال�ت المش�ت

. ن ترسيخها لدى المتعلمات والمتعلم�ي
ي للتعلمات، وإهمال 	 

ن عىل الجانب الفردا�ن ك�ي ال�ت
كة  ي الموجه للمنفعة المش�ت

العمل الجماعي والميدا�ن
.... ن من نظافة وغرس وتزي�ي

تمثالت خاطئة حول جاذبية فضاء المدرسة

ي المخيل االجتماعي 	 
اعتبار النفايات )االأزبال( �ن

العام إشارة إىل االآخر )النفايات هو االأخر عىل غرار 
قولة سارتر الجحيم هو االأخر(. 

االأعوان 	  اختصاص  من  النفايات  تدب�ي  اعتبار 
ي 

بوية واالدارية دخل �ن ن واالأطر ال�ت وليس للمتعلم�ي
ذلك.
ن بالنسبة لجاذبية المؤسسة عىل إصالحات 	  ك�ي ال�ت

تزيينية وترميمية تعتمد فقط عىل خدمات مقاوالت 

ن أي دور فيها  خارجية وليس لالأطر والمتعلم�ي
حلوال 	  فقط  يتطلب  النفايات  تدب�ي  اعتبارأن 

تقنية، يمكن التوصل إليها باستعمال أجهزة ومعدات 
كات خاصة.  متطورة أو بتفويضها ل�ش

كل 	  تعبأ  ة  م�ن قاذورات  مجرد  النفايات  اعتبار 
اعتبارها كموارد ذات  بدل  منها،  للتخلص  مكانات  االإ
قيمة اقتصادية وبيئية واجتماعية. فما زالت النفايات 
)الزبل(  بالقذارة  يتسم  ء  ي

سش المغاربة  مخيل  ي 
�ن

بأية  منه  التخلص  ويجب  مرفوضا  يصبح  وبالتاىلي 
طريقة.

ية 	  والب�ش المالية  مكانيات  االإ كل  تخصيص 
بوية  ال�ت بالحلول  اث  ك�ت االإ دون  التقنية  للحلول 

ية والزجرية.   ن والتداب�ي التحف�ي
وعدم 	  النظافة  ي 

�ن ن  العامل�ي اعتبار  عدم 
مهام  يؤدون  باعتبارهم  بهم  والتنويه  امهم  إح�ت

نبيلة.
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مقاربة جديدة إلرساء مدرسة اإلنتاج 
المشرتك للنظافة، تستحرض

االأساسي 	  والفاعل  المفتاح  هو  المتعلم  اعتبار 
للتغي�ي والمستفيد االأهم.

ونظافتها 	  المدرسة  بجمالية  االهتمام  اعتبار 
القيم  من  عدد  لتغي�ي  مدخال  ن  المتعلم�ي اك  بإ�ش
وقيم  الرفيع  والدوق  بالحس  واالرتقاء  المدنية 

. ي
السلوك المد�ن

الجماعي 	  التملك  ثقافة  ترسيخ  عىل  العمل 
ي 

وبا�ت التعليمية  المؤسسات  لفاضاءات  واالإجتماعي 
يحدث  ما  غرار  عىل  كة  المش�ت العمومية  الفضاءات 

بالمدارس العمومية بالدول المتقدمة. 
عائدات 	  تشكل  أن  يجب  موارد  النفايات  اعتبار 

مناصب  خلق  ي 
�ن وتساهم  ابية  ال�ت للجماعات  مالية 

المنبع  من  الفرز  منظومة  إرساء  ع�ب  اء  خ�ن شغل 
ن النفايات. وتثم�ي

ن 	  )المنتخب�ي ن  المحلي�ي ن  الفاعل�ي جميع  اك  إ�ش
ي 

�ن  )... ن والمثقف�ي والجمعيات  المؤثرة  والشخصيات 
ي بها.

تأهيل المدرسة والر�ت
واالأحياء 	  للسكان  كا  مش�ت ملكا  المؤسسة  اعتبار 

المؤسسة  ن  ب�ي ي  يجا�ب االإ التفاعل  وترسيخ  المجاورة 
ومحيطها. 

قادرة 	  متجددة  إبداعية  وبرامج  بأنشطة  القيام 
ي 

عىل إعادة إحياء روح الحس الجماعي كمكون ثقا�ن
ن به المغاربة. يتم�ي

عن 	  أساسا  ن  مسؤول�ي ن  بوي�ي ال�ت ن  الفاعل�ي اعتبار 
ن  المتعلم�ي وتأط�ي  وتعبئة  والمثل  القدوة  إعطاء 
ي 

ن لالنخراط والمساهمة �ن ن والفاعل�ي وتوعية المواطن�ي
ن النفايات.  النظافة وفرز وتثم�ي

بآليات 	  الفعلية  التشاركية  المقاربة  اعتبار 
متجددة هي الوسيلة االأنجع. فالمدارس والجماعات 
تعاون  إىل  حاجة  ي 

�ن المفوض  التدب�ي  كات  و�ش
من  بد  .  وال  ي

المد�ن والمجتمع  والساكنة  ن  المتعلم�ي
والسلطات  ن  بوي�ي ال�ت ن  الفاعل�ي ن  ب�ي ائتالف  إرساء 
ي والساكنة والتعاقد فيما 

العمومية والمجتمع المد�ن
بينها. 
والوطنية 	  الدولية  التجارب  من  االستفادة 

الناجحة. 
مسؤولة 	  بية  ال�ت لمهن  الجهوية  المراكز  اعتبار 

بوية بالحياة  عن مالئمة تكويناتها مع الحاجيات ال�ت
المدرسية واالرتقاء بفضاءاتها. 

والوطنية 	  والجهوية  االقليمية  المصالح  اعتبار 
ن  بوي�ي ال�ت ن  ف�ي والم�ش المدرسية  بالحياة  المعنية 
المؤسسات  بفضاءات  االرتقاء  عن  مسؤولون 
التعليمية، وإنتاج وثائق تربوية للتعريف بالممارسات 

الجيدة وتشجيعها. 
ية 	  ن التحف�ي والتداب�ي  بوية  ال�ت الحلول  اعتبار 

والتأديبية أساسية لالرتقاء بالفضاءات المدرسية.
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ما هي النتائج المحققة 
بفضل المقاربة الجديدة 
في إطار مشروع اإلنتاج 

المشترك للنظافة 

من  الجديدة  مقاربته  بفضل  وع  الم�ش مكن 
تحقيق النتائج التالية: 

النتائج الكمية:	 

100

6
6

9
4

6
9

4
9

50

0 المدارسالئحياء

2
0

16 2
0

16

2
0

18 2
0

18
النتقال من 

الئنشطة إىل الئثر 

بوية  النتــــــــائــــــــج ال�ت

انفتاح 
االأطر 

بوية  ال�ت
والمؤسسات عىل 
محيطها الإحداث 

ات  التغ�ي

قدرة 
المواطن عىل 

إحداث التغ�ي السلوكي 
ن وال عقوبات  تحققت دون تحف�ي

االنتقال 
من 

االهتمام بإنجاز 
االأنشطة إىل 

ات  إحداث تغ�ي
ي السلوك 

�ن

النتـــائــج البيئية بالمدارس

مشاركة أك�ش من 51638 تلميذ وتلميذة و 
ن  إنجاز أنشطة تهم تحس�ي ي 

2429 إطار تربوي �ن
السكنية  واالأحياء  التعليمية  بالمؤسسات  بيئتهم 
واالأوساط الطبيعية مقابل 30575 تلميذ وتلميذة 

و 1389 إطار خالل السنة الماضية  

 94 يقارب  ما  فضاءات  بجمالية  االرتقاء 
ن  مؤسسة تعليمية مع إرساء الفرز والتثم�ي

بعدد منها

ترسيخ ثقافة بيئية بالمؤسسات التعليمية: 
االستهالك المعقلن وإعادة استعمال الورق عن طريق 
الورق  من  للتدفئة  قوالب  وإنتاج  البيداغوجي  التدوير 

المستعمل 

، االآباء واالأمهات وأولياء االأمور...( كميات النفايات المفرزة...	  ن 96 مؤسسة، التالميذ، المدرس�ي
ن النفايات منتوجات من النفايات كالورق المدور وقواليب التدفئة...(، االنفتاح 	  النتائج النوعية: فرز وتثم�ي

ي والتحسيس بأهمية 
ي ن�ش الوعي البي�أ

عىل المحيط )تنظيف االأحياء المجاورة واالأوساط الطبيعية، المساهمة �ن
عزل النفايات وتدثمينها...(، ميثاق المؤسسة النظيفة، مسطرة تدب�ي النفايات بالمؤسسة، الجمالية واالرتقاء 

.)...، ن ن الفاعل�ي بالنظافة، روح التعاون والتضامن ب�ي
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ي 
ك للنظافة هي المدرسة ال�ت نتاج المش�ت مدرسة االإ

ن بالمواصفات التالية: تتم�ي

مدرسة تقدم النموذج من حيث الفضاء 
وحماية الموارد الطبيعية: 

 	. ن النظافة والفرز والتثم�ي
جمالية الفضاء.	 
المحافظة عىل الموارد. 	 

مدرسة تنمي مهارات وقيم أطرها 
وروادها ومنخرطة يف التغيري اإليجايب 

متعلمون معبؤون إيجابيون وفاعلون.	 
النموذج 	  تعطي  منخرطة  وإدارية  تربوية  أطر 

بية الحديثة النشيطة والطوعية. وتتب�ن ال�ت
المهارات 	  لتنمية  البيئية  بية  لل�ت وأنشطة  برامج 

 . ي
وقيم التعاون والتضامن والسلوك المد�ن

مدرسة منفتحة عىل محيطها ومؤثرة فيه 
ن 	  والفاعل�ي المحيط  وساكنة  االأ�  عىل  مفتوحة 

ي أنشطتها.
ومدمجة لهم �ن

ي 	  يجا�ب االإ والتأث�ي  المحيط  تنشيط  ي 
�ن مساهمة 

عليه.

