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 المياه والغابات وتدبيراأليام الموضوعاتية
الهجرة والتكيف الزراعة والتكيفالمخاطر

  تقوبة القدرات  المدن والمجاالتالنقل واالبتكارالصناعة والساحلوالصحة
 الطاقةالتمويل النوع و الصحةوالتراث واألمن

10:30-9

الجلسة 
األفتتاحية 

للمؤتمر
الفالحة و التكيف مع 

التغريات املناخية 
وزارة الفالحة والصيد 

البحري - منظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة 

-  الوكالة الفرنسة للتنمية 
- الصندوق الفرنيس العاملي 

للبيئة 

تغري املناخ وتنقل البرش يف 
إفريقيا

املجلس الوطني حلقوق 
اإلنسان - املنظمة الدولية 

للهجرة

تنفيذ املسامهات املحددة 
وطنيا : نامذج الشييل وإثيوبيا 

واملغرب وفيتنام
الوزارة املنتدبة املكلفة بالبيئة 

- البنك الدويل
 التزام قطاعات التجهيز

 والنقل واخلدمات اللوجستية
    من أجل التنمية املستدامة

 وزارة التجهيز والنقل
 واللوجستيك - منظمة

 التعاون  والتنمية االقتصادية
  - منتدى النقل الدويل

 املجاالت احلرضية والقروية
و التنمية املستدامة

 وزارة التعمري وإعداد الرتاب
  الوطني-منظمة التعاون

والتنمية االقتصادية

 

السياسات اإلستباقية 
للتكيف مع التغريات املناخية

املعهد امللكي للدراسات 
االسرتاتيجية

 افتتاح
 االجتماع  رفيع

 المستوى

دور وزارات املالية يف تنفيذ 
السياسات واالستثامرات 

املتعلقة باملناخ 
 وزارة االقتصاد واملالية  

والبنك الدويل

يوم الطاقة :
 رؤية 2050، مبادرة 

الكهربة القروية يف أفريقيا،  
املرأة والطاقة، مستقبل الطاقة 

العاملية
   وزارة الطاقة و املعادن 
و املاء و البيئة، املكتب 

الوطني للكهرباء و املاء 
الصالح للرشب، الوكالة 
املغربية للنجاعة الطاقية، 

معهد البحث يف جمال الطاقة 
الشمسية والطاقات اجلديدة، 

الوكالة الدولية للطاقة 

 

12:30-11
خماطر املناخ املتصلة باملياه

 الوزارة املنتدبة املكلفة باملاء، 
وكاالت األحواض املائية 

 خمطط العمل: االستدامة 
واالستقرار واألمن يف أفريقيا 

املندوبية السامية للمياه 
والغابات وحماربة التصحر - 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

التصحر

تثمني وهتيئة البحريات
وكالة هتيئة بحرية مارتشيكا

 املقاربة املجالية والتغريات
املناخية

 وزارة التعمري وإعداد الرتاب
الوطني

 

 تغري املناخ والرتاث الثقايف
 الالمادي املرتبط بالصناعة

التقليدية
 وزارة الصناعة التقليدية
 واالقتصاد االجتامعي
والتضامن - اليونسكو

 التوفري األفريقي من أجل
 أفريقيا بدون كربون

 صندوق اإليداع والتدبري

الرشاكة األسرتاتيجية بني 
املغرب والصندوق العاملي 

للبيئة
الوزارة املنتدبة املكلفة 

بالبيئة، الصندوق العاملي 
للبيئة، مدينة مراكش

14:30-13

التطهري السائل يف املغرب 
والتكيف مع التغريات 

املناخية
وزارة الداخلية  

التدبري املستدام لألرايض  
منطقة الساحل والصحراء 

املندوبية السامية للمياه 
والغابات وحماربة التصحر 

ومرصد الصحراء والساحل  

اآلثار الصحية النامجة عن 
تغري املناخ

وزارة الصحة

التدبري املندمج للساحل 
كأداة للتكيف مع تغري املناخ

وزارة التعمري وإعداد الرتاب 
الوطني 

 املسؤولية االجتامعية
 للرشكات وحتديات تغري

 املناخ يف إفريقيا
 االحتاد العام ملقاوالت

 منتدى املغرب-دول شاملاملغرب
أوربا

 للمدن املستدامة : التحديات
والفرص يف إفريقيا

 وزارة اإلسكان وسياسة
 املدينة - الدول االسكندنافية

 

 مبادرة الشبكة الدولية ملراكز
 التميز ومؤسسات الفكر
 والرأي بشأن تغري املناخ

 الوزارة املنتدبة املكلفة بالبيئة
- التعاون التقني األملاين/

 مركز الكفاءات يف جمال
 التغري املناخي

  إطالق مبادرة الرشاكة حول
 املسامهات املحددة وطنيا
«NDC Partnership»

املغرب - املانيا

 أرضية لدعم القدرات
 وترسيع االبتكار يف جمال
املناخ يف القطاع اخلاص
املغرب والبنك الدويل

مكانة املجتمع املدين يف تنفيذ 
اتفاق باريس

التحالف املغريب من أجل 
املناخ والتنمية املستدامة

الوزارة املنتدبة املكلفة بالبيئة   

16:30-15

تدبريخماطر املناخ املرتبطة 
بالغابات 

املندوبية السامية للمياه 
األمن املائي من والغابات وحماربة التصحر  

أجل العدالة املناخية                                
املاء من أجل إفريقيا

الوزارة املنتدبة املكلفة باملاء 

املناطق املحمية  وحمميات 
املحيط احليوي يف البحر 

األبيض املتوسط
 املندوبية السامية للمياه 

والغابات وحماربة التصحر، 
اليونسكو

السياحة واملناخ، امليثاق 
األفريقي للسياحة املستدامة

وزارة السياحة 

البناء املستدام
 وزارة اإلسكان وسياسة

    املدينة
 

 إدماج الشبكات واألسواق
الطاقية

 وزارة الطاقة واملعادن واملاء
والبيئة

 املؤمتر الوزاري حول الصحة
والبيئة واملناخ

 وزارة الصحة ومنظمة
  الصحة العاملية

النظام البنكي ومتويل املناخ
 املجموعة املهنية للبنوك يف 

 املغرب
 

اجلامعات الرتابية يف مواجهة 18:30-17
التغريات املناخية

مجعية اجلهات، اجلمعية 
املغربية لرؤساء جمالس 
اجلامعات، جهة سوس 
ماسة، جهة بني مالل - 

خنيفرة، مجاعات الرباط، 
شفشاون، وجدة 

 التكيف مع تغري املناخ يف
 منطقة الرشق األوسط

وشامل أفريقيا
 الوزارة املنتدبة املكلفة بالبيئة

  - التعاون التقني األملاين
 مسامهة تكنولوجيا الفضاء

يف تنفيذ اتفاق باريس
إدارة الدفاع الوطني

 لقاء رفيع املستوى حول 
املحيطات/ احلزام االزرق
وزارة الفالحة والصيد 

البحري - الوزارة املنتدبة 
املكلفة بالبيئة - منظمة 

األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة - البنك الدويل 

 

 االجتامع الوزاري
 ملنطقة  النيباد : اإلستدامة

 واالستقرار واألمن يف افريقي
 حكومة السنغال وحكومة 

 املغرب، اتفاقية األمم املتحدة
ملكافحة التصحر

 النوع واملناخ: إحداث
 املقاوالت النسائية والعمل

البيئي
 وزارة التضامن واملرأة

 واألرسة والتنمية االجتامعية
 -  هيئة األمم املتحدة للمرأة

إطالق األرضية الدولية
«Biofutur»

 املغرب و الربازيل

 إصالح الدعم املتعلق
بالطاقات األحفورية
 وزارة الشؤون العامة

واحلكامة
 

20:30-19
مجيعا من أجل املاء واملناخ: 

هدف مشرتك
اإلتالف املغريب من أجل املاء 

اإلتالف من أجل تثمني 
النفايات 

الوزارة املنتدبة املكلفة بالبيئة 

 مسامهة املناطق الصناعية
 املستدامة يف مكافحة تغري

 املناخ
 الوزارة املنتدبة املكلفة بالبيئة

   - التعاون التقني األملاين

 

سوق رأس املال ومتويل  املناخ 
اهليئة املغربية لسوق الرساميل

اطالق بوابة
«NDC Partnership»

 الوزارة املنتدبة املكلفة
بالبيئة/اللجنة العلمية

مبادرة النجاعة الطاقية
 الوكالة املغربية للنجاعة
 الطاقية، التعاون الدويل

األملاين، السويد
 



العنــــوان المـنـظـمون والشـــركاءالســـاعـــة 

12:30 - 11:00

المنظمــون : الــوزارة المنتدبــة المكلفــة بالمــاء ووكاالت األحــواض 
ــة المائي

ــواض،  ــات األح ــة لمؤسس ــبكة الدولي ــي، الش ــك الدول ــركاء: البن الش
(GIZ( وكالــة التعــاون األلمانــي

مخاطر المناخ المتصلة بالمياه

ملخــص : يواجــه الفاعلــون فــي مجــال تدبيــر المــوارد المائيــة مشــاكل ترتبــط بتوالــي الظواهــر المناخيــة القصــوى، وندرة 
الميــاه وعــدم اليقيــن بشــأن توفرهــا، ومخاطــر التعــرض للتلــوث، واالســتغالل المفــرط للمــوارد. وينجــم عــن التغيــرات 

المناخيــة إكراهــات إضافيــة، تزيــد مــن تفاقــم المخاطــر المرتبطــة بالميــاه.
ســيتم خــالل هــذا اللقــاء مناقشــة وبحــث هــذه المســألة وتبــادل أفضــل الممارســات فيما يخــص تدبيــر المخاطــر المرتبطة 

بالميــاه علــى مســتوى األحــواض المائية.

14:30 - 13:00

المنظمــون : وزارة الداخلية/المديريــة العامــة للجماعــات المحلية، والية 
جهة مراكش-آســفي

(GIZ( الشركاء: وكالة التعاون الدولي األلماني

التطهير السائل في المغرب - الحلول المستدامة 
للتكيف مع تغير المناخ

ملخــص : وضعــت وزارة الداخليــة برنامجــا وطنيــا للتطهيــر الســائل فــي المناطــق الحضريــة )PNA( عملــت علــى تنفيــذه 
بالتعــاون مــع الــوزارة المنتدبــة المكلفــة بالبيئــة وبشــراكة مع الجهــات المعنية. كمــا تم إعــداد برنامج آخر للتطهير الســائل 
لفائــدة المناطــق القرويــة )PNAR( بالتعــاون مــع مختلــف الشــركاء المعنييــن. وعــالوة علــى ذلــك، تــم إطــالق مشــروع خلق 
فــرص عمــل فــي قطــاع الصــرف الصحــي بالمناطق الريفيــة )CESAR( مــن قبــل وزارة الداخليــة، بدعم من وكالــة التعاون 
األلمانــي. ويســعى البرنامــج المذكــور إلــى خلــق الظــروف المواتيــة إلطــالق برنامــج )PNAR( مــن خــالل تقويــة القــدرات 

وتحســين المنتجــات والخدمــات المتعلقــة بقطــاع الصــرف الصحي فــي المناطــق القروية.
وســيكون هــذا اللقــاء فرصــة للوقــوف علــى تقــدم األشــغال ببرنامــج PNA والتعريــف ببرنامــج PNAR، فضــال عــن إطــالق 

.CESAR مشــروع

16:30 - 15:00

تدبير مخاطر المناخ المرتبطة بالغاباتالمنظمون : المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

ملخــص : ينظــم هــذا اللقــاء تحــت رعايــة المندوبيــة الســامية للميــاه والغابــات ومحاربــة التصحــر في المغــرب، ويهــدف إلى 
تقاســم الخبــرات واإلجــراءات المتخــذة مــن قبــل المغــرب فــي مجــال تدبيــر مخاطــر المنــاخ المرتبطــة بالغابــات. كمــا يهــدف 
الــى التواصــل حــول الحالــة الراهنة لمشــكل مخاطر المنــاخ المرتبطة بالغابــات والتحديات والممارســات النموذجيــة في هذا 

المجــال، مــع التركيــز علــى أفريقيا. 

