أجندة حلول المناخ
بمنطقة البحر األبيض
المتوسط

ميثاق الجهات والمجاالت الترابية الكبرى
المتوسطية من أجل المناخ
1.1إنجاز مخطط عمل متعدد الفاعلين ومتعدد السنوات
على مستوى المجال الترابي بهدف خفض انبعاثات
الكربون بالنصف في أفق سنة  ،2050واالستغناء عن
الطاقات األحفورية باألقاليم الترابية ،والحد بشكل كبير
من استعمال المواد الكيميائية في الزراعة ،والحد من
آثار التنقل ،وذلك تماشيا مع األهداف العالمية للتنمية
المستدامة؛
2.2إحداث مصلحة عرضانية مخصصة للمناخ والبيئة
والطاقات النظيفة في إدارة الجماعة المحلية؛

5.5تشجيع التعليم العالي على دمج المناخ في المناهج
التعليمية وتشجيع البحث في هذا الميدان؛
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6.6إخبار المواطنين ،خاصة من خالل رسائل التنبيه.
7.7وضع آلية تقييم شفافة اللتزامات المجاالت الترابية

قـررت السـلطات اإلداريـة الجهوية والمتروبـوالت الكبرى في منطقـة البحر األبيض المتوسـط إضفاء المزيـد من الطموح
علـى العمـل الـذي مـا انفكـت تقـوم بـه .وهـي تؤكـد ،حاليـا ،أنهـا بلغـت المسـتوى المناسـب مـن حيـث قدرتهـا علـى
العمـل المباشـر ،وكـذا مـن حيث الـدور الهـام الذي تلعبـه في تعبئـة مختلف األطـراف األخـرى المعنيـة والتنسـيق بينها:
الفعاليـات االقتصاديـة ،والمنظمـات غيـر الحكوميـة ،والجامعـات ،ومراكـز البحـث ،والـوكاالت الحكوميـة التـي تشـتغل
فـي مجمـوع منطقـة البحر األبيـض المتوسـط ...

8.8إحداث آليات مبتكرة وطموحة للتمويل من أجل التحول
المناخي للمجاالت الترابية.

وال شـك أن الجهة والمتروبول تشـكالن المجالين الترابيين المناسـبين لالشـتغال على ما تتقاسـمانه من مختلف الرهانات،
سـواء مـا تعلـق منها بالظـروف المعيشـية أو الشـغل أو الصحـة أو التربيـة .وفي هـذا الصدد ،تم الشـروع فعلا في بعض
العمليـات ،وإن كان أغلبهـا ال زال فـي طـور التجريـب .غيـر أن تعميمهـا ال يمكـن أن يتـم إال بإشـراك المنتخبـات والمنتخبين
والمصالـح التابعـة لهم ،والمقـاوالت والباحثين والمؤسسـات الوطنيـة والدولية فضال عـن المواطنـات والمواطنين.

3.3وضع ميثاق مع المقاوالت المحلية لمرافقتها في
خفض بصمتها البيئية ،و لوضع قدرتها على االبتكار في
خدمة المجال الترابي.
4.4التربية على السلوك المسؤول بيئيا بالمدارس منذ
السنوات الدراسية األولى.

دار المناخ بطنجة

يحتـاج ميدكـوب المنـاخ لالسـتمرارية ضمـن مقاربـة متعـددة
السـنوات ،لمواكبـة مشـاريع وتحالفـات الفاعليـن الذيـن
يظهـرون بالمنطقـة .لهـذا ،قررت جهـة طنجة تطوان الحسـيمة
خلـق الـدار المتوسـطية للمنـاخ.
سـترتكز هـذه الـدار علـى التزامـات الميثـاق المعتمـد يـوم 19
يوليـو  2016فـي طنجـة .وبفضـل حكامـة متعـددة الفاعليـن،
سـتقوم ،أيضـا ،بمهـام التكويـن وتعبئـة التمويـل ،وتقييـم

ميدكوب المناخ في المنطقة الزرقاء !
ندعوا الحاصلين على االعتماد الخاص بالمنطقة الزرقاء ،والذين
يعملون من أجل التخفيف والتكيف في منطقة البحراألبيض
المتوسط ،لالستمتاع بفضاء ميدكوب المناخ.
نأمل زيارتكم ونخبركم بامكانية تخصيص هذا المكان لعقد
اجتماعاتكم.

