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اإلطار العام 

Green   Jobs

مشروع تعزيز المهن الصديقة 

ابات للبيئة لصالح الشبان والش

بالمناطق القروية والجبلية

اهلدف

لقطاع المياه 2030-2020غابات المغرب استراتيجيةالمشاركة في تنفيذ 

مجتمع، لجميع أجيال وشرائح الغابويوالغابات، والتي تطمح إلى تطوير تراث 

.عبر نموذج تدبير مستدام، شامل وخالق للثروة



اإلطار العام 

للشبان والمقاوالتيتبنى المشروع مقاربة تتمحور حول التأهيل التقني 

والشابات بالمجال القروي والمناطق الجبلية

إرشادهم على المستوى 

التقني والمقاوالتي

دعمهم للحصول على تمويالت 

وانخراطهم في برامج الدعم

المقاولين )تسهيل الولوج إلى التمويل لألفراد مواكبتهم على مدة معينة

وللمؤسسات االقتصادية (الشباب

مواكبتهم و التتبع أثناء تطوير 

المشاريع الخضراء الواعدة

اهتمام خاص لدعم 

المقاوالت النسائية
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أهداف المسابقة

بث روح التنافس والمثابرة بين الشباب في خلق مشاريع صديقة للبيئة

دعم حاملي هاته المشاريع الخضراء وتشجيعهم على المزيد من اإلبداع

تعزيز األفكار والخطط االبتكارية المتميزة



معايير انتقاء المشاريع 



معايير انتقاء المشاريع 



معايير انتقاء المشاريع 



معايير انتقاء المشاريع 
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معايير انتقاء المشاريع 



مسطرة االنتقاء

1المرحلة  • 2021فبراير 28إلى حدود استالم الملفات 

2المرحلة
• 30فبراير إلى 28الملفات من دراسة

مارس

3المرحلة 
• ة اختيار الفائزين من قبل لجنة التحكيم نهاي

2021مارس

4المرحلة  • تقديم فكرة المشروع والدفاع عنها



المشاريع الناجحة في/ سيتم إبالغ المترشحين 

2021نهاية مارس 

وسيتم اإلعالن الرسمي عن نجاحهم الحقًا

اإلعالن عن الفائزين



اختيارهمتمالذين20المشاريعوحامالتحاملي

وتسهيلمشاريعهملتطويروالمقاوالتيةالتقنيةقدراتهمتعزيزيهمعرض

.والتنفيذالتمويلإلىولوجهم

األوائل10الفائزون

دعممنائزةالجستتألفوالمقاوالتية،الفنيةالقدراتتعزيزإلىإضافة

أو/وبنجاحمشاريعهملبدءشهًرا12إلى3منيتراوحقربعن

.حدةعلىحالةكلأساسعلىالتمويلخياراتمناقشةستتم.تطويرها

الجوائز



معايير التقييم
المالئمة

• يعيةيساهم المشروع في تعزيز األساليب والحلول التي تساهم في الحفاظ على البيئة و تثمين الموارد الطب

• (التخفيف/ التكيف )يساهم المشروع في مكافحة اآلثار السلبية لتغير المناخ 

الفعالية والكفاءة

• يخطط المشروع لتحقيق نتائج قابلة للقياس في غضون عامين من تنفيذه

• يحتوي المشروع أو يتوقع تنظيًما داخلًيا يتوافق مع النتائج المتوقعة

• تتيح الموارد البشرية والتقنية التي يتناولها المشروع إمكانية تنفيذ األنشطة المخطط لها

االبتكار

• يقدم المشروع حاًل مبتكًرا لمعالجة المشكلة المحددة من حيث النهج 

• يقدم المشروع حاًل مبتكًرا لمعالجة المشكلة المحددة من حيث التكنولوجيا 

األثر

• سيحدث المشروع تأثيرات إيجابية على بيئته على المدى القصير و المتوسط و البعيد

• صديقة للبيئة على المدى القصير أو المتوسطفرص عمليخطط المشروع لخلق 

الدافع/ القيادة 

• ...مقاربة النوع / التحفيز : اإللقاء



المشاركةاستمارة

https://gizonline-my.sharepoint.com/personal/mohammed_rahoui_giz_de/Documents/GreenJobs/_Concours Start-up 2020/Webinaire/Formulaire candidature_Concours Green Startup_Arabe_20-11-2020_MR.doc
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