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5ورشة العمل   
 
 

 

" قدرات النساء والشباب في العمل المناخي والصمود وتعزيز تكوين " 

 

 من تنظيم:
 

منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية ـ إفريقيا من خالل أكاديميتها 

 YELO و REFELAوشبكتي  ALGAللجماعات الترابية 
 

مع:بشراكة   
 

 

 وزارة الشباب والثقافة واالتصالو لتضامن واالدماج االجتماعي واألسرةاوزارة 

TBC 
 
 

 التاريخ والمكان

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

 

 

 المملكة المغربية

بأكاديرجهة سوس ـ ماسة، بجامعة ابن زهر   

 مركز التكوين بكلية الطب والصيدلة بأكادير
 

 بدعم من المملكة المغربية والمفوضية األوروبية
 

 

 

  

 معا من أجل إفريقيا كفأة محليا
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 السياق:
 

 بطاقة تقنية
 

تؤثر التحديات المناخية واألزمات والمخاطر )الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر ودرجات الحرارة القصوى 

وما إلى ذلك( بشكل كبير على التنمية المستدامة وتنطوي على مخاطر جسيمة على  القرىواإلجهاد المائي والنزوح من 

 .الصمود

 

هذه األزمات والمخاطر بشكل غير متناسب، بما في ذلك النساء، والشباب، واألطفال، يشعر األشخاص األكثر ضعفًا وحرمانًا ب

 .وما إلى ذلك اإلعاقة،واألشخاص ذوو  السن،وكبار  النازحون،والمهاجرون أو  الفقيرة،والمجتمعات  واألقليات،

 

ءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ "اتخاذ إجرا ،2030من أهداف التنمية المستدامة لخطة األمم المتحدة  13يدعو الهدف 

إلى تعزيز المرونة والقدرة على التكيف لدى البلدان في مواجهة األخطار والكوارث المناخية مع التركيز على  "،وآثاره

 بناء القدرات ألقل البلدان نمواً. البلدان والدول الجزرية الصغيرة النامية:

 

ل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية قدرات تخطيط وإدارة ب تعزيز آليات بناء القدرات حتى تكتسب أق.13"

 ".فعالة للتعامل مع تغير المناخ، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب والسكان المحليين والفئات المهمشة

 األكثر ضعفاً.دعو إلى إيالء اهتمام خاص للبلدان والشعوب تي تال المناخ، أجندةوينطبق الشيء نفسه على 
 

ألنهن يشكلن غالبية فقراء العالم  المناخ،يتزايد االعتراف بأن النساء أكثر تعرضاً من الرجال آلثار تغير  الصدد،وفي هذا 

ويعتمدن بدرجة أكبر على الموارد الطبيعية التي يهددها تغير المناخ أكثر من غيرها. يعمل ربع النساء الناشطات 

 الشرب،ومشاكل مياه  الجفاف،مثل  مختلفة،حيث يواجهن عواقب مناخية  الزراعة،اقتصادًيا في جميع أنحاء العالم في 

بل  فحسب،ليست النساء والفتيات ضحايا لتغير المناخ  نفسه،وما إلى ذلك ... في الوقت  المحاصيل،فشل و والفيضانات،

هن قائدات وعوامل للتغيير يعملن بفعالية وقوة من أجل التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. جمع المياه 

يشاركن في  ني مجاالت تتقنها النساء تقليديا. كما أنهه الطبيعية،وإدارة الموارد  وتقنينها،وحفظ األغذية  وتخزينها،

 إلى إجراءات مناخية أكثر فعالية. وريادتهن نالعالم، وتُترجم مساهمته فيمبادرات االستدامة 
 

 

فريقيا، على سبيل المثال، ورثت المسنات، الحاصالت على الحكمة، المعارف والخبرات التقليدية المتعلقة باإلنذار إففي 

وتخفيف آثار الكوارث. يجب أن تشارك المرأة في صنع القرار على المستويين الوطني والمحلي فيما يتعلق  المبكر

بتخصيص الموارد لمبادرات تغير المناخ. ومن المهم أيًضا تشجيع االستثمارات التي تراعي الفوارق بين الجنسين في 

 انعقدتفقد  المناخ،نظًرا ألهميتها ودورها في مكافحة تغير وبرامج التكيف والتخفيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات. 

، تحت موضوع: 2022مارس  25إلى  14الدورة السادسة والستون للجنة وضع المرأة، التي ُعقدت في الفترة من 

الحد "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في سياسات وبرامج تغير المناخ والمخاطر البيئية و

 من الكوارث".
 

  

واتخاذ إجراءات عاجلة وقلب  العلم،واآلن حان الوقت لننضم إليهم في احتضان  اليوم،"الشباب هم قادة مكافحة المناخ 

ولهذا السبب رفعنا أصواتهم  القيادة،مد أزمة المناخ. لم تكن الحكومة أكثر فعالية مما كانت عليه عندما نمّكن شبابنا من 

في لوس أنجلوس من خالل مجلس شباب العمدة للعمل المناخي. من خالل تمكين الشباب في جميع أنحاء العالم للتحدث 

يمكننا التأكد من أن حلولنا المناخية تعكس وجهات نظر  الكوكب،والمطالبة بأن نتصرف باقتناع وشجاعة ورؤية إلنقاذ 

 ..1وعمدة لوس أنجلوس C40 مدن أن المستقبل ينتمي إليهم" العمدة إريك غارسيتي، رئيسأولئك الذين يعرفون 
 