إلياس العماري
رئيس ميدكوب المناخ طنجة ،2016
ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة.

هكـذا ،فـإن رؤسـاء الجهـات والمجـاالت الترابيـة الكبـرى منخرطـون فـي تحالـف الجميـع حـول فكـرة جديـدة ،منفتحـة
وطموحـة تهـم الحكامـة الترابيـة والمناخيـة للمجـاالت الترابيـة.
لهـذا ،ندعـو جميـع الشـبكات والمنظمات التي تعمـل من أجل المناخ إلى المشـاركة فـي مؤتمر كوب  22إلسـماع هذا
«الصـوت المناخي المتوسـطي» وتقديم الحلول التي تراها مناسـبة.
كمـا سـنواصل العمـل خلال األشـهر المقبلـة فـي إطـار التحضيـر لمؤتمـر ميدكـوب القـادم الـذي ستسـتضيفه باليرمـو
بمنطقـة صقيليـة اإليطاليـة.

العمليـات ،والتعبئـة مـن أجـل العمـل.
للمزيد من المعلومات ،الرجاء التسجيل في الموقع التالي
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وآمـل صادقـا أن تشـاركونا حمـاس العمـل والتقاسـم مـن أجل الحفـاظ واالرتقـاء بمسـتوى شـروط العيش بمنطقـة البحر
األبيض المتوسـط.

رهانات المؤتمر الثاني والعشرون لألطراف من أجل البحر األبيض المتوسط

رسـالة أجنـدة حلـول المناخ مـن أجل المتوسـط ،نشـرة تصدرها جهـة طنجة
تطوان الحسـيمة وشـركاء ميدكـوب المناخ.
مديرة النشر :

أسية بوزكري

مدير التحرير :

جيل بيرهولت

المساهمون  :إدريـس أزاريـز ،جـاك بونابيـل ،ميريـام بواتـو ،سـتيفان
بوفـاري ،فـان إرميـن
إخراج:

ويبر شاندويك

طبعت هذه النشرة على ورق معاد تصنيعه

فـي يـوم رابـع نونبـر  ،2016سـتصبح اتفاقيـة باريـس سـارية المفعـول،
وذلـك أيـام قليلـة قبـل انعقـاد مؤتمـر كـوب  22فـي مراكـش،
والـذي يعتبـر «مؤتمـر التنفيـذ» .لقـد أصبحـت منطقـة البحـر األبيـض
المتوسـط منـذ ( - 2015بيـن فرنسـا والمملكـة المغربيـة)  -فـي
قلـب األجنـدة الدوليـة حـول المنـاخ .وقـد شـكل مؤتمـر ميدكـوب 21
فـي  2015وميدكـوب المنـاخ طنجـة  ،2016فرصتيـن فريدتيـن لألخـذ
بعيـن االعتبـار الخصوصيـات والحقائـق الوطنيـة والجهويـة لمنطقـة
حـوض البحـر األبيـض المتوسـط للمسـاهمة فـي وضـع اسـتراتيجية
عمـل مشـتركة وشـاملة وتشـاركية .كمـا يتعلـق األمـر ،بالطبـع ،بالدفـاع
عـن خصوصيـة البحـر المتوسـط فـي المفاوضـات التـي مـا زالـت جاريـة
(انظـر« :مكافحـة تغيـر المنـاخ ،منطقـة البحـر األبيـض المتوسـط أمـام

