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  TBC         
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FAMI6_2022 
 

4ورشة العمل   
 
 

 

وبناء القدرات في مجال العمل  التكوينكيفية زيادة التآزر وتعزيز التعاون في "

 "المناخي
 

 من تنظيم:

 
 األكاديمية اإلفريقية للجماعات الترابية لمنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية إلفريقيا

ALGA 
 

 (TBC) بشراكة مع 
 

 (CPRC)  القدرات لتعزيزلجنة باريس 

 (AMCTC)  من أجل المناخ للجماعات الترابيةالتحالف المغربي 

 (4C- MAROC) المغربي لتغير المناخ الكفاءاتومركز 

 

 التاريخ والمكان
، بالقاعة رقم ...من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر 2022نونبر  29الثالثاء   

 
 

 

 المملكة المغربية

أكادير، جهة سوس ـ ماسة، جامعة ابن زهر  

 مركز التكوين بكلية الطب والصيدلة بأكادير
 

 

 بدعم من المملكة المغربية والمفوضية األوروبية
 

 

  

 معا من أجل إفريقيا كفأة محليا
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 بطاقة تقنية
 

 السياق:
 

 .على نطاق عالميوامتدادتها تالحظ  أحجامها أصبحاألزمات المناخية وحاالت عدم اليقين هي تحديات متكررة 

هذه األزمات والشكوك، سواء للتخفيف أو التكيف، وال سيما في مكون التعليم والتوعية  لمواجهةالعمل المناخي ويشمل 

واألطراف المعنية بكل تأكيد، التي تشتغل بشكل منعزل في الغالب، وهو وبناء القدرات، العديد من الجهات الفاعلة  والتكوين

 .تأثير ملموس على أرض الواقع المبادراتهالنتائج المتوقعة، ناهيك عن أن يكون أمر يؤدي إلى عدم تحقيق 

 

ط العمل وتعبئة الموارد على تطوير االستراتيجيات وتحديد خط ،وبناء القدرات والتكوينيساعد االستثمار في التعليم والتوعية 

في مجاالت التخفيف والتكيف وتطوير  خاصةوتقديم مشاريع "قابلة للتمويل" واتخاذ استجابة فعالة ومستدامة لتغير المناخ، 

 التكنولوجيا ونقلها، والحصول على التمويل.
 

 وهذا ما تبرزهوالتحديات داخل كل بلد. القدرات على الفهم التفصيلي لالحتياجات  لتعزيزمفتاح التنفيذ الناجح  ومن الجلي أن

من اتفاق باريس، التي تدعو إلى توسيع نطاق العمل "على أساس قطري"، مع مراعاة ومتابعة االحتياجات  11.2المادة 

األطراف، وال سيما للبلدان النامية، بما في ذلك على المستويات الوطنية ودون الوطنية والمحلية.  تدخلتعزيز والوطنية 

على ثالثة مستويات على األقل: فردي صمم القدرات بشأن تغير المناخ في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية  يزتعز

 ومؤسسي ومنهجي.
 

 الجماعات الترابيةالقدرات، التي تستهدف  وتعزيز والتكوين، فإن االستراتيجية الجيدة للتعليم والتوعية وبهذا الخصوص

 الحكامة، والتخطيط، والهندسة، والخبرة المالية، وإنشاء المشاريع، واالبتكار، وما إلى ذلك( ضرورية لتسهيل الحكامة)

صندوق المناخ األخضر، وتحسين القدرة على ل، وتعزيز الوصول لتمويل المناخ، وبشكل أكثر تحديًدا والتدبير المناخي

 المحلية.ا وأولوياته امباشرة وفًقا لسياقاته اإدارته
 

 :واألطراف المعنيةتثير كل هذه القضايا مشاكل االتساق والتنسيق والتآزر بين جميع الجهات الفاعلة 

 كيف يتم تحديد االحتياجات وما هي اآلليات واألدوات؟ -

 .البيداغوجيةكيفية تطوير البرامج وأدوات  -

 كيف تتم مراقبة هذه البرامج واألدوات؟ -

 البرامج واألدوات؟كيف يتم تمويل هذه  -

 كيف يتم تقييم هذه المبادرات؟ -

 كيف يتم تحديد الجمهور المستهدف ووفًقا ألية معايير وأدوات؟ -
 

أهميته الكاملة ألنه  17عالوة على ذلك، يعد العمل المناخي أحد المجاالت التي يكتسب فيها تنفيذ هدف التنمية المستدامة 

