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انعقد المؤتمر المتوسطي الثاني ميدكوب المناخ بطنجة تحت الرعاية
السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس الذي أكد في الرسالة
التي وجهها إلى المشاركين فيه « أن المنطقة المتوسطية ستكون
دون شك من أكثر المناطق تأثرا بظاهرة االحترار( .)...وأن المنطقة التي
تقع تحت وطأة جل أنماط التأثيرات المناخية القائمة تمتلك القدرة على
تحويل تدابير التكيف والتخفيف التي ال مفر منها ،إلى رافعة لتحقيق
تنمية مستدامة شاملة ومزدهرة .وقد كانت هذه المنطقة ،مهد
الحضارة والعلوم والثقافة ،وعلى مر العصور بوثقة لإلبداع والتفوق ()...
والبد لها اليوم أن تصبح نموذجا لبناء نمط استهالك وإنتاج جديد ،إن لم
نقل أنها ستصبح مثال يحتذى به في مجال مكافحة التغيرات المناخية
وتحقيق التنمية المستدامة بصفة عامة».

الجلسة االفتتاحية بحضور صاحب السمو الملكي
األمير موالي رشيد

يواصــل حــوض البحــر األبيــض المتوســط ،الــذي يشــكل «نقطــة ســاخنة» فــي مجــال تغيــر المنــاخ ،بــدل الجهــود مــن
أجــل «التحــدث بصــوت واحــد ».وعــرف لقــاء طنجــة الــذي جمــع بيــن المنتخبيــن المحلييــن والوطنييــن والمقــاوالت
والمنظمــات غيــر الحكوميــة ،ورجــال العلــم ،حضــور أكثــر مــن  3000فاعــل مناخــي مــن  25بلــدا .وانعقــد المنتــدى
بعــد مــرور ســنة علــى مبــادرة مرســيليا التــي اتخذتهــا منطقــة بروفانــس ألــب كــوت دازور .كمــا شــاركت فيــه أكثــر مــن
 200شــبكة ومنظمــة ،وســاهم  250متدخــا مباشــرة فــي اإلنجــاز الجماعــي لألجنــدة المتوســطية لحلــول المنــاخ.

تعزيز دور الجهات
تنــدرج هــذه المبــادرة ضمــن رؤيــة ممتــدة فــي الزمــن،
حيــث ستســتقبل صقليــة مؤتمــر ميدكــوب المنــاخ ،2017
كمــا ستســتقبل واليــة سوســة بتونــس مؤتمــر ميدكــوب
المنــاخ  .2018وقــد أكــد إليــاس العمــري رئيــس جهــة
طنجــة تطــوان الحســيمة ،فــي هــذا الصــدد« ،أن الجهــات
والمــدن الكبيــرة تشــكل المســتوى المناســب للتدخــل،
نظــرا لقدراتهــا علــى العمــل المباشــر ،ودورهــا فــي تحريــك
جميــع األطــراف الترابيــة واالقتصاديــة المعنيــة» .وقــد
اعتمــد مؤتمــر طنجــة ميدكــوب المنــاخ  2016ميثاقــا

«يشــكل إطــارا جديــدا للتعــاون اإلقليمــي ،يجمــع كل
الفاعليــن حــول فكــرة مفتوحــة وطموحــة تتمثــل فــي
«الحكامــة المناخيــة للمجــاالت الترابيــة» ،التــي يمكــن
أن ينخــرط فيهــا رؤســاء الجهــات وعمــداء المــدن الكبــرى.
وتهــدف إلــى تعزيــز ربــط مكافحــة تغيــر المنــاخ مــع
أهــداف التنميــة المســتدامة وتمويــل التنميــة».
وتكمــن أصالــة وخصوصيــة مؤتمــرات ميدكــوب المنــاخ
فــي إقامــة شــراكة شــاملة للمنظمــات غيــر الحكومــي،

التــي تشــرك المواطنيــن إلــى جانــب الــدول .ويتعيــن أن
تبلــور هــذه الشــراكات مخطــط عمــل لتنفيــذ المبــادرات
والمشــاريع فــي تــآزر مــع الــدول المجــاورة ،ووكاالت
األمــم المتحــدة والمؤسســات البيــن حكوميــة مثــل
منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة ،واالتحــاد األوروبــي
واالتحــاد مــن أجــل المتوســط وأجهزتهــا الماليــة مثــل
األبنــاك العموميــة للتنميــة.
ويكمــن هــدف ميدكــوب المنــاخ ،علــى وجــه التحديــد،
فــي وضــع خارطــة طريــق متوســطية تعطــي المثــل،