ما هي مواصفات 
مدرسة اإلنتاج المشترك 

للنظافة؟
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: ك للنظافة خالل أربع سنوات ع�ب مراحل مختلفة، نلخصها فيما يىلي نتاج المش�ت وع االإ تم بناء وتنفيد م�ش

ن 	  المتدخل�ي من  كب�ي  عدد  مع  والمحلية  قليمية  واالإ والجهوية  الوطنية  المستويات  عىل  اتفاقيات  إبرام 
والوزارة  العلمي  والبحث  العاىلي  والتعليم  ي 

المه�ن والتكوين  الوطنية  بية  ال�ت وزارة  رأسهم  وعىل  كاء  وال�ش
المنتدبة المكلفة بالبيئة.

منهجية تنزيل المقاربة 
المعتمدة لتحقيق 

مدرسة اإلنتاج المشترك 
للنظافة

كتابة 	  تنسقها  قيادة وطنية  تشكيل لجنة 
بلورت  المستدامة.  بالتنمية  المكلفة  الدولة 
وع  الم�ش يل  ن لت�ن طريق  خارطة  اللجنة  هذه 
عىل المستويات الجهوية واالقليمية والمحلية، 

وعقدت عددا من االجتماعات الدورية.
لها 	  أوكل  ي 

ال�ت محلية  قيادة  فرق  تشكيل 
وع عىل المستوى المحىلي والعمل  يل الم�ش ن ت�ن

وع وتقييم نتائجه. عىل تتبع الم�ش

الوزارة 
المنتدبة المكلفة 

بالبيئة  بية  وزارة ال�ت
الوطنية

وزارة الئوقاف 
والشؤون 
سالمية الإ

جمعية 
مدرسي علوم 
الحياة والئرض 

وزارة الشبيبة 
والرياضة

طة البيئية ال�ش

المجلس العلميوزارة الصحة

المندوبية وزارة الداخلية
السامية للمياه 

والغابات

ي
التعاون الوط�ز

 تشكيل لجنة القيادة 
وع الوطنية للم�ش
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 	 22 ب  تعليمية  مؤسسة   94 ي 
�ن المقاربة  يل  ن ت�ن

مدينة وذلك من خالل:
أنشطة تربوية: إحداث أندية بيئية أو دعمها، 	 

بلورة برامج سنوية، بحوث، ورشات،... 
ن المؤسسات	  عملية تزي�ي

ن	  النظافة وإرساء منظومة الفرزوالتثم�ي
تنظيم حمالت نظافة سنوية باالأوساط الطبيعية	 
بأحيائهم 	  ن  للمتعلم�ي تحسيسية  أنشطة  تنظيم 

السكنية 
واالأحياء 	  للمدارس  وطنية  مسابقة  تنظيم 

المشاركة تحت شعار »مدرسة نظيفية وحي نظيف، 
التجارب  وتشجيع  تقاسم  أجل  من  وواجب«  حق 
شادة برواد التغي�ي من أطر  الرائدة والتعريف بها واالإ
المؤسسات  ن عملهم وتتويج  تربوية وإدارية، وتثم�ي

التعليمية واالأحياء الفائزة.

استنباط 	  من  وع  الم�ش هذا  يل  ن ت�ن مكن  وقد 
المؤسسات  من  بالعديد  المقاربة  نجاح  أسباب 
النتائج  محدودية  أو  التع�ش  أسباب  وكذا  التعليمية 
ن  بعدد آخر منها. وبعد استثمار هذه المعطيات تب�ي

ن بــ: أن نجاح التجربة ره�ي

دارية 	  الإ لالئطر  الفعىلي  نخراط  الإ
بوية وال�ت

ز 	  اك الفعىلي للمتعلمات والمتعلم�ي رسش الإ
المراحل  جميع  خالل  ز  الفاعل�ي ولجميع 
أجل  من  سيخ  وال�ت التقييم  إىل  البلورة  من 

الستدامة  
ز 	  الفاعل�ي مختلف  ز  ب�ي التعاقد 

تملك  ضمان  أجل  من  كاء  وال�ش ز  والمتدخل�ي
ام ضمانا لستدامة النتائج ز ل�ت وع والإ الم�ش

العمل عىل إعداد وتنفيذ أنشطة وبرامج 	 
امن الجانب التوعوي  ز مندمجة تهم بشكل م�ت
ي 

التق�ز والجانب  القيمي  والجانب  ي  والتأط�ي

والجماىلي
مراحل 	  كل  أثناء  والتعديل  التقييم 

التنفيد
افع من أجل 	  ورات لل�ت إرساء لبنات وس�ي

مدرسة جدابة مفعمة بالحياة تتب�ز النظافة 
الطبيعية من خالل  الموارد  والمحافظة عىل 

 . ز إرساء منظومة الفرز والتثم�ي
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وع ع�ب 6 مراحل:  يل الم�ش ن يتم ت�ن
وع	  التواصل والتعبئة حول الم�ش
تشكيل هيىآت العمل	 
إجراء التشخيص االأوىلي لحالة النظافة بالمؤسسة	 
بلورة مخطط عمل	 
تنفيذ مخطط العمل	 
تقييم التجربة  	 

التواصل والتعبئة حول المرشوع
قليمي: عىل المستوى الإ

ي المبادرة من طرف المصالح المعنية بالمديرية 
تب�ن

ي تعمل عىل:
قليمية  ال�ت االإ

ومنشطي 	  المؤسسات  رؤساء  مع  التواصل 
ي 

�ن نخراط  االإ عىل  نهم  لتحف�ي بوية  ال�ت النوادي 
تواصلية  لقاءات  تنظيم  خالل  من  وع  الم�ش

وع.  لتقديم الم�ش
وتثمينها 	  الناجحة  بالمبادرات  التعريف 

والتواصل حولها من أجل تعميمها. 
المؤسسات 	  ي حق 

�ن تفضيلية  إجراءات  اتخاذ 
ن النفايات. المنخرطة والمتبنية للفرز وتثم�ي

مراحل تنزيل مشروع 
مدرسة اإلنتاج المشترك 

للنظافة: 
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عىل مستوى المؤسسة:

ي المبادرة من طرف مجلس تدب�ي المؤسسة الذي يعمل عىل:
تب�ن

ن 	  والمتعلم�ي والمتعلمات  بوية  وال�ت االدارية  االأطر  مع  التواصل 
المؤسسة  كاء  و�ش والتالميذ  التلميذات  وأولياء  وأباء  أمهات  وجمعية 
وع من خالل تنظيم لقاءات تواصلية  ي الم�ش

نهم عىل االنخراط �ن لتحف�ي
وع  لتقديم الم�ش

التعريف بالمبادرات الناجحة قصد االقتداء بها 	 

المركزية  المصالح  وتعمل 
بمجالت  المعنية  والجهوية 
حث  عىل  المدريسية  الحياة 
ز  بوي�ي ال�ت ز  الفاعل�ي وتتبع  ز  وتحف�ي
أجل  من  قليمي  الإ المستوى  عىل 
وع الم�ش يل  ز ت�ز ي 

ي �ز يجا�ب الإ نخراط  الإ

تشكيل هيآت العمل
: ي

إحداث النادي البي�ئ

البيئة  بميدان  ن  ن والمهتم�ي النشيط�ي ن  المدرس�ي المدير أحد  السيد  يكلف 
بإحداث نادي البيئية والصحة، إن لم يكن موجودا مسبقا بالمدرسة. وهو 
ن  ن ومدرس�ي عبارة عن بنية تربوية داخل المؤسسة التعليمية تضم متعلم�ي
والعمل  والصحة  البيئة  بأهمية  وقناعة  إيمان  لهم  ن  وإداري�ي ن  منشط�ي
ي التطوعي من أجل ن�ش الوعي بأهمية الحفاظ عليهما. وهو كذلك 

التعاو�ن
أداة تربوية تسمح بانفتاح المدرسة عىل الوسط الخارجي وعقد وتفعيل 
المجتمع  وتنظيمات  والخاص  العام  القطاع  مؤسسات  مع  اكات  ال�ش

 . ي
المد�ن

وع وتحديد مهامها: تكوين اللجنة المدرسية لقيادة الم�ش

وع عىل مستوى  يل الم�ش ن المدرسة بتكوين لجنة خاصة لت�ن تقوم إدارة 
ن عن مجلس التدب�ي  أسها مدير )ة( المؤسسة وتضم ممثل�ي المؤسسة، ي�ت
ي وممثل للتلميذات والتالميذ ورئيس جمعية أمهات 

ومنسق النادي البي�أ
وأباء وأولياء التلميذات والتالميذ. 
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ويعهد لهذه اللجنة ب:
إجراء التشخيص االأوىلي لحالة النظافة بالمؤسسة )انظر الملحق(	 
إعداد خطة وبرنامج عمل،	 
متابعة وتنفيذ خطة وبرنامج العمل من خالل:	 

تفعيل أدوار نادي البيئة	 
وع	  يل الم�ش ن ي ت�ن

تفعيل دور جمعية االآباء واالأمهات للمساهمة �ن
السهر عىل توثيق مراحل تنفيذ خطة وبرنامج العمل، من خالل إعداد تقارير عن االأنشطة واالأعمال 	 

وع وتنظيمها وحفظها  ي إطار الم�ش
المنجزة �ن

تقييم خطة وبرنامج العمل وفق مواعيد محددة 	 

إجراء التشخيص األويل لحالة النظافة بالمؤسسة
وع عىل عملية إجراء التشخيص االأوىلي لحالة النظافة بالمدرسة. ويجب إيالء  ف اللجنة المدرسية لقيادة الم�ش ت�ش
هذا التشخيص أهمية قصوى باعتباره يشكل قاعدة لتحديد االأهداف المرجوة والنتائج المنتظرة ولبلورة خطة 
ي كونه 

ن حالة النظافة بالمؤسسة. وتكمن أهمية هذا التشخيص كذلك �ن وبرنامج عمل محكم وواقعي لتحس�ي
ي بدلت.