20:30 - 17:00

ــي مــالل، جهــة ســوس ماســة، مــدن شفشــاون  ــون: جهــة بن المنظم
ــات ــاء الجماع ــة رؤس ــات و جمعي ــة الجه ــدة، جمعي ــاط و وج والرب
IDE-GERES AMEV - ،الشركاء: وكالة التعاون الدولي األلماني

الجماعات الترابية في مواجهة التغيرات المناخية: 
أي دور للشراكة والتعاون

ملخــص : للجماعــات الترابيــة علــى مختلف المســتويات »المدينة، اإلقليــم، العمالة أو الجهة« دور رئيســي فــي إعداد وتنفيذ 
التدابيــر المتعلقــة بالتكيــف مــع تغيــر المنــاخ والتخفيف من آثــاره، عن طريــق تخطيط مندمج للتنميــة المجالية.

ويتوخــى هــذا اللقــاء تبــادل الخبــرات والمبــادرات وأفضــل الممارســات وآليــات التمويل من قبــل الجماعات الترابيــة في مجال 
التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة والتخفيــف مــن آثارهــا. ومن ضمــن محــاور النقاش خالل هــذا اللقــاء : تطوير عقد شــراكات 
ملموســة، والتخطيــط المجالــي المندمــج و تحديــد العالقات بيــن المناخ وأهــداف التنمية المســتدامة، وفرص عقد شــراكات 

ذات الصلة.
كما سيركز هذا اللقاء على مواضيع من قبيل االنتقال الطاقي والحكامة الترابية والتمويل المحلي.

االثنين 07 نونبر 2016

المــاء والغابــات وتدبيرالمخاطــر



العنــــوان المـنـظـمون والشـــركاءالســـاعـــة 

10:30 - 9:00

المنظمــون : المعهــد الوطنــي للبحــث الزراعــي ومنظمــة األغذيــة 
والزراعــة 

ــة التصحــر،  ــات ومحارب ــاه والغاب ــة الســامية للمي ــركاء : المندوبي الش
معهــد الحســن الثانــي للزراعــة والبيطــرة، المدرســة الوطنيــة الغابوية 
للمهندســين، الــوزارة المنتدبــة المكلفــة بالمــاء، مديريــة األرصــاد 

الجويــة 

مشروع »نظام النماذج لتقييم آثار تغير المناخ على 
«MOSAICC« »الزراعة

ملخــص : نظــام »MOSAICC« هــو مجموعــة متكاملــة مــن األدوات والنمــاذج تمكــن مــن توقــع آثــار تغيــر المنــاخ علــى 
الزراعــة. ويعتبــر المغــرب أول بلــد يعتمــد نظــام »MOSAICC« لتطويــر أدوات تهــم وضــع السياســات والمخططــات مثــل 
 »MOSAICC« المخطــط الوطنــي للتكيــف. ويشــكل هــذا اللقــاء فرصــة لتبــادل الخبــرات بيــن الــدول التــي اعتمــدت نظــام
قصــد ربــط المعطيــات العلميــة علــى نحــو أفضــل بعملية وضع السياســات والممارســات المشــتركة بيــن القطاعــات، ودعم 
تقويــة القــدرات والعالقــات بيــن األوســاط العلميــة وأصحــاب القــرار، فضــال عــن تســهيل تبــادل المعطيــات ومقارنــة تلــك 

التــي تــم الحصــول عليهــا انطالقــا مــن دراســات أنجــزت فــي قطاعــات مختلفــة.

12:30 - 11:00

المنظمون : وكالة التنمية الفالحية
الشــركاء : الوكالــة الفرنســية للتنميــة، الصنــدوق الفرنســي العالمــي 

للبيئة

تكيف الزراعة مع تغير المناخ في المغرب العربي 
ACCAGRIMAG وأفريقيا

ملخــص : يســعى هــذا اللقــاء الــذي تعمــل علــى تنســيقه وكالــة التنميــة الفالحيــة، إلــى تقاســم تجربــة المغــرب فــي مجــال 
التكيــف مــع تغيــر المنــاخ فــي القطــاع الزراعــي، مــع التركيــز علــى أفريقيــا وعلــى العالقــة بيــن التكيــف والتأميــن القائــم 
علــى المؤشــر » ذي العائــد المــزدوج « حيــث ســيتم فــي هــذا الصــدد تقديــم حصيلــة المغــرب بهــذا الشــأن وتعزيــز ريادتــه 
اإلقليميــة فــي هــذا المجــال، وأيضــا دفــع مختلــف األطــراف المعنيــة إلى التفاعــل مــع العناصر المرتبطــة بالتأميــن والتكيف 

بهــدف اســتعراض آفــاق تنميــة التأميــن الزراعــي » ذي العائــد المــزدوج « فــي المغــرب العربــي وأفريقيــا.
وتهــم النتائــج المتوقعــة تثميــن اإلنجــازات واالبتــكارات ذات الصلــة بمشــروع ACCAGRIMAG، وتوعيــة الجمهــور وكــذا 

إصــدار توصيــات بشــأن آليــات تغطيــة المخاطــر وتكييــف الزراعــة فــي أفريقيــا.

14:30 - 13:00

المنظمون: المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
الشركاء: مرصد الصحراء والساحل

التدبير المستدام لألراضي في منطقة الساحل 
والصحراء

ملخــص : يــروم هــذا اللقــاء اســتعراض المقاربــات المعتمــدة فــي مجــال الزراعــات المتأقلمــة مــن خــالل التعريــف ببعــض 
التجــارب الناجحــة فــي منطقــة الســاحل والصحــراء. وتهــم هذه التجــارب التي تســتخدم تقنيــات وممارســات زراعية مبتكرة 
ثــالث مناطــق فرعيــة، وهــي شــرق أفريقيــا وشــمال وغــرب أفريقيــا. وســتنصب المناقشــات حــول المتطلبــات السياســية 
ــدان  ــل فــي بل ــى نحــو أمث ــل هــذه التجــارب والممارســات عل ــالزم توفيرهــا لضمــان نقــل مث ــة ال والمؤسســاتية والتقني

المنطقة.

16:30 - 15:00

األمن المائي من أجل عدالة مناخيةالمنظمون: الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء

ملخــص : ســيتم خــالل هــذا اللقــاء تقديــم »الكتــاب األزرق حــول الميــاه والمنــاخ« الــذي يتضمــن توصيــات المؤتمــر الدولــي 
حــول الميــاه والمنــاخ )CIEC(، المنعقــد بالربــاط فــي يوليــو 2016. وقــد تميــز هــذا المؤتمــر بمشــاركة تمثيليــة سياســية 
وعلميــة وازنــة، كمــا وجــه إشــارات قويــة للمجتمعــات الدوليــة فــي مجــال الميــاه والمنــاخ مــن أجــل توحيــد أجندتهــا ولوضــع 

المــاء فــي صــدارة تنفيــذ اتفاقيــة باريــس والســيما فيمــا يخــص آليــات التمويــل المخصصــة لهــذه الغايــة.

الثالثاء  08 نونبر 2016

الفالحة والتأقلم



18:30 - 17:00

المنظمون : الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء
الشــركاء : وزارة البيئــة والطاقــة والبحــر الفرنســية، المجلس العالمي 
للميــاه، البنــك الدولــي، البنــك اإلفريقــي للتنميــة، وكالــة التعــاون 
األلمانــي، الشــراكة الفرنســية مــن أجــل الميــاه والشــبكة الدوليــة 

لمؤسســات األحــواض

المياه من أجل أفريقيا

ملخــص : ســيتم تخصيــص هــذا اللقــاء لتقديــم مبــادرة »الميــاه مــن أجــل أفريقيــا« التــي أطلقــت أثنــاء المؤتمــر الدولــي 
حــول الميــاه والمنــاخ. فعلــى الرغــم مــن كــون أفريقيــا تزخــر بمــوارد مائيــة ال بــأس بهــا، إال أنهــا تعــرف مشــاكل فــي هــذا 
المجــال. ذلــك أن انعــدام وجــود بنيــة تحتيــة مالئمــة والصبغــة القرويــة للســكان يجعــل جــزءا مــن ســاكنتها ال تحصــل على 
الميــاه. ومــن المرجــح أن تزيــد التغيــرات المناخيــة مــن حــدة هــذا التفــاوت ومــن نقــص الميــاه فــي المســتقبل. وتهــدف هذه 
المبــادرة إلــى تعبئــة الجهــات الفاعلــة في البلــدان اإلفريقيــة للدفاع عن العدالــة المناخية من خــالل، أوال االنتهــاء من تعميم 
التــزود بميــاه الشــرب وخدمــات الصــرف الصحــي، وثانيــا إرســاء رؤيــة تمكن من التكيف بشــكل أكبر مــع التغيــرات المناخية.

20:30 - 19:00

ــة  ــوزارة المنتدب ــاه، ال ــل المي ــن أج ــي م ــالف المغرب ــون : االئت المنظم
جميعا من أجل الماء والمناخ: هدف مشتركالمكلفــة بالمــاء

ملخــص : يتوخــى هــذا اللقــاء التذكيــر بضــرورة ضمــان تدبيــر مندمــج ومقتصــد للمياه عــن طريق التعهــد بتنفيــذ التزامات 
محــددة فــي عالقــة بتغيــر المنــاخ. كمــا يهــدف إلى تعزيــز الحكامــة وتعبئة التمويــالت لفائــدة البرامــج والمخططــات الرامية 
إلــى التخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ والتكيــف معهــا، عــالوة علــى تقويــة القــدرات. وســيتميز هــذا اللقــاء بإطــالق مبــادرة 

االئتــالف المغربــي للميــاه )COALMA( وتقديــم اإلعــالن المتعلــق بهــا، ممــا سيكســب هــذه المبــادرة صبغــة دوليــة.