وتبتكــر ،وتتيــح إمكانيــة تجــاوز اإلكراهــات لتنفيــذ التدابيــر
الضروريــة للتخفيــف والتكيــف مــن أجــل تنميــة مســتدامة
شــاملة ومزدهــرة.
ســمحت  6مناظــرات ،و 10ورشــات لإلنتــاج المشــترك ،و7
تظاهــرات كبــرى ،و 10تظاهــرات موازيــة ،إضافــة إلــى
العديــد مــن المســاهمات المباشــرة للشــبكات واالئتالفــات
والمنظمــات المعنيــة ،بوضــع أجنــدة الحلــول .يمكــن
االطــاع علــى التقريــر التركيبــي لهــذه المســاهمات الغنيــة
علــى الموقــعwww.medcop-programme.org :
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تــم تحديدهــا مــن قبــل الســيدة آســية بوزكــري ،رئيســة لجنــة القيــادة ،وجيــل بيرهولــت ،رئيــس لجنــة
البرنامــج علــى الشــكل التالــي:
•إســماع «كلمــة البحــر المتوســط» فــي مفاوضــات المنــاخ التــي تعطــي للفاعليــن غيــر
الحكومييــن المكانــة الالئقــة بهــم.
•تحليــل كيــف يمكــن لــكل مبــادرة ،ولــكل طــرف ،ولــكل واحــدة مــن شــبكات الفاعليــن ،أن تســاهم فــي تنفيــذ
«المســاهمة المتوقعــة المحددة وطنيــا» الــواردة فــي اتفــاق كــوب .21
•إدراج الجهــات ،علــى غــرار المــدن (اتفاقيــة رؤســاء المــدن) ،ضمــن مبــادرات «مــن أســفل إلــى أعلــى» المتعلقــة
بتطبيــق األجنــدة المناخيــة الوطنيــة والمتوســطية وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.
•التفكير الجماعي في وضع إطار للتدابير واألولويات حول أجندة مشتركة ،وحول عملية تتبع التنفيذ.
•جعــل األجنــدات المتعــددة متالئمــة مــع أجنــدة المنــاخ والتنميــة ،انطالقــا مــن تقــدم المعــارف العلميــة ،مــن أجــل
تشــجيع أوجــه التــآزر وتجنــب ازدواجيــة الجهــود.
•االســتفادة مــن وفــرة المبــادرات ،التــي تشــكل ثــروة حقيقيــة يتعيــن أخذهــا بعيــن االعتبــار ،مــع تشــجيع التجمعــات
واالئتالفــات ،حتــى تتمكــن التمويــات ،الظرفيــة والمجــزأة حــول عــدد مــن العمليــات حاليــا ،مــن تجميــع المشــاريع.
•تشــجيع التعــاون بيــن األطــراف المعنيــة ،علــى االســتعمال المتبــادل لإلمكانيــات والمــوارد ،مــن خــال مؤشــرات
مشــتركة.

مــن الجديــر بالمالحظــة ،أنــه تــم التعبيــر ،فــي طنجــة ،عــن رغبــة قويــة فــي إقامــة حــوار بنــاء بيــن الفاعليــن حــول
القضايــا التاليــة :كيفيــة بنــاء تصــور حــول نمــاذج اقتصاديــة مشــتركة فعــا  ،كيفيــة التعــاون مــن أجــل تعزيــز أفضــل
الكفــاءات اإلجرائيــة باعتبارهــا كفــاءات لــكل طــرف ،كيفيــة تغييــر الســلوكات بشــكل مشــترك ،كيفيــة تســريع التحــول
نحــو «اقتصــاد أخضــر».