سيتيح للجنة التقييم تقدير مدى الجهود ال�ت
والإجراء هذا التشخيص يتم إعداد واعتماد استمارة التشخيص االأوىلي 

)الملحق 1( تمكن من تحليل الوضعية داخل وخارج المؤسسة.

بلورة برنامج عمل تزنيل المرشوع
وع، يجب أال تسعى المؤسسة 	  يل الم�ش ن من أجل وضع برنامج عمل ت�ن

عالمية، بل أن تعتمد عىل نتائج  إىل تنظيم أنشطة مناسباتية للدعاية االإ
ية والمادية المتاحة  ن االعتبار الموارد الب�ش ، مع االأخذ بع�ي التشخيص االأوىلي
اكات وبرمجة أنشطة تربوية وتحسيسية من  ي إطار ال�ش

والممكن تعبئتها �ن
شأنها:
ي المجتمع بخصوص 	 

جاع دورها المثاىلي �ن ن المؤسسة من اس�ت  تمك�ي
بية عىل ذلك،  المحافظة عىل البيئة والموارد الطبيعية وال�ت

جعل المؤسسة فضاء لغرس قيم المواطنة البيئية الكونية من خالل 	 
انفتاحها عىل محيطها ع�ب إكساب التلميذات والتالميذ سلوكات إيجابية 
بما فيها حسن  للنظافة  ك  المش�ت نتاج  لالإ ورية  السلوكات ال�ن بينها  من 
تدب�ي النفايات بما يضمن تثمينها، كاعتماد الفرز من المنبع كخطوة أولية، 
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وتنفيذ 	  بلورة  ي 
�ن اكهم  والتالميذ وإ�ش التلميذات  تفعيل دور 

برنامج العمل،
ن 	  بع�ي االأخذ  مع  حة  المق�ت االأنشطة  برمجة  عىل  الحرص   

ات االمتحانات والفروض والعطل. االعتبار ف�ت
 	

تنفيذ مخطط العمل:

ي برنامج العمل يجب تتبع 	 
حة �ن الأجرأة وتنفيذ االأنشطة المق�ت

االإجراءات االأساسية االآتية:
وتتبع 	  إعداد  عملية  لتنسيق  القيادة  لجنة  من  عضو  تكليف 

 : ي
جميع مراحل إنجاز أنشطة برنامج العمل والمتمثلة �ن

إعداد بطاقة تقنية لكل نشاط )الملحق(	 
ومضمون 	  ومكان  بموعد  قليمية  االإ المديرية  إخبار 

النشاط والمستفيدين منه، ودعوة ممثل عنها لحضور 
مجرياته

ي أجل 	 
ي حضورهم �ن

إعداد وإرسال دعوات للمرغوب �ن
مالئم 

نجاز النشاط	  ء المكان والوسائل اللوجيسية الإ ي ته�ي
تقييم 	  وبطاقة  ن  المشارك�ي الحضور/  الئحة  إعداد 

النشاط
ا 	  تحديد مقرر ومنشط النشاط وموثق بالصور والكام�ي
ه 	  إعداد بالغ صحفي ون�ش
ي وماىلي معزز بالوثائق الالزمة وإرساله 	  إعداد تقرير أد�ب

قليمية إىل المصالح المعنية بالمديرية االإ
عىل أن يتم ترتيب هذه االإجراءات زمنيا وتدقيق كيفية إعمالها. 	 
تمكن االأنشطة المنجزة من تحقيق النتائج التالية:	 

- عىل مستوى المؤسسة التعليمية:

ي 	 
ي توفر المؤسسة عىل دليل إجرا�أ

ي ويتجىل �ن
الجانب القانو�ن

ك للنظافة نتاج المش�ت خاص بالنظافة وميثاق االإ
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ات للفرز وجداريات وشعارات وملصقات 	  ن ي توفر المؤسسة عىل تجه�ي
ي ويتجىل �ن

الجانب التق�ن
حول حسن تدب�ي النفايات ومكان ووسائل إنتاج السماد الطبيعي ومستودع لجمع النفايات. 

ي تنظيم أنشطة تربوية وبرامج ومشاريع بيداغوجية نموذجية لفائدة التالميذ 	 
الجانب البيداغوجي يتجىل �ن

وساكنة االأحياء المجاورة بفضاءات المدرسة والحي. 

عىل مستوى الئحياء المجاورة:

أنشطة 	  تنظيم  عىل  المؤسسة  مع  التالميذ  وأولياء  وآباء  أمهات  وجمعيات  السكنية  الجمعيات  تعمل 
المدرسة  استعادة  ي 

�ن المساهمة  شأنه  من  مما  والتالميذ  التلميذات  وتعلم  عيش  بأماكن  رتقاء  لالإ كة  مش�ت
ي المجتمع.

المغربية مكانتها �ن

 توثيق مراحل تنفيذ برنامج العمل: 

تقوم اللجنة المدرسية للقيادة بتوثيق كل االأنشطة واالأعمال المنجزة من طرف أطر وتلميذات وتالميذ 

باعتبار أن  تقارير مكتوبة ومصحوبة بصور)الملحق 10(،  إعداد  وع من خالل  الم�ش ي إطار 
المؤسسة �ن

وع  ي الم�ش
ن انخراط المؤسسة �ن التوثيق وتنظيم وحفظ المستندات يشكل معيارا لتقييم وتثم�ي

تقييم التجربة  
عىل 	  للوقوف  مستمر  بشكل  وع  الم�ش تقييم  عىل  العمل  يجب 

كل  مرة  الحاصل  التقدم  مدى  وقياس  الخلل  القوة  ومكامن  مواطن 
المقاربة  ي 

�ن التقييم  أن  كما  االنطالق.  مع وضعية  مقارنة  أشهر  ستة 
طراف المتدخلة  )لجنة القيادة-  ك جميع االإ حها يجب أن ي�ش ي نق�ت

ال�ت
وأولياء  وآباء  أمهات  جمعية  والتالميذ-  التلميذات   - التدب�ي مجلس 

كاء..(. التلميذات والتالميذ - ال�ش
ي التقييم:

ن �ن ن مستوي�ي ن ب�ي ويجب التمي�ي
مستوى تحقق االأهداف )النتائج(. 	 
)تقييم 	  المؤسسة  وضعية  عىل  يحدثها  ي 

ال�ت النتائج  مستوى 
االأثر(.  

تقاسم 	  و  الناجحة  المبادرات  ن  لتثم�ي تواصلية  بحملة  القيام 
نتائجها مع مؤسسات أخرى بهدف نقل التجربة إليها. 
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التقاسم والتثمني:
ي 

�ن نخراط  االإ عىل  وتشجيعها  المؤسسات  ن  ب�ي التجارب  تقاسم  أجل  ومن 
: ي ما بينها ع�ب

وع يستحسن فتح مجال التنافس �ن الم�ش
 ، ي

الوط�ن أو  الجهوي  أو  قليمي  االإ المستوى  سنوية عىل  مسابقة  تنظيم   -
وتقدم الوثائق التالية نموذج إعالن مسابقة »مدرسة نظيفة، حق وواجب« 
والبيئة  الوطنية  بية  ال�ت وزراء  طرف  من  الجوائز  تقديم  حفل  وصور 
بوية  وال�ت دارية  االإ االأطر  بمجهودات  وعرفانا  تقديرا  أخرى  وشخصيات 
ن الملحقات -8 -9 10 الوثائق المساعدة عىل  ، وتب�ي ن والمتعلمات والمتعلم�ي

تنظيم وتقييم هذه المسابقة.

ن المؤسسات التعليمية بخصوص  - تنظيم منتدى سنوي لتقاسم التجارب ب�ي
الفضاءات  وجمالية  بنظافة  لالرتقاء  والمبتكرة  الممكنة  االأنشطة  نوعية 
بية عىل حسن تدب�ي النفايات واالنفتاح عىل المحيط من خالل  المدرسية وال�ت
ي ما يىلي 

تنظيم حمالت تحسيسة باالأحياء واالأوساط الطبيعية المجاورة. و�ن
صور لمنتديات سنوية نظمتها الجمعية بمقر كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.  

بية  - إنتاج وثائق ومعينات تربوية وتواصلية وملصقات ومطويات لل�ت
ي هذا الصدد 

البيئية والتعبئة وللتحسيس. وقد أنتجت الجمعية �ن
معرضا حول تدب�ي النفايات يتكون من 13 لوحة معروضة بالمراكز 
الوطنية  بية  ال�ت وزارة  ن  ب�ي اكة  ال�ش إطار  ي 

�ن المحدثة  البيئة  بية  ال�ت
والجمعية بـ 18 مدينة، ليستفيد منها المتعلمات والمتعلمون من 
ورقية  نسخة   6000 الجمعية  منها  طبعت  مؤطرة،  زيارت  خالل 
لتوزيعها عىل 5000 مؤسسة تعليمية ودور الشباب والجمعيات، كما 
ائط فيديو و3 دالئل حول تدب�ي النفايات وعدد  أنتجت الجمعية 3 �ش

كب�ي من الملصقات التحسيسية.
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الملحقات
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مجال التشخيص:. 1

بية والتكوين لجهة كاديمية الجهوية لل�ت قليمية )النيابة(:الئ المديرية الإ

رمزهااسم المؤسسة

سنة إحداثهاعنوانها

توفر سكن إداريمساحتها

زعدد الئطر الدارية عدد المدرس�ي

عدد الئعوانعدد التالميذ

çç:موقع المؤسسة بالنسبة للحي المستهدف

استمارة التشخيص األويل لوضعية
إنتاج النظافة بالمؤسسة الملحق 01

çç:تصميم مبسط للمؤسسة
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عنارص التشخيص: . 2

ççالمستوى العام للنظافة

العددالمرافق
ة  وث�ي

التنظيف
عدد سالت 
المهمالت

الجداريات 
ودعامات 
رشاد  الإ

والتحسيس

المستوى 
العام 
للنظافة

عدد النقط 
السوداء

مدخل المؤسسة

سور المؤسسة

ي
ار

د لإ
ح ا

جنا
المكاتبال

المرافق 
الصحية

ذكور

إناث

الممرات

ي
بو

ت �
 ال

ح
جنا

ال

الفصول

ات المخت�ب

الممرات

المكتبة

القاعة متعددة التخصص

....

