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 FAMI6_2022 
 

2ورشة العمل   
 
 

 

وبناء القدرات في مجال العمل  التكوينمنهجية  التجارب في مجال تقاسم"

"المناخي  

 

 منظمة من طرف:

 
 األكاديمية اإلفريقية للجماعات الترابية لمنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية ـ إفريقيا

ALGA 
 

 

 بشراكة مع:
 

UNPOG  منUN-DESA  ،قسم التعلم في UCLG جامعة ابن زهر بأكادير و 

 

 التاريخ والمكان

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

 
 

يةمملكة المغربلا  

ماسة في جامعة ابن زهر بأكاديرـ سوس  جهة  

لكلية الطب والصيدلة بأكادير التكوينمركز   

 

 

المملكة المغربية والمفوضية األوروبيةبدعم من   

 

 

 

 

  
 

 

 
 معا من أجل إفريقيا كقأة محليا
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 بطاقة تقنية
 

والتمكين وبناء القدرات  والتكوينالعمل المناخي في مجال إذكاء الوعي والتعليم يشمل 

الذين يتميزون بعددهم وتنوعهم، وال سيما الحكومات  الفاعلين والمعنيينالعديد من 

لمجتمع المدني اوالقطاع الخاص ومختلف مكونات  والجماعات الترابيةوالمنظمات الدولية 

 والجهات المانحة وشركاء التنمية ...
 

بتطوير وتنفيذ منهجيته الخاصة وفقًا لرؤيته وتفويضه واستراتيجيته  واألطراف المعنيةيقوم كل من هذه الجهات الفاعلة 

 .وميزانيته وأولوياته والجماهير المستهدفة

 

تنوعها وعدم تجانسها، ال سيما فيما يتعلق بالمحاور الرئيسية لتعليم جوانب أيًضا في  مثيرة لالنتباهالمنهجية المستخدمة 

  andragogy  أو البالغين

 .تياجاتتعريف االح -

 .تطوير المحتوى التربوي -

 .المكونينتحديد  -

 .تعريف الجماهير المستهدفة -

 .تعريف األدوات التربوية -

 .تعريف طرق التدريس -

 .آليات المراقبة والتقييم -

 ... التكوين نتائج -

من أهداف التنمية  13تنفيذ الهدف في مجال العمل المناخي، تم تنفيذ العديد من المبادرات في السنوات األخيرة كجزء من 

 .المستدامة أو اتفاق باريس أو االستراتيجيات البيئية الوطنية

 وشركاؤها تنظيم ورشة عمل حول: UCLG Africaفي هذا السياق، تقترح منظمة 

 

وبناء القدرات في مجال العمل  التكوينمنهجية  التجارب في مجال تقاسم"

"المناخي  
 

 الهدف العام:
 

 

 والتكوينتهدف ورشة العمل إلى تبادل الخبرات والمنهجيات للجهات الفاعلة الرئيسية المشاركة في التعليم والتوعية 

 وبناء القدرات لدعم العمل المناخي.
 

 أهداف محددة:
بالعمل  واألطراف المعنيةتوفير مساحة لتبادل الخبرات ومناقشة المنهجية المستخدمة لتمكين مختلف الجهات الفاعلة  -

 المناخي ؛

 تعزيز الممارسات الجيدة ؛ -

 .الجماعات الترابيةمناقشة المنهجية )األساليب( المستخدمة في استهداف  -

 تحديد نقاط القوة والضعف في المنهجيات المطبقة ؛ -

 والشراكة والتعاون. التآزرتحديد مجاالت  -
 

 الجمهور المستدف:

 
 اتممثلو الحكوم -

 .الجماعات الترابيةممثلو  -

 .ممثلو المنظمات الدولية -

 موظفو الخدمة المدنية ومديرو األقاليم ؛ -

 .الجامعات والمعاهد والمدارس ومراكز البحوث -
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 .ممثلو القطاع الخاص -

 .ممثلو المجتمع المدني -

 .الخبراء والباحثون -

 الطالب. -
 

 :الشركاء
 

 والحكومات المحلية ـ إفريقياـ منظمة المدن المتحدة 

  UN-DESAلـ  UNPOGـ 
 

 

 .: الفرنسية واإلنجليزيةلغات العمل

 

 التاريخ والمكان

 

من الثانية والنصف زواال إلى السادسة مساء، بالقاعة  2022نونبر  29حضوريا، يوم  2من المقرر أن تنعقد الورشة 

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

 
 

 البرنامج
 

 ، رئيس المجلس اإلقليمي لـ أكادير إيداـ وتنان، المغربمحمد المسعوديالمنسق: سعادة السيد 

 

 األنشطة الساعة

14h15 استقبال المشاركات والمشاركين 

14h30-14h40 االفتتاح الرسمي لورشة العمل وتقديم الجلسة 

14h40-15h00 - ممثل جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب 

15h00-15h20 -  المؤسسات  قسم، للحكامةالسيد برابين مرجان، خبير إدارة البرامج، مكتب مشروع األمم المتحدة

(، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة DIPGDالرقمية ) والحكامةالعامة 

(UNPOG / DPIDG / UN DESA :)حكامة العمومية ل"تقديم حزمة األدوات المتعلقة با

 من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة"، جمهورية كوريا. الناجعة نحو المحليةلوطنية االوطنية 

15h20-15h35 ـ ممثل أو ممثلة قسم التعلم بمنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية، األمانة العالمية، برشلونة 

15h35-15h40 -  ،عرض شريط فيديو حول تكوين المكونين، قسم التعلمCGLU ،.األمانة العالمية 

15h40-16h00 -  والتنمية  االنتقال الطاقيماسة، وزارة ـ عن المديرية الجهوية للبيئة جهة سوس )ة(ممثل

 المستدامة، المغرب.

16h00 -16h30 استراحة   قهوة ـ شاي 

16h30- 16h50 -  4ممثل )ة( عن مركزC ـ المغرب، المغرب 

 

16h50-17h10  ـ الدكتورة نجاة زروق، مديرة التنمية وأكاديمةALGA منظمة المدن المتحدة والحكومات ،

 المحلية ـ إفريقيا، المغرب

 منظمة المدن المتحدة والحكوماتالتابعة ل ALGAممثلة تجربة 

17h10-18h00 مناقشة وتوصيات 

18h00 اختتام أشغال ورشة العمل 

 صورة جماعية للمشاركين

 