تحديـات التنفيـذ» ،العـدد الثانـي ،أكتوبـر ،Energies2050 ،2016
 .)www.medcop-programme.orgومـن بيـن الرهانـات المحوريـة
لمؤتمـر كـوب  22بالنسـبة للفاعليـن بمنطقـة البحـر األبيـض المتوسـط،
هنـاك سـيرورة تحـول المسـاهمات المعتزمـة المحددة على المسـتوى
الوطنـي  INDCإلـى مسـاهمات محـددة وطنيـا  CDNالتـي تشـكل
رهانـا أساسـيا .وللتذكيـر ،فـإن جميـع بلـدان البحـر األبيـض المتوسـط
قدمـت التزامـا وطنيـا لـدى األمـم المتحـدة ،ولترجمتهـا إلـى مخططات
عمـل ملموسـة ،سـيكون التعـاون بيـن دول البحـر األبيـض المتوسـط
ضروريـا ،حيـث عبـرت دول الجنـوب والشـرق عـن أهـداف تتطلـب دعمـا
تقنيـا وماليـا.

دعوة
موعدكـم يوميـا ،بيـن السـاعة الثانيـة بعـد الـزوال والخامسـة والنصـف مسـاء ،فـي» أغـورا ميدكـوب المنـاخ» بفضـاء المجتمـع المدنـي بالمنطقة
الخضـراء ،لتقديـم عـروض  200شـبكة ومنظمـة انخرطـت فـي ميدكـوب المنـاخ  2016بطنجـة ،أو فـي الـرواق المخصـص للمنطقـة الزرقـاء.

www.medcop-programme.org
contact@medcop-programme.org
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التظاهـرة الكبـرى« ،يـوم المنـاخ المتوسـطي»  : MedClimateDayاألربعـاء 16 ،نوفمبـر علـى السـاعة الواحـدة بعـد الـزوال فـي القاعـة الكبـرى
للتظاهـرات الموازيـة بالمنطقـة الخضـراء.
جناح ميد كوب المناخ في المنطقة الزرقاء

Exe Lettre d’information N2 Ar.indd 2-3

أغورا المؤتمر المتوسطي للمناخ من  7إلى  18نونبر من ا لساعة الثانية
بعد الزوال إلى ا لساعة الخامسة والنصف مساء  -المنطقة الخضراء
مرحبـا بكـم الكتشـاف المشـاريع واألفـكار والحلـول التـي
تقترحهـا المنظمـات المنخرطـة فـي ميدكـوب المنـاخ 2015
و  .2016جميـع المجـاالت معنيـة بـكل أبعادها  :من المشـاريع
المحليـة الصغيـرة إلـى المشـاريع المتعلقـة بالمجـال الترابـي
برمتـه ،ومـن مكافحـة انبعاثـات الكربـون إلـى آليـات التكيـف
بغـرب البحـر األبيـض المتوسـط ،كمـا بجنوبـه وشـرقه.
روح أغـورا تتمثـل أيضـا فـي كونهـا فرصـة للنقـاش :

ادلـوا بآرائكـم واقتسـموا أفكاركـم ومشـاريعكم الخاصـة.
فمنطقـة حـوض البحـر األبيـض المتوسـط فـي حاجـة لتطويـر
تحالفـات الفاعليـن ولمختلـف أشـكال التعـاون.
تجدون رهن إشارتكم الموقع الثالي :
www.medcop-programme.com

ندعوكـم ألغـورا الشـباب ميدكوب المنـاخ في فضاء أغـورا الجماعات الترابيـة كل يوم ،بين السـاعة الثانيـة بعد الزوال
والخامسـة والنصف مسـاء( ،باستثناء يوم السـبت  12نونبر)
االثنين
نونبر 07

