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الجماعات الترابية وبناء قدرات  في مجال التكوينوالفجوات واالحتياجات  الفاعلينتحديد "

 " في العمل المناخي"

 

 منظمة من طرف:

 
إفريقيااألكاديمية اإلفريقية للجماعات الترابية التابعة منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية ـ   

ALGA 
 

 بشراكة مع:
 

 المغرب -4Cومركز  (CPRC) لجنة باريس لبناء القدرات

 

(TBC)  

 

 التاريخ والمكان

 

من الثانية والنصف زواال إلى السادسة مساء، بالقاعة رقم... 2022نونبر  29الثالثاء   
 

 

 المملكة المغربية

 جهة سوس ـ ماسة، بجامعة ابن زهر بأكادير

بكلية الطب والصيدلة بأكاديرمركز التكوين   

 

 

األوروبية والمفوضيةبدعم من المملكة المغربية   

 

 

 

  

 

 معا من أجل إفريقيا كفأة محليا
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Contexte : 
 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

التنمية "العالم الذي نريده" بما في ذلك أهداف من أجل  األجنداتسلسلة من على ، 2015 سنة منذ الدولي،المجتمع  صادق

سينداي للحد من مخاطر إطار ، واتفاقية باريس للمناخ، واألجندة الحضرية الجديدة، و (ODD) المستدامة السبعة عشر

فريقيا إلـ " 2063 أجندةفريقي أيًضا في نفس الرؤية، اعتمد االتحاد اإل (.AAAA) أديس أبابا وأجندة مبادرةالكوارث، 

 ".التي نريدها

اخ الطبيعي، فإن االتجاهات طويلة األجل وتغير المناخ لها بالفعل تأثير ملحوظ على الكوكب، وعلى تقلب المن وعالوة على

 المناطقوعلى عملية التنمية المستدامة. وهذا هو الحال بشكل خاص فيما يتعلق بآثار انحسار  الحكامة، وعلى المجتمعات

الجليدية وزيادة مخاطر الفيضانات في البحيرات الجليدية والفيضانات والجفاف الشديد وما إلى ذلك، والتي ترتبط ارتباًطا 

 وثيقًا باالتجاهات الملحوظة في ارتفاع درجات الحرارة.

لك للمجتمعات وكذ المستويات،وعدم اليقين المناخي تحدًيا جديًدا للحكومات على جميع  القصوىتشكل هذه األحداث 

 .والسكان

على  واألطراف المعنيةتغير المناخ فعاالً إال إذا نجح في توحيد جميع الجهات الفاعلة  في مواجهةال يمكن أن يكون العمل 

، والتكيف مع هذه تداعيات هذه التحوالتالقدرة على العمل. الجميع مدعوون إلى ابتكار وتطبيق طرق لتخفيف  صعيد

الخسائر واألضرار التي تكبدتها، وتنفيذ تدابير لرصد معايير مناخية موثوقة، واعتماد أساليب  التغييرات، ومعالجة

 وتقنيات جديدة، لزيادة الوعي بهذه القضايا المختلفة.

فيما يتعلق ببناء القدرات، ال تمتلك البلدان النامية القدرات البشرية والتقنية والمؤسسية والمالية الالزمة للتغلب على كل 

على الصمود في مواجهة  ااإلنمائية من أجل تعزيز قدرته امضاعفة جهودهوهي من هذا المنطلق عليها هذه التحديات. 

 .والماء وأمن الطاقة وكذلك على سبل العيش والصحة تأثيرات المناخ التي تؤثر على الغذاء

أوجه قصور كبير ، بما في ذلك نقص الموارد المالية عن ، 2004إلطار عمل البلدان النامية، في عام البحث األول  كشف

دمج ، والحاجة إلى تأمين الدعم من صانعي القرار الرئيسيين، والفشل في األطراف المعنيةوالبشرية، ونقص مشاركة 

 .1العمل المناخي في التشريعات الوطنية

 من بين أمور أخرى، العوامل الرئيسية التالية كمجاالت محتملة للتحسين:وحدد 

 .إعطاء األولوية لبناء القدرات المؤسسية 

  مع إشراك المؤسسات الحكومية الوطنية في أنشطة  المستويات،زيادة الوعي بتحديات تغير المناخ على مختلف

 قدرات؛بناء ال

  بما  القدرات،تطوير أو، عند الضرورة، تعزيز تبادل الممارسات الجيدة والخبرات والمعلومات حول أنشطة بناء

 القدرات؛في ذلك الموارد المالية ودراسات الحالة وأدوات بناء 

 .استدامة أنشطة بناء القدرات من خالل الدمج في عمليات التخطيط 

 من خالل الوكاالت  لالحتياجات،ووفقًا  المالية،تقنية من خالل كيان تشغيلي لآللية الوصول إلى الموارد المالية وال