تنوع كبير للفاعلين
تــم رســم «خريطــة الفاعليــن غيــر الحكومييــن بحــوض البحــر
األبيــض المتوســط» .خريطــة غنيــة ومركبــة ،يمكــن تتميمهــا
مــن قبــل جميــع الفاعليــن المعنييــن .وتعكــس وفــرة
الجهــات الفاعلــة ،التــي تتدخــل فــي مجموعــة متنوعــة مــن
المبــادرات ،فــي الجنــوب كمــا فــي الشــمال وفــي الشــرق
كمــا فــي الغــرب .وتشــمل العديــد مــن البرامــج القطاعيــة
والمبــادرات ذات الطابــع األفقــي .ولكــن مــا يمكــن اعتبــاره
غنــى قــد يــؤدي أحيانــا إلــى التنافــس بيــن الفاعليــن،
ويفضــي إلــى تعــدد العمليــات فــي مناطــق التدخــات
الموضوعاتيــة والجغرافيــة المتشــابهة فــي بعــض األحيــان.
ولذلــك مــن الضــروري العمــل علــى وضــع أجنــدة مشــتركة
لتجميــع الكفــاءات والنتائــج فــي خدمــة منطقــة متوســطية
مشــتركة .وقــد تشــكلت بالفعــل تحالفــات .ومــن شــأن
إنشــاء شــبكة إجرائيــة ،تنســق عملهــا أمانــة دائمــة بطنجــة
فــي بيــت منــاخ األبيــض المتوســط،أن تربــط بيــن المبــادرات
وتســرع تنفيذهــا

التمويل
يتطلــب تحقيــق التزامــات المنــاخ وأهــداف التنميــة
المســتدامة فــي منطقــة البحــر األبيــض المتوســط
توفــر مــوارد ماليــة ضخمــة ســواء بالنســبة للفاعليــن غيــر
الحكومييــن أو الفاعليــن الحكومييــن .وقــد شــكل ميدكــوب
المنــاخ طنجــة  2016خطــوة أولــى نحــو إقامــة تعــاون
بيــن الفاعليــن المالييــن المتواجديــن فــي منطقــة البحــر
األبيــض المتوســط وقــوات العمــل ،مــن أجــل أن يحــددوا
معــا «مخطــط عمــل مشــترك ميدكــوب الماليــة» .ويجــب
أن يســاهم دعــم المشــاريع بشــكل مباشــر فــي أجنــدة
 2030األمميــة  ،باعتبــاره أحــد األهــداف العالميــة للتنميــة
المســتدامة.

أولويات مجتمعية
كــرس المؤتمــر المتوســطي للمنــاخ طنجة  2016مناقشــات
مســتفيضة حــول موضــوع «التنقــل البشــري ،العدالــة
المناخيــة والتضامــن» .فالتنقــل البشــري حــق ،ومطلــب.
واألمــر ال يتعلــق فقــط بالالجئيــن الذيــن طــردوا مــن ديارهــم
أو بالمهاجريــن ألســباب اقتصاديــة ومناخيــة ،بــل يتعلــق أيضــا
بالســياح والمتقاعديــن واألشــخاص النشــطين ،كمــا يتعلــق،
بالطبــع ،بــكل الشــباب التواقيــن إلــى «اكتشــاف العالــم»
والتبــادل .وتتــم عمليــات التنقــل هــذه مــن الجنــوب نحــو
شــمال ،ومــن الجنــوب نحــو الجنــوب ،وبيــن القــرى والمــدن،
وبيــن شــباب الجامعات.كمــا يســهم التنقــل فــي تبــادل
المعــارف.
وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن األزمــة الحاليــة للجــوء وبــروز
إشــكالية النازحيــن ألســباب مناخيــة تنــدرج فــي ســياق

عالمــي يتســم مــن جهــة ،بتضخــم هجــرات جنــوب  /شــمال
وهجــرات جنــوب  /جنــوب ،ومــن جهــة أخــرى بحيويــة
المناقشــات المثيــرة للجــدل حــول مصيــر مجموعــات
المهاجريــن المقيميــن بشــكل دائــم فــي بلــدان الشــمال

وأطفالهــم .وشــكل المؤتمــر المتوســطي ميدكــوب
 2016بطنجــة لحظــة الســتيعاب «قــوة الشــباب ».حيــث
اجتمــع حوالــي مائــة مــن الشــباب الفاعليــن ،مــن جميــع
بلــدان البحــر األبيــض المتوســط المعنيــة بتغيــر المنــاخ ،فــي
طنجــة بمناســبة انعقــاد مؤتمــر ميدكــوب ،وقــرروا إنشــاء
شــبكة للتبــادل :منتــدى الشــباب المتوســطي للمناخ.كمــا
قامــوا بصياغــة ميثــاق قيــم ســيعملون علــى اقتســامه .كمــا
بــادرت أكثــر مــن  60شــبكة للنســاء مجتمعــة فــي طنجــة
إلــى إنشــاء «شــبكة النســاء لمواجهــة التحديــات المناخيــة
بالبحــر األبيــض المتوســط « .وقــد ضمــت اللجنــة التحضيريــة
جميــع النســاء والرجــال والمنظمــات الحاضــرة فــي المؤتمــر
المتوســطي ميدكــوب طنجــة المنــاخ  2016الراغبيــن فــي
االنضمــام إليهــا.

