
   
 

 بالغ صحفي 

 شباب من أجل العمل المناخي

 رفع أصوات الشباب لحماية مواردنا المائية 
 والماء  مسيرة الشباب من أجل المناخ

 2022بمناسبة أسبوع المناخ والشباب  بمراكش  2022اكتوبر  1يوم السبت 

 

شدة االختالالت المناخية )الجفاف وحرائق الغابات واالضطرابات الموسمية والفيضانات( التي تتسبب في أزمات مستمرة ومتتالية وأزمات    أمام

ة،  فريقية الفاعلة والمجتمعات المتضرراإلالوطنية وات  منظممع جميع ال  ي المغرب الشباب  يتعبئ  مائية وغذائية وأزمات اقتصادية ومالية واجتماعية ،  

التحالف   ةو شبك جمعية مدرسي علوم الحياة واألرض بالمغرب   فريقية ودولية، بدعم منإ  وطنية    متعددة ومتنوعة مسترسلة  تظاهراتمن خالل  

 ،  PACJA - فريقي للعدالة المناخيةاإل

، حمالت االتصال الرقمية والمتنوعةمن خالل   ،  2018سنة  منذ    نهاية سبتمبر  ،خالل أسبوع مناخ الشباب السنوي  يتعباإن الشباب المغربي الذي  

. ويعتزم  ة وشابشاب   10،000  فيها  شاركحيث  األكبر في أفريقيا  هي     2019مسيرة المناخ    كانت    ، وقدميدانية ، ومناظرات، ومسيرات    وأنشطة

ها ت طالقعطاء ان إالتي بعد  ،   القوية والمبتكرةنشطة  األ  تنظيم مزيد من  ،  ببلدنا  `` طوارئ المياه ''التي تم فيها إعالن    ،خالل هذه السنةشباب المغرب  

 .2023-2022 سنةتستمر طوال ل  2022سبتمبر  24من ابتداء 

من أجل والتعبئة يتأثر حاضرها ومستقبلها أكثر من غيرها،  فرصة لألجيال التي س  ،2022أكتوبر    1مراكش يوم  ب كبيرة  الشبابية  ال مسيرة  ال وستمثل  

مشاريع  في  مزيد من االبتكار واالستثمار  ومن أجل  ،  هاوتلوث المياه  أشكال هدر    ية، وضد مسببات كلالمناخمسببي ومسببات التغيرات  ضد جميع  

 تخزين المياه الصغيرة والمتوسطة الحجم والتقاطها

أشكال مختلفة ومتنوعة من التعبير    تقديم  قصر بلدية مراكش،  إلى الحارتي  ستنطلق على الساعة العاشرة صباحا من حديقةوسيتخلل المسيرة التي  

 . والمواطنينعدد من الفاعلين المدنيين مشاركة مع ي والرياضي ... ربوالفني والموسيقي والثقافي والت 

إلى    7في مصر في الفترة من  شرم الشيخ  ب الذي سيعقد   COP27 يوًما من المؤتمر العالمي الكبير حول تغير المناخ  40  ونحن على مسافة أقل من

على الخط ن  ي تقدمم،  التي ال صوت لها  أصوات المجتمعات الشعبيةبليغ  تعبئة وت على    ةرب امغوالشباب الشابات  سيعمل ال،   2022نوفمبر    18

"شعلة   من خالل رفع  مواصلة عمل أقرانهم األفارقة الشباب، أثناء مسيرة مراكش،  دعم ووية والمائية،  مناخال  زمتينللتعبئة لمواجهة األ  األمامي

،  إلى مراكش خالل هذا الشهر  وصول  للداكار    ومنها إلىفي ليبرفيل،    2022فريقي  العدالة المناخية" ، التي تم إطالقها على هامش أسبوع المناخ اإل 

 .2022نيروبي وكنشاسا ... للوصول إلى شرم الشيخ في مصر في نوفمبر ثم أكرا  إلى أيدي الشباب على لشعلة ستسافر اومن مراكش 

صباحاً بساحة    10على الساعة    2022أكتوبر    1يوم السبت  مسيرة الشباب من أجل المناخ    إضافة الى،    اوشركائه جمعية  الم  ظن ت في هذا السياق ، س

، ومسابقات البحث التوعويةوالفنية التربوية  اللوحات الجدارية  حمالت تحسيسية ب ، العديد من األنشطة ،  أمام حديقة جنان الحارثي.    –نونبر    16

 .تاع القرار والفعاليامع القادة الشباب وممثلي المجتمع المدني وصن  ترافع والعمل والحوار وال واالبتكاربداع ش عمل حول اإلأوراواالبتكار، و
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