 .جهات الفاعلة والمتعددة المستوياتيدعو إلى تعزيز الشراكات متعددة ال

 

 وشركاؤها تنظيم ورشة عمل حول: UCLG Africaلإلجابة على هذه األسئلة المختلفة، تقترح منظمة 

 

 
 

وبناء القدرات في مجال العمل  التكوينكيفية زيادة التآزر وتعزيز التعاون في "

 "المناخي
 

 الهدف العام:
 

 

روح في إطار خلق بيئة تعزز التعاون والتآزر والشراكة والتعاون،  وكيفياتإلى مناقشة شروط  4تهدف ورشة العمل 

 من أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس. 17الهدف 
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 األهداف المحددة:

 
 :تهدف الورشة إلى

 القدرات في مجال العمل المناخي ؛ وتعزيز التكويناستكشاف طرق لزيادة التآزر وتعزيز التعاون في - 

 تثمين المبادرات وتعزيز االتساق والتآزر ؛- 

 ودعمها فيما يتعلق بالعمل المناخي. الجماعاتالتوصية بسبل التفكير التي تعزز اتساق المبادرات المتخذة من حيث دعم  -

 
 

 الجمهور المستهدف:

 
 .واإلقليمية الجماعات الترابيةممثلو - 

 .المنظمات الدوليةممثلو - 

 موظفو الخدمة المدنية ومديرو األقاليم ؛- 

 .الجامعات والمدارس ومراكز البحوث- 

 .ممثلو القطاع الخاص- 

 .ممثلو المجتمع المدني- 

 .الخبراء والباحثون- 

 الطالب. -

 

 الشركاء:

 
 

 منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية ـ إفريقيا - 

 ؛ TBC( CPRCالقدرات ) لتعزيزلجنة باريس - 

   )AMCTC( من أجل المناخ للجماعات الترابيةالتحالف المغربي - 

 المغرب(. - 4Cالمغربي لتغير المناخ ) الكفاءاتمركز  -

 

 
 

 : الفرنسية واإلنجليزيةلغات العمل

 

 التاريخ والمكان
 

 الثانية والنصف زواال إلى السادسة مساء،من الساعة  2022نونبر  29حضوريا، يوم  4من المقرر عقد ورشة العمل 

 القاعة رقم....، مركز التكويم، كلية الطب والصيدلة، جامعة ابن زهر، أكادير، جهة سوس ـ ماسة، المملكة المغربية.

 

 

 البرنامج
 

 والحكومات المحلية ـ إفريقيا، زيمبابوي.المنسق: السيد شارل باتسييكا، المستشار الخاص بالتعاون الالمركزي، منظمة المدن المتحدة 
 

 

 األنشطة الساعة

14h15 استقبال المشاركات والمشاركين 

14h30-14h40 االفتتاح الرسمي لورشة العمل وتقديم الجلسة 

14h40-15h00 ( ـ السيد المهدي غادي، المندوب العام للتحالف المغربي للجماعات الترابية من أجل المناخAMCTC ،)المغرب 
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15h00-15h20  4ـ السيدة رجاء شافيل، المديرة العامة لمركزC-Maroc تقديم تجربة اللجان الثالث الملكية للعمل المناخي" :

 في إفريقيا"، المغرب

15h20-15h40 .ـ البروفسور محمد ماستير، مسؤول مرصد العمل المناخي، جامعة محمد الخامس بالرباط، المغرب 

15h40-16h00  ـ السيد عبد الحميد فانزي، المدير العام لمكتب الدراساتCAPION. 

16h00 -16h30 استراحة شاي ـ قهوة 

16h30- 16h50 Dr. Mithika MWENDA, Directeur Exécutif, Alliance Panafricaine pour la Justice 

Climatique (PACJA), Kenya (TBC). 

 .(TBC)، كينيا PACJA، المدير التنفيذي، التحالف اإلفريقي من أجل العدالة المناخية الدكتور متيكا مويندا

16h50-18h00 مناقشة وتوصيات 

18h00 اختتام ورشة العمل 

 صورة جماعية للمشاركين

 

 