العنــــوان المـنـظـمون والشـــركاءالســـاعـــة 

10:30 - 9:00

المنظمــون : المنظمــة الدوليــة للهجــرة )OIM(، المجلــس الوطنــي 
لحقــوق اإلنســان 

ــات  ــاءات والجمعي ــة للهجرة-الفض ــكا الجنوبي ــبكة أمري ــركاء : ش الش
ــنغال ــي الس ــس ف ــانت لوي ــي س ــتون برج ــة غاس (ORMS(، جامع

دور البحوث اإلفريقية بشأن تغير المناخ وتنقل 
البشر

ملخــص : ارتفــع إلــى حــد كبيــر احتمــال الهجــرة علــى مــدى العقــود الماضيــة نتيجــة لتغيــر المنــاخ وفي ظــل كثافة ســكانية 
متزايــدة بالمناطــق الهشــة. وتشــتد هــذه الكثافــة الســكانية بشــكل خــاص فــي أفريقيــا، حيــث تأثيــر تغيــر المنــاخ يطــال 

مناطــق يقطنهــا ســكان يعتبــرون أكثــر هشاشــة اتجــاه تلــك التأثيــرات.
ســيلتئم خــالل هــذا اللقــاء ثلــة مــن الباحثيــن األفارقــة وأعضــاء شــبكات البحــوث الدوليــة مــن أجل عــرض وتبــادل تجاربهم 
وبحــث التحديــات والسياســات المتعلقــة بتغيــر المنــاخ وتنقــل البشــر فــي القــارة اإلفريقيــة األكثــر تضــررا من تغيــر المناخ، 

ــام 2050. بحلول ع
ويهــدف اللقــاء إلــى رفــع مســتوى الوعــي والتعبئــة حــول أهميــة العالقــة بيــن تغير المنــاخ وتنقــل البشــر، واقتــراح توصيات 
عمليــة لمواجهــة تحديــات الهجــرة البيئيــة بالقــارة اإلفريقيــة، وتحفيز تبــادل الخبــرات وبذل جهــود أكبر بغيــة التعريف بهذا 

الموضــوع فــي أفريقيــا وأيضــا تثميــن أفضــل الممارســات المحليــة في مجال المــوارد البشــرية وتدبيــر التنقل.

12:30 - 11:00

المنظمــون : حكومــة الســنغال، حكومــة المملكــة المغربيــة، اتفاقيــة 
األمــم المتحــدة لمكافحــة التصحــر

NEPAD, WWF, ICMPD, OIM : الشركاء

إعداد برنامج عمل »االستدامة واالستقرار واألمن« 
في أفريقيا 

ملخــص : ينــدرج هــذا اللقــاء ضمــن اإلشــكاليات المرتبطــة بالتحديــات األمنيــة فــي عالقتهــا بالتغبيــر المناخــي وتدهــور 
األراضــي. ويهــدف إلــى إعــداد المؤتمــر الــوزاري للنيباد إلعطــاء االنطالقة لمجموعــة العمل » االســتدامة واالســتقرار واألمن 
بإفريقيــا«. وســيجتمع فــي هــذا اللقــاء متخصصــون مــن دول النيباد، وشــركاء فــي مجال التنميــة وممثلو المجتمــع المدني. 
والهــدف هــو تجميــع مجموعــة مــن االقتراحــات واالنشــغاالت التــي ســيتم التطــرق لهــا مــن أجــل عرضهــا فــي وثيقــة نهائية 

خــالل المؤتمــر الــوزاري للنيبــاد يــوم 14 نونبــر 2016. 

14:30 - 13:00

المنظمون : وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية 
الشــركاء : المكتــب الوطنــي للســالمة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة، 
معهــد الحســن الثانــي للزراعــة والبيطــرة، الــوزارة المنتدبــة المكلفــة 
ــة  ــي، المنظم ــك الدول ــة، البن ــدة للبيئ ــم المتح ــج األم ــة، برنام بالبيئ

العالميــة للصحــة الحيوانيــة

الصحة وتغير المناخ: ما هي التدابير واإلجراءات 
الالزم برمجتها للوقاية من التأثيرات الصحية في 

المغرب؟

ملخــص : يــروم هــذا اللقــاء إعــالم وتوعيــة الشــركاء الوطنييــن والدولييــن بشــأن الحالــة المرتبطــة بالمخاطر الصحيــة ذات 
العالقــة بتغيــر المنــاخ، والتفكيــر بشــكل مشــترك بخصــوص السياســات والتدخــالت الفعالــة القطاعيــة والمشــتركة بيــن 
القطاعــات، إلــى جانــب أدوار مختلــف الفاعليــن فــي هــذا الصدد. وســيتم خالل هــذا اللقاء عــرض الحصيلة الوطنيــة، وبحث 
التدابيــر الكفيلــة بمكافحــة األمــراض الرئيســية المتعلقة بتغير المنــاخ ، و بالخصــوص األمراض المنقولــة وتلك المتعلقة 

بتلــوث الهــواء واألمــراض الحيوانية المنشــأ.

16:30 - 15:00

المنظمون : المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
ــر،  ــة التصح ــدة لمكافح ــم المتح ــة األم ــكو، اتفاقي ــركاء : اليونس الش

ــة ــة البيئ مؤسســة محمــد الســادس لحماي

محميات المحيط الحيوي في البحر األبيض 
المتوسط: مرصد تغير المناخ والتنمية المستدامة.

ملخــص : ســيتم خــالل هــذا اللقــاء تبيــان دور محميــات المحيــط الحيــوي كمجــال ترابي للبحث عــن حلول مبتكــرة في مجال 
التكيــف مــع تغيــر المنــاخ والتخفيــف مــن حدتــه. كمــا سيتقاســم المشــاركون تجربــة المغــرب الناجحــة فــي منطقــة البحــر 
األبيــض المتوســط، ســواء فيمــا يتعلــق بإدماج محميات المحيــط الحيوي ضمن اســتراتيجيات التنمية القطاعيــة الوطنية أو 
المحافظــة علــى الميــاه والتربــة والتنــوع البيولوجــي والوقايــة ومكافحــة الكــوارث الطبيعية وكــذا مكافحة التصحــر. ويهدف 
هــذه اللقــاء إلــى 1( التعريــف بأجنــدة ليمــا علــى النحــو التــي اعتمــدت فــي مــارس 2016، باعتبارهــا أداة لتنفيــذ أهــداف 
التنميــة المســتدامة واتفاقيــة باريــس بشــأن تغيــر المنــاخ؛   2( تعزيــز دور محميــات المحيط الحيوي بوصفهــا مرصدا لتغير 
المنــاخ والتنميــة المســتدامة؛ 3( عــرض توصيــات المؤتمــر العربــي اإلفريقــي حول محميات المحيــط الحيوي الــذي عقد في 

طنجــة مــن 19 إلــى 20 أكتوبــر 2016. 

األربعاء  09 نونبر 2016

الهجرة والتأقلم والصحة



18:30 - 17:00

المنظمون : المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
ــث  ــز البح ــة، مرك ــى الطبيع ــاظ عل ــي للحف ــاد الدول ــركاء : االتح الش
لحمايــة المناطــق الرطبــة بالبحــر األبيض المتوســط، مركز األنشــطة 
الجهويــة للمناطــق المحمية، الشــبكة المتوســطية للمناطــق المحمية، 

مؤسســة حمايــة الســاحل 

المناطق المحمية بالبحر األبيض المتوسط: حلول 
طبيعية لمواجهة تغير المناخ

ملخــص : ممــا ال جــدال فيــه أن حــوض البحــر األبيــض المتوســط يعتبــر »منطقة غنيــة« رائدة في مجــال التنــوع البيولوجي 
علــى المســتوى العالمــي ســواء فــي جزئه البحــري أو البــري. ويهــدد التدهور البيئي بشــدة هــذا الفضاء.

ســيركز هــذا اللقــاء علــى 1( دور المناطــق المحميــة فــي التصــدي لتغيــر المنــاخ وتحســين تكيــف النظــم اإليكولوجيــة 
والســكان المحلييــن؛ 2( نمــاذج رائــدة تتضمــن حلــوال قائمــة علــى الطبيعــة فــي حــوض البحــر األبيــض المتوســط؛ 3( دور 
التنســيق والتعــاون بيــن البلــدان لتعزيــز العمــل مــن أجــل الحفــاظ علــى الطبيعــة وتأقلــم النظــم اإليكولوجيــة والســكان؛ 
4( تقديــم وثيقــة تعبيــر عــن موقــف بغيــة إضفــاء الطابــع الرســمي علــى »صــوت البحر األبيض المتوســط« بشــأن مســألة 
العالقــات القائمــة بيــن األصنــاف الطبيعيــة البريــة والبحريــة وتغيــر المنــاخ و«الحلــول القائمــة علــى الطبيعــة« فــي البحــر 

األبيــض المتوســط.

20:30 - 19:00

ــة  ــة المكلف ــوزارة المنتدب ــات، ال ــن النفاي ــالف لتثمي ــون: االئت المنظم
بالبيئــة

ــي  ــن الثان ــد الحس ــرب، معه ــاوالت المغ ــام لمق ــاد الع ــركاء: االتح الش
ــات  ــة للمنتج ــالمة الصحي ــي للس ــب الوطن ــرة، المكت ــة والبيط للزراع

ــة الغذائي

االئتالف لتثمين النفايات)COVAD( : أرضية 
للخبرات والحلول والشراكات لفائدة المناخ بين 

الشمال والجنوب 

ملخــص : يعــد االئتــالف لتثميــن النفايــات، والتــي هــي مبــادرة مغربية تم إنشــاؤها فــي عــام 2015، بمثابــة أرضية لتطوير 
سالســل إعــادة تدويــر النفايات وتعزيــز االقتصــاد الدائري.

ويهــدف االئتــالف لتثميــن النفايــات مــن خــالل هــذا اللقــاء إلــى تعبئــة مختلــف الفاعليــن علــى المســتوى الدولــي مــن أجــل 
توحيــد الجهــود معــا لمكافحــة ظاهــرة االحتبــاس الحــراري واحتالل موقع اســتراتيجي خــالل مؤتمــرCOP22. وســيكون هذا 

الحــدث فرصــة لعــرض التوصيــات الصــادرة عــن هيئــة »النفايــات وإعــادة تدويرهــا مــن أجــل المنــاخ«



العنــــوان المـنـظـمون والشـــركاءالســـاعـــة 

10:30 - 9:00

المنظمون: الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، مجموعة البنك الدولي 

تنفيذ المساهمات الوطنية المحددة: استراتيجيات 
فعالة لجذب االستثمار في مجال التخفيف 
والتكيف - نماذج الشيلي وإثيوبيا والمغرب 

وفيتنام.

ملخــص : يجمــع هــذا اللقــاء المنظــم مــن طــرف وزارة البيئــة فــي المغــرب ومجموعــة البنــك الدولــي، عــددا مــن أصحــاب 
القــرار الرفيعــي المســتوى مــن الشــيلي وإثيوبيــا والمغــرب وفيتنــام قصــد تبــادل األفكار والــرؤى وعــرض الجهــود المبذولة 
وتحديــد الحلــول المتكاملــة مــن حيــث تخطيــط االســتثمارات بهــدف تنفيــذ المســاهمات الوطنيــة المحــددة وتعزيــز تدابيــر 
التخفيــف والتكيــف. و ســيتم اســتنادا على الخبــرة األولية للبنك الدولي والشــراكة مــع هذا األخيرللتحضير لســوق الكربون، 

تقديــم اقتراحــات بشــأن أفضــل الســبل لتوفيــر الدعــم الدولــي لتفعيــل المســاهمات الوطنيــة المحــددة.

