دليــل المشــاركيــــن
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خــال قمــة األرض التــي نظمتهــا األمــم المتحــدة ســنة  ،1992وقعــت البلــدان المعنيــة معاهــدة
دوليــة تســمى «اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ» ،مــن أجــل الحد مــن االضطراب
المناخــي العالمــي.
منــذ ذلــك الوقــت ،بــدأت تجتمــع ســنويا  196بلــدا من»البلــدان األعضــاء» أو «األطــراف» فــي االتفاقيــة
الســنوية ،ويتعلــق األمــر ب  195بلــدا إضافــة إلــى أوروبــا .وقــد اكتســى مؤتمــر األطــراف (كــوب)،
الحــادي والعشــرين الــذي اســتضافته باريــس فــي نهايــة ســنة  2015أهميــة خاصــة ضمــن األجنــدة
الدبلوماســية ،حيــت كان األمــر يتعلــق بتحديــد االلتزامــات الشــخصية لــكل بلــد ،والمســاهمات
المقــررة المحــددة وطنيــا ،إضافــة ،بطبيعــة الحــال ،إلــى الموافقــة باإلجمــاع علــى اتفــاق دولــي حــول
المنــاخ .لــم يكــن الطمــوح كافيــا غيــر أن اتفــاق باريــس حــدد مســلكا ينســجم مــع أهــداف التنميــة
المســتدامة.
كانــت أبعــاد أساســية جديــدة أخــرى حاضــرة فــي هــذا االتفــاق :األهميــة الممنوحــة للتكيــف (أولويــة
البلــدان الناميــة) ،واالعتــراف بــدور « الفاعليــن غيــر الحكومييــن» وخصوصــا الجهــات والمــدن ،وســعر
الكربــون وبنــاء القــدرات...
إذا كان مؤتمــر كــوب  21لباريــس مؤتمــر اتخــاذ القــرارات واالتفــاق الدبلوماســي ،فــإن مســؤولية
كــوب  22بمراكــش وكــذا ميدكــوب  22بطنجــة تكمــن فــي تنفيــذ هــذه القــرارات .وال يمكــن أن
تنــدرج خرائــط الطريــق والمناهــج ســوى فــي إطــار مقاربــة شــاملة للتنميــة المســتدامة .وهــو مــا
يضفــي كامــل المشــروعية علــى تنظيــم لقــاء األطــراف المعنيــة بالعمــل فــي منطقــة البحــر
األبيــض المتوســط فــي إطــار ميدكــوب المنــاخ.
هكــذا ،أصبــح علــى مؤتمــرات األطــراف مــن اآلن فصاعــدا وضــع أســس تحالــف عالمــي جديــد:
االنتقــال مــن الدفــاع عــن مصالــح كل بلــد علــى حــدة إلــى الحفــاظ علــى الصالــح العــام المتمثــل فــي
التــوازن المناخــي الشــامل ،الــذي يشــكل الضمانــة الوحيــدة للحفــاظ علــى شــروط عيشــنا وتنميتنــا.
ألننــا بتنــا نعيــش فــي مرحلــة تاريخيــة خاصــة ،مرحلــة تحمــل المســؤولية الجماعيــة فــي العمــل،
كمــا نعيــش فــي صلــب تحــول العالــم الرقمــي الــذي يســعى إلــى إدمــاج التقاليــد والمعاصــرة ،مــن
أجــل تنميــة منســجمة تعطــي األولويــة لدعــم مــن مــا زالــوا يعانــون أكثــر مــن غيرهــم مــن صعوبــة
الولــوج إلــى المــاء والشــغل والصحــة والتربيــة ...وفــي ذلــك يكمــن التــزام المملكــة المغربيــة وهــي
تســتضيف مؤتمــر األطــراف كــوب  .22وهــو االلتــزام التــي تدعوكــم جهــة طنجــة تطــوان الحســيمة
للتعاطــي معــه علــى مســتوى هــذا المجــال الترابــي المعقــد المتمثــل فــي منطقــة البحــر األبيــض
المتوســط  ،مــن خــال المســاهمة فــي ميدكــوب المنــاخ الثانــي.

إلياس العمري ،رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة
أسيا بوزكري ،رئيسة ميد كوب المناخ 2016
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حوض البحر األبيض المتوسط «نقطة ساخنة» في مجال تغير المناخ
منطقة غنية ومتعددة
تعتبــر منطقــة البحــر األبيــض المتوســط منطقــة فريــدة مــن نوعها فــي العالــم نظــرا لخصوصياتها
التاريخيــة والجغرافيــة ،وكــذا لمــا تزخــر بــه مــن ثــروة طبيعيــة وثقافيــة .ونظــرا لتواجدها فــي مفترق
ثــاث قــارات ،تعتبــر هــذه المنطقــة فضــاء لمبــادالت متعــددة ،كمــا تحظــى بأهميــة اســتراتيجية
علــى المســتوى العالمــي .وتتألــف هــذه المنطقــة مــن بلــدان لهــا مســتويات مختلفــة جــدا علــى
صعيــد الدخــل والتنميــة االجتماعيــة  ،كمــا أنهــا تشــكل منطقــة شــرخ بيــن الشــمال والجنــوب .وإذا
كانــت البلــدان الناميــة بالضفــة الجنوبيــة قــد حققــت تقدمــا كبيــرا منــذ  15إلــى  20ســنة ،فــا تــزال
هنــاك حــاالت مــن عــدم االســتقرار والفــوارق الشاســعة.

ما هي التطورات المناخية في المنطقة ؟
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يعتبــر الفريــق الحكومــي الدولــي المعنــي بتغيــر المنــاخ حــوض البحــر األبيض المتوســط فــي مجمله
مناطــق معرضــة بشــكل خــاص لتغيــر المنــاخ ،وإحــدى «النقــاط الســاخنة» الخمــس والعشــرين فــي
العالم.
ويفيــد ســيناريو االنبعاثــات  RCP4،5فــي تقريــره التقييمــي الخامــس أنــه «بحلــول عــام 2100
قــد يرتفــع متوســط درجــة الحــرارة بشــكل قــد يصــل إلــى  7.5درجــة مئويــة ،وينخفــض متوســط
التســاقطات المطريــة بنســبة قــد تصــل إلــى  . 60%أمــا مســتوى ســطح البحــر ،فمــن المتوقــع أن
يشــهد ارتفاعــا قــد يبلــغ  0،4-0،5أمتــار بالنســبة للجــزء األكبــر مــن البحــر األبيــض المتوســط «.
هكــذا ،ســتتأثر المناطــق الســاحلية بشــكل خــاص .علمــا أن مــا يناهــز  150مليــون نســمة يقيمــون
فــي المناطــق الســاحلية المتوســطية فــي حيــن يقيــم بمناطــق األحــواض المائيــة حوالــي 250
مليــون نســمة ،أي  33%وحوالــي  50%مــن مجمــوع ســكان البلــدان المطلــة علــى البحــر األبيــض
المتوســط.
بيــد أن الوضــع يختلــف كثيــرا بيــن الجــزء الجنوبــي والشــرقي مــن حــوض البحــر األبيــض المتوســط
مــن جهــة وجزئــه الشــمالي مــن جهــة ثانيــة .حيــث تعانــي بلــدان الضفــة الجنوبيــة والشــرقية
وســتعاني مــن ارتفــاع أكبــر فــي درجــة الحــرارة :علــى ســبيل المثــال ،ســتواجه هــذه البلــدان انخفاضــا
كبيــرا فــي التســاقطات المطريــة ،بينمــا ســتعرف هــذه التســاقطات ارتفاعــا فــي الضفــة الشــمالية.

