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«إن منطقـة المتوسـط ......البـد لهـا اليـوم أن تصبـح نموذجـا لبنـاء نمـط اسـتهالك وإنتـاج جديـد ،إن لم
نقـل إنها سـتصبح مثال يحتـذى به في مجـال مكافحة التغيـرات المناخيـة وتحقيق التنمية المسـتدامة
بصفـة عامة.
إن مصير منطقتنا ال محالة هو المصير الذي سنختاره لها دون سواه».

طموحات لالقتسام من أجل رؤية مشتركة
فضـــاء إلنتـــاج الســـلط (جماعـــات ترابيـــة ،فاعلـــون اقتصاديـــون،
فاعلـــون اجتماعيـــون ومواطنـــون) ،والمعـــارف (مرجـــع
للمعطيـــات ،وتشـــييء التقدمـــات المناخيـــة ،وتعبئـــة الشـــبكات
التربوي ــة وش ــبكات التعلي ــم العال ــي والبح ــث العلم ــي ) والعم ــل
(المعرفـــة فـــي خدمـــة العمـــل).
تشـــكل دار المنـــاخ المتوســـطية و«مشـــروعها الحضـــاري» (كمـــا
وصفـــه العاهـــل المغربـــي ،الملـــك محمـــد الســـادس) فضـــاء
للتوافـــق حـــول أهـــداف «المنـــاخ» ،و«مركـــزا» متوجهـــا للعالـــم
الترب ــوي ،والمج ــاالت الترابي ــة ،والمق ــاوالت الصغي ــرة والمتوس ــطة،
والمســـتهلكين والمســـتثمرين والمســـاهمين  ...فضـــا عـــن كونهـــا
حلقـــة وصـــل بيـــن المواطنيـــن والفاعليـــن غيـــر الحكومييـــن
والـــدول .وستشـــكل هـــذه المؤسســـة أداة لتســـريع االنتقـــاالت
الالزمـــة لمكافحـــة التغيـــرات المناخيـــة .وســـتكون فضـــاء إلنتـــاج
أشـــكال جديـــدة مـــن الشـــراكات متعـــددة الفاعليـــن لضمـــان

تأثيـــرات مهمـــة ضمـــن زخـــم التضامـــن (التبـــادالت  -التشـــاركات)
والتكامـــل (تجمعـــات حـــول المشـــاريع) .كمـــا ستشـــكل فضـــاء
للتوفيـــق بيـــن التجربـــة اإليجابيـــة للعمـــل الفـــردي والجماعـــي،
وقضي ــة التش ــغيل المش ــتركة (بم ــا ف ــي ذل ــك الوظائ ــف الخض ــراء)
وتعتمـــد دار المنـــاخ المتوســـطية فـــي إنجـــاز مهمتهـــا كأمانـــة
دائمـــة لميدكـــوب علـــى لجـــان علميـــة ولجـــان التنظيـــم والبرمجـــة.
وســـتقوم األمانـــة التـــي يتواجـــد مقرهـــا بطنجـــة بالتشـــجيع علـــى
الحكام ــة الجماعي ــة وتحدي ــد المب ــادئ التوجيهي ــة ودفت ــر التحم ــات
لمؤتم ــر ميدك ــوب ال ــذي س ــتنظمه الجه ــة المس ــتضيفة باس ــتقاللية
كبيـــرة.

لقـــد تـــم إطـــاق دعـــوة أولـــى لتقديـــم مشـــاريع .وســـيتم انتقـــاء ومواكبـــة  10منهـــا .توجـــد جميـــع المعلومـــات علـــى
الموقـــع  .medcop-programme.org :كمـــا توجـــد رهـــن إشـــارتكم علـــى نفـــس الموقـــع اســـتمارة للتعبيـــر عـــن رأيكـــم
فـــي هـــذا المشـــروع.
قيادة المشروع
الرئاسة :

إلياس العمري ،رئيس المجلس الجهوي طنجة تطوان الحسيمة ،الرئيس الحالي لميدكوب المناخ.

