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3ورشة العمل   
 
 

 

 "ما هي فرص تمويل العمل المناخي؟"
 

 من تنظيم

 منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية ـ إفريقيا
  CGLU Afrique   

 

 بشراكة مع:
 

 (DGCT)المديرية العامة للجماعات الترابية 

 (TBC)بوزارة الداخلية للمغرب 

 جهة سوس ـ ماسة، المغرب

 منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية ـ إفريقيا عمل المناخ بفريق 
 

 التاريخ والمكان
 

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

 

 

 

 المملكة المغربية

 جهة سوس ـ ماسة، بجامعة ابن زهر بأكادير

والصيدلة بأكاديرمركز التكوين بكلية الطب   
 
 

 بدعم من المملكة المغربية والمفوضية األوروبية
 

 

 

 

 
 

 مع من أجل إفريقيا كفأة محليا
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 البطاقة التقنية
 

في  الدول والمنظمات الدولية والشركات ومنظمات المجتمع المدني في شرم الشيخ، مصر ، اجتمعت، 2022 نونبرفي 

حول تغير المناخ. في  Conférence des parties (COP27) e27( COP27المؤتمر السابع والعشرين لألطراف )

حين أن معالجة أزمة المناخ أصبحت أكثر إلحاًحا من أي وقت مضى، فإن المناقشات ستركز على الحاجة إلى تعزيز 

 لزيادة التمويل المتعلق بالمناخ بشكل كبير وتلبية احتياجات التكيف الحرجة. بالمناخ،ات المتعلقة وتنفيذ االلتزام
 

أزمات متعددة،  توالت غالسكو،في  COP 26 األخير،: منذ المؤتمر 1في سياق عالمي حاسم للعمل المناخي COP27يعقد 

مما يهدد بعرقلة االنتقال إلى اقتصاد مرن ومنخفض الكربون )الحرب في أوكرانيا، التضخم المتسارع، التشديد المالي 

الغذائي من ناحية، ومن ناحية أخرى، نشهد آثار تغير المناخ التي تزداد الطاقي واألمن وتراجع  والتقشف، ونقص الطاقة

ت الهائلة في باكستان، والجفاف في الصين وأفريقيا، واإلجهاد المائي في أجزاء عديدة من سوًء في كل مكان )الفيضانا

 rapportsالعالم ، بما في ذلك أوروبا ، إلخ.( ينعكس هذا الوضع المقلق في التقارير الوطنية المختلفة حول المناخ والتنمية 

 nationaux sur le climat et le développement (CCDR التي أعدها البنك الدولي، وهو يدعو إلى اتخاذ تدابير )

 .يالمناخالعمل عاجلة، بما في ذلك مشكلة تمويل 

في السنوات األخيرة، كانت هناك ديناميكية حقيقية داخل المجتمع الدولي لتعبئة وزيادة التمويل، إما إلجراءات التخفيف 

أو إجراءات التكيف، مع التذكير بأنه التكيف مع تغير المناخ هو الذي يجب التأكيد عليه وإعطائه األولوية من حيث 

 التمويل .
 

 

ح من أجل الوصول بشكل فعال إلى التمويل المناخي لدعم جهود العمل المناخي، لتلبية أهداف تواصل البلدان النامية الكفا

  ، وتنفيذ استراتيجياتها وخطط المناخ أو التكيف المعتمدة على المستوى الوطني(CDN) المساهمات المحددة وطنياً 

(PAN)   ية.الوطنوهذه االلتزامات أو إلضفاء الطابع اإلقليمي على هذه الخطط. 

 

مليار دوالر أمريكي لتمويل  100هدفًا بقيمة  2021( في عام COP26حدد مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغير المناخ )

. 2025على أبعد تقدير، واتفقت البلدان على مسار لمتابعة االستراتيجية الجديدة لما بعد عام  2023المناخ بحلول عام 

، يظل هذا غير كاٍف حيث من المتوقع أن تصل التكاليف السنوية 2025لما بعد عام بالنسبة للهدف الجديد لتمويل المناخ 

 .2 2030ملياًرا  330و 155للتكيف في االقتصادات النامية إلى ما بين 
 

لتنفيذ  لهافي إفريقيا، تكون المخاطر أكبر بكثير ويجب على دول القارة أن تضمن أن التمويل واالستثمارات متاحين 

 .والمساهمات المحددة وطنيًا والطريقة التي يتم بها تطبيق هذه االلتزامات على المستوى اإلقليمي االتزاماته

لكن الوصول إلى هذه األموال وإعداد المشاريع والمقترحات  المناخي،هناك العديد من الفرص والعديد من صناديق التمويل 

 .سلطاتها المحليةال يزاالن يمثالن تحديًا كبيًرا للبلدان النامية وخاصة ل

هناك حاجة ملحة لتحسين توفير التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات ولضمان إمكانية  باريس،كما هو متوقع في اتفاق 

  3التنبؤ ومواءمة التمويل ألهداف المناخ والتنمية المستدامة المحددة على المستوى الوطني والمحلي.
 

، من بين مبادرات أخرى، فريق عمل معني بالمناخ لمرافقة ودعم  UCLG Africa أنشأت بالمناخ،كجزء من التزامها 

واألطراف وإعداد أعضائها وشبكاتها فيما يتعلق بالعمل المناخي، حيث أجرت حوارات منظمة مع جميع الجهات الفاعلة 

 .الستفادة من فرص التمويل المتعلقة بالمناخمن التمكين هذه الكيانات المعنية 

 فريقية للتجارة واالستثمارأيًضا مشروًعا طموًحا للغاية من خالل إنشاء الوكالة اإلقليمية اإل UCLG Africa أطلقت منظمة

(ATTIA)  فريقية لتمكينها من الوصول إلى السوق الماليةاإل الجماعات الترابيةالتي تدعم. 