الثالثاء
نونبر 08

األربعاء
نونبر 09

الخميس
نونبر 10

الجمعة
نونبر 11

السبت
نونبر 12

S1
منطقة البحر
األبيض المتوسط
وتحديات المناخ

S3
مناظرة
ميد  -أفريقيا

S5
تالميذ ثانوية
La résidence

S7
الشراكات
عام  -خاص

S9
البناء

S11
السياحة

S2
االقتصاد الدائري

S4
شباب NYCF

S6
التعليم والبحث
العلمي

S8
المدن والمناخ

S10
الصحة  /جودة
الهواء

S12
التعبئة

االثنين
نونبر 14

الثالثاء
نونبر 15

األربعاء
نونبر 16

الخميس
نونبر 17

الجمعة
نونبر 18

S13
 +الطاقة
رالي الغزالن

S15
الماء

S19
التنوع الحيوي

S14
التمويل

S16
الفالحة

S21
أجندة حلول
المناخ بمنطقة
البحر اٱلبيض
المتوسط

S17
جهة طنجة تطوان
الحسيمة تتحرك
S18
المناخ ومقاربة
النوع

S20
الهجرة

حدث جانبي  :اليوم المتوسطي للمناخ

المؤتمر المتوسطي للمناخ  :صوت مناخ البحر األبيض المتوسط

 16نونبر  2016على الساعة  ، 13:00قاعة الحدث الجانبي بالمنطقة الخضراء

يعتبـر حـوض البحـر األبيـض المتوسـط منطقـة ذات خصوصيـة
«نقطـة سـاخنة» إال انـه غيـر ممثـل ضمـن األطـراف لألمـم
المتحـدة .لـذا فانـه سـيواصل جهوده فـي كـوب  22بمراكش
مـن أجـل «التحـدث بصـوت واحـد».
لقـد مكـن ميدكـوب المنـاخ بطنجـة فـي شـهر يوليـو ،2016
وبمرسـيليا فـي  ،2015مـن إطلاق سـيرورة جديـدة للتعـاون
بيـن الفاعليـن غيـر الحكومييـن (الجهـات ،المـدن ،المقـاوالت،
الفاعلـون الماليـون ،المنظمـات غيـر الحكوميـة ،الجامعـات ..،
الـخ) ،بشـراكة مـع الفاعليـن الحكومييـن مثـل وكاالت األمـم
المتحـدة والـدول المطلـة علـى البحـر األبيـض المتوسـط،
واالتحـاد األوروبـي ،ومجلـس أوروبـا ،ومنظمـة التعـاون
والتنميـة االقتصاديـة ،واالتحـاد مـن أجـل المتوسـط ...مـن عقد
شـراكات بيـن مختلـف الفاعليـن بالبحـر األبيـض المتوسـط
– السـلطات المحليـة والجمعيـات والمقـاوالت والباحثـون
والمواطنـات والمواطنـون  -ليشـكلوا مـع الـدول قـوة
تضامنيـة فـي مواجهـة التغيـرات المناخيـة .كمـا أن الفاعليـن
غيـر الحكومييـن وبمعيـة جهـات البحـر األبيـض المتوسـط
«المحتضنـة» ،هـم الذيـن يضعـون مخطـط عمـل لتنفيـذ
المبـادرات الراميـة إلـى معالجـة تحديـات التغيـرات المناخيـة.
تتضمـن هذه التظاهـرة الموازيـة« ،اليوم المتوسـطي للمناخ»
 ،العناصـر الثالية :
تنشيط رايمون فان إرمين
االفتتـاح  :تقدم آسـية بوزكري ،رئيسـة لجنة قيـادة ميدكوب،
مخطـط عمل متعدد الفاعلين ومشـترك بيـن دول البحر األبيض
المتوسـط والذي اعتمـد في طنجة خالل يوليـوز .2016
مداخلـة إدريـس اليزمـي ،رئيـس المجلـس الوطنـي لحقـوق
اإلنسـان ،عضـو المجلـس التوجيهـي لكـوب .22
مسـار التنميـة وخارطـة الفاعليـن بمنطقـة البحـر األبيـض
المتوسـط :