ق 
راف

لم
ا

ية
ح

ص
ال

المراحيض
ذكور

إناث

المغاسل

الساحات

اء المساحات الخرصز

المالعب الرياضية

ق 
راف

م
رى

خ
أ

خالصة:



ك لنظافة المدارس المغربية نتاج المش�ت الإ
24

ت
ا

ش
رس

مؤ
ال

 نسبة تجميع 	 
ي المدرسة 

النفايات �ز

نسبة النقاط 	 
ي المدرسة 

السوداء �ز

ات 	  ز  نسبة التجه�ي
الخاصة بالتجميع 

المحافظ عليها 
ي 

ي أحسن حالة �ز
�ز

المدرسة

ççبوي والتوعوي المجال ال�ت

بية والتحسيس بأهمية المحافظة عىل النظافة خالل السنوات الثالث  الئنشطة المنجزة بالمؤسسة لل�ت
الماضية

كاءالموضوعالعدد تاريخ النجازعدد المستفيدينال�ش

مجال النفتاح عىل المحيط الخارجي

بية والتحسيس بأهمية المحافظة عىل  ي مجال ال�ت
الئنشطة المنجزة من طرف المؤسسة لفائدة الساكنة �ز

النظافة خالل السنوات الثالث الماضية

كاءالموضوعالعدد عدد ال�ش
المستفيدين

تاريخ النجاز
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çç: ي
المجال المعر�ز

بوية والتلميذات والتالميذ  دارية وال�ت ي لالئطر الإ
استمارة تقييم المستوى المعر�ز

والئعوان

معلومات عامة عن المستجوب:

السم 
الشخصي 

والعائىلي

المهمة / الفئة:
السنالجنس

المستوى 

الدراسي تلميذعونإطار تربويإطار إداري

لنعمالسؤال
التعليل: لماذا؟ / من يتحمل 

مسؤولية ذلك؟ / لمن يعود الفضل 
ي ذلك؟

ي ذلك؟ ما هي مسؤوليتك �ز
�ز

هل أنت راض عن مستوى النظافة ببالدنا بصفة عامة؟

ي ذلك؟
هل تتحمل جزء من المسؤولية �ز

هل أنت راض عن مستوى نظافة مدينتك؟

ي ذلك؟
هل تتحمل جزء من المسؤولية �ز

هل أنت راض عن مستوى نظافة حيك؟

ي ذلك؟
هل تتحمل جزء من المسؤولية �ز

هل أنت راض عن مستوى النظافة بمدرستك؟

ي ذلك؟
هل تتحمل جزء من المسؤولية �ز

هل أنت راض عن مستوى نظافة بيتك؟

ي ذلك؟
هل تتحمل جزء من المسؤولية �ز

هل النظافة بالنسبة لك تتم تلقائيا أم هي إنتاج 
جماعي؟
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ي إنتاج النظافة؟
هل لك جزء من المسؤولية �ز

ي تنتجها المؤسسة؟
هل تعرف أنواع وكميات النفايات ال�ت

ي تنتجها المؤسسة؟
هل تعلم مص�ي النفايات ال�ت

هل أنت راض عن مص�ي هذه النفايات؟

ي 
هل لديك معلومات حول مدة حياة بعض النفايات �ز

الطبيعة؟

ز النفايات أهمية ما بالنسبة لك ؟ هل لفرز وتثم�ي

ي 
ي نظرك يمكن لفرز النفايات وتثمينها أن يساهم �ز

هل �ز
حل مشكل تدب�ي النفايات ببالدنا؟

ي بيتك؟
هل يمكنك اعتماد عملية فرز النفايات �ز

ي 
هل تعتقد أن عملية فرز النفايات من المنبع ممكنة �ز

بالدنا؟

هل يمكن للمدرسة أن تساعد عىل اعتماد عملية فرز 
ي حيك؟

النفايات من المنبع �ز

ات المؤرسش

بوية والتلميذات والتالميذ والئعوان العارفون دارية وال�ت نسبة الئطر الإ

ك للنظافة نتاج المش�ت بتقنيات وإجراءات فرز النفايات وتجميعها وتثمينهابمفهوم الإ

الملحق 02
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ي مجال الحكامة الجيدة:. 1
بوي �ز ي وال�ت

ز التق�ز الجانب�ي

عداد المسبق لكل نشاط من خالل بلورة بطاقة تقنية تتضمن اسمه وتاريخ ومدة ومكان إنجازه وأهدافه 	  االإ
ية ومالية ووسائل وأدوات. )الملحق 7( وفئاته المستهدفة وفقراته ومتطلبات إنجازه من موارد ب�ش

ن وأفضل جناح 	  ، كشبكة التقييم لتحديد القسم المتم�ي ن إعداد دعامات التدب�ي ووضعها رهن إشارة المتدخل�ي
ومرفق.

بية والتحسيس، من خالل الحرص 	  إيالء أهمية قصوى للتواصل بمختلف أشكاله واعتبارها وسيلة فعالة لل�ت
عىل:

ي - 
بوية وأعوان النظافة وتلميذات وتالميذ النادي البي�أ دارية وال�ت تنظيم نشاط تواصىلي مع االأطر االإ

وع  كاء المؤسسة، للتعريف بم�ش وأعضاء مكتب جمعية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتالميذ و�ش
ك للنظافة وتحسيسهم وتوعيهم بأهميته وحثهم عىل المشاركة فيه بجدية  نتاج المش�ت مؤسسة االإ

وفعالية.
وأطر -  التالميذ  التلميذات  مع  للتواصل  االأسبوع  ي 

�ن مرة  توفرت،  إن  المدرسية،  ذاعة  االإ استعمال 
ذاعة المدرسية مسبقا واالستعداد لها.  كائها المدعوين، مع إعداد برنامج االإ المؤسسة و�ش

استعمال وسائل التواصل االأخرى من جداريات وشعارات وملصقات ومطويات...- 
دارة مع التالميذ-  ي للتواصل مع التالميذ وسبورة لتواصل االإ

تخصيص سبورة للنادي البي�أ
ن تالميذ القسم وزواره-  ن قاعات الدروس بسبورة خلفية تخصص للتواصل ب�ي تجه�ي
عالم والتواصل والشبكات االجتماعية -  ي وسائل االإ

ضمان ن�ش أنشطة المؤسسة �ن
نجاح المسابقة، من خالل الحرص عىل:	  ن مختلف الفرقاء الإ اعتماد المقاربة التشاركية وتحف�ي

ك للنظافة والمواطنة البيئية« بشكل تشاركي وتوقيعه -  نتاج المش�ت عداد ميثاق »مدرسة االإ تنظيم ورشة الإ
ي المسابقة 

من طرف كل االأطراف المشاركة �ن
، وتنقيط كل -  ن تشكيل لجان تتضمن ممثىلي التالميذ لتقييم درجة نظافة كل قاعة وكل مرفق كل أسبوع�ي

ن وأفضل جناح ومرفق قسم وتحديد القسم المتم�ي
ذاعة المدرسية -  ن خالل حصة االإ ن للقسم المتم�ي تخصيص كأس للنظافة تسلم بداية كل أسبوع�ي
ين بكل قسم وكتابة أسمائهم عىل سبورة التالميذ -  ن ن والتلميذات والتالميذ المتم�ي تكريم المدرس�ي

ي االحتفاالت المدرسية
شادة بهم �ن بالقسم بصفة دورية مع االإ

األنشطة الممكن برمجتها الملحق 02
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انفتاح المؤسسة عىل محيطها، من خالل الحرص عىل: 	 
ي حمالت التحسيس والنظافة باالأحياء المجاورة.- 

اك التالميذ �ن إ�ش
ك فيها أو يديرها مدير المدرسة واالآباء واالأمهات، -  ات وحلقات نقاش تربوية يش�ت عقد ندوات ومحارصن

كة  لقائها مسئولون من مندوبية الصحة أو الجماعة المحلية أو �ش والمعلمون والمعلمات ويدعى الإ
قليم... التدب�ي المفوض للنفايات أو قطاع البيئة بالمدينة أو االإ

ن نفايات المؤسسة بشكل تشاركي والحرص عىل أجرأته 	  إعداد دليل المساطر الخاص بتدب�ي وتثم�ي
ي ملف خاص 	 

وع �ن تعبئة وجمع الوثائق المالية للم�ش
ي إطار المسابقة )الملحق 9: نموذج تقرير عن نشاط(	 

إعداد تقارير معزز بالصور لمختلف االأنشطة المنجزة �ن

ي مجال تدب�ي النفايات:. 2
ي �ز

الجانب التق�ز

ن المؤسسة بحاويات مختلفة االألوان لفرز نفايات المؤسسة	  تجه�ي
ن قاعات الدروس ومختلف مرافق المؤسسة وفضاءاتها بسالت مختلفة االألوان لجمع النفايات منفصلة 	  تجه�ي

