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7ورشة العمل   
 
 

 

صندوق المناخ األخضر وفرص  الولوج إلىعلى شروط "التحسيس والتكوين 

 "التمويل األخرى
 

 منظمة من طرف:

 
 وفريق عمل المناخ( ALGAمنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية )

 

 بشراكة مع:

 
 مركز الكفاءات للتغير المناخي

 

(4C- MAROC) 

 

والمكان التاريخ  

 
بالقاعة رقم.... الثانية والنصف زواال إلى السادسة مساء، الساعة ، من2022نونبر  30األربعاء   

 
 

 

 المملكة المغربية

 جهة سوس ـ ماسة، بجامعة ابن زهر بأكادير

 مركز التكوين بكلية الطب والصيدلة بأكادير
 
 

 بدعم من المملكة المغربية والمفوضية األوروبية
 

 

 

 

  

 معا من أجل إفريقيا كفأة محليا
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 بطاقة تقنية
 

:  

يشير تمويل المناخ إلى التمويل المحلي أو الوطني أو ": (CCNUCC) وفقًا التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

التمويل المتعلق بتغير المناخ أمًرا ضروريًا عبر الوطني، والذي يمكن أن يأتي من مصادر التمويل العامة والخاصة والبديلة. يُعد 

للتصدي لتغير المناخ، حيث إن هناك حاجة إلى استثمارات واسعة النطاق للحد بشكل كبير من االنبعاثات، ال سيما في القطاعات 

هناك حاجة  التي تنبعث منها كميات كبيرة من غازات االحتباس الحراري. إن تمويل المناخ مهم أيًضا للتكيف، حيث ستكون

 ". أيًضا إلى موارد مالية كبيرة لتمكين البلدان من التكيف مع اآلثار الضارة والحد من آثار تغير المناخ

تمويل مكافحة تغير المناخ محوًرا أساسيًا للعمل المناخي، ال سيما بالنسبة للبلدان النامية وأقل البلدان نمواً، ومعظمها  يعتبر

 .فريقياإفي 

 

على مر السنين، ووفًقا ألجندات ومصالح كل مؤسسة / منظمة، تم وضع هيكل مالي عالمي كامل للمناخ، على و، ولهذه الغاية

 عدة مستويات، على وجه الخصوص:

 

 

على المستوى متعدد األطراف: هناك العديد من المؤسسات المتعددة األطراف، مثل المؤسسات المالية المرتبطة باتفاقية األمم  -

طارية بشأن تغير المناخ ، وبشكل أساسي صندوق المناخ األخضر، الذي يُعتبر "الصندوق الرئيسي" لتمويل المناخ، المتحدة اإل

فضالً عن الصناديق غير المرتبطة باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، وال سيما تلك التي أنشأتها بنوك التنمية 

 تحدة المختلفة.متعددة األطراف أو برامج األمم الم

 

 

ككيان  2010سنة في كانكون  COP16 هو أحدث وأكبر آلية مالية حتى اآلن. تم إنشاؤه خالل (FVC) ضرخصندوق المناخ األ

منها. هذا الصندوق هو اآللية المالية متعددة  11لآللية المالية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، وفقًا للمادة  عملي

األطراف الرئيسية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ والتي تهدف إلى دعم العمل المناخي في البلدان النامية. تعمل 

 .ا تستضيفها كوريا الجنوبيةي، وهي مؤسسة مستقلة قانون2015منذ 

الهدف من جميع أنشطة الصندوق األخضر للمناخ هو مساعدة البلدان النامية على الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري أو 

 ت تغير المناخ. منها والتكيف مع تغير المناخ، مع مراعاة احتياجات البلدان المعرضة بشكل خاص لتأثيرا التقليص

 

 

 

 

  

الصندوق بالحاجة إلى ضمان أن يتولى شركاء البلدان النامية تمويل تغير المناخ ودمجه في خطط العمل الوطنية الخاصة هذا يقر 

 ا.به

يهدف الصندوق األخضر للمناخ إلى إحداث تأثير من حيث التخفيف والتكيف في ثمانية قطاعات من األنشطة مؤهلة للحصول على 

 .تمويل من الصندوق األخضر للمناخ

 :تشمل أنشطة التخفيف تقليل االنبعاثات في القطاعات التالية

 اإلنتاج والحصول على طاقة منخفضة االنبعاثات؛ .1

 .نقل منخفض الكربون .2

 .المباني والمدن والصناعات واألجهزة اإللكترونية .3

 ،+( REDD. اإلدارة المستدامة لألراضي والغابات )بما في ذلك تنفيذ 4

 

 

 

 

 

 

 :تشمل أنشطة التكيف بناء القدرة على الصمود في المجاالت التالية
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 .الغذاء والمياه والنظم الصحية -

 تحسين سبل العيش للضعفاء من السكان والمجتمعات والمناطق ؛ -

 بنية تحتية؛ -

 .النظم البيئية -

 :عالية التأثير وشاملة للتخفيف والتكيف ية( أولويات استثمار5ا حدد الصندوق األخضر للمناخ خمس )كم

 تحويل إنتاج الطاقة والوصول إليها ؛ .1

 .إنشاء مدن متوافقة مع المناخ .2

 تشجيع الزراعة منخفضة الكربون والمقاومة للمناخ ؛ .3

 وتغير المناخ ؛تعزيز التمويل الواسع النطاق للغابات  - 4

 .تعزيز صمود الدول الجزرية الصغيرة النامية .5

بالنظر إلى حقوق المساهمين في الصندوق األخضر للمناخ، تخلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ عن عرش إفريقيا، التي احتلت 

 .٪38مليار دوالر، أو  3.32بقيمة  2021بتمويل تراكمي في يوليو  ، 2020 نونبرالمرتبة األولى في 