 

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

 

                                                 
1 Voir Banque Mondiale : https://www.banquemondiale.org/fr/news/immersive-story/2022/11/04/acting-now-

for-a-safer-future?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_FR_EXT&deliveryName=DM160909  
2 United Nations Climate Change and UK Government (2021) ‘COP26: The Glasgow Climate Pact’. 

 https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2022/03/FR-COP26-Presidency-Outcomes-The-Climate-Pact.pdf  

 
3 https://unfccc.int/about-us/regional-collaboration-centres/rcc-dubai/rcc-dubai-projects/arab-states-climate-

finance-mobilization-and-access-strategy  

https://unfccc.int/cop27
https://www.worldbank.org/en/publication/country-climate-development-reports
https://www.worldbank.org/en/publication/country-climate-development-reports
https://www.worldbank.org/en/publication/country-climate-development-reports
https://www.banquemondiale.org/fr/news/immersive-story/2022/11/04/acting-now-for-a-safer-future?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_FR_EXT&deliveryName=DM160909
https://www.banquemondiale.org/fr/news/immersive-story/2022/11/04/acting-now-for-a-safer-future?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_FR_EXT&deliveryName=DM160909
https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2022/03/FR-COP26-Presidency-Outcomes-The-Climate-Pact.pdf
https://unfccc.int/about-us/regional-collaboration-centres/rcc-dubai/rcc-dubai-projects/arab-states-climate-finance-mobilization-and-access-strategy
https://unfccc.int/about-us/regional-collaboration-centres/rcc-dubai/rcc-dubai-projects/arab-states-climate-finance-mobilization-and-access-strategy
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 "ما هي فرص تمويل العمل المناخي؟"

 هدف عام:

 
خالل ورشة العمل هذه، سيقوم المنظمون بتعبئة واإلعالن عن معظم فرص التمويل للعمل المناخي التي يمكن أن تستفيد 

 فريقية.اإل الجماعات الترابيةمنها 

 
 

 أهداف محددة:

 
 

 ،في عملها المناخي الجماعات الترابيةعرض فرص التمويل الموجودة والتي يمكن أن تفيد  -

 .والتوعية بشروط ومعايير األهلية وآليات االستفادة من هذه الفرص اإلخبار -

 ،تحسين المعرفة بشأن تحديد وإعداد وتقديم مقترحات المشاريع وتعزيز تبادل الخبرات الناجحة -

 ،إتقان دورة المشروع وكيفية تطوير مقترحات المشاريع -

 المشاركين في تمويل العمل المناخي. فاعلين واألطراف المعنيةالربط  -
 

 :المستهدفجمهور ال

 اتممثلو الحكوم -

 .واإلقليمية الجماعات الترابيةممثلو  -

 .ممثلو المنظمات الدولية -

 .المؤسسات المشاركة في تمويل العمل المناخي -

 ومديرو المناطق الترابية.موظفو  -

 .ومراكز البحوثالجامعات والمدارس  -

 .ممثلو القطاع الخاص -

 .ممثلو المجتمع المدني -

 .الخبراء والباحثون -

 الطالب. -

 
 

 الشركاء:
 

  CGLU Afrique (ATTIA, ALGA, TaskForce Climat)ـ 

 TBC بوزارة الداخلية، المغرب، DGCTـ المديرية العامة للجماعات الترابية 

 ـ جهة سوس ـ ماسة، المغرب

 

 

 

 : الفرنسية واإلنجليزية.العمللغات 

 
 

 التاريخ والمكان
 

 

من الساعة الثانية والنصف زواال إلى السادسة مساء،  2022نونبر  29حضوريا، يوم الثالثاء  3تقرر عقد ورشة العمل 

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

 

 

 

 

 



4 

 

 البرنامج
 

مدير قطب البرامج واإلشراف التقني، منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية ـ إفريقيا، ، اتالمنسق: السيد فرنسوا يا

 النيجر

 

 

 

 األنشطة الساعة

14h15 استقبال المشاركين 

14h30-14h40 االفتتاح الرسمي لورشة العمل وتقديم الجلسة 

14h40-15h00 -  ممثل )ة( الصندوق األخضر للمناخ(TBC). 

15h00-15h20 -  في  التقني اإلشرافالسيد فرانسوا يات ، مدير البرامج ووحدةUCLG Africa عرض الوكالة" :

 ( ، النيجر.ATTIAاإلقليمية للتجارة واالستثمار )

15h20-15h40 -  المستشار الخاص للمناخ، سيني نافوالسيد ،UCLG Africa.مالي ، 

15h40-16h00 - فريقيا: إ -في منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية  ةالعمل المناخ يق، مدير فرالسيد نبو محمد

فريقية لالستفادة من فرص التمويل المخصصة للعمل اإل الجماعات الترابية"استراتيجية إعداد 

 المغربالمناخي"، 

16h00 -16h30 استراحة قهوة ـ شاي 

16h30- 16h50 -  المغربممثل )ة( صندوق التجهيز الجماعي ، 

16h50-17h10 - Un(e) Représentant(e) du  

 FMDV ممثل )ة(  -

17h10-17h30 -  ،المكلف بالصندوق اإلفريقي لدعم التعاون الالمركزي الدولي السيد مصطفى أمور FACDI ،

 ، المغربالمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية

17h30-18h00 مناقشة وتوصيات 

18h00 اختتام أشغال ورشة العمل 

 صورة جماعية للمشاركين