حسب طبيعتها
ك للنظافة والمحافظة عىل االأوساط والموارد الطبيعية	  نتاج المش�ت إنجاز جداريات وكتابة شعارات خاصة باالإ
ك للنظافة بكل قاعات الدراسة 	  نتاج المش�ت توف�ي ملصقات خاصة بالنظافة واالإ
اء للمؤسسة 	  توف�ي وسائل صيانة المساحة الخ�ن
اء والعضوية للمؤسسة 	  تخصيص مكان وتوف�ي وسائل إنتاج السماد الطبيعي انطالقا من النفايات الخ�ن
عادة التدوير، خاصة الورق	  تخصيص مستودع لجمع النفايات القابلة الإ
عادة التدوير وخاصة الورق	  ي جمع النفايات القابلة الإ

ن �ن ف�ي التعاقد مع أحد المح�ت
 	

ي مجال تدب�ي النفايات. 3
بوي �ز الجانب ال�ت

ي االأسبوع وفقا لفقرات معدة مسبقا ل:	 
ذاعة المدرسية يوما �ن استعمال االإ

حث التلميذات والتالميذ عىل الحفاظ عىل النظافة الشخصية )الجسم والمالبس والكتب والدفاتر - 
واالأدوات...(

المتعددة التخصصات، -  حثهم عىل االستخدام االأمثل لمرافق المدرسة )حجرات الدراسة،القاعة 
اء، الساحة والمالعب، المراحيض... الخ( المكتبة، المساحة الخ�ن

غرس فيهم حب النظافة وتعويدهم عىل المحافظة عىل نظافة المرافق المدرسية- 
ين واالأقسام واالأجنحة النظيفة.-  ن شادة بالتلميذات والتالميذ المتم�ي االإ
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ن تالميذ مختلف االأقسام 	  ي من خالل إعداد وتنفيذ برنامج يهدف إىل خلق منافسة ب�ي
تفعيل دور النادي البي�أ

ي مجال:
�ن

ي ذلك تقليم االأظافر وقص الشعر ومشطه وغسل االأسنان - 
المحافظة عىل نظافتهم الشخصية )بما �ن

والوجه واليدين...( واالعتناء بقاعة دراستهم وتنظيفها وتزينها
ي المواضيع ذات الصلة بالمسابقة. - 

إعداد البحوث العلمية وإنجاز المجالت الحائطية �ن
نظافة -  وبرنامج مجموعات  الزمن  التالميذ واستعمال  تتضمن الئحة  الحائطية  القسم  إنجاز مجلة 

القسم وحكم وأقوال مأثورة ذات صلة بالمسابقة...
تنشيط ورشات حول عزل النفايات وتحديد مدة حياتها وتدوير الورق...- 
تنشيط رواق تحسي�ي بواسطة معرض حول النفايات- 
ك -  المش�ت نتاج  االإ المجاورة بخصوص  االأحياء  ي 

�ن أو  المدرسة  داخل  التوعية  وتنفيذ حمالت  برمجة 
للنظافة والمحافظة عىل الممتلكات الخاصة والعمومية. 

المهمة -  الطبيعية  واالأوساط  المجاورة  االأحياء  ي 
و�ن المدرسة  داخل  للنظافة  حمالت  وتنفيذ  برمجة 

بالمنطقة
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قليم أو الجهة، ولمواقع -  بية البيئية لجمعية مدرسي علوم الحياة واالأرض باالإ برمجة زيارات لمركز ال�ت
بيئية ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية بالمنطقة

النشاط ر.ت

ان
مك

ال

المستهدفون/ المدعوونالتاريخ والمدة

وع 1 الم�ش حول  تواصىلي  لقاء  تنظيم 
االأسبوع الرابع من أكتوبر - 3 

ساعات 
مديري ومنسقي االأندية البيئية 
قليم بالمؤسسات التعليمية باالإ

2
وع  الم�ش انطالق  حفل  تنظيم 
التعليمية بالمؤسسات 

االأسبوع االأول من يناير - 3 ساعات 
بوية  وال�ت دارية  االإ االأطر 
المختارة  بالمؤسسات 
والمدعوين كاء  وال�ش

3

إحداث أو تجديد نادي البيئة - 
والصحة بالمؤسسات المشاركة  

إجراء التشخيص االأوىلي لوضعية - 
إنتاج النظافة بالمؤسسة

ي من يناير -  نصف 
االأسبوع الثا�ن

يوم
مدير المؤسسة ومنسق النادي 
المشاركة  ي 

�ن ن  الراغب�ي والتالميذ 

4
عمل  وبرنامج  خطة  إعداد 
وع الم�ش إطار  ي 

�ن المؤسسة 
اير - 3  االأسبوع االأول من ف�ب

ساعتان 
وع  اللجنة المدرسية لقيادة الم�ش

5
الخاص  المساطر  دليل  اعتماد 
المؤسسة  نفايات  ن  وتثم�ي بتدب�ي 

اير - 3 ساعات  ي من ف�ب
االأسبوع الثا�ن

لقيادة  المدرسية  اللجنة 
المؤسسة  أطر  ي 

وبا�ت وع  الم�ش
البيئة  نادي  وتالميذ 
النظافة. وأعوان  والصحة 

6
إعداد  ورشة  وتأط�ي  تنظيم 
ك  المش�ت نتاج  االإ »مدرسة  ميثاق 
البيئية« والمواطنة  للنظافة 

اير - 3 ساعتان  االأسبوع الثالث من ف�ب

بوية  وال�ت دارية  االإ االأطر 
النظافة  وأعوان  بالمؤسسات 
وأولياء  آباء  جمعية  وممثىلي 
... ي

التالميذ وتالميذ النادي البي�أ

7

مؤطري  لفائدة  ي 
تكوي�ن لقاء  تنظيم 

فرز   - حول:  البيئية  االأندية  وتالميذ 
طرق  المنبع-  من  النوعي  النفايات 
والبالستيك الورق  ن  وتثم�ي تدوير 

طرق إنتاج السماد العضوي	 

اير - 3  االأسبوع الثالث من ف�ب
ساعات

لقيادة  المدرسية  اللجنة 
البيئة  نادي  وتالميذ  وع  الم�ش
النظافة. وأعوان  والصحة 

مقرتح برنامج عمل بالمديرية اإلقليمية 
يف إطار مرشوع مدرسة اإلنتاج المشرتك للنظافة عىل مستوى 

المؤسسات التعليمية
الملحق 03
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8

ن  وتزي�ي وبستنة  نظافة  حملة  تنظيم 
التواصل  بوسائل  نها  وتجه�ي المدرسة 
وصيانة  وتثمينها  النفايات  وتدب�ي 
 - جداريات  اء:  الخ�ن المساحات 
أدوات  - حاويات –  - سالت  ملصقات 
 )Composteur( بستنة – وسلة التسبيخ

اير - نصف  االأسبوع الرابع من ف�ب
يوم

بوية  وال�ت دارية  االإ االأطر 
النظافة  وأعوان  بالمؤسسات 
وأولياء  آباء  جمعية  وممثىلي 
... ي

التالميذ وتالميذ النادي البي�أ

9
ي 

�ن المؤسسة  عمل  برنامج  تنفيذ  تتبع 
والتواصل بالحكامة  المتعلق  جانبه 

وعشهرا مارس وأبريل اللجنة المدرسية لقيادة الم�ش

10

المؤسسة  عمل  برنامج  تنفيذ  تتبع 
بية  ال�ت حمالت  بوي:  ال�ت جانبه  ي 

�ن
تنظمها  ي 

ال�ت والنظافة  والتحسيس 
داخل  تالميذها  لفائدة  المؤسسة 
المؤسسة ولفائدة سكان االأحياء المجاورة 
القريبة الطبيعية  االأوساط  وزوار 

وعشهرا مارس وأبريل اللجنة المدرسية لقيادة الم�ش

11

اف عىل تنظيم المؤسسة الأمسية  االإ�ش
ك للنظافة(  نتاج المش�ت بيئية )حفل االإ
ي 

�ن ثقافية  وأنشطة  ورشات  يتضمن 
م�ح،)…  )شعر  ي 

البي�أ المجال 
النظافة  حول  ية  تعب�ي لوحات  إعداد 
بيئية معارض   - النوعي  والفرز 

منتصف أبريل

12

لالأرض:  العالمي  اليوم  إحياء 

المؤسسات  منجزات  عرض 
المشاركة واالأحياء 

الفائزين  عىل  الجوائز  توزيع 
المشاركة  المؤسسات  من 

نهاية أبريل

بوية  وال�ت دارية  االإ االأطر 
وممثىلي  النظافة  وأعوان 
وأولياء  وآباء  أمهات  جمعية 
النادي  وتالميذ  التالميذ 
المشاركة بالمؤسسات  ي 

البي�أ

13

السنوي -  الحفل  ي 
�ن المشاركة 

باالأكاديميات  ن  للتم�ي
والتكوين بية  لل�ت الجهوية 

نتاجات-  االإ عرض 

نهاية يوليوز
ممثىلي اللجان المدرسية لقيادة 
وع بالمؤسسات المشاركة. الم�ش
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التاريخ والمدةالمكانالنشاط 1