لجنة القيادة :

آسيا بوزكري ،نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة

المكلف بالمشروع المفوض  :شركة أوديبلوس Audiplus
المنسق :

جيل بيرهولت ،مستشار
gilles.berhault@gmail.com
www.medcop-programme.org

مقتطـف مـن الرسـالة الملكيـة إلـى المشـاركين فـي الـدورة الثانيـة لمؤتمـر األطـراف لـدول المتوسـط حـول
المنـاخ (ميدكـوب المنـاخ) 18 ،يوليـوز 2016

المناخ ،أولوية عالمية ...
حقــق مؤتمــر األطــراف لــدول المتوســط حــول المنــاخ ( 2016ميدكــوب المنــاخ  )2016الــذي انعقــد فــي طنجــة،
قبــل مؤتمــر األطــراف كــوب  22بمراكــش فــي شــهر يوليــوز ،نجاحــا بــارزا ،وقــد طرحــت جهــة طنجة-تطوان-الحســيمة
فــي نهايــة هــذه التظاهــرة ،مبــدأ اســتدامة المنتــدى بمنطقــة حــوض البحــر األبيــض المتوســطبرمتــه .وهكــذا ،ســيتم
تحديــد المنطقــة المضيفــة كل ســنة ،حتــى يتمكــن الذيــن يشــتغلون فــي المجــاالت الترابيــة وفــي قلــب االقتصــاد مــن
اللقــاء والتــداول .وال شــك أن هــذا القــرار يكتســي أهميــة كبــرى فــي ضــوء الهشاشــة المناخيــة العاليــة التــي تســم
منطقــة البحــر األبيــض المتوســط ،والمســتفحلة أكثــر فــي الجنــوب علــى الواجهــة األفريقيــة .إن العواقــب المتعــددة
 الصحــة والهجــرة وفقــدان التنــوع البيولوجي والمــوارد الغذائيــة – ... ،تســتلزم إيجــاد حلــول مناســبة علــى مســتوىالتكيــف والتخفيــف ،والتــي قــد تشــكل فرصــا اقتصاديــة جديــدة .هكــذا ،فــإن أحــد التحديــات الرئيســية لميدكــوب
المنــاخ ،يكمــن فــي تأكيــد القــدرة السياســية علــى التفــاوض والتأثيــر بالنســبة للفاعليــن فــي منطقــة البحــر األبيــض
المتوســط،مــن أجــل إحــداث تغييــر هــام فــي اســتراتيجيات العمــل .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن التزامــات الــدول التــي
تــم اإلعــان عنهــا خــال مؤتمــر األطــراف كــوب  21بباريــس (المســاهمات المحددة علــى الصعيــد الوطنــي ) تســتلزم
إضفــاء الطابــع الجهــوي علــى العمــل وتســريعه .ومــن هــذا المنظــور ،فــإن مؤتمــرات ميدكــوب المنــاخ ســتمثل ،أيضــا،
فضــاءات إلضفــاء الطابــع الترابــي علــى العمــل المناخــي ،والرفــع مــن الــدور المفتــرض للفاعليــن غيــر الحكومييــن فــي
نظــام العمــل إذا مــا توفــرت المهــارات والقــدرة الجماعيــة.

دار المناخ المتوسطية ،مركز للمناخ على الصعيد المتوسطي –
األفريقي.
دار المنــاخ المتوســطية فضــاء فــي خدمــة كل الذيــن يعملــون يوميــا ضــد التغيــرات المناخيــة ،وتشــكل ،فــي ذات
اآلن ،مركــزا للمــوارد ،ولبنــاء القــدرات ،والحتضــان ومواكبــة المشــاريع .وترتكــز هــذه المبــادرة علــى شــراكات قويــة
فــي إطــار منطــق توافقــي تحفــزه الطموحــات المشــتركة ،والرغبــة فــي تعميــم عمليــات هــذه األطــراف أو تلــك.
ولــدار المنــاخ المتوســطية طموحــات قويــة ضمــن منطــق تعاونــي دون نــزوع نحــو أن تكــون فــي طليعــة المبــادرات
األخــرى أو منســقة بينهــا .إنــه فضــاء لتقديــم الخدمــات ،واللقــاء بيــن الفاعليــن الحكومييــن وغيــر الحكومييــن .كمــا
يشــكل السياســيون وتقنيــو الســلطات المحليــة والمنظمــات الماليــة للمنــاخ والمقــاوالت  -الصغيــرة والمتوســطة
 والمنظمــات غيــر الحكوميــة والباحثــون ،الفاعليــن الرئيســيين لــدار المنــاخ .إن تواجــد دار المنــاخ بطنجــة سيســمحباالســتعانة بهــا كثيــرا فــي الشــؤون الجهويــة لجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة والشــؤون المغربيــة فــي مجــال المنــاخ،
دون أن يؤثــر ذلــك علــى بعدهــا الدولــي القــوي ،وتطويــر عملهــا «خــارج األســوار».