المخاطر ،وحاجيات التكيف والتخفيف على المستوى المتوسطي
البيئــة تنحــو بشــكل مفــارق نحــو التدهــور بفعــل األنشــطة االقتصاديــة التــي تفــرط فــي اســتغاللها
واســتنفاذ مواردهــا .كمــا تســاهم انعكاســات وتأثيــرات تغيــر المنــاخ فــي تفاقــم اإلشــكاليات
المعقــدة أصــا ،المتعلقــة بمورفولوجيــة وخصوصيــات المناطــق المتوســطية وكــذا بتوزيــع
األنشــطة البشــرية التــي تمــارس ضغطــا هائــا علــى المناطــق أو الفضــاءات عاليــة الكثافــة.
وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن ســياق ارتفــاع معــدل النمــو الســكاني والمــوارد الطبيعيــة المحــدودة،
ومحدوديــة المــوارد الماليــة والمتطلبــات االجتماعيــة قصيــرة المــدى عوامــل تقلــص إلــى حــد
كبيــر مــن قــدرة بلــدان شــمال أفريقيــا والمشــرق ( )1علــى التكيــف .بينمــا تتوجــه االنشــغاالت ببلــدان
جنــوب أوروبــا ،حيــث مســتوى دخــل الفــرد أعلــى ب  3إلــى  5أضعــاف ،وحيــث الحكامــة البيئيــة مــن
بيــن األكثــر تطــورا فــي العالــم ،نحــو الحــد مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري (غــازات الدفيئــة).
وتبــدو فــي حــوض البحــر األبيــض المتوســط بشــكل جلــي اإلشــكالية العالميــة المتمثلــة فــي تغيــر
المنــاخ والفجــوة القائمــة بيــن الشــمال والجنــوب.
ومــوازاة مــع ذلــك ،ترتفــع انبعاثــات بلــدان الضفــة الجنوبيــة لحــوض البحــر األبيــض المتوســط مثــل
المغــرب ومصــر ،أو تونــس ب ســرعة كبيــرة ،بالمــوازاة مــع تنميتهــا االقتصاديــة .وقــد يســتمر هــذا
النمــو علــى مــدى العقــود المقبلــة ،وفقــا للتوقعــات الــواردة فــي المســاهمات المقــررة المحــددة
وطنيــا ( ) CPDNsلهــذه البلــدان (ســيناريو الســير العــادي للعمــل).

مــن باريــس إلــى مراكــش  :مفاوضــات المنــاخ وآثارهــا علــى المســتوى
المتوســطي
اتفاق باريس  :هدف عالمي ...للتنفيذ
فــي دجنبــر  ،2015وبمناســبة مؤتمــر األطــراف ( 21كــوب  )21التفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة
بشــأن تغيــر المنــاخ ،تــم االتفــاق علــى االتفاقيــة الدولــي للمنــاخ التــي يطلــق عليهــا «اتفــاق باريــس».
كانــت لحظــة تاريخيــة ،حيــث قــام هــذا االتفــاق  ،ألول مــرة ،بجمــع كل أطــراف اتفاقيــة األمــم
المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ .ويجــب اآلن المصادقــة عليــه حتــى يدخــل حيــز التنفيــذ فــي
أقــرب وقــت ،علمــا أن عمليــة توقيــع األطــراف بــدأت بشــكل فعلــي فــي أبريــل .2016
وحتــى يتمكــن اتفــاق باريــس مــن أن يصبــح رســميا وملزمــا مــن الناحيــة القانونيــة ،يجــب أن تصــادق
عليــه  55دولــة علــى األقــل ،وأن تمثــل هــذه «األطــراف» الخمســة والخمســين  55فــي المائــة علــى
األقــل مــن انبعاثــات الغــازات المســببة لالحتبــاس الحــراري (المــادة .)21لكــن وخــارج الســيرورة
الرســمية ،يتفــق الجميــع علــى أن األهــم لــم يــأت بعــد .إذ أن بعــض المراقبيــن قــد عابــوا علــى اتفــاق
باريــس ،عــدم وجــود آليــات لممارســة ضغــط حقيقــي علــى األطــراف وغيــاب تدابيــر ملموســة للتأكــد
مــن فعليــة وســائل التنفيــذ التــي ســتوضع رهــن إشــارة البلــدان الناميــة إضافــة إلــى غيــاب توقعيــة
التمويــل.
هكــذا ســيواجه هــذا االتفــاق التحــدي المتمثــل فــي التنفيــذ ،خاصــة فــي منطقــة البحــر األبيــض
المتوســط .وســيكون علــى كــوب  22الــذي ســينعقد فــي مراكــش فــي نوفمبــر مــن ســنة ،2016
المســاهمة بحصتــه مــن االلتزامــات لتأكيــد القــرارات وتحويلهــا إلــى واقــع ملمــوس .وفــي هــذا
الســياق ،ذكــر الســيد صــاح الديــن مــزوار ،رئيــس كــوب  22بــأن هــذا المؤتمــر يشــكل «فرصــة للتعبيــر
عــن صــوت البلــدان األكثــر عرضــة النعكاســات التغيــرات المناخيــة ،وخاصــة البلــدان األفريقيــة
والبلــدان الجزريــة .كمــا أن هنــاك حاجــة ملحــة للعمــل لمواجهــة هــذه التحديــات المتعلقــة
باالســتقرار واألمــن.

ميد كوب المناخ طنجة :لحظة خاصة إلسماع الصوت المتوسطي
فــي هــذا الســياق ،يتعيــن علــى ميدكــوب المنــاخ  ،2016المتوجــه بحــزم نحــو العمــل ،الســماح بتعزيز
األجنــدة المناخيــة المتوســطية وإنشــاء آليــة لتســريع تنفيــذ الحلــول المناخية.
وينــدرج ميدكــوب طنجــة ضمــن اســتمرارية مؤتمــر المنــاخ المتوســطي األول (المســمى «ميدكــوب
 ،)21المنظــم فــي مرســيليا ســنة  ، 2015والــذي ســمح بتحديــد تســع رهانــات كبــرى ،و  36مقتــرح
حلــول ملموســة ...و  « 151ممارســة جيــدة» بلورهــا مختلــف الفاعليــن مــن الضفتيــن ،والتــي تقــدم
نفــس العــدد مــن نمــاذج أو فــرص التعــاون.
ومــن بيــن المقترحــات ،التــي لهــا أهميــة ودرجــات نجــاح مختلفــة ،والتــي تــدل جميعهــا علــى أن
هنــاك ديناميــة جاريــة  ،يمكــن اإلشــارة علــى الخصــوص إلــى:
• تنظيم مؤتمر سنوي متوسطي حول المناخ؛
• إنشاء مجموعة خبراء حول التغيرات المناخية الشاملة في منطقة البحر األبيض المتوسط
• خلق منصة لتبادل المشاريع ،وإقامة شراكات بين المزارعين والمستهلكين
• إنشاء قطب متوسطي للبناء
• إنشاء مركز للتكوين في مهن الماء
• الرفع من الصندوق االستئماني للمناطق البحرية المحمية
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تشجيع تطوير
السلوكات الفردية
والجماعية