للوصول إلى تمويل الصندوق األخضر للمناخ، يجب تقديم اقتراح تمويل إلى الصندوق األخضر للمناخ الذي سيقيمه بناًء على 

قدرات والمساعدة الفنية للحكومات في بناء ال UCLG Africa معايير تقييم معينة، تسمى معايير االستثمار. يتمثل التزام منظمة

المحلية األفريقية لتمكينها من تطوير خطط المناخ وإعداد طلبات التمويل المؤهلة لصندوق المناخ األخضر، باإلضافة إلى االعتراف 

 .لصندوق األخضر للمناخلباعتبارها "الشريك المنفذ"  UCLG Africa بـ

 

شمل مختلف بنود الميزانية من المانحين الثنائيين، وخاصة من البلدان ي بشباك ثان مهميتعلق األمر : الثنائي على المستوى  -

 المتقدمة والبلدان األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي؛

شباكا ثل : تجدر اإلشارة إلى وجود العديد من المؤسسات الخاصة والمنظمات المختلفة التي تمالحكومي على المستوى غير  -

 .تفضله منظمات المجتمع المدني آخر

 ..1: أنشأت عدة دول وحكومات صناديق وطنية وإقليمية، خاصة من البلدان الناميةالوطني على المستوى - 

 

 السهللتمويل العمل المناخي، فليس من  الشبابيكهناك العديد من  إذا كانت ،4C-Marocكما يشير دليل التمويل المناخي و

 .فريقياإمن  للجماعات الترابيةليها بالنسبة للبلدان النامية وأقل البلدان نمواً، وحتى أقل الوصول إ

فريقية حتى اآلن فهًما كامالً لمزايا فرص التمويل المختلفة هذه، وال سيما الشروط ومعايير اإل الجماعات الترابيةال تملك 

 ، وطريقة إعداد " مشاريع قابلة للتمويل"، إلخ.إعدادهااألهلية، والمواعيد النهائية لتقديم الطلبات، وطبيعة الوثائق التي سيتم 
 

 

، بدعم من فريق العمل المعني  UCLG Africaاإلفريقية التابعة لمنظمة  الجماعات الترابيةفي هذا السياق، تنظم أكاديمية 

 ، ورشة عمل حول: 4C-Marocبالمناخ ومركز 

 

 

صندوق المناخ األخضر وفرص  الولوج إلىعلى شروط "التحسيس والتكوين 

 "التمويل األخرى
 

 

 

 

 الهدف العام
 

الهدف الرئيسي من ورشة عمل تبادل المعلومات وزيادة الوعي وبناء القدرات هو السماح 

 لمناخ.لتمويل العالمي الللمشاركين بتكوين فكرة عن هيكل 

 أهداف محددة
 

 

 تقديم الخطوط العريضة لهيكل تمويل المناخ العالمي، مع التركيز على الصندوق األخضر للمناخ؛  -1

                                                 
1 Voir 4C-Maroc : Guide Finance Climat, Novembre 2019, www.4c.ma  

http://www.4c.ma/
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التمويل هذه )شروط التمويل، معايير األهلية، البعد القطاعي، إجراءات  شبابيكعرض أساسيات الوصول إلى ـ  2

 التقديم؛

 .توعية المشاركين حول كيفية االستعداد لالستفادة منها ـ 3

 لإللهام؛تقديم دراسات حالة ملموسة يمكن أن تكون بمثابة معيار مرجعي ومصدر ـ  4

 .وبناء القدرات التكويناالحتياجات من حيث  جمع ـ 5

 المجموعات التمثيلية لشركاء التنمية. ربط ـ  6

 

 :الجمهور المستهدف

 
 ات.ممثلو الحكوم -

 .واإلقليمية الجماعات الترابيةممثلو  -

 .ممثلو المنظمات الدولية -

 موظفو الخدمة المدنية ومديرو األقاليم ؛ -

 .البحوث الجامعات والمدارس ومراكز -

 .ممثلو القطاع الخاص -

 .ممثلو المجتمع المدني -

 .الخبراء والباحثون -

 الطالب. -
 

  الشركاء:

 
UCLG Africa من خالل فريق العمل المعني بالمناخ التابع لها وأكاديمية ALGA التابعة لها. 

 المغرب(. -4Cلتغير المناخي )ل الكفاءاتمركز  -

 
 

 

 الفرنسية واإلنجليزيةلغات العمل: العربية، 

 

 التاريخ والمكان
 

، من الساعة الثانية والنصف زواال إلى السادسة مساء، 2022نونبر  30عقدها حضوريا، يوم األربعاء  مقرر 7ورشة العمل 

 بالقاعة رقم.... مركز التكوين، كلية الطب والصيدلة، جامعة ابن زهر، أكادير، جهة سوس ـ ماسة، المملكة المغربية.
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 البرنامج

 
ي بالمناخ، منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية ـ إفريقيا

 المنسق: السيد محمد نبو، مدير فريق العمل المعن 
 

 األنشطة الساعة

14h15 استقبال المشاركات والمشاركين 

14h30-14h40 االفتتاح الرسمي لورشة العمل وتقديم الجلسة 

14h40-15h15 -  4السيدة رجاء شافيل، المديرة العامة لمركزC-Marocالمغرب ، 
15h15-16h00  - ( السيد المهدي غادي، المندوب العام للتحالف المغربي للجمعيات الترابية من أجل المناخAMCTC ،)

 المغرب
16h00 -16h30 - استراحة   قهوة ـ شاي 

16h30- 16h50 TBC 

16h50-18h00 مناقشة وتوصيات 

18h00 اختتام أشغال ورشة العمل 

 صورة جماعية للمشاركين

 

 

 


