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FAMI6_2022 
 
 

 

 :حول موضوع Aماستر كالس 
 

التخفيف، التكيف، المساهمات ) العمل المناخيمجال في  والمقارباتالمفاهيم "

 ...("، االحتياطات، الخسائر واألضرار (CND) المحددة وطنيا
 

 

 من تنظيم:
 

المحلية ـ إفريقيااألكاديمية اإلفريقية للجماعات المحلية لمنظمة المدن المتحدة والحكومات   

(ALGA) 
 

 بشراكة مع:
 

والمديرية الجهوية للبيئة لوزارة االنتقال الطاقي والتنمية  (4C- MAROC)لكفاءات للتغير المناخي للمغرب االمركز 

 لفرنسا (ADEME)المستدامة، المغرب، ووكالة االنتقال اإليكولوجي 

 

 التاريخ والمكان
 

 

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

 

حجمها ووتيرتها يدفعان باألنظمة الطبيعية الضرورية لرفاهية ، حيث أن الشغل الشاغل للبشرية يعتبر التغيرات المناخية

 اإلنسان إلى المجهول، مع خطر إلحاق أضرار جسيمة للغاية وال رجعة فيها.
(، BAD) البنك اإلفريقي للتنميةلى إفريقيا. في تقرير وخيمة ع الذي يشهده الكوكبإن العواقب الضارة لهذا االحترار 

 بظروف الطقس القاسيةكارثة تتعلق  131سجلت جاء أن القارة "، 2022 في إفريقياالمعنون "التوقعات االقتصادية 

. بالنسبة لالقتصادي ونائب رئيس البنك، السيد كيفين أوراما: "يعتبر تغير المناخ اليوم التحدي األكثر 1وتغير المناخ

حيوية الذي يواجه تنمية إفريقيا"، مضيفًا أنه يجب علينا "إيجاد سياسات تساعد على التكيف مع المناخ وتقليل انبعاثات 

 ".اعية واالقتصاديةالتنمية االجتم مواصلة معغازات االحتباس الحراري، 
 :بما في ذلك التحديات،العديد من  في المقام األول يواجه العمل المناخيو

التحدي المتمثل في التنفيذ، ألنه على الرغم من عملية المفاوضات الدولية المعقدة للغاية، والتي تضم العديد من الجهات  -

مكافحة تغير المناخ ال يزال متواضعا للغاية مقارنة بالتحديات العديدة ، فمن الواضح أن التقدم في واألطراف المعنيةالفاعلة 

 المطروحة؛

 التحدي المتمثل في التمويل، بسبب ظهور العديد من الفرص، ولكن يصعب الوصول إليها؛ -

 ؛الجماعات الترابيةتحدي القدرات والمهارات، ال سيما على مستوى  -

 والمستشارين،، للجماعات الترابيةوالنهج في القضايا ذات التقنية العالية، وخاصة التحدي المتمثل في اعتماد المفاهيم  -

 والشباب. ومسيري المناطق الترابية
 

 Masterفصاًل دراسيًا رئيسيًا  UCLG Africa التابعة لـ ALGA تنظم أكاديمية األخير،لالستجابة لهذا التحدي 

Classe  المستخدمة في سياق العمل المناخي، على وجه الخصوصلتحديد المفاهيم واألساليب الرئيسية: 

 مبدأ ونهج التخفيف؛ -

 مبدأ ونهج التكيف؛ -

 ؛ (CDN) المساهمات المحددة وطنيا -

 .الوقايةمبدأ  -

 .مبدأ الشفافية -

 مبدأ الخسارة والضرر. -
 

 

التي تظل حتى يومنا هذا من  باتوالمقارح وتبسط وتعميم أكبر قدر ممكن من المفاهيم يتوض MasterClass سيتيح هذا

 .اختصاص المطلعين على العمل المناخي

 

هذه ليست دورات "ماجستير" على هذا النحو، ولكنها عروض تقديمية تغطي الموضوعات المذكورة أعاله، باستخدام 

 .والمتتبعين من المشاركينمنهجية ملموسة وعملية تنسجم مع كل من العمل المناخي 
 

 الهدف العام:
 

 شرح وتبسيط ونشر المفاهيم والنهج الرئيسية المتعلقة بالعمل المناخي قدر اإلمكان.

 

 
 

 األهداف المحددة:
  

 

 الرئيسية للعمل المناخي؛ والمقارباتتقديم تعريفات بسيطة وسهلة المنال للمفاهيم  -

 توفير مساحة للتعلم واعتماد هذه المفاهيم واألساليب؛ -

                                                 
1 https://www.aa.com.tr/fr/afrique/changement-climatique-l-afrique-est-affect%C3%A9e-de-mani%C3%A8re-

disproportionn%C3%A9e-bad/2598245 

https://www.aa.com.tr/fr/afrique/changement-climatique-l-afrique-est-affect%C3%A9e-de-mani%C3%A8re-disproportionn%C3%A9e-bad/2598245
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/changement-climatique-l-afrique-est-affect%C3%A9e-de-mani%C3%A8re-disproportionn%C3%A9e-bad/2598245
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 العمل المناخي؛ على يطلعوا بعد، وخاصة بالنسبة ألولئك الذين لم والمقارباتتعميم هذه المفاهيم  -

 ، وخاصة على المستوى دون الوطني.والمعنيينتعزيز قدرات الفاعلين  -
 

 

 الجمهور المستهدف:

 
 ؛ المستشارات المحليونالمستشارون /  -

 ؛ الجماعات الترابيةموظفو  -

 .الشباب والطالب -

 المجتمع المدني. التي ال تهدف إلى الربح ومنظمات منظماتال -
 

 

 

 الشركاء:
 

 ؛ (ALGA) اإلفريقية للجماعات الترابية من خالل أكاديمية UCLG Africaـ  

والتنمية المستدامة  ينتقال الطاقالالجهوية للبيئة التابعة لوزارة ا والمديرية  (4C-Maroc)لتغير المناخيل الكفاءاتمركز  -

 في المغرب؛

 .ADEMEوكالة  -

 

 : الفرنسية واإلنجليزيةلغات العمل

 
 

 التاريخ والمكان
 

 

، من الثانية والنصف زواال إلى غاية السادسة مساء، 2022نونبر  30سينظم هذا الماستر كالس حضوريا، يوم األربعاء 

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

 المغربية.
 

 

 البرنامج
 

 األنشطة الساعة

14h15 استقبال المشاركين 

14h30-14h40  الرسمي لورشة العمل وتقديم الجلسة والخبراءاالفتتاح 

14h40 -15h30  4مركز ـC-Maroc - المغرب 

  التخفيف ومقارباتمبادئ. 

  التكيف ومقارباتمبادئ. 

 از  .مبدأ االحتر

 

15h30-16h30 - العمل المناخي، الكاميرونفي لوار أولينجا ، خبير غد. جوزيف ما. 

 (.CDNالمساهمات المحددة وطنياً ) ومقارباتمبادئ • 

16h30-17h00 -  احة    قهوة  شاي -استر

17h00-17h30 - والتنمية  االنتقال الطاقيماسة ، وزارة ـ ، جهة سوس ة الجهوية للبيئةالسيدة خديجة سامي، المدير

 المستدامة، المغرب

 .مبدأ الشفافية •

 مبدأ الخسارة والضرر.• 

17h30-18h00 - مناقشة عامة 
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18h00  اختتام أشغالMasterClass A 

 صورة جماعية للمشاركين.

 