12:30 - 11:00

المنظمون : وكالة تنمية موقع بحيرة مارشيكا
الشركاء: حكومة جمهورية ساحل العاج

تثمين وتهيئة مواقع البحيرات: حالة بحيرة 
مارشيكا في الناظور وبحيرة إبريي في أبيدجان

ملخــص : تعــرض موقــع بحيــرة مارشــيكا الــذي يزخــر بمؤهــالت طبيعيــة واقتصادية هائلــة لدرجة كبيــرة من التلــوث، غير 
أنــه ســرعان مــا اســتعاد توازنــه بفضــل اإلرادة الملكيــة الســامية المبنية علــى االســتدامة واحتــرام البيئة. وتقاســم المغرب 
خبرتــه بهــذا الشــأن علــى الصعيــد الدولــي مــن خــالل إرســاء شــراكة مــع دولــة ســاحل العــاج، تهــدف إلــى صيانــة وتثميــن 
بحيــرة إبريــي فــي أبيدجــان. ســيتم، خــالل هــذا اللقــاء، التواصــل حــول التعريف بتجربــة المغــرب الناجحة في مجــال تثمين 
مواقــع البحيــرات والمناطــق الرطبــة والنهــوض بمشــروع موقــع بحيــرة مارشــيكا وكــذا تعزيز التعــاون بين المغرب وســاحل 

العاج.

14:30 - 13:00

المنظمــون : وزارة التعميــر وإعــداد التــراب الوطنــي، منظمــة التعــاون 
والتنميــة اإلقتصاديــة، كوريــا الجنوبيــة ، الســينغال

التدبير المندمج للمناطق الساحلية، أداة أساسية 
للتكيف مع تأثيرات تغير المناخ

ملخــص : يســعى هــذا اللقــاء إلــى تحديــد الرهانــات المتصلــة بالســاحل قصــد العمل بشــكل أفضل مــن أجل ضمــان تنمية 
مســتدامة لــه، ورفــع الوعــي وتعبئــة أصحــاب القــرار فــي القطاعيــن العــام والخــاص بخصــوص المســائل المتعلقــة بتغيــر 
المنــاخ فــي المناطــق الســاحلية؛ ووضــع شــبكة دوليــة بخصــوص الســاحل لتبــادل البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بهــذا 
المجــال. كمــا ســيكون المؤتمــر مناســبة لتعزيــز التعــاون شــمال- جنــوب وجنوب-جنوب فــي مجال مكافحــة آثار تغيــر المناخ 
فــي المناطــق الســاحلية. ولهــذه الغايــة، ســيتم مناقشــة أســاليب الحكامــة مــن أجــل تحقيــق التنمية المســتدامة للســواحل 
والتدبيــر المندمــج للمناطــق الســاحلية والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ، عالوة علــى تحديد ودراســة مصــادر وطــرق التمويل من 

أجــل تكيــف الســواحل مــع اآلثــار الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ.

الصنـاعـــة والســاحـل

الخميس  10 نونبر 2016



16:30 - 15:00

المنظمون : وزارة السياحة
الشركاء: منظمة السياحة العالمية، وزراء السياحة األفارقة.

وزراء الســياحة فــي بلــدان الحــوار 5 + 5 بغــرب البحــر األبيــض 
المتوســط، وزارة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون، الــوزارة المنتدبــة 

المكلفــة بالبيئــة

اجتماع وزاري من أجل أفريقيا »السياحة والبيئة : 
التحديات المرتبطة بالوجهات اإلفريقية«

ملخــص : يعتبــر التصــدي آلثــار تغيــر المنــاخ علــى قطــاع الســياحة عنصــرا هامــا ينبغــي إدماجــه ضمــن سياســات التنميــة 
ــياحة  ــم وزراء الس ــتديرة تض ــدة مس ــياحة مائ ــم وزارة الس ــياق، تنظ ــذا الس ــي ه ــة. وف ــدان اإلفريقي ــي البل ــياحية ف الس
بإفريقيــا ومــن دول الحــوار فــي غــرب البحــر األبيــض المتوســط. يرمــي هــذا اللقــاء إلــى توفيــر إطــار متعــدد األطــراف 
للتفكيــر المشــترك حــول القضايــا والتحديــات ذات الصلــة للحــد مــن تأثيــر تغيــر المنــاخ علــى قطــاع الســياحة؛ وتشــجيع 
تعبئــة الصناعــة الســياحية علــى المســتوى اإلفريقــي قصــد المســاهمة فــي التخفيــف مــن االنبعاثــات، وتعزيــز التحالفــات 
والشــراكات االســتراتيجية الملموســة جنــوب - جنــوب و شــمال – جنــوب، ودعــم تبــادل التجــارب النموذجيــة واســتخالص 
الــدروس مــن أجــل ســياحة مســتدامة ومندمجــة فــي سياســات وممارســات التنميــة، إلــى جانــب دمــج قطــاع الســياحة فــي 

مفاوضــات المنــاخ.

18:30 - 17:00

المنظمــون : الــوزارة المنتدبــة المكلفــة بالبيئــة و وكالــة التعــاون 
األلمانــي / مشــروع: الحكامــة البيئيــة والمناخيــة

الشــركاء : شــبكة الدعــم العالميــة / شــبكة Men-REM التابعة لوكالة 
التعــاون األلماني

مقاربات وأدوات التخطيط للتكيف مع تغير المناخ 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: 

تقديم نماذج عملية

ملخــص : تعتبــر بلــدان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا مــن بيــن البلــدان األكثــر تضــررا مــن تغيــر المنــاخ. فقــد 
أضحــت مســألة التكيــف مــع تغيــر المنــاخ رهانــا سياســيا كبيــرا علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي. ســيكون هــذا اللقــاء 
فرصــة لتبــادل الممارســات وتحســينها علــى صعيــد البلــدان والمجــاالت. وفي هذا الســياق، ســيتم التطرق لقضايا رئيســية 
مــن قبيــل الحكامــة المناخيــة علــى مختلــف المســتويات والمقاربة المجاليــة المعتمــدة إزاء إشــكالية تغير المناخ و مسلســل

PNA. كمــا ســيكون هــذا الحــدث فرصــة لبــدء التفكيــر فــي إنشــاء مجمعــات لتلــك الممارســات علــى صعيــد منطقة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا، وذلــك فــي نطــاق شــبكة »المجــاالت المتأقلمــة«

20:30 - 19:00

المنظمــون : الــوزارة المنتدبــة المكلفــة بالبيئــة ووكالــة التعــاون 
البيئيــة والمناخيــة األلمانــي -مشــروع الحكامــة 

الشــركاء : الوكالــة المنفــذة للبرنامــج المتكامــل الثانــي MCA المبــرم 
ــة  ــة، وزارة الصناع ــة المغربي ــة والحكوم ــدي األلفي ــة تح ــن مؤسس بي
والتجــارة واالســتثمار واالقتصــاد الرقمــي, وزارة التعميــر وإعــداد التراب 
 ،)COZINE(  ــة ــة مــن أجــل البيئ ــي، ائتــالف المناطــق الصناعي الوطن
وكالــة التعــاون األلمانــي، مشــروعي )GEC و )ASPCC(، مؤسســة 

تحــدي األلفيــة.

مساهمة القطاع الخاص في حلول المناخ : 
نمودج المناطق الصناعية

ملخــص : يشــارك فــي هــذا اللقــاء ثلــة مــن الخبــراء ومــن الفاعليــن فــي القطاعيــن العــام والخــاص العامليــن فــي مجــال 
إنشــاء وتدبيــر المناطــق الصناعيــة. وســوف تركــز العــروض والمناقشــات علــى التجــارب الوطنيــة والدوليــة والممارســات 
الجيــدة وآليــات النهــوض بالمناطــق الصناعيــة المســتدامة فــي المغرب. وســيعقب النقــاش التوقيع علــى اتفاقيــة إطار بين 
الفاعليــن الرئيســيين فــي المناطــق الصناعيــة بهــدف تنســيق جهودهــم والعمل معــا لتعزيز مسلســل االنتقال نحو إنشــاء 
مناطــق صناعيــة مســتدامة، منخفضــة الكربــون ومتكيفة مع تغيــرات المناخ. ومن شــأن االتفاقيــة اإلطــار أن تقوم بتعزيز 
خارطــة الطريــق التــي وضعــت بطريقــة تشــاركية فــي أبريــل 2016، والتــي تحــدد مجــاالت العمــل واإلجــراءات ذات األولوية 

الواجــب اتخاذهــا لتعزيــز هــذا االنتقال.



العنــــوان المـنـظـمون والشـــركاءالســـاعـــة 

12:30 - 9:00

المنظمون : وزارة التجهيز والنقل و اللوجستيك 
الشــركاء: منتدى النقــل الدولي، منظمة التعاون للتنميــة اإلقتصادية، 

الصنــدوق العالمي للبيئة

قطاعات التجهيز والنقل و اللوجستيك في 
المغرب : التزام بصيغة الجمع من أجل التنمية 

المستدامة

ملخــص : خــالل هــذا اللقــاء رفيــع المســتوى الــذي ســيضم مســؤولين مــن وزارة التجهيــز والنقــل واللوجســتيك ومنظمــة 
التعــاون والتنميــة اإلقتصاديــة ومنتــدى النقــل الدولــي والبنــك الدولــي ســيتم تقديــم عــروض حــول الجهــود التــي تبذلهــا 
الــوزارة قصــد التخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ فــي قطــاع النقل وتكييــف قطــاع البنيات التحتيــة األساســية مع تغيــر المناخ، 
حــول توفيــر بنيــة تحتيــة لطــرق متأقلمــة تســمح بتطويــر صناعــة مســتدامة وتشــجع علــى االبتــكار، وحــول الحــد مــن 

الكربــون فــي وســائل النقــل، وكــذا الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز التنميــة المســتدامة.
وســيعقب ذلــك سلســلة مــن المداخــالت القطاعيــة مــن قبــل وزارة التجهيــز والنقــل واللوجســتيك والمؤسســات التابعــة 
لهــا قصــد تســليط الضــوء علــى الجهــود المبذولــة فــي قطاعــات الطــرق والموانــئ والخدمــات اللوجســتيكية فيمــا يتعلــق 

باإلســتدامة والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ.

14:30 - 13:00

المنظمون: االتحاد العام للمقاوالت بالمغرب

كيف يمكن للمسؤولية االجتماعية للشركات 
(RSE( أن تساعد المقاولة في إفريقيا على 

مواجهة تحديات تغير المناخ : مقاربة االتحاد 
العام لمقاوالت المغرب 

ملخــص : يهــدف هــذا اللقــاء التــي ســيتم تنظيمــه مــن قبــل االتحــاد العــام للمقــاوالت إلــى تعبئــة منظمــات أربــاب العمــل 
اإلفريقيــة قصــد اعتمــاد مقاربــة محــددة إلــى جانــب اســتراتيجية مناســبة وأدوات مالئمــة لتعزيــز المســؤولية االجتماعيــة 
للشــركات األعضاء فيها، فضال عن تقاســم الخبرات بشــأن أدوات وممارســات المســؤولية االجتماعية للشــركات. وبمناســبة 
هــذا اللقــاء، ســيقدم االتحــاد العام للمقــاوالت مقاربته في مجال المســؤولية االجتماعية للشــركات وفقــا للقواعد والمعايير 
العالميــة المعتــرف بهــا فــي هــذا الشــأن. ويعتــزم االتحــاد من خــالل هذه المبــادرة الدعــوة إلى إنشــاء شــبكة RSE لمنظمات 

أربــاب العمــل اإلفريقيــة قصــد تنفيــذ التوصيــات المنبثقة عــن هــذا اللقاء.