مجموعة منخرطة اجتماعياً، تنشر كل إرادتها الجماعية وقوتها، وتتحدث بقوة للمطالبة بأن  يشكلونالشباب والنساء 

تعالج الشركات والحكومات العديد من القضايا، من عدم المساواة االجتماعية واالقتصادية والعرقية والجنسانية إلى تغير 

 بطريقة هادفة وفعالة. المناخ. إنهم قوة مهمة للتغيير عندما يشاركون ويتم بناء قدراتهم
 

                                                 
1 https://www.c40.org/wp-content/uploads/2021/11/C40_GYMF_Report_FR2.pdf  

https://www.c40.org/wp-content/uploads/2021/11/C40_GYMF_Report_FR2.pdf
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( وشبكة المنتخبين المحليين الشباب في إفريقيا REFELAإن مهمة شبكة النساء المنتخبات المحليات في إفريقيا )

(YELO،)  التي أنشأتها ودعمتها منظمةUCLG Africa هي المساهمة، من خالل المناقشات والمقترحات وتبادل ،

، وال سيما تلك المتعلقة بتعزيز القادة الشباب والنساء الترابية بالحكامةايا المتعلقة في القض والتفكير والخبرات،األفكار 

 وإدماجهم في تعريف وتنفيذ استراتيجيات وسياسات الحكومات المحلية واإلقليمية في القارة.
REFELA و YELOقادة بالفعل مساحات لرفع صوت القيادات السياسية النسائية على المستوى المحلي وال ماه

 .السياسيين الشباب للقيام بالدعوة وتمكين أعضائهم وبناء قدراتهم في العمل المناخي

 

 مباإلضافة إلى شركائه YELOو  REFELAو  ALGA، من خالل  UCLG Africaتقترح منظمة  اإلطار،ضمن هذا 

 تنظيم ورشة عمل حول:

" قدرات النساء والشباب في العمل المناخي والصمود وتعزيز تكوين " 
 

 الهدف العام:
 

الجماعات هذه إلى تعزيز قدرات وإشراك النساء والشباب على مستوى  والتحسيسية التكوينيةتهدف ورشة العمل 

 فيما يتعلق بالعمل المناخي والقدرة على الصمود. الترابية
 
 

 األهداف المحددة:
 

 مجال العمل المناخي والصمود ؛تحديد احتياجات النساء والشباب من حيث التدريب وبناء القدرات في  -

 تدريب وتعزيز قدرات الشباب والنساء على المستوى المحلي فيما يتعلق بالعمل المناخي والصمود ؛ -

 فيما يتعلق بالعمل المناخي والصمود. والشباب،تبادل الخبرات والممارسات الجيدة المنفذة لصالح النساء  -

 

 الجمهور المستهدف:

 
 مات.ممثلو الحكو -

 .واإلقليمية الجماعات الترابيةممثلو  -

 .ممثلو المنظمات الدولية -

 ؛ REFELA عضوات -

 ؛ YELO األعضاء الشباب في -

 مكونات المجتمع المدني. -
 

 الشركاء:

 
 

CGLU Afrique (ALGA, REFELA, YELO) –  

  .TBC، المغرب لتضامن واالدماج االجتماعي واألسرةاوزارة ـ 
 .والثقافة واالتصال بالمغربوزارة الشباب ـ 

 .UCLG Africa( التابعة لمنظمة REFELAشبكة النساء المنتخبات محليًا في إفريقيا ) -

 
 

 : الفرنسية واإلنجليزيةلغة العمل

 

 

 التاريخ والمكان
 

، من الثانية والنصف زواال إلى غاية السادسة 2022نونبر  29يرتقب أن تنظم حضوريا، يوم الثالثاء  5ورشة العمل 

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

 المملكة المغربية.
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 :البرنامج
 

 
روهياتو ماليك لوي، عمدة مدينة بانجول، رئيسة شبكة النساء المنتخبات محليًا في إفريقيا )ريفيال(، فخامة السيدة المنسقة: 

 TBC غامبيا.
 
 

 األنشطة الساعة

14h15 استقبال المشاركات والمشاركين 

14h30 – 14h40 االفتتاح الرسمي للورشة وتقديم الجلسة 

14h40 – 14h55 ، رئيس مكتب  الدكتور سانجايا بهاتياIncheon مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ، 

(UNDRR) ، 

)رسالة ، جمهورية كوريا  (GETI) والتكوينوالمعهد العالمي للتعليم  (ONEA) مكتب شمال شرق آسيا

 .فيديو(

 

14h55 – 15h05  وزارة التضامن واالدماج االجتماعي واألسرةممثلة. 

 (TBC) 

15h05 – 15h20 وزارة الشباب والثقافة واالتصال ـ. (TBC). 

15h20 – 16h00  ممثالت عنREFELA 

16h00 – 16h30 استراحة شاي ـ قهوة 

16h30 – 16h45 للمنتخبين الشبابراغب، رئيس الشبكة اإلفريقية لالسيد حرمة هللا إ ( ًمحلياYELO،)  رئيس المجلس

 البلدي لمدينة الداخلة، المغرب.

16h45 – 17h00  للجماعات الترابيةالسيدة غيتا أيت بلمداني، عضو مجلس جهة درعة تافياللت، نائب رئيس التحالف المغربي 

 (، المغرب.AMCTCمن أجل المناخ )

17h00 – 17h15 المغرب.طاطاينان، إقليم غالسيدة فدما تمنصورت، رئيسة تعاونية أ ، 

17h15 – 18h00 مناقشة وتوصيات 

18h00 ورشة العمل اختتام أشغال 

 صورة جماعية للمشاركين

 