تقوية
التضامنات المالية
من خالل الرفع من
استعمال اآلليات
الموجودة حاليا
وإحداﺙ آليات
جديدة

التزامــات الــدول والمبــادرات متعــددة الفاعليــن فــي خدمــة المنــاخ
دور المساهمات المقررة المحددة وطنيا في اتفاق باريس للمناخ
تأكيد البعد
المتوسطي كبعد
مناسب لمكافحة
تغير المناخ

الرفع من
الكفاءات التقنية

شــكل بروتوكــول كيوتــو  -الموقــع تحــت رعايــة اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر
المنــاخ ســنة  1997ودخــل حيــز التنفيــذ فــي ســنة  ،2005للحــد مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة ،خاصــة
فــي البلــدان الصناعيــة -خطــوة تاريخيــة فــي مكافحــة تغيــر المنــاخ .ومــع ذلــك ،لــم يســتطع
تنفيــذه الوفــاء بجميــع وعــوده ،كمــا لــم تجــد فتــرة االلتــزام الثانيــة ،التــي يتعيــن أن تشــمل عــددا
أكبــر مــن البلــدان ،الدعــم المنتظــر (الفشــل فــي التوقيــع علــى اتفاقيــة جديــدة خــال كــوب  15فــي
كوبنهاغــن ســنة .)2009

حماية البحر
واألوساط الطبيعية

كان علــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ إعــادة التفكيــر فــي طريقــة إجرائهــا
لعمليــة التفــاوض .فانطالقــا مــن المســاهمات المقــررة المحــددة وطنيــا  ،حــددت الــدول التزاماتهــا
وأبلغتهــا إلــى ســكرتارية اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ طــوال ســنة .2015

الرفع من التضامن
لفائدة المدن والمجاالت
الترابية المستدامة

إنتاﺝ واستهالﻙ
الطاقة بشكل مغاير

هكــذا لعبــت مقاربــة المســاهمات المقــررة المحــددة وطنيــا دورا رئيســيا فــي التوصــل إلــى اتفــاق
باريــس ،مــن خــال إجــراء «مســح ميدانــي» وإبــراز إلــى أي مــدى يصــل اســتعداد كل طــرف .وســمحت
هــذه المقاربــة للبلــدان الناميــة و  /أو فــي مرحلــة انتقاليــة االلتــزام بدورهــا -لكــن علــى أســاس
طوعــي -باتخــاذ إجــراءات تنمويــة أكثــر اعتــداال مــن حيــث الكربــون ،مــع مراعــاة أهــداف تكيفهــا
وأولوياتهــا التنمويــة.

اقتسام الماء بين
المستعملين والمجاالت
الترابية

تعبئة
المقاوالت

الرهانات التسعة الكبرى المحددة خالل ميد كوب 21
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وينــدرج ميدكــوب المنــاخ طنجــة ،أيضــا ،فــي ســياق اســتراتيجية أشــمل للتنميــة المســتدامة .فعلــى
المســتوى الدولــي ينبغــي التذكيــر ،أن أجنــدة  2015تميــزت باعتمــاد أهــداف التنميــة المســتدامة
(التــي حلــت محــل األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة التــي بلغــت نهايــة اســتحقاقاتها).
وعلــى مســتوى منطقــة البحــر األبيــض المتوســط ،وضعــت اللجنــة المتوســطية للتنميــة المســتدامة
اســتراتيجية متوســطية للتنميــة المســتدامة  ،2016-2025بعــد ســنتين مــن التعــاون داخــل
منظومــة مخطــط العمــل مــن أجــل المتوســط.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الهــدف الرابــع مــن هــذه االســتراتيجية يتمحــور حصريــا حــول تغيــر المنــاخ.
ويشــكل ترجمــة للهــدف  13مــن أهــداف التنميــة المســتدامة (اتخــاذ إجــراءات عاجلــة للتصــدي
لتغيــر المنــاخ وآثــاره) .كمــا أنــه يســمح بالوقــوف علــى المشــاكل والحلــول الممكنــة للتحديــات
المناخيــة فــي منطقــة البحــر األبيــض المتوســط.
الرســم البيانــي  :أهــداف االســتراتيجية المتوســطية للتنميــة المســتدامة (انظــر المســتند كامــا فــي

ويوضــح اتفــاق باريــس فــي المــادة  4اســتبدال المســاهمات المقــررة المحــددة وطنيــا بالمســاهمات
المحــددة وطنيــا التــي ســيتم تحويلهــا إلــى مخططــات عمــل ملموســة .ويوجــد هــذا االنتقــال مــن
المســاهمات المقــررة المحــددة وطنيــا إلــى المســاهمات المحــددة وطنيــا فــي قلــب األشــغال
الجاريــة حاليــا.
ومــع ذلــك ،مــن المالحــظ أن مجمــوع االلتزامــات التــي توصلــت بهــا االتفاقيــة اإلطاريــة مــن أجــل
كــوب  21فــي المســاهمات المقــررة المحــددة وطنيــا ال تســمح بالحــد مــن ظاهــرة االحتبــاس
الحــراري فــي مســتويات أقــل مــن عتبــة  2درجــة مئويــة (سيلســيوس) ...وهكــذا  ،يبيــن تقييــم
مســاهمة المســاهمات المقــررة المحــددة وطنيــا فــي االتفاقيــة اإلطاريــة ،الصــادر فــي مــاي ،2016
وجــود فائــض فــي االنبعاثــات بمعــدل  8.7جيغــا طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون ( )GtCO2ســنة
 2025و  GtCO2 15.2ســنة  2030مقارنــة مــع المســار المناســب الــذي يســمح بارتفــاع درجــات
الحــرارة بدرجتيــن كحــد أقصــى بحلــول عــام .2100

ص)22

6. Améliorer la
gouvernance en soutien
au développement
durable.

5. Transition vers une
économie verte et
bleue

4. Aborder le
changement
climatique en tant que
question prioritaire
pour la Méditerranée

3. Planiﬁer et
gérer des villes
méditerranéennes
durables

2. Promouvoir
la gestion des
ressources, la
production et la
sécurité alimentaires
au moyen de
formes durables de
développement rural

1. Assurer le
développement
durable dans les zones
marines et côtières

أهداف االستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة (انظر المستند كامال في ص)22

القطاعات المشمولة بالمساهمات المقررة المحددة وطنيا (ص )26
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التزامات دول حوض البحر األبيض المتوسط

قطاعات
التخفيف
الدول

التكيف
له هدف وضع خطة وطنية للتكيف
في مجموعة من القطاعات (النظم
اإليكولوجية ،الفالحة ،والصحة ،وتدبير
الماء)...