إفريقيا والمناخ
كانــت أفريقيــا أيضــا فــي صلــب مناقشــات ميدكــوب المناخ.
حيــث كان مؤتمــر طنجــة فرصــة لمنظمــي مؤتمــر األطــراف
كــوب  22بمراكــش للتأكيــد علــى أن األمــر ســيتعلق ب
«مؤتمــر للعمــل ،وخاصــة للعمــل مــن أجــل أفريقيــا» .وقــد
كانــت حوالــي ثالثيــن وســيلة إعــام أفريقيــة حاضــرة فــي
طنجــة.

اإلجراءات ذات األولوية بالنسبة لميدكوب 2016
•إنشــاء شــبكة مــن الجامعــات الخضــراء المعنيــة بالبحــث المفيــد
للمجتمــع والصالــح العــام.

المغــرب للــدول الجزريــة التســعة عشــر بأوقيانوســيا  22فــي
كوب .22

•تنظيــم أرضيــات برامــج لمشــاريع تقويــة مرونــة البلــدان ال 22
بمنطقــة البحــر األبيــض المتوســط بدعــم مــن صنــدوق البيئــة
العالمــي والبنــك الدولــي.

•إحــداث «بيــت لمنــاخ األبيــض المتوســط» يكــون مقــرا لألمانــة
الدائمــة ،ولشــبكة خبــراء منطقــة البحــر األبيــض المتوســط وغيرهــا
مــن المبــادرات.

•التوقيــع علــى اتفــاق للتعــاون ،بدعــم مــن وزيــر كاليدونيــا الجديــدة
أنطونــي لوكريــن ،مــن أجــل «تحالــف المحيــط» ،هدفــه دعــم

•تعزيز التعاون العلمي.

مفاتيح ميدكوب المناخ
1 .1االلتزامــات :مواصلــة تقديــم االلتزامــات وتســجيلها فــي منصــات
مــن نــوع نــازكا.
2 .2الطموحــات :تحقيــق هــدف صفــر كربــون وصفــر نفايــات ،والتنوع
البيولوجــي المتجــدد ،وتحســين الصحــة والعيــش الكريــم للجميع.
3 .3المســاءلة :القيــاس والفحــص ،واإلعــام ،مــن أجــل إحــراز التقــدم
بشــكل مشــترك ،وخلــق حلقــة حميــدة.
4 .4التمويــل :وضــع اســتراتيجية تمويــل المنــاخ والبحــر األبيــض
المتوســط.
5 .5تنفيــذ االتفاقيــات :دعــم التزامــات مختلــف مســتويات المجــاالت
الترابيــة مــن خــال دعــم المعاهــدة المتوســطيةلعمــداء المــدن
وتشــجيع التوقيــع علــى ميثــاق المناطــق.
6 .6منــح ســلطة أكتــر للشــباب :تشــجيع الشــباب الذيــن لديهــم
القــدرة علــى دفــع الســوق بقــوة.

8 .8كفــاءات ومواهــب :ضمــان بنــاء القــدرات ،وتعبئــة المواهــب
ضمــن مقاربــة االبتــكار التكنولوجــي واالقتصــادي واالجتماعــي.
9 .9األهلية :تسريع تغيير السلوكات ،والحث على بناء تصور مشترك لما بعد الكربون.
1010ضمان التواصل :ضمان التواصل بين  300شبكة ومنظمة و 3000مشارك.

www.medcop-programme.org
contact@medcop-programme.org

Rédaction MOKA, maquette Weber Shandwick, illustrations YAK

7 .7إعطــاء األولويــة ألفريقيــا :عمليــة ميدكــوب منفتحــة بقــوة أمــام
كل مــن يرغــب فــي االنضمــام إليهــا مــن أفريقيــا.