16:30 - 15:00

المنظمون : وزارة اإلسكان وسياسة المدينة 
 ،)CNOA(الشــركاء : المجلس الوطني لهيئة المهندســين المعمارييــن
للبنــاء  الوطنــي  االتحــاد   ،)FMC( البنــاء  ومــواد  الصناعــات  اتحــاد 
واألشــغال العامــة )FNBTP(، االتحــاد المغربــي لالستشــارة والهندســة 

(FNPI(ــن ــين العقاريي ــي للمنعش ــاد الوطن (FMCI( ، واالتح

البناء المستدام

ملخــص : تقتــرح وزارة اإلســكان وسياســة المدينــة، بوصفهــا عضــوا مؤسســا لالئتــالف الوطنــي للســكن والبنــاء مــن أجــل 
المنــاخ تنظيــم هــذا اللقــاء، وتدعــو الفاعليــن فــي هــذا القطــاع إلــى تبــادل وجهــات النظــر ومناقشــة الحلــول الواقعيــة 
والضروريــة علــى مســتوى المدينــة والبنــاء. ســيكون هذا اللقــاء فرصة للتعريــف بالتزامات هــذا القطاع في مجــال مكافحة 
تغيــر المنــاخ وتبــادل الخبــرات. و ســيتم أيظــا عــرض جهــود االئتــالف الوطنــي لمكافحــة تغير المنــاخ. كمــا يهدف اللقــاء إلى 
إبــرام شــراكات وطنيــة ودوليــة، وخصوصــا إيجــاد مصــادر التمويــل لدعم المشــاريع الملموســة في مجــال النجاعــة الطاقية 

علــى مســتوى المدينــة والبنايات.

20:30 - 17:00

(CRTS( المنظمون : المركز الملكي لالستشعار الفضائي عن بعد
(CNES( الشريك: المركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية

مساهمة تكنولوجيا الفضاء في تنفيذ اتفاق 
باريس

ملخــص : أطلقــت عــدة وكاالت للفضــاء برامــج لألقمــار الصناعيــة بغيــة جمــع معلومــات تســمح بتتبــع ومراقبــة انبعاثــات 
الغــازات الناجمــة عــن االحتبــاس الحــراري. ولضمــان التنســيق الســليم بيــن هــذه البرامج، عقــد رؤســاء وكاالت الفضــاء عدة 
اجتماعــات لمناقشــة المســاهمات المحتملــة لألقمــار الصناعيــة وتعزيــز التعــاون الدولــي فــي هــذا المجــال. وفــي إطــار هذه 
الديناميــة، ينــدرج تنظيــم هــذا اللقــاء مــن قبــل المركز الملكي لالستشــعار الفضائــي عن بعــد والمركز الوطني الفرنســي 
للدراســات الفضائيــة. ويتعلــق األمــر باجتمــاع لرؤســاء وكاالت الفضــاء الهــدف منــه إبــراز التــزام الفاعلين في مجــال الفضاء 
لدعــم مسلســل تنفيــذ مختلــف المحــاور التــي يتضمنها اتفــاق باريس. وســيتميز هــذا االجتمــاع بإصــدار »إعــالن مراكش« 
الــذي سيجســد رؤيــة هــذه الــوكاالت ألجــل مزيــد مــن التنســيق بيــن بعثــات المراقبــة المختلفــة، و بغية إنشــاء آليــات لتبادل 

واســتغالل المعلومــات التــي تم جمعهــا واإلجــراءات المتعلقــة بتقوية القــدرات.

النقل واالبتكار

الجمعة  11 نونبر 2016



العنــــوان المـنـظـمون والشـــركاءالســـاعـــة 

10:30 - 9:00

المنظمون : وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني
الشــركاء : المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي، صنــدوق 
التجهيــز الجماعــي، ARM، االتحــاد العــام لمقــاوالت المغــرب، رئيــس 
جهــة الــدار البيضــاء الكبــرى، منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة، 
ــا) و ــة (فرنس ــات الترابي ــة والجماع ــؤون القروي ــط والش وزارة التخطي
CGET، وزيــر البيئــة فــي بنيــن، المــدن والحكومــات المحليــة المتحــدة 

UCLG

المجاالت الحضرية والقروية: فاعلون في التنمية 
المستدامة

ملخــص : هــذا اللقــاء هــو عبــارة عــن مائــدة مســتديرة وورشــة عمــل حــول التنميــة المجاليــة المســتدامة فــي المناطــق 
الحضريــة والقرويــة. يهــدف هــذا اللقــاء إلــى تســليط الضــوء علــى المقاربــة المجاليــة كآليــة لمواجهــة التحديــات المرتبطة 
بالمنــاخ، وتبــادل الخبــرات والممارســات الجيــدة فــي مجــال الحكامــة وإدمــاج السياســات العموميــة للتنميــة الجهويــة فــي 
المناطــق الحضريــة والقرويــة، وكــذا إبــراز دور مختلــف الفاعليــن وعلــى وجــه الخصــوص الســلطات الجهويــة فــي مكافحة 
تغيــر المنــاخ. كمــا يهــدف هــذا اللقــاء إلــى خلــق فضــاء للنقــاش بيــن مختلــف المتدخليــن علــى جميــع المســتويات مــن أجــل 
تحديــد أفضــل الممارســات وطــرق تنفيذهــا بغيــة تحقيــق التنميــة المجاليــة المندمجــة والمســتدامة، واقتــراح إحــداث آليــة 

للتعــاون مــن أجــل التنميــة المســتدامة للمجــاالت بيــن ممثلــي الــدول المشــاركة وشــركائهم.

12:30 - 11:00

المنظمون : وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني
اإلســكان  وزارة   ،CGET االقتصاديــة،  والتنميــة  التعــاون  منظمــة 

(فرنســا) المســتدام  والســكن 
المقاربة المجالية ومكافحة آثار تغير المناخ

ملخــص : ال يمكــن اإلحاطــة بمسلســل مكافحــة آثــار تغيــر المنــاخ علــى نحــو فعــال دون مراعــاة البعــد المجالي.فــي هــذا 
اإلطــار يدعــو هــذا اللقــاء أصحــاب القــرار وممثلــي المؤسســات العموميــة وشــبه العموميــة والمنتخبيــن و المتدخليــن فــي 
مجــال التنميــة والفاعليــن االقتصادييــن والمجتمــع المدنــي ووســائل اإلعالم لمناقشــة دور الفاعلين المحلييــن في مكافحة 
آثــار تغيــر المنــاخ، وفهــم أهميــة الهندســة المجاليــة وأدوات التتبــع المجالــي فــي التحكــم فــي آثــار تغيــر المنــاخ إزاء مــآل 
المجــاالت فــي المســتقبل، وكــذا تقاســم وتبــادل خبــرات الشــركاء فــي التكيــف مــع تغيــر المنــاخ. وفــي هــذا الصــدد، وضــع 
المغــرب سياســته الوطنيــة المتعلقــة بإعــداد التــراب الوطنــي (التصميــم والميثــاق الوطنــي إلعــداد التــراب الوطنــي) وفقــا 
لمقاربــة مجاليــة تســاهم فــي ضمــان تماســك وانســجام التدخــالت العموميــة، وذلــك فــي أفــق تحقيــق التنمية المســتدامة 

للمجــاالت فــي جميــع أبعادهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة وكــذا المتعلقــة بالحكامــة.

16:30 - 13:00

المنظمــون : ســفارات الدنمــارك وفنلنــدا والنرويــج والســويد فــي 
المدينــة المغــرب، وزارة اإلســكان وسياســة 

منتدى دول شمال أوربا-المغرب للمدن المستدامة 
- التحديات والفرص في أفريقيا

ملخــص : يعتبــر التمــدن عامــال مــن عوامــل التنميــة ومصــدر تهديــد للبيئــة علــى حــد ســواء. فقــد اضحــت المــدن فضــاءات 
الســتهالك المــوارد الطبيعيــة ومصــدرا النبعــاث الغــازات المســببة لالحتبــاس الحــراري. إن مفهــوم «المــدن المســتدامة» 
ــة  ــة والبيئي ــاد االقتصادي ــاة األبع ــع مراع ــتدامة، م ــة المس ــور التنمي ــن منظ ــري م ــو الحض ــدا للنم ــا جدي ــكل نموذج يش
واالجتماعيــة والثقافيــة. ســيركز هــذا اللقــاء بشــكل خــاص علــى الجوانــب المتعلقــة بالمــدن المســتدامة، مــع األخــد بعيــن 
االعتبــار الجوانــب المتصلــة بالحكامــة والتخطيــط العمراني والتنقــل والنجاعة الطاقية وآليــات التمويل، وذلــك بحضور ثلة 

مــن أصحــاب القــرار والممارســين والخبــراء مــن بلــدان شــمال أوربــا وأفريقيــا.

 المدن والمجاالت

السبت 12 نونبر 2016



18:30 - 17:00

المنظمون : وزارة الفالحة والصيد البحري / قطاع الصيد البحري
الشــركاء : اإلتحــاد األوربــي، منظمــة التغذيــة والزراعــة، البنــك 

COMHAFAT ،الدولــي، البنــك اإلفريقــي للتنميــة

الصيد وتربية األسماك في إفريقيا في مواجهة 
التغيرات المناخية : حلول وحوار من أجل اقتصاد 

المحيطات بإفريقيا

ملخــص : يشــكل اقتصــاد المحيطــات أهميــة اســتراتيجية فــي افريقيــا، بحيــث يمثــل قطــاع الصيــد وتربيــة األســماك 
حوالــي 12 مليــون منصــب شــغل مباشــر وغيــر مباشــر )الثلــث منهــا للنســاء( ومصــدر أساســي للبروتينــات الحيوانيــة 
والغذائيــة األساســية لصحــة االنســان. ووعيــا منهــا بهــذه التحديــات فــإن إفريقيــا والــدول الجزريــة قــد دافعــت بقــوة 
عــن المحيطــات فــي إطــار أجنــدة التنميــة المســتدامة وأجنــدة العمــل حول المنــاخ. ويهــدف هذا اللقــاء الرفيع المســتوى 
ــد  ــة الصي ــات وخاص ــاد المحيط ــف اقتص ــل تكي ــن أج ــا م ــالزم اتخاذه ــطة ال ــول واألنش ــادرات والحل ــم المب ــى تقدي إل
وتربيــة األســماك مــع التغيــرات المناخيــة، باإلضافــة إلــى ذلــك ســيتم فتــح حــوار رفيــع المســتوي حــول المحيطــات 

والســواحل اإلفريقيــة تبعــا لمــا تــم اإلتفــاق عليــه فــي اعــالن موريــس.