التمويل
شروط تشمل متطلبات التمويل
ونقل المهارات والتكنولوجيا.
قاعدة معطيات مرقمة

الطاقة والعمليات
الصناعية والفالحة
والنفايات ،واستخدام
األراضي ،وتغييره والغابة

المغرب

تونس

ال وجود اللتزامات مرقمة في المساهمة المقررة المحددة وطنيا

تقدر قيمة برنامج التخفيف ب
 73مليار دوالر أمريكي للفترة
2020-2030

المرحلة النهائية من بلورة خطة التكيف

إجراءات في مجاالت الماء والصحة
والبيئة والزراعة والتنمية المستدامة

2030

الطاقة والعمليات
الصناعية والفالحة
والغابة واستخدامات
أخرى لألراضي والنفايات

تركيا

اإلتحاد
األوروبي

استراتيجية التنمية المستدامة الموجود
قيد اإلعداد تضع التكيف في مقدمتها.
إجراءات متوقعة في مجال التنوع
البيولوجي والغابات والزراعة والماء.

تخفيض  13%من انبعاثات غازات الدفيئة في تخفيض إضافي ب 19%
سنة  2030مقارنة مع سيناريو العمل العادي من االنبعاثات
 42%من إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة
الهدف النهائي 32%
بحلول سنة 2020

2015-2030

الطاقة والنقل والمباني
والبنيات التحتية الحضرية
والفالحة والنفايات
والغابة
الطاقة ،والعمليات
الصناعية ،والزراعة،
والنفايات ،الفالحة والغابة
واستخدامات أخرى لألرض

 5.7مليار دوالر أمريكي للبرنامج
المشروط منها  542مليون
للصناديق الوطنية

تدابير التكيف في مجاالت المناطق
الساحلية والموارد المائية والري
بقطاعات الفالحة والصحة والسياحة
والطاقة

قدمــت جميــع بلــدان منطقــة البحــر األبيــض المتوســط مســاهماتها المقــررة المحــددة وطنيــا مــا عــدا ســوريا وفلســطين ،ألســباب جيــو سياســية.
وســيتطلب التنفيــذ تعاونــا وثيقــا بيــن الــدول :قدمــت بلــدان جنــوب أهدافــا مشــروطة بدعــم تقنــي ومالــي مــن قبــل بلــدان الشــمال .ويلخــص الجــدول
أدنــاه االلتزامــات الــواردة فــي المســاهمات المقــررة المحــددة وطنيــا لمختلــف البلــدان المتوســطية ومتطلبــات التمويــل المرتبطــة بهــا.

فترة التنفيذ
الجزائر

مصر

فلسطين

األردن

لبنان

تفاصيل االلتزامات غير
المشروطة
الطاقة ،الغابات ،السكن،
النقل ،الصناعة والنفايات

الفالحة والنفايات،
والعمليات الصناعية،
والنفط والغاز الطبيعي

الطاقة والنقل والنفايات،
والصناعة

الطاقة والنقل والنفايات،
والصناعة والماء والفالحة

الطاقة والنقل

المشروط
2020-2030

2020-2030

2016-2030

2015-2030

2020- 2030

لحد من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 7%
مقارنة مع سيناريو العمل العادي.
حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 27%
من اإلنتاج

خفض انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس
الحراري للفرد الواحد ب  26%مقارنة مع
سنة 2005
الحد من استهالك الطاقة بنسبة  17%مقارنة
مع سيناريو العمل العادي
حصة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء
إلى 17%
خفض االنبعاثات بنسبة  1.5%مقارنة مع
سيناريو العمل العادي في أفق سنة 2030
 11%من مصادر الطاقة المتجددة في خليط
الطاقة بحلول عام 2025

تخفيض  15%من انبعاثات غازات الدفيئة
بالمقارنة مع سيناريو العمل العادي
 15%من الطلب على الطاقة من مصادر
الطاقة المتجددة
تخفيض  3%من الطلب مقارنة مع سيناريو
العمل العادي

 22%خفض انبعاثات
غازات الدفيئة
الخاضعة لشروط

على األقل 12.5%
إضافية من تخفيض
االنبعاثات بحلول عام
( 2030أي  14%في
المجموع)

تخفيض  30%مقارنة
مع سيناريو العمل
العادي
 20%من الطلب تأتي
من مصادر الطاقة
المتجددة
خفض الطلب بنسبة
10%

استراتيجية مندمجة متعددة
القطاعات .كرس المغرب  64%من
دوالر أمريكي منها  35مليار
ميزانيته المناخية للتكيف بين عامي
مشروطة خاصة عند ولوج مصادر
 2005و  .2010االحاجيات التي يتطلبها
جديدة للتمويل..
مخطط االستثمار األخضر تقدر على
سبيل المثال ب  2.5مليار دوالر أمريكي

هبوط بنسبة 28%
تخفيض  13%من كثافة الكربون (لكل وحدة
إضافية (أي )41%
من الناتج المحلي الخام) لالقتصاد التونسي
من كثافة الكربون
في أفق  2030مقارنة بسنة 2010
2030/2010

2015-2030

2020-2030

 1.9مليار دوالر أمريكي الالزمة لتمويل
التكيف في قطاعات الماء ،والساحلي
والنظم البيئية والزراعة أو السياحة.

 17.4مليار دوالر أمريكي85% ،
منها لقطاع الطاقة.
 90%يجب أن تأتي من التمويل
الخارجي.
االحتياجات التي تم تحديدها
لتكوين الفاعلين ،وتعزيز
المؤسسات ،الخ تقدر ب 523
كليون دوالر أمريكي

خفض انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس
الحراري للفرد الواحد بنسبة  26%مقارنة
مع 2005
الحد من استهالك الطاقة بنسبة  17%مقارنة
مع سيناريو العمل العادي
حصة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء
إلى 17%
خفض االنبعاثات بنسبة  1.5%مقارنة مع
سيناريو العمل العادي في أفق 2030
 11%من الطاقة المتجددة في خليط الطاقة
بحلول عام 2025

وفرة المبادرات ...الستكمال التزامات الدول
تــم تشــجيع تعبئــة الفاعليــن غيــر الحكومييــن مــن خــال مخطــط عمــل ليمــا -باريــس (.)LPAA
ولقيــت هــذه المبــادرة نجاحــا كبيــرا مــع إطــاق أكثــر مــن  70مبــادرة تعاونيــة كبــرى شــارك فيهــا
حوالــي  10.000فاعــل مــن  180بلــدا.

