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Appel à participation « Demain dès aujourd’hui ! » - La fête des colibris #4 Institut français du Maroc, sites de Casablanca

الدار البيضاء يومي 13- 14-15 ماي 
البرنامج في التهيء 2022

غدا من دابا ! 
 حفل تغريد طائر الطنان # 4

فرصة سعيدة للتفكير واالحتفال بعالم ‘‘ غدا من دابا ’’

ينظم المعهد الفرنسي بالمغرب – موقع بالدار البيضاء وبتوافق مع ائتالف طائر الطنان المغرب و 
فعاليات المجتمع المدني، حدًثا إللهام ودعم المواطنين الذين يتطلعون إلى اعادة البيئة والتضامن 

إلى صميم حياتهم اليومية.

لديك مبادرات وترغب بالمشاركة في هذا التجمع االحتفالي والمدني الكبير؟

تعال واحتفل بعالم الغد، وانضم إلى قرية المبادرات، التي تسمى قرية ‘‘غدا من دابا’’

 ,أيام

دعوة للمشاركة

14,13 و 15 ماي 2022
بالمعهد الفرنسي بالدار البيضاء



younes.chaoui@ ifmaroc.com

culture.casa@ifmaroc.com
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وكذلك  المغرب  الطنان  طائر  وائتالف  بالمغرب  الفرنسي  المعهد  يقدمهما  االحتفال،  من  يومين 
فعاليات المجتمع المدني الملتزمة والمشاركة في هذه المرحلة االنتقالية. احتفال متنوع من عروض 
للتغذية  وفضاء  للمبادرات  وسوق  وعروض  تشاركية  أعمال  وأوراش  ولقاءات  ومناظرات  موسيقية 

الذواقة والمسؤولة ... لنفكر و نبني و نخلد معًا عالم الغذ !

اليومية،  حياتهم  صميم  في  البيئة  وضع  في  يرغبون  الذين  والمواطنين  المواطنات  جميع  ندعو 
لالنضمام إلينا في هذا الحدث المشترك واالحتفالي واألسري.

خالل هذه الدورة الرابعة، سيكون في صميم اهتماماتنا االستمرار في توسيع الفعاليات المشاركة، 
واقتراح سبل جديدة للتفكير واتخاذ إجراءات و قرارات لصالح البيئة.

• يومين للتفكير والتبادل حول موضوع »كيف يمكننا بناء مدن مستدامة«؛

• محاضرة افتتاحية : بمشاركة ضيوف من المغرب و فرنسا؛

• قرية « غدا من دابا »: االئتالف والجمعيات والفاعلين ... سيتقاسمون أعمالهم مع الزوار والمشاركين 
في االحتفال من خالل أنشطة الوساطة: أوراش عمل ومعارض ومحاضرات وعمليات تشاركية ...؛

ويان   La Cie Facteur Soudainبين سيجمع  الغد،  بعالم  ولنحلم  لنهتز  شجرة’  موسيقي’  حفل   •
بونسي و ويان ارتوس برتران(.

الموجودة  والجماعية  الفردية  والحلول  التحديات  أفضل  لفهم  أكبر  لجمهور  للسماح   : التحسيس   •
على أرض الواقع وللعمل وللتعلم معا، ومساعدة بعضهم البعض على إيجاد حلول مشتركة.

• تجميع وتثمين : إبراز العمل الرائع لجميع أولئك الذين يعملون يومًيا من أجل خلق مجتمع صديق 
للبيئة ومتضامن.

العيش في سعادة،  السهل  أي حد من  إلى  بعمليات ملموسة وواقعية، تظهر  القيام   : العمل   •
وبشكل أفضل.

كيف يمكنك االنضمام إلينا والمشاركة في هذا االحتفال؟

قم بتعبئة المطبوع الطلب أدناه، وارسله قبل 1 ماي 2022 إلى البريد االلكتروني: 

للمزيد من المعلومات اتصل ب
المعهد الفرنسي بالمغرب، موقع الدار البيضاء

لن يكون عالم الغد ممكنا بدونك !

في برنامج االحتفال الغد يبدأ اليوم :

أهداف قرية الغد يبدأ اليوم :
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المعارف،  من  كل  لتقاسم  اإليكولوجي  االنتقال  في  المنخرطة  المدني  المجتمع  فعاليات  ندعو 
أوراش  أشكال:  عدة  التبادالت  هذه  تأخذ  الجمهور.  مع   ... والحلول  واألعمال،  والتجارب،  والخبرات، 

عمل، ومناقشات ، ومعارض ، وعمليات ميدانية، ... وإلى غير ذلك.

• التنقل : ورشة عمل/مناضرة مصغرة حول النقل البديل ...

• التغذية : ورشة الطبخ النباتي، تعلم كيفية تثمين بقايا الطعام ...

• الزراعة : التدبير الطبيعي والمستدام للمساحات الخضراء، إنجاز حديقة بيولوجية للخضروات، وحديقة 

الخضروات بشقة، تنشيط ورشة عمل حول البستنة مع األطفال...

wikihouse ، عرض نموذج حياة  • الطاقة / اإلسكان : ورشة عمل البناء البيئي المستدام، معرض 

في السكن التشاركي .

• االقتصاد : ورشة عمل/ مناقشات مصغرة حول العمالت التكميلية، واالقتصاد الدائري......

• التدبير الجيد للنفايات / صفر نفايات: تصنيع وإعادة تدوير وتحويل وإصالح األشياء والمنسوجات، 

تصنيع مستحضرات التجميل العضوية والطبيعية، تصنيع منتجات التنظيف البيئية..

عمل  وورش  العنيف(،  غير  )التواصل   CNV نوع  من  الممارسات  اكتشاف  الحكامة:  الديمقراطية/   •

لألدوات التعاونية )chapo de bono ، واالنتخاب بدون مرشح ......

هذه األمثلة ليست سوى اقتراحات إللهامكم ... نحن في انتظار جميع مقترحاتكم إلغناء قرية المبادرات 

واالستفادة السعيدة منها.

الرابط لتتبع دورة 2019 بالدار البيضاء

الرابط لتتبع دورة 2018 بالدار البيضاء 

 

دعوة للمشاركة في قرية مبادرات ‘‘ غدا من دابا ‘‘

بعض األمثلة للمساهمات الممكنة :

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6Mh7yDpk_BOlE842_MKZ59ZJLeAJA9Xr
https://www.youtube.com/watch?v=i8HabGPe0vE&list=PL6Mh7yDpk_BNo-dGTdwTMpS6OuMA5Y7mf&index=2
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أرغب المشاركة في حفل   ‘‘غدا من دابا’’ و ذلك 
أيام,13 14 و 15 ماي 2022

اسم حامل المشروع

رقم الهاتف

عنوان المشروع

نوعية االقتراح

وصف وشرح التسلسل

*نرغب أن تكون جميع المشاركات مجانية. يفترض على جميع المشاركات والمشاركين الحرص على وضع وإزالة وسائل المعرض وكذلك اإلشراف على التأطير والشرح 
للزوار.  يمكننا فقط تقديم الدعم اللوجيستي والبشري خالل يومي الحدث. 

الحاجيات*

آخرعملية ميدانيةمعرضورشة

البريد اإللكتروني

موضوع المشروع

المؤسسة/ جمعية
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