مهام دار المناخ المتوسطية

تقاسم المعارف ،مواكبة واحتضان المشاريع ،ومركز للموارد وبناء القدرات

األمانة الدائمة لميدكوب المناخ

المنـــاخ وأجنـــدات المـــدن الكبـــرى مـــن أجـــل بنـــاء فضـــاءات
جماعي ــة لالس ــتفادة القص ــوى م ــن التدابي ــر والتموي ــات ،ومن ــح
التشـــغيل المكانـــة الالئقـــة بـــه .وســـتحظى الجهـــات والمجـــاالت
الترابيـــة الحضريـــة الكبـــرى باألفضليـــة فـــي هـــذا المجـــال .ويكمـــن
اله ــدف م ــن ذل ــك ف ــي دع ــم مقارب ــات مندمج ــة لمش ــروع التنمي ــة
الترابي ــة تمفص ــل بي ــن رؤى للتهيئ ــة واس ــعة النط ــاق ومش ــاريع أكث ــر
موضوعاتي ــة  ...ويش ــكل المن ــاخ والق ــدرة عل ــى التحم ــل ،وتكام ــل
المقاربـــات المتعـــددة التخصصـــات ،وبنـــاء قـــدرات الفاعليـــن
والمواطنيـــن ،المفاتيـــح الرئيســـة لهـــذه المقاربـــات.

تـــأوي دار المنـــاخ المتوســـطية مقـــر األمانـــة الدائمـــة لميدكـــوب
المن ــاخ .وبذل ــك تش ــكل فض ــاء للترصي ــد والم ــوارد بالنس ــبة لمختل ــف
الجه ــات المنظم ــة .وتحقيق ــا له ــذه الغاي ــة ،تقت ــرح دار المن ــاخ عل ــى
الســـلطات المنظمـــة دفتـــر تحمـــات خاصـــا بميدكـــوب المنـــاخ.
كم ــا توف ــر ،باإلضاف ــة إل ــى ذل ــك ،األدوات الالزم ــة لنجاع ــة اإلنت ــاج
الجماعـــي :تتبـــع شـــبكات الفاعليـــن والمشـــاريع ،وضـــع اإلطـــار
المش ــترك لتتب ــع وتقيي ــم اس ــتراتيجيات المن ــاخ  ...كم ــا تك ــون اللجن ــة
العلميـــة ،كل ســـنة ،فـــي خدمـــة لجنـــة البرنامـــج
المنشـــأة مـــن قبـــل الجهـــة أو العمالـــة المنظمـــة،
AGENDA
MÉDITERRANÉEN
وذل ــك م ــن أج ــل تعزي ــز وإغن ــاء أش ــغال ه ــذه اللجن ــة.
SOLUTIONS
إضافـــة إلـــى ذلـــك ،تقـــوم دار المنـــاخ المتوســـطية،
ســـنويا ،بتقييـــم مـــدى التقـــدم المحـــرز فـــي إنجـــاز
مقترحـــات أجنـــدة حلـــول المنـــاخ التـــي تمـــت
بلورته ــا س ــنة  ،2016والت ــي يتوخ ــى منه ــا االنتش ــار
فـــي الســـنوات المواليـــة .وقـــد تـــم ،فـــي هـــذا
اإلطـــار ،إحصـــاء مجموعـــة مـــن الممارســـات الجيـــدة
القابلـــة للتعميـــم.
des