يبيــن تحليــل منصــة نــازكا فــي  28يونيــو  ،2016أن المبــادرات المقدمــة أكثــر مــن قبــل بلــدان جنــوب
وشــرق حــوض البحــر األبيــض المتوســط تهــم باألســاس :
 تحدي نقل السكك الحديدية المستدامة منخفضة الكربون (http://www.un.org/climatechange/summit/)wp-content/uploads/sites/2/2014/07/TRANSPORT-Action-Plan-UIC.pdf
 العناية بالمناخ ()http://caringforclimate.org ميثاق رؤساء البلديات ()http://www.compactofmayors.org -اتفاقية رؤساء البلديات ()http://www.covenantofmayors.eu

ومــن شــأن مختلــف مبــادرات الفاعليــن غيــر الحكومييــن هــذه أن تلعــب دورا هامــا ،قــد يســاعد فــي
الحــد مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة فــي أفــق ســنة  2030فــي حــدود  6إلــى  11جيغــا طــن مــن ثانــي
أكســيد الكربــون ،لتتميــم التخفيضــات الناجمــة عــن المســاهمات المقــررة المحــددة وطنيــا .وقــد
تســجل االنبعاثــات ذروة بحلــول عــام  ،2020وســتكون أقــرب إلــى مســار  2درجــة مئويــة ،غيــر أنهــا
ســتظل دون مســتوى التموقــع علــى مســار  1.5درجــة مئويــة ،كمــا هــو منصــوص عليــه فــي اتفــاق
باريــس.
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خريطة المدن الملتزمة في منصة نازكا

وســهل إنشــاء منصــة نــازكا اإلخبــار وتتبــع مبــادرات مخطــط عمــل ليمــا -باريــس .تــم إطــاق
هــذه المنصــة ســنة  2014مــن قبــل الرئاســة البيروفيــة لكــوب  ،20لتشــكل فضــاء للفاعليــن غيــر
الحكومييــن للعمــل المناخــي .تــم تســجيل  11615إجــراءا بتاريــخ  20يونيــو  ،2016عــدد منهــا يهــم
أو صــادر عــن منطقــة البحــر األبيــض المتوســط بدرجــات متفاوتــة :بتركيــا ،مثــا 25 ،فاعــا منخرطــا
فــي أنشــطة تعاونيــة و  73إجــراء فرديــا .وعلــى ســبيل المقارنــة ،لــم يكــن الفاعلــون التونســيون
منخرطيــن ســوى فــي عمــل تعاونــي واحــد فقــط.
تطور االنبعاثات وفقا لاللتزامات مقارنة مع مسار متالئم مع  2درجة سيلسيوس

الفاعلــون فــي تغيــر المنــاخ بمنطقــة البحــر األبيــض المتوســط  :نقــاط
القــوة والضعــف
لمواجهــة الرهانــات العامــة التــي يطرحهــا تغيــر المنــاخ ،ال بــد مــن تعبئــة جميــع الفاعليــن،
الحكومييــن منهــم (مــع المســاهمات المقــررة المحــددة وطنيــا) أو غيــر الحكومييــن ،علــى
المســتوى العالمــي أو علــى المســتوى اإلقليمــي أو المحلــي .وتقــف هــذه الحقيقــة وراء
إنشــاء ميدكــوب المنــاخ فــي منطقــة البحــر األبيــض المتوســط ،الــذي يشــكل فرصــة للقــاء
الفاعليــن المتوســطيين المعنييــن بالقضايــا المتعلقــة بتغيــر المنــاخ أو اإلشــكاالت ذات الصلــة.

وفرة الفاعلين المتدخلين في عدد كبير من المبادرات

فرصة لوضع أجندة مشتركة
تمثــل تشــكيلة الفاعليــن فــي منطقــة البحــر المتوســط مصــدر قــوة ،حتــى وإن بــدا عمــل هــؤالء
الفاعليــن صعبــا علــى الفهــم أحيانــا .ويبــدو أن علــى الفاعليــن المتوســطيين إيجــاد ســبل للعمــل
المشــترك حــول مقاربــة منظوميــة ،لخدمــة أجنــدة مشــتركة مــن أجــل المتوســط ،تمليهــا هــي
نفســها أجنــدة مناخيــة أصبحــت ال منــاص منهــا.
إضافــة إلــى البرنامــج المشــترك الــذي يوجــد علــى المســتوى السياســي هنــاك فرصــة متاحــة لبلــورة
رؤيــة اســتراتيجية «مناخية-تنمويــة» مشــتركة ،تجمــع مختلــف الفاعليــن .ومــن هــذا المنظــور
يكتســي ميدكــوب المنــاخ أهميــة خاصــة.
هكــذا ،تتوفــر لمجمــوع األطــراف المعنيــة فرصــة يجــب اغتنامهــا لبلــورة أجنــدة متعــددة الفاعليــن
بشــكل جماعــي مــن أجــل مســتقبل منطقــة البحــر األبيــض المتوســط ،وذلــك مــن خــال تعزيــز
التعــاون اإلقليمــي.

يتوفــر حــوض البحــر األبيــض المتوســط علــى عــدد كبيــر مــن الفاعليــن العامليــن علــى قضايــا تغيــر
المنــاخ واإلشــكاليات المرتبطــة بــه ،ســواء تعلــق األمــر بالهيئــات الدوليــة واإلقليميــة أو فعاليــات
المجتمــع المدنــي ،والمراكــز البحثيــة والجامعيــة ،والمؤسســات العامــة ،ومجالــس المــدن ،الــخ.
تشــمل هــذه الوفــرة عــددا كبيــرا مــن البرامــج القطاعيــة والمبــادرات األفقيــة .ويمكــن اإلشــارة ،علــى
ســبيل المثــال ،فــي مجــال المــاء إلــى النظــام األورو-متوســطي لإلعــام حــول المهــارات فــي مجــال
الميــاه  ،الــذي يشــكل منصــة متوســطية للمعرفــة فــي مجــال المــاء ،أو المعهــد المتوســطي للمــاء
الــذي يضــم أكثــر مــن  90عضــوا حكوميــا وغيــر حكومــي.
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وتتواجــد هــذه الوفــرة ذاتهــا فــي المجــاالت الرئيســية المتعلقــة بالطاقــة والمــدن والبنــاء والزراعــة
والنــوع االجتماعــي والمحافظــة علــى البيئــة أو الهجــرة ،كمــا تتواجــد أيضــا علــى مســتوى التمويــل
ومواكبــة تنفيــذ سياســات...

13

بيــد أن مــا ينبغــي أن يشــكل ثــروة يخلــق أحيانــا المنافســة بيــن الفاعليــن ويــؤدي إلــى تعــدد
المبــادرات فــي مجــاالت موضوعاتيــة أو جغرافيــة تكــون متشــابهة فــي بعــض األحيــان .ولمواجهــة
تحديــات تغيــر المنــاخ ،هنــاك ضــرورة ملحــة للعمــل وفــق أجنــدة مشــتركة لتجميــع الخبــرات والنتائــج
فــي حــوض متوســطي مشــترك .لذلــك ،تشــكل إلــى اآلن عــدد مــن الشــبكات.