وع  تنظيم لقاء تواصىلي حول الم�ش
االأسبوع الرابع من 

أكتوبر - 3 ساعات 

ح القيام بها من طرف لجنة القيادة بالمؤسسة جراءات المق�ت الإ

الجراءات
تاريخ 
جراء الإ

المسؤولالمتطلبات

تنظيم لقاء للجنة قيادة 
وع مع السيد  الم�ش

قليمي  المدير االإ

قبل 15 
أكتوبر

رئيس المؤسسة إعداد وتقديم طلب اللقاء للسيد المدير االقليمي

ء للقاء عداد والته�ي االإ
من 15 إىل 
22 أكتوبر

أ القاعة. 1 ته�ي

· الكراسي	

· جهاز وشاشة العرض	

· الالفتة والملصقات	

إعداد برنامج اللقاء وطبعه. 2

أ الئحة الحضور وبطاقة التقييم. 3 ته�ي

أ الكلمات والعروض. 4 ته�ي

ن. 5 أ ملف المشارك�ي ته�ي

تنظيم حفل الشاي . 6

منسق لجنة القيادة

تنظيم اللقاء
من 22 إىل 
30 أكتوبر

· استقبال الحضور وتسجيله عىل لوائح الحضور	

· نامج	 حيبية وتقديم ال�ب إلقاء الكلمة ال�ت

· إلقاء العروض	

· مناقشة العروض	

· حفل شاي	

· اختتام اللقاء	

منسق لجنة القيادة

بطاقات تقنية لتنظيم األنشطة الملحق 05الملحق 04
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ر.ت
مضمون 
النشاط 

المكان
التاريخ 
والمدة

 فئة وعدد 
المستفيدين 

نجاز تكلفة الإ
سطر 

انية ز الم�ي

أهداف النشاط

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

اتالنتائج المنتظرة المؤرسش

المقررالشركاء المنظمون

صورتان للنشاط موجز عن خطوات انجاز النشاط:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

نموذج تقرير عن نشاط الملحق 05
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اتباع  يجب  جيد،  بشكل  ها  وتدب�ي بالمدرسة  النفايات  كميات  تخفيض  ونجاعة  واستمرارية  نجاح  لضمان 
تشاركية  مقاربة  وفق  الدليل  هذا  إعداد  ة،  االأخ�ي هذه  وعىل  المؤسسة.  نفايات  ن  وتثم�ي لتدب�ي  ي 

إجرا�أ دليل 
البيئة  نادي  تالميذ  طرف  من  إجراءه  ح  نق�ت بها،  النفايات  تدب�ي  لوضعية  أوىلي  تشخيص  إجراء  عىل  تعتمد 
بالمؤسسة  النفايات  تدب�ي  وضعية  تشخيص  استمارة  ملء  خالل  النادي،من  منسق  بمساعدة  والصحة 

استمارة تشخيص وضعية تدب�ي النفايات بالمؤسسة

أنواع النفايات

ية
ئو

لم
ا ا

ته
سب

ون
ها 

ميت
ك

أماكن تواجدها:

قاعات الدراسة- 

الساحة - 

المكتبة - 

اء-  الفضاءات الخرصز

المكاتب الدارية- 

 -...

: استعمالها الئصىلي

 التنظيف- 

الدراسة- 

التعليب- 

ب-  كل وال�ش الئ

 -...

من يجلبها: 

الئطر الدارية

الئساتذة - 

التالميذ- 

أعوان النظافة- 

 -...

الحلول الممكنة:

تخفيض كمياتها- 

تخفيض حجمها- 

عزلها- 

جمعها- 

بيعها- 

إعادة استعمالها- 

تسبيخها- 

ورق

أدوات مدرسية 
غ�ي صالحة )أقالم 

فارغة، أقالم 
الرصاص، مقصات، 
منجرات، مسطرات 

مكسورة...(

أغلفة المأكوالت 
 Emballages

وبات  علب الم�ش
)قارورات زجاج أو 
بالستيك أو علب 

ألمونيوم...(

توجيهات إلعداد دليل إجرايئ لتدبري 
وتثمني النفايات بالمؤسسة الملحق 06
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الكرتون

اء  النفايات الخ�ن

النفايات العضوية

أدوات التنظيف 
غ�ي الصالحة 

)المكنسات 
واالأسطل...(

مخلفات البناء 
والصيانة )علب 
وفرش الصباغة 

والمصابيح 
واالأسالك...(

مخلفات أخرى...

ك يساهم فيه كل من يجلب إليها النفايات  من خالل هذا البحث، ينشأ الوعي بأن نظافة المدرسة هي إنتاج مش�ت
ي كيفية التعامل مع 

وري إىل حد ما ومرتبط بنمط عيشنا. ومن هنا وجب التفك�ي �ن من أجل استعمال أصىلي رصن
ك للنظافة بالمدرسة.  نتاج المش�ت النفايات وتعاون الجميع من أجل االإ

ي إعداد 
وع �ن بعد إجراء هذا التشخيص، يقدم تالميذ نادي البيئة والصحة بالمؤسسة نتائج بحثهم، ويتم ال�ش

: ن نفايات المؤسسة من خالل العمل بشكل جماعي عىل ملء الجدول التاىلي ي لتدب�ي وتثم�ي
دليل إجرا�أ
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أنواع النفايات
كميتها 

ونسبتها 
المئوية

كيف يجب التعامل مع كل نوع 
منها؟

تخفيض كمياتها- 

تخفيض حجمها- 

عزلها- 

جمعها- 

بيعها- 

إعادة استعمالها- 

تسبيخها- 

ي القمامة- 
رميها �ن

ي 
ما هي مسؤولية كل طرف �ز

ها وتثمينها؟ تدب�ي

مدير المؤسسة- 

داري-  الطاقم الإ

المدرسون- 

ي- 
تالميذ النادي البي�ئ

ي التالميذ- 
با�ت

أعوان النظافة- 

ورق

صالحة  غ�ي  مدرسية  أدوات 
)أقالم فارغة، أقالم الرصاص، 
مسطرات  منجرات،  مقصات، 

مكسورة...(

 Emballages أغلفة المأكوالت

)قارورات  وبات  الم�ش علب 
علب  أو  بالستيك  أو  زجاج 

ألمونيوم...(

الكرتون

اء  النفايات الخ�ن

النفايات العضوية

الصالحة  غ�ي  التنظيف  أدوات 
)المكنسات واالأسطل...(

مخلفات البناء والصيانة )علب 
والمصابيح  الصباغة  وفرش 

واالأسالك...(

مخلفات أخرى...
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ح تبويب الدليل مق�ت

أهداف الدليل:- 

يهدف هذا الدليل إىل تحديد مستوى النظافة المطلوب إنتاجه بالمؤسسة بشكل دقيق وكذا االإجراءات الواجب 
نتاج النظافة بهذا المستوى، وطبقا لمبادئ وقيم التنمية المستدامة. القيام بها بشكل متواصل الإ

مستوى النظافة المطلوب إنتاجه بالمؤسسة:- 

النظافة الشخصية للتلميذات والتالميذ: نظافة المالبس - نظافة الحذاء - العناية بالشعر  -1

ة أو الزي  ن ام بلباس ال�ب ن ل�ت وقصه )بالنسبة للذكور( - تقليم االأظافر ونظافتها نظافة االأسنان - االإ

المدرسي

نظافة البناية المدرسة والحفاظ عىل أدواتها وأثاثها -2

اء: نظافة سور المدرسة وخلوه من العبث - صالحية باب المدرسة 	  الساحات والممرات والفضاءات الخ�ن
المهمالت  الرياضية- وجود سالت  والمالعب  والممرات  الساحات  لنظافة  العام  المستوى  مدخلها-  ونظافة 
وتوزيعها عىل مرافق المدرسة - خلو الجدران والممرات من العبث - سالمة المفاتيح الكهربائية والمصابيح - 

اء والعناية بها المستوى العام لنظافة الفضاءات الخ�ن
قاعات الدروس والمالعب الرياضية: نظافة أرضية الفصول والمالعب الرياضية، وجود سالت المهمالت 	 

ونظافتها - خلو جدران الفصول والمالعب من العبث والمسام�ي - سالمة المفاتيح الكهربائية والمصابيح ومآخذ 
الكهرباء - سالمة النوافذ ونظافتها - سالمة السبورات وخلوها من العبث - سالمة أبواب الفصول وأقفالها - سالمة 

الطاوالت ومكتب المدرس وخلوها من العبث - نظافة الكتب المدرسية والدفاتر
نظافة 	   - ب  وال�ش اليدين  غسل  وأحواض  المراحيض  صالحية  ب:  وال�ش الغسل  وأحواض  المراحيض 

ب - وجود سالت المهمالت ونظافتها - خلو جدران المراحيض من  المراحيض وأحواض غسل اليدين وال�ش
ب - سالمة أبواب المراحيض وأقفالها - سالمة المفاتيح  العبث - سالمة صناب�ي الماء بالمراحيض وحوض ال�ش

الكهربائية والمصابيح - توفر خرطوم الماء لنظيف المراحيض - توفر مواد التنظيف وصابون غسل اليدين

عادة  -3 كيفية التعامل مع النفايات: اعتماد عملية فرز النفايات - جمع الورق وتخزينه وإرساله الإ
تدويره - القيام بعملية التسبيخ أو التسميد

جراءات الواجب القيام بها بشكل متواصل:  الإ

ن بالمؤسسة انطالقا من ملء الجدول  تتم صياغة هذه االإجراءات باعتماد المقاربة التشاركية بمساهمة كل الفاعل�ي
وع.  ي الم�ش

ن االعتبار خصوصيات المؤسسة وانخراطها �ن يع المدرسي وأخذا بع�ي التاىلي اعتمادا عىل الت�ش
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مجال 
نتاج  االإ

ك  المش�ت
للنظافة

المسؤوليات والمهام

النظافة 
الشخصية 
للتلميذات 

والتالميذ

الساحات 
والممرات 

الفضاءات 
اء الخ�ن

قاعات 
الدروس 

والمالعب 
الرياضية

المراحيض 
وأحواض 

الغسل 
ب وال�ش

ن  تدب�ي وتثم�ي
النفايات

المسؤولون:

المدير، الناظر، المقتصد، 
الحراس العامون، 

المعيدون،المدرسون، تالميذ 
ي تالميذ 

، با�ت ي
النادي البي�أ

المؤسسة، أعوان النظافة، 
ممثىلي جمعية أولياء التالميذ.