مركز الموارد لتحديد وحفظ
االلتزامات
ســـتقوم دار المنـــاخ المتوســـطية بتســـليط الضـــوء والتعبئـــة حـــول
أربعـــة ركائـــز وهـــي :المجـــاالت الترابيـــة ،واالبتـــكار ،واألرخبيـــات
االقتصاديـــة (الفالحـــة والطاقـــات الجديـــدة واالقتصـــاد األخضـــر
 )...والقـــدرة علـــى التأثيـــر فـــي ســـلوك المواطنيـــن .ويتعلـــق
األمـــر بإنتـــاج المعـــارف ،وتوفيـــر الشـــروط المالئمـــة لعمـــل
الفاعلي ــن م ــن أج ــل تأثي ــر أمث ــل ف ــي المن ــاخ .وس ــتعمل دار المن ــاخ
المتوســـطية علـــىبلـــورة هندســـة للمشـــاريع ،خاصـــة مـــن أجـــل
التجريـــب ونقـــل الخبـــرات .وعلـــى مســـتوى « المجـــاالت الترابيـــة»،
ف ــإن المس ــاهمات المح ــددة عل ــى الصعي ــد الوطن ــي ،تل ــزم جمي ــع
بلـــدان البحـــر األبيـــض المتوســـط ،باســـتثناء ســـوريا وفلســـطين،
باالنخ ــراط ف ــي مكافح ــة التغي ــرات المناخي ــة بميزاني ــة تف ــوق 400
مليـــار دوالر أمريكـــي .وبالمـــوازاة مـــع ذلـــك ،اتخـــذت الجماعـــات
المحليـــة والمقـــاوالت التزامـــات عبـــر منصـــة نـــازكا  NAZCAفـــي
إط ــار خط ــة عم ــل عالمي ــة ،حس ــب كل قط ــاع ،بدع ــم م ــن «أبط ــال
المنـــاخ».
هـــذه االلتزامـــات ،تتقاطـــع فـــي معظـــم الحـــاالت ،مـــع
اإلشـــكاليات الحضريـــة والترابيـــة – الطاقـــة ،والنقـــل ،والســـكن،
والنفاي ــات ،والفالح ــة الحضري ــة  -...وعل ــى العك ــس م ــن ذل ــك ،ف ــإن
التعمي ــر والتنمي ــة الترابي ــة ،باعتبارهم ــا عملي ــة معق ــدة إلنت ــاج الم ــدن
والمج ــاالت الترابي ــة ،يؤث ــران عل ــى المن ــاخ عل ــى مس ــتويي التخفي ــف
مـــن آثـــار التغيـــرات المناخيـــة والتكيـــف معهـــا .ولذلـــك ،فـــإن
األمـــر يتعلـــق بإثبـــات الـــذات كفاعـــل فـــي الربـــط بيـــن أجنـــدات

إيواء المنظمات
تتواجـــد العديـــد مـــن شـــبكات الفاعليـــن بمنطقـــة
البحـــر األبيـــض المتوســـط .وســـيكون لبعـــض
منهـــا مثـــل شـــبكة الشـــباب (منتـــدى الشـــباب
المتوســـطي مـــن أجـــل المنـــاخ) المقـــر الرئيســـي
والتنســـيقية الدوليـــة بـــدار المنـــاخ بطنجـــة.

لقاء سنوي بطنجة لدار المناخ
المتوسطية

أولوية التمويل

تحسين تدبير المعطيات

تتوفـــر إمكانيـــات التمويـــل بكثـــرة ،غيـــر أن الولـــوج إليهـــا غالبـــا مـــا
يكـــون صعبـــا .ففـــي الوقـــت الـــذي يفتقـــر فيـــه حاملـــو المشـــاريع
للكفـــاءات والمهـــارات التـــي تمكنهـــم مـــن جعـــل مشـــاريعهم
قابل ــة للتموي ــل ،تش ــتكي الجه ــات المانح ــة الرئيس ــية والمس ــتثمرون
مـــن عـــدم وجـــود مشـــاريع للتمويـــل .وهكـــذا ،يمكـــن لـــدار المنـــاخ
المتوســـطية اقتـــراح تنظيـــم دورات للتكويـــن ومواكبـــة المشـــاريع.
وف ــي ه ــذا الص ــدد ،س ــيتم فت ــح ش ــباك للمعلوم ــات ،وس ــيتم تحلي ــل
المشـــاريع المعنيـــة مـــن حيـــث الجـــدوى ،قبـــل أن يتـــم احتضانهـــا
ومواكبتهـــا.

يشـــكل عـــدم توفـــر المعطيـــات وأدوات تقييمهـــا ( )MRVمشـــكال
متكـــررا .حيـــث ال تتوفـــر المعطيـــات علـــى اإلطـــاق فـــي غالـــب
األحيـــان .لذلـــك يجـــب تحديـــد االحتياجـــات الفعليـــة ،وطـــرق تلبيتهـــا
والحاجي ــات م ــن حي ــث الكف ــاءات والمه ــارات .كم ــا يتعي ــن العم ــل،
أيضـــا ،علـــى تســـهيل الولـــوج إلـــى البيانـــات العموميـــة فـــي حالـــة
توفرهـــا .علمـــا أن اســـتخدامها يتطلـــب األدوات الضروريـــة لذلـــك
كمـــا يتطلـــب بنـــاء القـــدرات.