قوة العمل ضمن شبكات
يســاهم التشــبيك اإلجرائــي فــي كســر الحواجــز بيــن المبــادرات للتوجــه نحــو التعــاون فــي
التحديــات التــي تجــب مواجهتهــا .كمــا يقلــل مــن الفــوارق بيــن بلــدان الشــمال وبلــدان الجنــوب ،مــن
خــال تشــجيع نقــل القــدرات الماليــة أو التقنيــة ،دائمــا ضمــن منطــق اقتســام التكاليــف والمنافــع.

االتحاد من أجل المتوسط  :منتدى إقليمي للحوار والتعاون
يضــم االتحــاد مــن أجــل المتوســط  28دولــة عضــوا فــي االتحــاد األوروبــي و  15دولــة مــن جنــوب
وشــرق البحــر األبيــض المتوســط .ويشــكل إطــارا للحــوار السياســي وتبــادل األفــكار والخبــرات
والممارســات الفضلــى المتعلقــة بالمشــاريع بيــن الحكومــات والمؤسســات الدوليــة الرئيســية
وأجهــزة التعــاون.
أنشــئت مجموعــة خبــراء تغيــر المنــاخ التابعــة لالتحــاد مــن أجــل المتوســط ( )UfMCCEGســنة
 2014لتكــون بمثابــة منصــة إقليميــة للحــوار .وتشــكل مثــاال عــن كيــف يمكــن وضــع نظــام
متكامــل مــن المبــادرات والبرامــج والهيــاكل المناســبة مــن أجــل خلــق عالقــات التــآزر وتضافــر
الجهــود ،مــع إشــراك مختلــف األطــراف المعنيــة مــن قطــاع خــاص ،ومختلــف مســتويات
الحكامــة.

Amman Jordanie Stephane POUFFARY ENERGIES 2050

تمويالت المناخ  :اآلفاق والحقائق
تحويل االلتزامات إلى واقع ملموس
باإلضافــة إلــى التزامــات البلــدان بخفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة  ،قدمــت التزامــات أخــرى فــي
مجــال التمويــل .غيــر أن مــن الضــروري العمــل علــى تجســيد هــذه االلتزامــات  ،وجعلهــا متاحــة
وقابلــة لقيــاس فعاليتهــا .وفــي هــذا اإلطــار ،يشــكل تنظيــم مؤتمــر كــوب  22بمراكــش فــي شــهر
نوفمبــر ،فرصــة فريــدة لتحديــد وتدقيــق آليــات تنفيــذ اتفــاق باريــس.

 100مليار دوالر سنويا من أجل المناخ؟
تنــص المــادة  9مــن اتفــاق باريــس علــى أن «علــى األطــراف فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة
بشــأن تغيــر المنــاخ توفيــر المــوارد الماليــة الالزمــة لمســاعدة البلــدان الناميــة .« ....ولكــن هــدف
تعبئــة  100مليــار دوالر ســنويا ال يذكــر إال فــي مقدمــة الوثائــق الرســمية فقــط .والواقــع ،أن البلــدان
الصناعيــة ال تأمــل أن يصبــح هــذا الهــدف ملزمــا حتــى تتمكــن مــن تغييــر مســاهماتها علــى أســاس
أوضــاع ميزانياتهــا الوطنيــة ،علمــا أن هــذا األمــر كان يمثــل أحــد الخطــوط الحمــراء فــي المفاوضــات
بالنســبة للــدول المتقدمــة.

اآلليات المالية المتوفرة
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مرحلة  : 2014أكثر من  60%من الهدف المحدد
يقــدر تقريــر منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة ( )2لســنة  ،2014أنــه تمــت تعبئــة  61.8مليــار
دوالر أمريكــي مــن األمــوال العموميــة والخاصــة مــن طــرف البلــدان المتقدمــة لدعــم التدابيــر
المناخيــة فــي البلــدان الناميــة قصــد الوفــاء بااللتزامــات المعبــر عنهــا فــي كانكــون فــي عــام
 .2010وقــد عــرف هــذا الرقــم ارتفاعــا ب  18%مقارنــة مــع مبلــغ  52.2مليــار دوالر أمريكــي ســنة
 .2013وتمــت المســاهمة بأكثــر  70%مــن هــذه المبالــغ الماليــة بواســطة تمويــات متعــددة
وثنائيــة األطــراف ( :)2013-2014حيــث تحقــق تقــدم كبيــر نحــو هــدف  100مليــار دوالر أمريكــي
بحلــول عــام  .2020كمــا مــن المهــم أيضــا أن نالحــظ أن  11%مــن تمويــات المنــاخ ســنة  2013تــم
توفيرهــا مــن قبــل تدفقــات جنوب-جنــوب.

مراكش ،وما بعد...
وعلــى الرغــم مــن وفــرة هــذا الصناديــق الحديثــة إلــى هــذا الحــد أو ذاك واالرتفــاع التدريجــي نحــو
هــدف  100مليــار دوالر ســنويا ،تجــدر اإلشــارة إلــى أن مجمــوع األمــوال المخصصــة لتدابيــر مكافحــة
تغيــر المنــاخ ال تمثــل ســوى جــزء صغيــر مــن التمويــات الكالســيكية والنشــاط االقتصــادي علــى
المســتوى العالمــي.
وفــي هــذا اإلطــار ،يمثــل كــوب  22لمراكــش فرصــة فريــدة لالنتقــال إلــى التنفيــذ .إذ علــى هــذا
المؤتمــر أن يعمــل علــى تحديــد االحتياجــات الملموســة وترتيبــات التنفيــذ علــى المــدى القصيــر،
وذلــك مــن خــال تحقيــق تقــدم علــى المســتويات التاليــة:

ســيتم تخصيــص جــزء مــن  100مليــار دوالر أمريكــي ،التــي يجــب تعبئتهــا ســنويا فــي إطــار
مفاوضــات المنــاخ ،للصنــدوق األخضــر ...الــذي ال يهــدف إلــى اســتعمال كل هــذه األمــوال .ويهــدف
الصنــدوق األخضــر ،الــذي تمــن اإلعــان عنــه فــي دجنبــر  2009خــال مؤتمــر كوبنهاجــن

•

تشغيل الصندوق األخضر وتمويله؛

•

التوازن بين مستوى متطلبات تدابير القياس واإلبالغ والتحقق ،وتكلفتها واآلجال التي

(كــوب  ،) 15إلــى دعــم المشــاريع الراميــة إلــى الحــد مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة ،ومكافحــة إزالــة
الغابــات ،واتخــاذ تدابيــر للتكيــف مــع آثــار االحتبــاس الحــراري.

•

تتطلبها؛
حاجة البلدان النامية لتنفيذ اإلصالحات الخاصة بها؛

ويمكــن اإلشــارة أيضــا إلــى الصنــدوق العالمــي للبيئــة الــذي أحــدث فــي أكتوبــر  ،1991أو صنــدوق
التكيــف الــذي تأســس ســنة  2001لدعــم تنفيــذ بروتوكــول كيوتــو .وتشــير آخــر التقديــرات إلــى أن
هــذا الصنــدوق فــي حوزتــه مــا بيــن  145و 150مليــون دوالر أمريكــي  :تتزايــد المبالــغ الماليــة لكنهــا
تظــل بعيــدة عــن تغطيــة حاجيــات البلــدان الناميــة.

