شباب جهة درعة تافياللت ،فاعل
في مكافحة االحتباس الحراري
وحماية البيئة بالمغرب
سٌشكل تنظٌم مؤتمر األمم المتحدة حول المناخ  COP22بمراكش مناسبة اللتقاء المجتمع الدولً من أجل العمل على
مكافحة االحتباس الحراري .وسٌكون هذا الموعد الدولً مناسبة رائعة للشباب المغربً من أجل التعرف بشكل جٌد
على التحدٌات المناخٌة و البٌئٌة التً تخص المغرب و باقً دول العالم .إن فهم حقائق كوكبنا األرض فً أبعادها
العالمٌة سٌساعد على خلق وعً قوي لدى شبابنا بأن التحدٌات المشتركة والحٌوٌة تخص البشرٌة جمعاء وأنه أصبح
مطلوبا االلتزام المسئول و التضامنً للجمٌع من أجل ضمان عالم أفضل ألجٌال المستقبل.
ٌسعى مشروع "  "Maroc made in Terreلتحقٌق ثالثة أهداف:
 1ـ ترسٌخ مبادئ مؤتمر األمم المتحدة حول المناخ  COP22داخل المؤسسات التعلٌمٌة بأقالٌم الراشٌدٌة و ورزازات و
تنغٌر و زاكورة و مٌدلت من أجل تقوٌة الوعً اإلٌكولوجً لدى الشباب.
 2ـ جرد حصٌلة اإلنجازات اإلٌكولوجٌة لجهة درعة تافٌاللت وإبراز مؤهالتها فً مجال التنمٌة اإلٌكولوجٌة.
 3ـ الحرص على حضور وفد من الشباب لتمثٌل جهة درعة تافٌاللت فً  COP22نونبر  1026بمراكش للرقً
بصورة الجهة وإبراز اهتماماتها اإلٌكولوجٌة.
سٌعمل هذا المشروع على إنجاز األنشطة التالٌة :
األنشةة

تاريخ/مدة إنجازه

تعبئة و تكوٌن و تأطٌر مجموعة مكونة من  55شاب و شابة للقٌام بمهمة الوسطاء اإلٌكولوجٌٌن على مستوى
جهة درعة تافٌاللت

شتنبر 1026
أبرٌل1027

إنجاز فٌلم وثائقً حول التحدٌات البٌئٌة ومؤهالت التنمٌة اإلٌكولوجٌة بجهة درعة تافٌاللت

شتنبر 1026

تنظٌم مسابقة جهوٌة بٌن مؤسسات التعلٌم الثانوي التأهٌلً حول موضوع النجاعة الطاقٌة من أجل المشاركة فً
"جائزة زاٌد لطاقة المستقبل "1027
خلق فضاء لإلعالم و التحسٌس باالحتباس الحراري و حماٌة البٌئة موجه للشباب و ذلك خالل مهرجان
Morocco Solar Festival de Ouarzazate
خلق فضاء لإلعالم و التحسٌس حول موضوع" :شباب درعة تافٌاللت و اإلٌكولوجٌا" وذلك خالل مؤتمر
COP22بمراكش
تنظٌم حملة إعالمٌة و تحسٌسٌة حول االحتباس الحراري و حماٌة البٌئة داخل  26مؤسسة تعلٌمٌة و جامعٌة
بجهة درعة تافٌاللت

أكتوبر 1026
 11أبرٌل 1027
أكتوبر 1026
نونبر 1026
دجنبـر1026
مارس1027
دجنبر 1026
مارس 1027

تنظٌم ورشة دراسٌة فً كل إقلٌم من أجل إعداد مذكرة حول التنمٌة اإلٌكولوجٌة بجهة درعة تافٌاللت
تنظٌم منتدى جهوي للتنمٌة اإلٌكولوجٌة خالل الٌوم العالمً لألرض

 11أبرٌل 1027
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