 المتعددة والثنائية والقطاع الخاص؛

 .تطبيق مناهج التعلم بالممارسة، بدعم من مختلف أنشطة بناء القدرات والمشاريع والبرامج الوطنية أو المحلية 

 

( ، الذي نشرته 2CEE Rating) والجماعات الترابيةؤسسية للمدن ، كشف تقرير "البيئة الم2021 نسخته لسنةي ف

ثالث آليات من حيث مكافحة تغير المناخ.  توفران)السنغال وكينيا(  53( من أصل 2أن بلدين ) UCLG Africaمنظمة 

                                                 
1https://ecbi.org/sites/default/files/Guide%20De%20Poche%20Renforcement%20Des%20Capacit%C3%A9s%2

0et%20Changement%20Climatique_0.pdf 

 
2 « Evaluer l’environnement institutionnel des villes et collectivités territoriales en Afrique 2021 », 4e édition, 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.knowledge-

uclga.org/IMG/pdf/cee_rating_french_2021_def.pdf 

https://ecbi.org/sites/default/files/Guide%20De%20Poche%20Renforcement%20Des%20Capacit%C3%A9s%20et%20Changement%20Climatique_0.pdf
https://ecbi.org/sites/default/files/Guide%20De%20Poche%20Renforcement%20Des%20Capacit%C3%A9s%20et%20Changement%20Climatique_0.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.knowledge-uclga.org/IMG/pdf/cee_rating_french_2021_def.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.knowledge-uclga.org/IMG/pdf/cee_rating_french_2021_def.pdf
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فريقية األخرى توفر واحدة ( فقط من اآلليات والدول اإل2( )جنوب إفريقيا ، بنين ، المغرب ، نيجيريا( توفر اثنين )4أربعة )

أوجه القصور التي  بجالءفريقي الذي يوضح فقط ، أو حتى ال توفر أًيا من اآلليات في مكافحة تغير المناخ، مثل الواقع اإل

 .فريقية في مكافحة تغير المناخحددتها البلدان اإل

 

 

( منذ CCNUCCة اإلطارية بشأن تغير المناخ )بناء القدرات جزًء مهًما جًدا من مفاوضات اتفاقية األمم المتحد شكللقد 

من االتفاقية مكرسة للتثقيف وتوعية الجمهور والوصول إلى المعلومات المناخية  6. المادة 1992 سنةإنشائها في 

العلماء، وكذلك الموظفين التقنيين واإلداريين.  وتكوينللجميع، ومشاركة المجتمع في العمل المناخي  المتحة والمفتوحة

من بروتوكول كيوتو قضية بناء  10كل هذه المادة األساس للقرارات واألنشطة المتعلقة ببناء القدرات. تغطي المادة تش

تدعو اتفاقية باريس في والقدرات في مجال البحث والتعليم وتدريب الموظفين وبناء المؤسسات في البلدان النامية. 

انتظام عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطط أو السياسات أو المبادرات أو البلدان النامية إلى تقديم معلومات ب 11مادتها 

 تدابير بناء القدرات لتنفيذ االتفاقية.

هي في خط المواجهة في مكافحة تغير المناخ،  وتدبيرها، والكيانات المسؤولة عن إدارتها األقاليم أو المناطق هذا يعني أنو

من خالل قدرتها على تقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري ومن خالل إجراءاتها للتكيف مع آثار االحتباس الحراري. 

قابلة إن بناء قدرات الجهات الفاعلة المحلية للمشاريع المناسبة وخاصة الصغيرة الحجم ولكن مع تأثيرات كبيرة وشاملة و

 .للتكرار أمر مهم للغاية للعمل المناخي

في  واحديعمل كل  مجزأة،بطريقة  القدرات،وبناء  والتكوينفي هذا السياق، يتم تطوير وتنفيذ العديد من برامج التوعية 

 .واالنعكاسات النتائج كل منوفًقا لجدول أعماله ووسائله والجماهير المستهدفة، مما يؤثر على  واليته،إطار 

الكوب  خالل (CPRC) م تحديد هذا النقص في التماسك والتآزر كقضية رئيسية من قبل لجنة بناء القدرات في باريست

27 .  