التطورات األخيرة
فــي إطــار اتفــاق باريــس ،حدثــت الكثيــر مــن التطــورات الجديــرة بالمالحظــة .فعلــى ســبيل المثــال،
أصبــح مــن الضــروري اليــوم تخصيــص  50%مــن تمويــات الصنــدوق األخضــر للتكيــف ،نصفهــا
ســيخصص أوال للبلــدان األكثــر هشاشــة .وعــاوة علــى ذلــك ،يجــب أن يســاهم عــدد مــن المبــادئ
المرتبطــة بشــكل غيــر مباشــر بالتمويــل مثــل مبــدأ القيــاس واإلبــاغ والتحقــق ،والشــفافية فــي
تســهيل تعبئــة تمويــل المنــاخ .كمــا تمثــل مشــاركة الفاعليــن غيــر الحكومييــن للتنميــة تطــورا
جوهريــا آخــر.

الصندوق العالمي للبيئة (ص)39
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كوابح ورافعات تنفيذ االلتزامات بحوض البحر األبيض المتوسط
انقسام مستمر بين الشمال والجنوب
تشــكل الفــوارق الكبيــرة فــي مســتويات التنميــة بيــن بلــدان منطقــة البحــر األبيــض المتوســط
والنزاعــات التــي تعرفهــا المنطقــة ،مؤشــرا علــى التحديــات التــي يجــب رفعهــا مــن اجــل الوصــول
إلــى انبثــاق مســتقبل مســتدام لحــوض البحــر األبيــض المتوســط.
فــإذا كانــت الــدول المتوســطية تمثــل ســنة نســبة  11.5%مــن الناتــج الداخلــي الخــام العالمــي،
فــإن متوســط دخــل الفــرد فــي بلــدان جنــوب وشــرق المنطقــة المتوســطية (حوالــي  6000دوالر
أمريكــى) مــا زال أقــل ب  4.6مــرة مــن متوســط دخــل بلــدان االتحــاد األوروبــي المجــاورة للبحــر
األبيــض المتوســط .كمــا أن  65مليــون شــخص يعيشــون حالــة الفقــر فــي منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا.
فــي المقابــل ،فــإن معــدالت النمــو ببلــدان جنــوب وشــرق حــوض البحــر األبيــض المتوســط ،األعلــى
مــن معــدالت النمــو ببلــدان االتحــاد األوروبــي ،تنطــوي علــى تحســينات دالــة فــي المؤشــرات
االجتماعيــة لمؤشــر التنميــة البشــرية .بيــد أن هــذا النمــو يخفــي فــي كثيــر مــن األحيــان تدهــور
الرأســمال الطبيعــي .فــي حيــن أن األنشــطة القائمــة علــى المــوارد مــا زالــت تلعــب دورا هامــا فــي
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية للمناطــق المتوســطية.

الحاجة إلى استراتيجية إقليمية مندمجة فعلية
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يجــب أن تؤخــذ جميــع هــذه اإلشــكاليات (السوســيو اقتصاديــة ،والثقافيــة ،والحاجيــات مــن المــوارد
الالزمــة الســتدامة األنشــطة ،الــخ) فــي االعتبــار ضمــن اســتراتيجية مندمجــة لمنطقــة البحــر األبيــض
المتوســط .ويتعلــق األمــر عمليــا ،فــي مرحلــة أولــى ،بالتركيــز علــى التحديــات المشــتركة التــي
تتطلــب جوابــا جماعيــا فوريــا .ويتعلــق األمــر بتجنــب اآلثــار التــي تســمى «أقفــال» والتــي ســتطلب
فــي المســتقبل وســائل ضخمــة للتغلــب عليهــا ،بينمــا يمكــن معالجتهــا اليــوم بشــكل أكثــر يســرا
واقتصــادا .فمــن الواضــح ،أنــه ال يمكــن ألي بلــد أن يوفــر جوابــا فرديــا ،ويرجــع ذلــك إلــى الطبيعــة
اإلقليميــة لرافعــات العمــل.
بهــذا المعنــى ،يتميــز المشــهد المؤسســي لمنطقــة البحــر األبيــض المتوســط ،بالفعــل ،ولحســن
الحــظ ،بوجــود مبــادرات إقليميــة تقــوم علــى تعزيــز عالقــات التعــاون بيــن ضفتــي جنــوب وشــمال
البحــر األبيــض المتوســط :ويمكــن أن نشــير فــي هــذا الصــدد ،علــى ســبيل المثــال ،إلــى االتحــاد مــن
أجــل المتوســط أو مبــادرة أفــق  2020إلزالــة التلــوث مــن البحــر األبيــض المتوســط بحلــول عــام
.2020

أية آفاق لتقوية القدرات بالمنطقة المتوسطية؟
يتوفــرون علــى مســتوى عــال جــدا مــن الخبــرة ،وبوفــرة المبــادرات الوطنيــة مــع قــدرات مختلفــة
حســب المؤسســات ،وكــذا حســب إن كان مصدرهــا بلــدان الشــمال أو الجنــوب ...وهكــذا يجــب
أن تتــم تقويــة القــدرات اإلقليميــة علــى المســتوى المتوســطي بنــاء علــى القــدرات الخاصــة لــكل
طــرف .وعلــى بلــدان الضفــة الشــمالية تعبئــة نفســها لمنــح بلــدان الضفــة الجنوبيــة والشــرقية
مســاعدة منســقة ،حقيقيــة علــى المــدى الطويــل ،حتــى يتحقــق تضافــر جهــود الفاعليــن مــن
أجــل تعزيــز القــدرات اإلقليميــة الحقيقيــة .وعلــى الصعيــد العالمــي ،يؤكــد اتفــاق باريــس للمنــاخ
مــن جديــد علــى تنفيــذ مبــدأ المســؤولية المشــتركة ولكــن المتباينــة ومبــدأ اإلنصــاف ،الــذي يشــكل
أســاس االتفاقــات البيئيــة الدوليــة منــذ مؤتمــر قمــة األرض بريــو ســنة .1992

رافعات التعاون في منطقة البحر األبيض المتوسط :نحو مركزة الجهود
يتطلــب تنفيــذ التزامــات الــدول حاليــا (المســاهمات المقــررة المحــددة وطنيــا  /المســاهمات
المحــددة وطنيــا) مــا يلــي:
•

إنشاء مؤشرات لربط األهداف واالستراتيجيات المعلنة.

•

واجب الشفافية الضرورية للعملية .إن مقاربة القياس واإلبالغ والتحقق مركزية ويجب أن
شرك بشكل كامل في عملية تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا.

وعلــى الصعيــد العــام ،يشــهد نمــوذج المســاهمات المقــررة المحــددة وطنيــا ومركــزة الجهــود
مــن خــال تقديــم المســاهمات ،وكذلــك وخاصــة عمليــة القيــاس واإلبــاغ والتحقــق ،علــى أهميــة
التكامــل فــي رفــع التحديــات العالميــة التــي تواجههــا مجتمعاتنــا .ومــا يســري علــى العالــم يســري
بالتأكيــد علــى منطقــة البحــر األبيــض المتوســط.