المهام ونطاق االأداء

كيفية التعامل مع مختلف 
أنواع النفايات

الجدولة الزمنية للتدخل

الملحق 07
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ح تضمن الميثاق لجزأين، جزء خاص بالحقوق  بما أن شعار المسابقة هو »مدرسة نظيفة، حق وواجب«، نق�ت
ام بالواجبات الفردية  ن ل�ت ن التمتع بالحقوق، واالإ وجزء خاص بالواجبات، مع الحرص عىل تحقيق التوازن ب�ي
والثقافية، عىل  والصحية  البيئية  ن  المواطن�ي حقوق  تضمن  ي 

ال�ت المرجعيات  عىل  اعتمادا  وذلك  والجماعية، 
ي للبيئة والتنمية المستدامة 

ن الدولية والدستور، ثم الميثاق الوط�ن رأسها المرجعية الدينية والمواثيق والقوان�ي
اتيجية  س�ت االإ ا  وأخ�ي والتكوين،  بية  لل�ت ي 

الوط�ن والميثاق 
يتم  أن  عىل   .2030  –  2015 التعليم  الإصالح  الوطنية 
ي إطار ديباجة مقتضبة، 

التنصيص عىل هذه المرجعيات �ن
وأن يتم تحديد الحقوق والواجبات بناء عىل كون:

يمان ويحث 	  ن النظافة واالإ ديننا الحنيف يربط ب�ي
عىل حسن تدب�ي الموارد الطبيعية والرفق بكل 

المخلوقات،

عىل 	  يشدد  نسان  الإ لحقوق  العالمي  عالن  الإ
ي التعلم، ووجوب أن تهدف 

حق كل شخص �ن
كامالً  إنماء  نسان  االإ شخصية  إنماء  إىل  بية  ال�ت
ورة تحمل كل  )المادة 26(، كما يشدد عىل رصن
فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده 
لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كامالً )المادة 29(.

ي الفصل31، 	 
دستور المملكة ل2011 ينص، �ن

عىل وجوب عمل الدولة والمؤسسات العمومية 
ابية عىل تعبئة الوسائل المتاحة  والجماعات ال�ت
ن  لتيس�ي أسباب استفادة المواطنات والمواطن�ي
ي 

�ن والعيش  الماء  عىل  الحصول  ي 
�ن الحق  من 

ي التنمية المستدامة،
بيئة سليمة والحق �ن

المستدامة 	  والتنمية  للبيئة  ي 
الوط�ز الميثاق 

ي جزئه المتعلق بالحقوق والواجبات، 
، �ن يعت�ب

ي بيئة سليمة 
ي العيش �ن

أن لكل شخص الحق �ن
ي 

�ن والحق  الحياة،  وجودة  الصحة  له  تضمن 
من  يمكنانه  وتكوين  تعليم  من  االستفادة 
راسها  عىل  البيئية  وواجباته  حقوقه  ممارسة 

، ي
اث الطبيعي والثقا�ن واجب حماية البيئة وتثمينها وضمان ديمومة ال�ت

تو جيهات إلعداد ميثاق مدرسة اإلنتاج 
المشرتك للنظافة والمواطنة البيئية  الملحق 07
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ي قسمه االأول الخاص بالمبادئ االأساسية - حقوق وواجبات 	 
�ن بية والتكوين،  ي لل�ت

الميثاق الوط�ز
العناية  بوية  ال�ت المؤسسات  ن عىل تدب�ي  ف�ي الم�ش االأفراد والجماعات، يشدد من جهة عىل واجب 
ن المثال والقدوة  ن للمتعلم�ي بمؤسساتهم من كل الجوانب، ومن جهة أخرى عىل واجب إعطاء المرب�ي
ي المظهر والسلوك واالجتهاد والفضول الفكري والروح النقدية البناءة. كما ينص عىل حق التالميذ 

�ن
سهام  ات والمعدات والمراجع واالإ ن ي الحياة المدرسية وعىل واجب عنايتهم بالتجه�ي

ي المشاركة �ن
�ن

ي االأنشطة الموازية. 
النشيط �ن

بية عىل 	  ن جعل ال�ت صالح التعليم 2015 – 2030 عىل أنه يتع�ي اتيجية لإ س�ت ا، تنص الرؤية الإ وأخ�ي
اتيجيا ال محيد عنه،  ،...، خيارا اس�ت ي

القيم الديمقراطية والمواطنة الفاعلة وفضائل السلوك المد�ن
يتم ت�يفه من خالل: 

· ام بالواجبات الفردية والجماعية؛	 ن ل�ت ن التمتع بالحقوق، واالإ الحرص عىل تحقيق التوازن ب�ي

· ي 	
وع المؤسسة، من قبيل االنخراط �ن ي إطار م�ش

وضع صيغ محفزة عىل الخدمة التطوعية للتالميذ...، �ن
ي تقييم 

، مع احتسابها �ن ي
برامج الرتيبة البيئية أو الطرقية، والمبادرات ذات الطابع االجتماعي والتضام�ن

؛ ي
مردودهم الدراسي والتكوي�ن

· بمحيط 	 المرتبطة  الفضاءات  من  تتشكل  ي 
ال�ت الخارجي،  المحيط  مع  الجسور  مد  ي 

�ن المدرسة  إسهام 
هذه  استعمال  حسن  ضمان  أجل  من  وذلك،  التالميذ...  من  ة  كب�ي أعداد  ترتادها  ي 

وال�ت المدرسة، 
ي تحصينها من السلوكات الال مدنية، وتنمية قيم المواطنة، وتشجيع التواصل 

سهام �ن الفضاءات، واالإ
... ي

ي والف�ن
ي والريا�ن

الثقا�ن

الملحق 08
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التحول إىل مدارس نظيفة  ن المؤسسات عىل  تعت�ب مسابقة »مدرسة نظيفة، حق وواجب« وسيلة لتحف�ي
ي هذا النظام من خالل 

ك للنظافة. ويتمظهر انخراط المؤسسة التعليمية �ن نتاج المش�ت ي نظام االإ
منخرطة �ن

تجليات تهم أربع جوانب: 

ي
الجانب القانو�ز

ي توفر 
يتجىل �ن

المؤسسة عىل:

اكة  ك للنظافةاتفاقيات رسش نتاج المش�ت وع االإ ي م�ش
تؤطر عملية انخراط المؤسسة �ن

ي خاص بالنظافة
دليل إجرا�ئ

ي هذا 
يحدد بشكل دقيق مستوى النظافة المطلوب إنتاجه، والمتدخلون �ن

ي ذلك كيفية التعامل مع 
نتاج، ومهامهم ونطاق وكيفية تدخلهم، بما �ن االإ

مختلف النفايات، والجدولة الزمنية لذلك

ك للنظافة نتاج المش�ت ميثاق الإ

ام بنوده من  ام باح�ت ن ل�ت يتم إعداده بشكل تشاركي والتوقيع عليه واالإ
ك للنظافة بالمؤسسة من أطر  نتاج المش�ت ي االإ

ن �ن طرف كل المتدخل�ي
كاء المؤسسة من  إدارية وتربوية وأعوان النظافة والتلميذات والتالميذ و�ش

، وجمعية آباء وأولياء التلميذات والتالميذ، وجمعيات االأحياء  ن المنتخب�ي
بوية المهتمة بالبيئة والصحة والثقافة، والقطاع  المجاورة، والجمعيات ال�ت

الخاص.

ي
الجانب التق�ز

ي توفر 
يتجىل �ن

المؤسسة عىل:

لجمع نفايات المؤسسة منفصلة حسب طبيعتها بهدف تثمينهاحاويات نفايات مختلفة الئلوان 

سالت نفايات مختلفة الئلوان
لجمع النفايات منفصلة حسب طبيعتها بقاعات الدروس ومختلف مرافق 

المؤسسة وفضاءاتها

جداريات وشعارات وملصقات 
ك للنظافة نتاج المش�ت مرتبطة بالإ

ي مجال المحافظة عىل النظافة والبيئة 
ي عىل السلوك �ن لما لها من تأث�ي إيجا�ب

اء  اءوسائل صيانة المساحة الخرصز الستعمالها كلما تطلب االأمر ذلك لصيانة مساحات المؤسسة الخ�ن

جانب تدب�ي 
ز النفايات  وتثم�ي

ي توفر 
يتجىل �ن

المؤسسة عىل:

مكان ووسائل إنتاج السماد 
الطبيعي 

اء والعضوية للمؤسسة عوض إتالفها لالستفادة من النفايات الخ�ن

مستودع لجمع النفايات 
عادة التدوير، خاصة الورق، عوض حرقها أو  لجمع النفايات القابلة الإ

إتالفها 

ي جمع 
ز �ز ف�ي تعاقد مع أحد المح�ت

عادة التدوير  النفايات القابلة لإ
وخاصة الورق

لضمان توجيهها إىل وحدات إعادة التدوير وتثمينها

الجانب 
البيداغوجي 

: ي
يتجىل �ن

تنظيم أنشطة تربوية وبرامج 
ومشاريع بيداغوجية نموذجية

نتاج  يجابية نحو االإ لتنمية اتجاهات التلميذات والتالميذ االإ
ك للنظافة وجعلهم يطبقون مكتسباتهم المعرفية  المش�ت

العلمية، النظرية والتطبيقية المرتبطة  بالمحافظة عىل البيئة 
ي البيئة المدرسية وخارجها

والصحة، بطريقة عملية �ن

توجيهات إلعداد وتنظيم مسابقة 
مدرسة نظيفة، حق وواجب الملحق 08
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ي المسابقة لكل المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بمختلف أسالكها، ويتم 
يفتح باب التسجيل �ن