20:30 - 19:00

ــف،  ــزر المالدي ــة، ج ــة بالبيئ ــة المكلف ــوزارة المنتدب ــون: ال المنظم
ــي ــط العالم ــدى المحي ــرة، ومنت ــة الصغي ــدول الجزري ــف ال تحال

الدول الجزرية الصغيرة النامية: تعزيز التأقلم 
اتجاه تغير المناخ واالقتصادات الزرقاء في الدول 

الجزرية الصغيرة النامية األربعة واألربعين

ــي  ــاخ الت ــر المن ــار تغي ــاص آلث ــكل خ ــن بش ــة واألربعي ــة األربع ــرة النامي ــة الصغي ــدول الجزري ــرض ال ــص : تتع ملخ
ــاه  ــاء ورف ــدد بق ــا يه ــات، مم ــي المحيط ــجين ف ــص األكس ــات ونق ــض المحيط ــراري وتحم ــاس الح ــدها االحتب يجس
ســكان هــذه البلــدان. وقــد أظهــرت الــدول الجزريــة الصغيــرة ريادتهــا فــي صياغــة سياســات تضمــن االهتمــام البيئــي 
بالمحيطــات حتــى تواصــل لعــب دورهــا الرئيســي كمنظــم ومقنــن للمنــاخ العالمــي. وفــي الوقــت نفســه، عبــدت هــذه 
الــدول الطريــق أمــام بنــاء مفاهيــم وخلــق فــرص جديــدة القتصــاد أزرق منخفــض الكربون، وتعزيــز قــدرة المحيطات 
علــى التكيــف، وتدعيــم التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة المســتدامة لهــذه البلــدان. ســيحضر هــذا اللقــاء ممثلــون 
عــن جميــع المناطــق المعنيــة لتقديــم مقاربــة الــدول الجزريــة الصغيــرة الناميــة فيمــا يتعلــق بالقضايــا المرتبطــة 
بالمحيطــات والمنــاخ )التخفيــف، والتكيــف، والتنقــل، والتمويــل، وتقويــة القــدرات، وتقييــم التقــدم الحاصــل، وتقديــم 
إجــراءات ومبــادرات ملموســة للمضــي قدمــا فــي المرحلــة المقبلــة مــن أجنــدة العمــل المناخــي للمحيطــات فــي الــدول 

الجزريــة الصغيــرة الناميــة(.



العنــــوان المـنـظـمون والشـــركاءالســـاعـــة 

10:30 - 9:00

(IRES( الرهانات والتحديات المرتبطة بتغير المناخ المنظمون: المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية
والبصمة البيئية نحو استراتيجيات مبتكرة وفعالة 

ملخــص : ينــدرج هــذا اللقــاء ضمــن مســاهمات المعهــد الملكــي للدراســات االســتراتيجية فــي التفكيــر حــول اإلشــكاليات 
ــتوى  ــو المس ــؤولون رفيع ــاء مس ــذا اللق ــي ه ــارك ف ــي. وسيش ــم الدول ــائل المنتظ ــي تس ــرى والت ــة الكب ــة المناخي البيئي
ــه ســيتدارس المشــاركون  لمؤسســات مهمــة )المعهــد الدولــي للمــوارد، المعهــد الدولــي للتنميــة المســتدامة، ...(. وخالل
اإلشــكاليات المرتبطــة بتغيــر المنــاخ والبصمــة اإليكولوجيــة فــي مختلــف أبعادها، ويســتعرضون مختلف الحلــول المتعلقة 

بسياســات التأقلــم االســتباقي لمواجهــة التحديــات المرتبطــة بهــذا الموضــوع.

12:30 - 11:00

االجتماعــي  واالقتصــاد  التقليديــة  الصناعــة  وزارة   : المنظمــون 
والتضامــن

الشركاء : اليونسكو

تغير المناخ وحماية وتثمين التراث الثقافي 
الالمادي المرتبط بالصناعة التقليدية

ملخــص : ينــدرج هــذا اللقــاء فــي إطــار الجهــود الراميــة إلــى توعيــة المؤسســات والجهــات الفاعلــة والمجتمــع المدني بشــأن 
آثــار تغيــر المنــاخ علــى صيانــة التراث الثقافــي المرتبــط بالصناعة التقليدية. وســيكون أيضــا فرصة لتقديم نتائج دراســة 
»آثــار تغيــر المنــاخ علــى صيانــة التــراث الالمــادي المرتبــط بالصناعــة التقليديــة«. وباإلضافــة إلــى ذلــك، ســيتم مناقشــة 
طــرق دعــم حاملــي التــراث الثقافــي الحرفــي قصــد حمايــة وصيانة تراثهــم وهويتهم، فــي عالقة مــع التنمية. ويهــدف هذا 
اللقــاء كذلــك إلــى تطويــر التعــاون بيــن وزارة الصناعــة التقليديــة واالقتصــاد االجتماعــي والتضامــن والمؤسســات الوطنية 
والدوليــة النشــيطة فــي مجــاالت الصناعــة التقليديــة والبيئــة. ومن المتوقع تحقيــق هدفين رئيســين في ختام هــذا اللقاء، 
وهمــا تحديــد مجموعــة مــن حــرف الصناعــة التقليديــة المهــددة باالنقــراض بفعــل تغيــر المنــاخ واقتــراح تدابيــر مــن أجــل 

ــا وتثمينها. الحفاظ عليه

14:30 - 13:00

المنظمون: الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة 
 ،)IAI( ــي ــر العالم ــوث التغي ــة لبح ــدان األمريكي ــد البل ــركاء : معه الش
مركــز الباســك لتغيــر المنــاخ )BC3(، معهــد التنميــة المســتدامة 
والعالقــات الدوليــة )IDDRI( ، المعهــد الدولــي ألبحــاث المنــاخ والمجتمع 
(IRI( – جامعــة كولومبيــا، نيويــورك ، الشــبكة البرازيليــة للبحــوث حول 

(Redeclima( ــي ــاخ العالم ــر المن تغي

مبادرة »الشبكة الدولية لمراكز التميز ومؤسسات 
INCCCETT »الفكر والرأي بشأن تغير المناخ

ــات  ــز ومجموع ــة للتمي ــز العالمي ــن المراك ــر بي ــات النظ ــادل وجه ــات تب ــى خالص ــي عل ــاء المبن ــذا اللق ــالل ه ــص : خ ملخ
التفكيــر، ســيتم إطــالق مبــادرة INCCCETT . و يســعى هــذا اللقــاء إلــى تقاســم التجــارب والخبــرات فضــال عــن تقديــم 
هــذه المبــادرة للمتدخليــن ولصنــاع القــرار قصــد جــذب مشــاركين جــدد فــي الشــبكة. وينــدرج هــذا المشــروع ضمــن خطــة 
العمــل العالميــة للمنــاخ )GCA( حيــث ســيتم عــرض نتائــج العمــل المنجــز فــي الســابق وأهــداف الشــبكة للتباحــث بشــأنها 
مــع الشــركاء المحتمليــن. وتهــدف الرئاســة المغربيــة لمؤتمــر األطــراف 22 مــن خــالل تنظيــم هــذا اللقاء إلــى إنشــاء روابط 
وتحقيــق تماســك وانســجام بيــن أبــرز المراكز العالميــة للتميز ومجموعــات التفكير عبر تقديــم مبادرة لشــبكة عالمية من 

المؤسســات التــي تعالــج قضيــة تغيــر المنــاخ.

16:30 - 15:00

إدماج الشبكات واألسواق الطاقية: عنصر رئيسي المنظمون : وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
لنجاح االنتقال إلى نظام طاقي منخفض الكربون 

ملخــص : يطمــح المغــرب للعــب دور مركــزي فــي التعــاون الطاقــي الجهــوي لتطويــر البنيــة التحتيــة للربــط الطاقــي بيــن 
ضفتــي البحــر األبيــض المتوســط وإطــالق الربــط جنــوب - جنــوب. ويســمح هــذا الربــط بتخفيــف الصعوبــات التقنيــة 
المرتبطــة بتقطــع التيــار الناتــج عــن ارتفــاع اســتخدام الطاقــة المتجــددة. يهــدف هــذا االجتمــاع إلــى تعزيــز الشــراكات مــن 

أجــل مواكبــة االنتقــال للطاقــة المتجــددة علــى المســتويين الوطنــي والجهــوي.

تقوية القدرات والتراث واألمن

االثنين  14 نونبر 2016



20:30 - 17:00

المنظمــون: حكومــة الســنغال وحكومــة المغــرب، اتفاقيــة األمــم 
 )CNULCD( التصحــر  لمكافحــة  المتحــدة 

ــي  ــز الدول ــة، المرك ــي للطبيع ــدوق العالم ــركاء : NEPAD، الصن الش
لتنميــة سياســات الهجــرة ، المنظمــة الدوليــة للهجــرة.

االستدامة واالستقرار واألمن في أفريقيا - اجتماع 
وزاري للنيباد

ملخــص : يكمــن الهــدف الرئيســي وراء تنظيــم هــذا اللقاء رفيع المســتوى فــي تحديد خطة عمــل على المســتوى اإلفريقي 
قصــد التصــدي إلشــكالية نــزوح المهاجريــن التي تعرفهــا هذه القــارة والرهانــات األمنيــة المرتبطة بتغير المناخ. وســيكون 
هــذا اللقــاء مناســبة العتمــاد إعــالن وزاري بهــذا الشــأن وتشــكيل فريــق العمــل مــن أجــل االســتدامة واالســتقرار واألمــن 

فــي أفريقيا.



العنــــوان المـنـظـمون والشـــركاءالســـاعـــة 

14:30 - 13:00

المنظمون: برنامج الشــراكة المتعلق بالمســاهمات الوطنيــة المحددة، 
المعهــد العالمي للمــوارد، الحكومتيــن األلمانية والمغربية 

المتعلــق  الشــراكة  برنامــج  فــي  األعضــاء  الــدول   : الشــركاء 
بالمســاهمات الوطنيــة المحــددة، االتفــاق اإلطــار لألمم المتحدة بشــأن 
ــي،  ــدة اإلنمائ ــم المتح ــج األم ــي، برنام ــك الدول ــي، البن ــر المناخ التغي

ــة.   ــدة للبيئ ــم المتح ــج األم برنام

إطالق برنامج الشراكة المتعلق بالمساهمات 
الوطنية المحددة 

ملخــص : ســيتمحور هــذا اللقــاء حــول إطالق برنامــج تعاون حقيقي لتســهيل دعم و تفعيل المســاهمات الوطنيــة المحددة  
(CND( وأهــداف التنميــة المســتدامة )ODD( . ويدخــل هــذا التعــاون فــي إطــار التزامــات الــدول األطراف بموجب مســاهماتها 
الوطنيــة المحــددة  )CND( وأهــداف التنميــة المســتدامة )ODD(. وفــي هــذا الصــدد، ســيتم إقامــة شــراكة رفيعــة المســتوى 
بيــن البلــدان الناميــة والبلــدان المتقدمــة والمؤسســات الدوليــة مــن أجــل دعــم المســاهمات الوطنيــة المحــددة في انســجام 

.)ODD( مع مسلســل تحقيق أهــداف التنميــة المســتدامة

16:30 - 15:00

المنظمون : وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية
المؤتمر الوزاري حول الصحة والبيئة والمناخالشركاء: برنامج األمم المتحدة للبيئة