ه ــذا وس ــتنظم مس ــابقات م ــن أج ــل االرتق ــاء بالمش ــاريع وتثمينه ــا.
كمـــا سيســـتفيد حاملـــو المشـــاريع مـــن دورة تكوينيـــة خاصـــة مـــن
أجـــل بنـــاء حقيقـــي للقـــدرات (تدابيـــر حاليـــة ومســـتقبلية) .وســـيتم
تنظي ــم دورات لتكوي ــن المكوني ــن حت ــى يتمك ــن الخب ــراء م ــن القي ــام
بهـــذه العمليـــات علـــى المســـتوى الجهـــوي .وقـــد يتـــم إنشـــاء
صنـــدوق اســـتثماري لالنطـــاق بـــدار المنـــاخ المتوســـطية بطنجـــة.

ستش ــهد مدين ــة طنج ــة كل س ــنة ،وبغ ــض النظ ــر ع ــن
مؤتمـــر ميدكـــوب المنـــاخ ،تنظيـــم تظاهـــرة كبيـــرة.
ويتعلـــق األمـــر بملتقـــى خـــاص بالشـــبكات والمنظمـــات الوســـيطة
ذات العالقـــة بمناطـــق حـــوض البحـــر األبيـــض المتوســـط.

أرخبيالت اقتصادية
يتعلـــق األمـــر بتعميـــم هندســـة المشـــاريع متعـــددة الفاعليـــن
ومتعـــددة الخدمـــات – الصناعـــات ،مـــن خـــال العمـــل علـــى
تعزيـــز معرفـــة النظـــم اإليكولوجيـــة للفاعليـــن بخصـــوص بعـــض
الموضوعـــات مثـــل الزراعـــة ،والطاقـــات المتجـــددة ،والســـياحة ...
ويكم ــن اله ــدف م ــن ذل ــك ف ــي مواكب ــة تش ــبيكها عل ــى الصعي ــد
األورو متوســـطي وتطويـــر ونشـــر تجاربهـــا مـــن الزاويـــة المنهجيـــة،
والتكنولوجي ــة واالبت ــكارات ف ــي مج ــال االس ــتعمال ،ال ــخ .إذ يج ــب
تثميـــن االبتـــكار بشـــكل عـــام ،مـــع تقديـــم الدعـــم باألســـاس
للمشـــاريع الفتيـــة.

المنهجية ذات األولوية ،بناء القدرات
فـــي ســـياق التنميـــة الدوليـــة ،يحيـــل مصطلـــح الكفـــاءات علـــى
«ق ــدرة األف ــراد والمنظم ــات والمجتم ــع ككل عل ــى تدبي ــر ش ــؤونهم
بنج ــاح» .كم ــا أن مفه ــوم بن ــاء الق ــدرات يحي ــل عل ــى «العملي ــة الت ــي
مـــن خالهـــا يقـــوم األفـــراد والمنظمـــات والجماعـــة بتحريـــر وخلـــق،
وتعزيـــز ،وتكييـــف الكفـــاءات والحفـــاظ عليهـــا علـــى مـــر الزمـــن»
(تعريـــف منظمـــة التعـــاون والتنميـــة االقتصاديـــة).
إن إنجـــاز مشـــاريع المنـــاخ يتطلـــب رؤيـــة شـــاملة ،وقـــدرة علـــى
القيـــادة ،وروحـــا للتعـــاون متعـــدد الفاعليـــن ،وهـــي مواصفـــات
نـــادرا مـــا تتيحهـــا التكوينـــات األصليـــة .غيـــر أن دار المنـــاخ ســـتوفرها
بخصـــوص مختلـــف هـــذه المواضيـــع .وهكـــذا ســـيتم تنظيـــم دورة
تكوينيـــة ســـنوية لفائـــدة  25شـــابا مـــن حوالـــي عشـــرين بلـــدا.
وسيش ــكل ه ــؤالء الش ــباب ق ــادة المس ــتقبل ب ــدور المن ــاخ المحلي ــة...

المشاركة المواطنة
يكمـــن الهـــدف ،فـــي نشـــر واقتســـام التحـــدي الـــذي يطرحـــه
المنـــاخ ،وتنظيـــم النقـــاش العمومـــي وإشـــراك مجموعـــات مـــن
المواطنيـــن والمواطنـــات فـــي العمـــل .لذلـــك ،يجـــب أن تكـــون دار
المنـــاخ المتوســـطية منفتحـــة وتســـتضيف المعـــارض والمناقشـــات
والمب ــادرات الثقافي ــة والفني ــة  ...كم ــا تس ــتضيف حامل ــي المش ــاريع
والمقـــاوالت الفتيـــة فـــي المجـــاالت المشـــار إليهـــا باإلضافـــة
للعلمـــاء والفنانيـــن....