الشبكات والمنظمات المعنية:
Air paca ; ARLEM (Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly) ; ARPA Val d’AOSTE ; ASCAME ; Azad
Environnement ; Cabinet Alliantis ; Casablanca Finance City Authority ; Cleaner Energy Saving Mediterranean
; Cities ; Club PPP ; CNDH ; CNRS ; CODATU ; Comité des Régions d’Europe ; COM Public ; Com publics
; Délégation interministérielle à la Méditerranée ; École La Résidence ; Energies 2050 ; Entreprises COP22
ENVE Commission ; European Patners for the Environment ; Fondation Mohammed VI ; FST Tanger ; Global Eco
Forum ; Gouvernorat de Sousse ; GREEN CROSS ; Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la
Désertification ; Hopscotch Africa ; IPEMED ; IRD ; IUCN ; KALEIDO’SCOP ; Likkos bassin hydraulique ; MedCoY
; Ministère de l’économie France ; MYCF ; PLAN BLEU ; R20 ; Rallye des gazelle ; Région de Sardaigne ; Région
; de Sicile ; Région Tanger Tetouan El Hoceima ; Société des Eaux de Marseille ; Union pour la Méditerranée
…Université Abdelmalek Essaâdi ; Université de Marseille
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سـيتطرق كل مـن إدريـس أزاريـز وسـتيفان بوفـاري ،خبيـري
ميدكـوب المنـاخ ،إللتزامـات مختلـف البلـدان.
التشبيك اإلجرائي

•السـيد فتـح اهلل السجلماسـي ،األميـن العـام لالتحـاد مـن
أجـل المتوسـط
•السيد فرانشيسكو بيغليارو ،رئيس سردينيا
•السـيدة لميـاء المركـوزي ،القطـب المالـي للـدار البيضـاء
«كازا فينانـس».
حالة تقدم إنشاء الشبكة اإلجرائية في عدة مجاالت:
•السيد بيير كوتي ،ميثاق رؤساء البلديات للمناخ والطاقة
•السـيد جيريمـي فـوس ،شـبكة االقتصـاد األخضـر فـي
المنطقـة المتوسـطية
•السـيد طـارق مراحـا ،شـبكة الشـباب المتوسـطي مـن أجل
المناخ
•السيدة أمينة أزماني ،جامعة طنجة ،شبكة جندر
•السـيد لحسـن التايقـي ،جامعـة تطـوان  ،شـبكة الجامعات
الخضـراء  ،ميديك
•السيد ميشيل ديرديفيت ،إينديس
رسم آفاق ميدكوب المناخ
يقـدم السـيد جيـل بيرهولـت ،المستشـار الخـاص لميدكـوب
المنـاخ ،المبـادرات التـي تـم القيـام بها مـن أجل بلـورة جماعية
لألجنـدة الجهويـة المتعـددة الفاعليـن ،تخـدم مسـتقبل البحـر
األبيـض المتوسـط ،وذلـك مـن خلال تعزيـز التعـاون الجهـوي.
الخالصة « :تعزيز دور الجهات»
سـيتم عـرض إطـار جديـد للتعـاون الجهـوي ،اعتمـد فـي
ميدكـوب طنجة  .2016ويهـدف إلى ربط وثيـق بين مكافحة
تغيـر المنـاخ ،وأهداف التنمية المسـتدامة ،كمـا يهدف تمويل
المشـاريع التنمويـة .سـيتم ايضـا تقديـم مبـادرات مـن أجـل
ميدكـوب  2017فـي إيطاليـا وميدكـوب  2018فـي تونـس.
• السـيد إليـاس العمـاري ،رئيـس مجلـس جهـة طنجـة تطـوان
الحسـيمة،
• السيد روزاريو كروسيطا رئيس صقلية
• السيد فتحي بديرة محافظ سوسة

كيـف يمكـن لشـبكة إجرائيـة أن تسـاهم فـي رفـع العزلـة بين
المبـادرات ،مـن أجـل مواجهـة جماعيـة للتحديـات وتقليـص
الفـوارق القائمـة بيـن بلـدان الشـمال والجنـوب ،وذلـك مـن
خلال تشـجيع نقـل القـدرات التمويليـة أو التقنيـة ،فـي إطـار
منطـق تكاليـف  -منافـع مشـتركة دائمـا.
•السيدة آن فرنس ديدييه ،مديرة المخطط األزرق
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