ملخــص : تعتبــر المخاطــر البيئيــة التــي يمكــن تجنبها مســؤولة عن نحــو ربع من العبــئ العالمــي المرتبط بالوفيــات، والتي 
يزيــد مــن حدتهــا تغيــر المنــاخ. ومــع ذلــك، مــن الممكــن النهــوض بقطــاع الصحــة مــع الحــرص علــى حمايــة البيئــة بشــكل 
أكبــر. ســيحضر هــذا المؤتمــر كل مــن وزراء الصحــة ووزراء البيئــة وبعــض الخبــراء الدولييــن )منظمــة الصحــة العالميــة، 
برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة ...( بغيــة إرســاء أســس تحالف اســتراتيجي عالمي في المجاليــن الصحي والبيئــي، مع تعزيز 
ودعــم المبــادرات التــي ســبق وأن تــم تنفيذهــا بالفعــل علــى المســتوى اإلقليمــي. وســيكون هــذا اللقــاء فرصــة لمناقشــة 
طــرق تتبــع هــذه المبــادرات، فــي أفــق خلــق المزيــد من التعبئــة على المســتوى العالمــي. وسيشــكل المؤتمر أيضا مناســبة 
لمناقشــة السياســات والتدابيــر المتخــذة للحــد مــن مخاطــر تغيــر المنــاخ علــى الصحــة، ســواء مــن قبــل القطــاع الصحــي أو 
القطاعــات األخــرى مثــل البيئــة والطاقــة والنقــل واإلســكان والزراعة والمــوارد المائية. وســيعتمد الــوزراء المعنيــون ’‘ إعالن 

مراكــش ’‘. كمــا ســيعمدون إلــى إنشــاء تحالــف عالمــي فــي مجــاالت الصحــة والبيئــة والمناخ.

20:30 - 17:00

ــة،  ــة االجتماعي ــرة والتنمي ــرأة واألس ــن والم ــون: وزارة التضام المنظم
مكتــب الــدول المتعــددة التابــع لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة مــن أجــل 

المغــرب العربــي
الشــركاء : برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة، منظمــة األغديــة والزراعة، 
صنــدوق المنــاخ األخضــر، الصنــدوق العالمــي للبيئــة، الفرانكفونيــة، 

القطــاع الخــاص

تغير المناخ واالهتمامات المتعلقة بالنوع : إحداث 
المقاوالت النسائية والعمل البيئي

ملخــص : تغتنــم المملكــة المغربيــة فرصــة اســتضافتها لمؤتمــر األمــم المتحــدة لتغيــر المنــاخ، لتؤكــد مــن جديــد التزامهــا 
بمكافحــة تغيــر المنــاخ، كمــا تســلط الضــوء علــى الجهــود التــي تبذلهــا فــي تعزيز المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المرأة 

لمكافحــة تغيــر المنــاخ والســيما مــن خــالل الخطــة الحكوميــة للمســاواة »إكــرام« )2016-2012(. 
وقــد تمــت تعبئــة عــدة آليــات فــي إطــار هــذا البرنامــج بهــدف التمكيــن االجتماعــي واالقتصــادي للنســاء والفتيــات واألســر، 
وذلــك عبــر اتخــاذ عــدة إجــراءات لمكافحــة الفقــر والهشاشــة ودمــج بعــد »النــوع« فــي مختلــف برامــج مكافحــة الفقــر، ممــا 
يســاهم علــى نطــاق واســع فــي مسلســل مكافحــة تغيــر المنــاخ. وتماشــيا مــع هــذه االلتزامــات، تنظــم حكومــة المغــرب 
وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة هــذا اللقــاء الــذي سيشــكل منتدى للنقــاش رفيع المســتوى حول مختلــف الفــرص والتحديات 
المتعلقــة بالنــوع وريــادة األعمــال النســائية والبيئــة والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ. كمــا سيســلط هــذا اللقــاء الضــوء علــى 
المبــادرات المبتكــرة فــي مجــال إشــراك المــرأة فــي مشــاريع التكيــف والتخفيــف مــن حــدة آثــار تغيــر المنــاخ، فضــال عــن 
تقديــم إجابــات شــافية حــول هــذا الموضــوع بغيــة ترافــع أكبــر مــن أجــل إدمــاج المســاواة بيــن الجنســين ضمــن الجهــود 

الراميــة إلــى مكافحــة التغيــر المناخــي.

النوع والصحة

الثالثاء 15 نونبر 2016



العنــــوان المـنـظـمون والشـــركاءالســـاعـــة 

10:30 - 9:00

دور وزارات المالية في تنفيذ السياسات المنظمون: وزارة االقتصاد والمالية ، والبنك الدولي
واالستثمارات المتعلقة بالمناخ 

ملخــص : فــي إطــار تنفيــذ البلــدان األعضــاء لمســاهمتها الوطنيــة المحــددة، يتعيــن علــى وزارات الماليــة ضمــان فعاليــة 
ونجاعــة للنفقــات العموميــة الموجهــة نحــو تحقيــق أهــداف التخفيــف والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ. وســيتم فــي هــذا اللقــاء 
ــد تســعيرة  ــاخ وفــرض الضرائــب الخضــراء وتحدي ــات المرتبطــة بالمن ــات القائمــة فيمــا يخــص الميزاني دراســة المقارب
الكربــون وإصــالح السياســات. كمــا يقتــرح اللقــاء مقاربــة تتوخــى وضــع إطــار مالــي فــي مجــال المنــاخ لدعــم العمــل فــي 
هــذا الصــدد علــى المســتوى الوطنــي. والهــدف مــن هــذا اإلطــار هــو تحقيــق نتائــج ملموســة فــي دعــم خطــة العمــل 
وتنفيــذ اتفــاق باريــس، وبالخصــوص مايتعلــق بإنشــاء آليــة التقييــم من قبــل النظراء، ســتعمد مــن خاللهــا وزارات المالية 
المشــاركة إلــى إنجــاز تقييــم دوري متبــادل قصــد تحســين أدائهــا تدريجيــا لتحقيــق أهــداف التكيــف والتخفيــف، فضــال عن 

تنفيــذ مســاهماتها الوطنيــة المقــررة.

12:30 - 11:00

المنظمون : صندوق اإليداع والتدبير
الشركاء : البنك اإلفريقي للتنمية

التوفير األفريقي من أجل أفريقيا خالية من 
الكربون 

ملخــص : يعتــزم صنــدوق اإليــداع والتدبيــر، باعتبــاره مســتثمرا مؤسســاتيا مرجعيــا، تجــاوز دوره الوطنــي الصــرف وتقديم 
إســهامه فــي مجــال األنظمــة الماليــة اإلفريقيــة، بدعــم محتمــل، من البنــك اإلفريقــي للتنمية. كما يســعى بهذه المناســبة 
إطــالق شــبكة مــن المســتثمرين األفارقــة الملتزميــن بقضايــا المناخ. وســتأخذ هذه المبادرة شــكل التــزام ينبغــي الوفاء به 
بحلــول 2020، مــن خــالل إدراج المنــاخ فــي القــرارات المتعلقة بالتمويل واســتراتيجيات التنمية، وتشــجيع انخــراط األعضاء 
فــي االئتالفــات العالميــة للمســتثمرين )PRI- ILGC(، وتبنــي تدابيــر مشــتركة مــن قبــل هــؤالء األعضــاء لتقييــم انبعاثــات 

الكربــون فــي مشــاريعهم، إلــى جانــب المشــاركة فــي البرامج االســتثمارية مــن أجــل أفريقيا.

16:30 - 15:00

النظام البنكي وتمويل المناخ المنظمون : المجموعة المهنية للبنوك في المغرب

ملخــص : يســعى هــذا اللقــاء إلــى مناقشــة قضايــا تمويــل المنــاخ باعتبارهــا رافعة للتنميــة المســتدامة. وفي هذا الســياق، 
ســيتم التذكيــر بالتأثيــرات المرتبطــة بالتغيــرات المناخيــة علــى البشــرية، ثــم تقديــم إنجــازات القطــاع البنكــي فــي مجــال 
التنميــة المســتدامة بشــكل عــام وتمويــل المنــاخ علــى وجــه الخصــوص. كما ســتكون فرصــة للمنظمــات الدوليــة ومختلف 
الفاعليــن لمناقشــة أفضــل الممارســات فــي مجــال التمويــل الخــاص بالمنــاخ، فضــال عــن بحــث وتطويــر ســبل التعــاون 
جنوب-جنــوب وشــمال-جنوب، فيمــا يتعلــق بالتنميــة المســتدامة. وســتتطرق المجموعــة المهنيــة للبنــوك لــدور التغيــرات 
المناخيــة فــي السياســات البيئيــة للبنــوك، وبالخصــوص مــا يهم دعــم وتمويل االنتقــال الطاقــي )التمويل األخضــر، تقييم 

آثــار مخاطــر المنــاخ والتحكــم فيهــا(. وأخيــرا، ســيتم معالجــة موضــوع التواصــل والتربيــة بشــأن تمويــل المنــاخ.

18:30 - 17:00

المنظمون : وزارة الشؤون الخارجية بالبرازيل والحكومة المغربية
مصــر  الهنــد،  الصيــن،  إيطاليــا،  الدنمــارك،  فرنســا،   : الشــركاء 
وباراغــواي، الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة ومؤتمر األمــم المتحدة 

ــة للتجــارة والتنمي

إطالق أرضية Biofutur : أرضية دولية للوقود 
الحيوي المتقدم منخفض الكربون والتكرير 

الحيوي 

ملخــص : تركــز أرضيــة Biofutur بشــكل خــاص علــى قطــاع النقــل المســؤول عــن 23 % مــن انبعاثــات الكربــون العالميــة 
المرتبطــة بالطاقــة، والتــي ستســاهم فــي تعزيــز العمــل الدولي لصالــح االنتقــال الطاقــي. وتتمحور حــول التعــاون الدولي 
والحــوار بيــن مســؤولي السياســات العموميــة والصناعــة واألوســاط األكاديميــة والجهــات المعنيــة األخــرى. وتهــدف هــذه 
المبــادرة لفتــح النقــاش وتبــادل نتائــج البحــث والتنميــة والتجــارب فــي مجــال السياســات واالســتثمارات الموجهــة لالقتصــاد 
الحيــوي المتقــدم مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى الوقــود الحيــوي مــن الجيــل الثانــي. وســيكون هــذا االجتمــاع فرصــة لمنح 
صبغــة سياســية إلنشــاء أرضيــة Biofutur التــي مــن شــأنها تعزيــز التعــاون الدولــي وتوعيــة جميــع الفاعليــن، بمــا فــي ذلــك 

المستهلكين.