االإخبار بذلك من خالل إعالن مكتوب يرسل إىل كافة المؤسسات التعليمية مرفوقا بملصق المسابقة خالل 
ي المسابقة من خالل ملء طلبات التسجيل من 

االأسبوع االأخ�ي من شهر أكتوبر من كل سنة. ويتم التسجيل �ن
ي ذلك، بناء عىل قرار المشاركة الذي يجب أن يتخذه مجلس تدب�ي المؤسسة، بعد 

طرف المدارس الراغبة �ن
ام  ن ي إمكانية المشاركة فيها، نظرا لما تتطلبه من إل�ت

اطالع أعضائه عىل كل ما يتعلق بالمسابقة والتدارس �ن
ي طريقة العمل والتعامل داخل المدرسة، وفق االستمارة التالية

وجدية وتغي�ي �ن

الرجاء تعبئة االستمارة بكل عناية وإعادتها قبل........................................................................................... إىل......................................................................................................:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

çç..................................................................................................................................................................إسم المؤسسة:.....................................................................................................................................................................رمزها

çç...................................عنوانها:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................رقم الهاتف

çç..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................:إسم مدير المؤسسة

çç.............................................................................................................................................................................................................................. ي
و�ن لك�ت رقم هاتفه المحمول........................................................................................................................عنوان بريده االإ

çç هل تتوفر المؤسسة عىل نادي البيئة والصحة؟                   نعم                 ال

çç..................................................................................................................................................................................................................................................إسم منسق النادي:...................................................................................................................................................................مهمته بالمؤسسة 

çç.................................................................................................................................................................................................................................. ي
و�ن لك�ت رقم هاتفه المحمول...............................................................................................................................عنوان بريده االإ

çç.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................:إسم رئيس جمعية االآباء واالأمهات

çç.............................................................................................................................................................................................................................. ي
و�ن لك�ت رقم هاتفه المحمول.................................................................................................................................. عنوان بريده االإ

استمارة التسجيل يف مسابقة "مدرسة 
نظيفة، حق وواجب      الملحق 08الملحق 09
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çç:كاء المدرسة ومجالت عملها رسش
 .1................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .2................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .3................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .4................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .5................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

çç ي نظيفة، حق وواجب » ؟   نعم             ال
ي مسابقة »مدرس�ت

ي المشاركة �ن
هل ترغب المؤسسة �ن

ççي المسابقة؟
ما هي انتظارات ومحفزات المدرسة للمشاركة �ن

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

çç :حاجيات المدرسة

نوعيتها

عددها

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

توجيهات إلعداد وتنظيم مسابقة 
مدرسة نظيفة، حق وواجب الملحق 08
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نعم     ل  ي للمحافظة عىل نظافتها؟   
هل تتوفر المدرسة عىل دليل إجرا�ئ

نعم     ل                                                                                    ي المسابقة 
ي إعداده جماعيا المشاركة �ز

ي المساهمة �ز
هل ترغب المؤسسة �ز

ذاعة المدرسية؟   نعم     ل  ورية لالإ ات الرصز ز هل تتوفر المؤسسة عىل التجه�ي

نعم     ل  هل تتوفر المؤسسة عىل جهاز العرض ؟     

نعم     ل  اء قابلة للعناية ؟    هل تتوفر المؤسسة عىل فضاءات خرصز

نعم     ل  ي حالة مقبولة؟   
هل تتوفر المؤسسة عىل مرافق صحية �ز

çç:مساهمة المؤسسة

نوعيتها

عددها

çç................................................................................................................................................................................................................:عدد التالميذ نادي البيئة والصحة

çç.................................................................................................................................................................................................:ي المشاركة
عدد أطر المدرسة الراغبون �ز

çç:مساهمة جمعية الآباء

نوعيتها

عددها

çç:كاء الآخرين مساهمة ال�ش

نوعيتها

عددها
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أهداف المدرسة من المشاركة:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

النتائج المنتظرة

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

çç:حة لزيارة لجنة التقييم للمؤسسة التواريخ المق�ت

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... التقييم المرحىلي

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ي
التقييم النها�ئ

توقيع وخاتم مدير المدرسة

ي المسابقة.
المرفق: نسخة من مح�ن اجتماع مجلس التدب�ي التخاذ قرار المشاركة �ن  
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ي للمسابقة:
تعبأ هذه الستمارة بكل عناية من قبل لجنة التقييم النها�ئ

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

معلومات عامة

اليوم:                         تاريخ التقييم:

اسم المدرسة

المدينة

النيابة

االأكاديمية

رمز المدرسة

رقم الهاتف

اسم المديرة/المدير

رقم هاتفه

ي
و�ن لك�ت بريده االإ

اسم نادي البيئة والصحة

اسم منسقه

رقم هاتفه

ي
و�ن لك�ت بريده االإ

عدد التلميذات والتالميذ

عدد االأساتذة

ي برنامج 
هل المدرسة مشاركة �ن

يكولوجية؟ ال  نعم»المدارس االإ

مجموع نقط الستمارة
مجموع النقط المحصل عليها 

من طرف المدرسة
النسبة المئوية

450

الملحق 10 استمارةالتقييم النهايئ
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ي مجال النظافة: -1
جهود المدرسة �ز

-1.1 النظافة الشخصية للتلميذات والتالميذ

5نظافة المالبس- 

5نظافة الحذاء- 

5العناية بالشعر وقصه )بالنسبة للذكور(- 

5تقليم الئظافر ونظافتها- 

5نظافة الئسنان- 

ة أو الزي المدرسي-  ز ام بلباس ال�ب ز ل�ت 5الإ

30المجموع

-2.1 نظافة البناية المدرسة والحفاظ عىل أدواتها وأثاثها

اء-  الساحات والممرات والمالعب الرياضية والفضاءات الخرصز

10نظافة سور المدرسة وخلوه من العبث- 

5صالحية باب المدرسة ونظافة مدخلها- 

المستوى العام لنظافة الساحات - 
والممرات والمالعب الرياضية

10

وجود سالت المهمالت وتوزيعها عىل - 
مرافق المدرسة

5

10خلو الجدران وممرات من العبث- 

5سالمة المفاتيح الكهربائية والمصابيح- 

المستوى العام لنظافة الفضاءات - 
اء والعناية بها الخرصز

10

55المجموع
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قاعات الدروس- 

10نظافة أرضية الفصول- 

5وجود سالت المهمالت ونظافتها- 

10خلو جدران الفصول من العبث والمسام�ي- 

10سالمة المفاتيح الكهربائية والمصابيح ومآخذ الكهرباء- 

5سالمة النوافذ ونظافتها- 

5سالمة السبورات وخلوها من العبث- 

10سالمة أبواب الفصول وأقفالها- 

10سالمة الطاولت ومكتب المدرس وخلوها من العبث- 

10نظافة الكتب المدرسية والدفاتر- 

75المجموع

ب-  المراحيض وأحواض الغسل وال�ش

ب-  10صالحية المراحيض وأحواض غسل اليدين وال�ش

ب-  10نظافة المراحيض وأحواض غسل اليدين وال�ش

5وجود سالت المهمالت ونظافتها- 

10خلو جدران المراحيض من العبث - 

ب-  10سالمة صناب�ي الماء بالمراحيض وحوض ال�ش

10سالمة أبواب المراحيض وأقفالها- 

5سالمة المفاتيح الكهربائية والمصابيح- 

5توفر خرطوم الماء لنظيف المراحيض- 

10توفر مواد التنظيف وصابون غسل اليدين- 

75المجموع
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بية عىل المواطنة 1-  ي مجال المحافظة عىل البيئة وال�ت
جهود المدرسة �ز

البيئية:

-1.2 تفعيل أدوار نادي البيئة والصحة

10عدد حمالت التوعية والتحسيس الداخلية- 

10مواضيع حمالت التوعية والتحسيس الداخلية- 

5عدد حمالت التنظيف الداخلية- 

10عدد حمالت التحسيس الخارجية - 

10مواضيع حمالت التوعية والتحسيس الخارجية- 

5عدد حمالت التنظيف الخارجية- 

10سجالت وتقارير النادي- 

10إنتاجات النادي- 

مستوى فهم ووعي التلميذات والتالميذ - 
بالمواضيع المطروحة

10

80المجموع
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-2.2 كيفية التعامل مع النفايات

نتاج -  ي لالإ
توفر المدرسة عىل دليل إجرا�ئ

ك للنظافة بالمؤسسة المش�ت
10

10اعتماد عملية فرز النفايات- 

عادة -  جمع الورق وتخزينه وإرساله لإ
تدويره

10

10القيام بعملية التسبيخ أو التسميد- 

40المجموع

دعامات التحسيس والتواصل

رشادات الخاصة بالماء-  10توفر الشعارات والإ

رشادات الخاصة بكهرباء-  10توفر الشعارات والإ

رشادات الخاصة بالنفايات-  10توفر الشعارات والإ

رشادات الخاصة بالنظافة -  10توفر الشعارات والإ

رشادات الخاصة بالمحافظة عىل -  توفر الشعارات والإ
البيئة والصحة عامة

10

ذاعة المدرسية وتفعيلها-  10توفر الإ

إجراء مسابقة أنظف قسم الئسبوعية وتسليم كأس - 
النظافة أسبوعيا

10

50المجموع

انفتاح المدرسة عىل محيطها لمعالجة إشكالية النفايات2- 

10انخراط جمعية الالآباء والئمهات- 

5انخراط الجماعة المحلية- 

كة النظافة-  5انخراط مصلحة أو رسش

10مشاركة جمعيات الئحياء المجاورة- 

ي حمالت التحسيس بالئحياء - 
مشاركة المدرسة �ز

المجاورة
10

5مساهمة شخصيات من خارج المؤسسة بإلقاء عروض- 

45المجموع
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)drosos

www.aesvt-maroc.com

communication.aesvt@gmail.com
www.facebook.com/AESVTMAROC
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