 وشركاؤها تنظيم ورشة عمل حول: UCLG Africaضمن هذا اإلطار، تقترح منظمة 

 

 

الترابية في العمل تحديد الفاعلين والفجوات واالحتياجات في مجال التكوين وبناء قدرات الجماعات "

 "المناخي

 الهدف العام:
 

الجماعات وبناء القدرات التي تستهدف  للتكوينستكون ورشة العمل هذه فرصة لمناقشة القضايا والمشاكل الحقيقية 

 فيما يتعلق بالعمل المناخي.الترابية 
 

 

 أهداف محددة

 
 

 وبناء قدرات المجتمعات اإلقليمية؛ التكوينتحديد الجهات الفاعلة الرئيسية المشاركة في زيادة الوعي  -

 وبناء القدرات فيما يتعلق بالعمل المناخي؛ التكوينإدراك الفجوات واالحتياجات في  -

وبناء القدرات في مجال  بالتكوينتحديد وجمع الممارسات الجيدة والصعوبات والدروس المستفادة من األنشطة المتعلقة  -

 العمل المناخي؛

، الجماعات الترابيةوبناء القدرات التي تستهدف  التكوينفكير في كيفية تعزيز التماسك والتآزر في مبادرات تشجيع الت -

 وخاصة في أفريقيا.
 

 : مستهدفالجمهور ال
 

 .ممثلو الحكومة -

 .واإلقليمية الجماعات الترابيةممثلو  -

 .ممثلو المنظمات الدولية -

 األقاليم؛موظفو الخدمة المدنية ومديرو  -
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وبناء القدرات، ال سيما في مجال العمل المناخي )الجامعات والمدارس والمعاهد ومراكز  التكوينالفاعلون في مجال  -

 البحوث ، إلخ( ؛

 .ممثلو القطاع الخاص -

 .ممثلو المجتمع المدني -

 .الخبراء والباحثون -

 الطالب.-
 

 الشركاء:
 

 

 المحلية ـ إفريقيامنظمة المدن المتحدة والحكومات  -

  CPRC   "TBC " لجنة باريس لبناء القدرات -

 ـ المغرب 4Cمركز  -
 

 .: الفرنسية واإلنجليزيةلغات العمل

 

 التاريخ والمكان

 

، من الثانية والنصف زواال إلى غاية السادسة 2022نونبر  29يرتقب أن تنظم حضوريا، يوم الثالثاء  1ورشة العمل 

المحاضرات رقم ....، مركز التكوين، كلية الطب والصيدلة، جامعة ابن زهر، أكادير، جهة سوس ـ ماسة،  مساء، بقاعة

 المملكة المغربية.
 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج
 

 ، زامبيا.UCLG Africa، نائب األمين العام لمنظمة مبوليالالمنسق: السيد موريس 

 

 األنشطة الساعة

الثانية والربع 

 زواال

Accueil et installation des participant(e)s 

الثانية والنصف 

الثانية - زواال

دقيقة 40و  

Ouverture officielle de l’Atelier et présentation des Panélistes. 

دقيقة  40الثانية و

 ـ الثالثة زواال

- Un Représentant(e) du CPRC (TBC) 

 

الثالثة ـ الثالثة 

دقيقة زواال 20و  

، رئيس وحدة إدارة المعرفة: "الثغرات التي حددها تقرير منظمة المدن والحكومات المحلية السيد تييري بوكالي -

العمل المناخي"، منظمة المدن  في مجال 2021، طبعة والجماعات الترابيةفريقية حول البيئة المؤسسية للمدن اإل

 .الكاميرونالمتحدة والحكومات المحلية، أفريقيا ، 

دقيقة  20لثة والثا

 ـ

دقيقة  40الثالثة و

 زواال

والتنمية المستدامة،  االنتقال الطاقيماسة، وزارة  ـ للبيئة  جهة سوس الجهويةالمدير  سامي،السيدة خديجة  -

 (.TBC)المغرب 

دقيقة  40الثالثة و

 ـ الرابعة زواال

 ، توغو. Lacs 1، عمدة بلدية سعادة األستاذ ألكسيس كوفي أكويريبورو -
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الرابعة إلى الرابعة 

دقيقة زواال 30و  
Pause Café-Thé 

 استراحة قهوة ـ شاي

دقيقة  30الرابعة و

 50إلى الرابعة و

 دقيقة زواال

(، علم المحيطات، فرنسا CNRSالعلمي ) للبحث. كاثرين جانديل، مديرة األبحاث في المركز الوطني البروفسور

 فيديو(.ال مداخلة عن بعد عبر تقنية)

دقيقة  50الرابعة و

 10ـ الخامسة و

 دقائق زواال

 TBCوجهة سوس ـ ماسة  (DGCTإطار مسؤول عن تكوين الجماعات الترابية )

 10الخامسة و

ـ  دقائق زواال

 السادسة مساء

 

 مناقشة وتوصيات

 اختتام ورشة العمل السادسة مساء

 صورة لمجموع المشاركين

 

 