الـتـمـويــــل

األربعاء 16 نونبر 2016



19:45 - 19:00

التزام مراكش: التزام أفريقيا باألسواق المالية المنظمون : الهيئة المغربية لسوق الرساميل 
الخضراء 

ملخــص : بمناســبة مؤتمــر األطــراف 22، ســيتم تنفيــذ مبــادرة جماعيــة إلقامــة شــراكة بيــن مختلــف الهيئــات المنظمــة 
والمقننــة والبورصــات اإلفريقيــة حــول األســواق الماليــة. يعــد هــذا االلتــزام المتضمــن في هــذه المبــادرة ثمار دعــوة لهؤالء 
الفاعليــن األفارقــة للمشــاركة بشــكل جماعــي من أجــل االســتثمار األخضر فــي اقتصاداتهــم الوطنية والجهوية. ســيحضر 
هــذا اللقــاء أغلــب الفاعليــن المقننيــن والمنظميــن مــن مصــر، والمغــرب، وروانــدا، وكينيــا، ونيجيريــا، وجنــوب أفريقيــا، 
وتنزانيــا، وتونــس، والجزائــر، وأوغنــدا، وزامبيــا، والــرأس األخضــر، وغــرب أفريقيــا - المجلــس اإلقليمــي لالدخــار العــام 

واألســواق الماليــة، وأفريقيــا الوســطى - لجنــة مراقبــة الســوق المالــي ألفريقيــا الوســطى.

20:30 - 19:45

المنظمو ن : الوزارة المنتدبة المكافة بالبيئة/ اللجنة العلمية
الوطنيــة  المســاهمات  شــبكة  فــي  األعضــاء  الــدول  الشــركاء: 
المحــددة، برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، برنامــج األمــم المتحــدة 
ــة ــرات المناخي ــة اإلطــار حــول التغي ــي، واإلتفاقي ــك الدول ــة، البن للبيئ

الشراكة في مجال المساهمات الوطنية المحددة 
 NDC

ملخــص : خــالل هــذا اللقــاء ســتعطي مبــادرة الشــراكة NDC اإلنطالقــة لتطبيــق يهم تصفــح التمويــالت والمبــادرات، على 
نحــو يســمح بالتحديــد الجغرافــي لجميــع صناديــق الدعــم المخصصــة لهــذا الغــرض، والتــي يمكــن تقديمها كشــباك وحيد 
لتمويــل المنــاخ. وســيعرض تطبيــق التصفــح هــذا علــى الشــركاء المالييــن علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي، وعلــى 
ممثلــي صناديــق أمــوال المانحيــن وبرامــج الدعــم، وكــذا علــى المســتفيدين الذيــن يمثلــون مختلــف مجموعــات التفــاوض 

لــدى األطــراف فــي اتفاقيــة باريــس.



العنــــوان المـنـظـمون والشـــركاءالســـاعـــة 

16:30 - 9:00

المنظمون: وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
الشــركاء : وكالــة التعــاون األلمانــي، الفاعلــون المؤسســاتيون 

ومــن القطــاع الخــاص )وطنيــا ودوليــا(.
يوم الطاقة

ملخــص : ينظــم »يــوم الطاقــة« بدعــم مــن الشــراكة الطاقيــة المغربية-األلمانيــة )PAREMA( وفيدراليــة الطاقــة 
بالمغــرب. وســيتخلل هــذا اليــوم سلســلة مــن اللقــاءات مــن تنظيــم الفاعليــن فــي مجــال الطاقــة بالمغــرب، إلــى جانــب 
عــرض »التوقعــات الطاقيــة العالميــة 2016« تقدمــه وكالــة الطاقــة الدوليــة. وســيتميز »يــوم الطاقــة« الــذي تتــرأس 
أشــغاله وزارة الطاقــة والمعــادن والمــاء والبيئــة، بتقديــم الســيناريوهات الطاقيــة بالنســبة للمملكــة المغربيــة فــي 
أفــق 2050، وتبــادل الخبــرات الدوليــة وتلــك التــي راكمهــا الشــركاء الوطنيــون فــي هــذا القطــاع، ومشــاركة شــخصيات 
بــارزة وطنيــة ودوليــة مــن عالــم السياســة واالقتصــاد، عــالوة علــى مجموعة مــن الخبــراء والباحثيــن رفيعي المســتوى 
فــي مجــاالت الطاقــة والمنــاخ. وســتتطرق هــذه اللقــاءات المنظمــة مــن طــرف مختلــف الفاعليــن فــي قطــاع الطاقــة، 
للمحــاور التاليــة : »رؤيــة 2050«، »الطاقــة الكهرومائيــة فــي أفريقيــا« ، »مــن المغــرب صــوب العالــم - مراكــز الطاقــة 

والمســتقبل المترابــط«، »دور المــرأة فــي مكافحــة تغيــر المنــاخ فــي ارتبــاط بقطــاع الطاقــة.«

18:30 - 17:00

المنظمون: الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة
الشــركاء : البنــك الدولــي، FFFRS، برنامــج المســاعدة علــى إدارة 

IISD ي،)ESMAP( قطــاع الطاقــة
إصالح نظام دعم الطاقات األحفورية

ملخــص : يعــد المغــرب مــن البلــدان التــي قبلــت تحــدي إلغــاء الدعــم عــن الوقــود الســائل منــذ ســنوات عديــدة. وقــد 
ســمح هــذا اإلصــالح للمملكــة بتحقيــق التــوازن الماكــرو اقتصــادي مــع المســاهمة فــي تحســين البيئــة علــى الصعيــد 
الوطنــي، عــن طريــق الحــد مــن اســتهالك الوقــود باعتبــاره مصــدرا مــن مصــادر التلــوث. وفــي هــذا الســياق، ســيتم 
خــالل هــذا اللقــاء تبــادل اآلراء وتــدارس التجربــة المغربيــة. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، ســيتم أوال، التطــرق لمســألة تأثيــر 
ــم إصــالح هــذا القطــاع فــي  ــة ومعال ــون تجرب ــك المتدخل ــة، ليناقــش بعــد ذل ــى البيئ ــة عل دعــم الطاقــات األحفوري
المغــرب. وســيقدم هــذا اللقــاء لمحــة عامــة عــن تجــارب اإلصــالح المختلفــة )المغــرب، نيوزلنــدا، ماليزيــا، المكســيك 

.)...

20:30 - 19:00

المبادرة الدولية من أجل النجاعة الطاقية وتعزيز المنظمون : الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية
الممارسات الطاقية الجيدة 

ــر  ــن خــالل االجتمــاع األخي ــن آخري ــا المغــرب بشــراكة مــع دول وفاعلي ــي أطلقه ــادرة، الت ــص : تهــدف هــذه المب ملخ
ــات  ــة والمؤسس ــات العام ــيات والمؤسس ــددة الجنس ــركات متع ــات والش ــع الحكوم ــد وتجمي ــى حش ــن، إل ــس األم لمجل
األكاديميــة الخاصــة والمؤسســات الماليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة علــى المســتوى الدولــي. إن المبــادرة الدوليــة 
مــن أجــل النجاعــة الطاقيــة عبــارة عــن شــراكة مســتقلة منفتحــة علــى جميــع الــدول مــع تركيــز خــاص علــى البلــدان 
ــركاء أن  ــاء والش ــدول األعض ــى ال ــة. وعل ــدان الصناعي ــض البل ــرة وبع ــة الصغي ــدول الجزري ــف ال ــوا وتحال ــل نم األق
يقومــوا بحشــد التمويــل وتعزيــز بنــاء القــدرات ونقــل التكنولوجيــا والتعــاون جنــوب - جنــوب لتنفيــذ حلــول التخفيــف 
ــادرة  ــزام بالمب ــداف وطــرق االلت ــة لعــرض األه ــاء فرص ــيكون هــذا اللق ــة. وس ــة الطاقي ــة بالنجاع ــف المتعلق والتكي
الدوليــة مــن أجــل النجاعــة الطاقيــة وحــث حكومــات وفاعليــن آخريــن لالنضمــام إليهــا، وتقديــم الممارســات الجيــدة 

واالبتــكارات التكنولوجيــة ومكافــأة األبطــال فــي هــذا المجــال.

الـطــــاقـة

الخميس 17 نونبر 2016



العنــــوان المـنـظـمون والشـــركاءالســـاعـــة 

12:30 - 11:00

المنظمون : الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة
ــة  ــش، منظم ــة مراك ــة، مدين ــي للبيئ ــدوق العالم ــركاء : الصن الش
المتحــدة  األمــم  برنامــج  الصناعيــة،  للتنميــة  المتحــدة  األمــم 

للتنميــة، منظمــة التغديــة والزراعــة العالميــة 

الشراكة اإلستراتيجية بين المملكة المغربية 
والصندوق العالمي للبيئية

ملخــص : يهــدف هــذا اللقــاء أساســا لتقديــم الحصيلــة اإليجابيــة للتعــاون بين المغــرب والصنــدوق العالمــي للبيئــة، والدور 
الــذي لعبــه الصنــدوق فــي دعــم االســتراتيجيات الوطنيــة التنمويــة. كمــا ســيتم خــالل هــذا اللقــاء تقديــم نتائــج المشــاريع 
التــي تــم إعطــاء اإلنطالقــة لهــا مؤخــرا فــي اطــار الصنــدوق العالمــي للبيئــة 6، وبالخصــوص مشــروع إدمــاج البعــد البيئــي 
ــكار CleanTech Innovation . وســيتم  ــات النظيفــة واالبت ــات، وبرنامــج التقني ــة مراكــش، وبرنامــج دعــم الجمعي بمدين
بمناســبة هــذا اللقــاء تنظيــم حفــل تســليم جوائــز للفائزيــن فــي مجــال اإلبتــكار والتقنيــات النظيفــة فــي إطاربرنامــج 

الصنــدوق العالمــي للبيئــة/ منظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة.

14:30 - 13:00

المنظمون : الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة
المســتدامة  والتنميــة  للمنــاخ  المغربــي  التحالــف   : الشــركاء 

(AMCDD )
دور للمجتمع المدني في تنفيذ اتفاق باريس

ــات  ــيا فــي إعــداد التزام ــاره فاعــال رئيس ــة باعتب ــة هام ــي مكان ــع المدن ــاق باريــس للمجتم ــى اتف ــد أول ــص : لق ملخ
الــدول فيمــا يخــص المســاهمات الوطنيــة المحــددة ومتابعــة تنفيذهــا، ولكــن أيضــا كمحفــز علــى العمــل واالبتــكار 
فــي مجــاالت التكيــف مــع تغيــر المنــاخ والتخفيــف مــن آثــاره. واعتبــارا لمــا ســبق، ســيأخذ الحــدث شــكل ترافــع لفائــدة 
ــالل  ــيتم خ ــس. وس ــاق باري ــي اتف ــددة ف ــؤولياتها المح ــرام مس ــي واحت ــع المدن ــات المجتم ــة لمنظم ــبكات الدولي الش
ــة  ــى عين ــز عل ــع التركي ــن، م ــر الحكوميي ــن غي ــة بالفاعلي ــس المرتبط ــاق باري ــات اتف ــرض مقتضي ــى ع ــة أول مرحل
ــا،  ــة المحــددة. وثاني ــذ المســاهمات الوطني ــن ومســاهمتهم فــي تنفي ــارة مــن أفضــل ممارســات هــؤالء الفاعلي مخت
ســيتم بلــورة التوصيــات المنبثقــة عــن مقترحــات الفاعليــن الحكومييــن وغيــر الحكومييــن بغيــة تعزيــز دور شــبكات 

الجمعيــات فــي تنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن اتفــاق باريــس.

الجمعة  18 نونبر 2016