فــرص العمــل  :األفضليــة للشــراكة بيــن البلــدان المطلــة علــى البحــر
األبيــض المتوســط
تعتبــر مضاعفــة الشــراكات ضروريــة مــن أجــل بنــاء قــدرات الجميــع  ،ومــن أجــل تحســين قــدرة
البلــدان علــى المقاومــة وتطويــر بنيتهــا التحتيــة ،فضــا عــن تنفيــذ تدابيــر التخفيــف والتكيــف
المحــددة وفــق حاجياتهــا .كمــا يهــدف تعزيــز الشــراكات ،أيضــا ،إلــى إشــراك األطــراف المعنيــة
ودعمهــا ومســاهماتها الجوهريــة حتــى تصبــح المبــادرات المحليــة والوطنيــة عمليــة ،وتبــرز رؤيــة
إقليميــة.
وهكــذا ،يجتهــد الفاعلــون المتوســطيون فــي مجــال االنتقــال الطاقــي مــن أجــل تعبئــة مصــادر
جديــدة للتمويــل .فعلــى ســبيل المثــال ،يشــكل مشــروع التــآزر فــي مجــال الطاقــة الشمســية ،الــذي
يــروم اإلجابــة علــى األســئلة المشــروعة للجنــوب ،آليــة للتمويــل أنشــئت ســنة  .2010تضــم هــذه
الشــراكة أكثــر مــن  120مقاولــة فــي مجــال الطاقــة الشمســية بفرنســا .وســمحت بجمــع 540
ألــف أورو فــي  4ســنوات مــن دعــم المنظمــات غيــر الحكوميــة ،علــى شــكل مســاعدات ماليــة أو
مســاعدات مهاريــة .وينــدرج هــذا المشــروع ضمــن طمــوح األمــم المتحــدة الرامــي إلــى تعزيــز ولــوج
الجميــع إلــى الطاقــة النظيفــة فــي إطــار برنامــج أهــداف التنميــة المســتدامة لمرحلــة مــا بعــد 2015
(هــدف التنميــة المســتدامة رقــم .)7
وبشــكل أعــم ،تســعى االســتراتيجية المتوســطية للتنميــة المســتدامة  2016-2025إلــى تحقيــق
عــدد مــن عمليــات التعــاون االســتراتيجية ذات األولويــة فــي منطقــة البحــر األبيــض المتوســط .فــي
هــذا الســياق ،نظــم المخطــط األزرق ( ،)http://planbleu.orgالــذي يشــكل فــي ذات اآلن مرصــدا
للبيئــة والتنميــة المســتدامة ومركــزا التحليــل المنظومــي واالستشــرافي ،ورشــة عمــل إقليميــة
أولــى حــول «كيفيــة قيــاس تنفيــذ االســتراتيجية المتوســطية للتنميــة المســتدامة 2016-2025؟
« بتاريــخ  30و 31مــارس  2016فــي ســان لــوران دو فــار بفرنســا .شــارك فــي هــذه الورشــة صنــاع

20 Mds € pour le soutien au
développement d’entreprises

20 Mds € pour la
logistique

110 Mds € pour
l’aménagement urbain

100 Mds € dans le
domaine énergétique

تقدير بنك االستثمار األوروبي لحاجيات الضفة الجنوبية
للبحر األبيض المتوسط على مدى السنوات ال  10المقبلة
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القــرار بمنطقــة البحــر األبيــض المتوســط ،واألطــراف المعنيــة والخبــراء لتحديــد آليــة إقليميــة لرصــد
تنفيــذ اإلســتراتيجية المتوســطية للتنميــة المســتدامة ،فــي عالقــة مــع مالءمــة أهــداف التنميــة
المســتدامة مــع منطقــة البحــر األبيــض المتوســط.

مازالــت إشــكالية حديثــة .فهنــاك حاجيــات ضخمــة بالنســبة لمعظــم البلــدان ،لتحســين معارفهــا
بخصــوص التأثيــرات الهيدرولوجيــة ،حتــى تتمكــن مــن تحديــد تدابيــر التكيــف المناســبة.

حماية الثروة الطبيعية البحرية والبرية من أجل مستقبل مستدام

االنخراط في االنتقال الطاقي

الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والساحلي

تعــرف منطقــة البحــر األبيــض المتوســط ضغطــا ديمغرافيــا قويــا ،ممــا يؤثــر بداهــة علــى
اســتهالكها للطاقــة .وبحلــول ســنة  ،2030قــد يرتفــع الطلــب علــى الطاقــة بنســبة  40%كمــا
قــد يتــم تشــييد  42مليــون مبنــى جديــد .ومــن جهــة أخــرى ،ظــل اســتهالك الطاقــة بالمنطقــة
يعتمــد بشــكل رئيســي علــى الوقــود األحفــوري ( 90%ســنة  .)2013ولذلــك ،يجــب علــى بلــدان
منطقــة البحــر األبيــض المتوســط االنخــراط فــي التحــول الطاقــي ،خصوصــا أن المنطقــة تتوفــر
علــى إمكانــات  -غيــر مســتغلة بشــكل كبيــر لحــد اآلن  -لتحســين نجاعتهــا الطاقيــة وتنميــة
الطاقــات المتجــددة.

تحــدد اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي كهــدف لهــا إنشــاء شــبكة متماســكة وشــاملة للمناطــق
البحريــة المحميــة .وتوجــد فــي البحــر األبيــض المتوســط أكثــر مــن مائــة منطقــة بحريــة محميــة،
تلعــب دورا حيويــا فــي حمايــة التنــوع البيولوجــي البحــري .فــي هــذا الســياق اإلقليمــي ،تــم إنشــاء
شــبكات مــن الفاعليــن ،مثــل شــبكة  MedPANالتــي تدعــم مســيري المناطــق المحميــة البحريــة
فــي جهودهــم الراميــة للتصــدي للتغيــرات المناخيــة.

وقف تدهور الغابات
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نظــرا لالنفجــار الســكاني فــي منطقــة البحــر األبيــض المتوســط (حوالــي  500مليــون نســمة فــي
الوقــت الحالــي) ،فــإن الغابــات تشــكل مــوردا هامــا مــن زاويــة النظــر السوســيو اقتصاديــة .غيــر أن
مؤسســة ســيلفا ميديترانيــا التابعــة لمنظمــة األغذيــة والزراعــة (فــاو) تعتبــر أن غابــات حــوض البحــر
األبيــض المتوســط تواجــه ضغوطــات مفرطــة ومتناميــة  ،تعكــس الحاجــة الملحــة «لتطويــر آليــات
ماليــة مثــل األداءات مقابــل خدمــات النظــام اإليكولوجــي ،وخفــض االنبعاثــات الناتجــة عــن إزالــة
الغابــات وتدهورهــا( )REDD+إضافــة إلــى آليــات للتعويــض مــن أجــل عكــس االتجــاه فــي مجــال
التدهــور « .وبشــكل ملمــوس ،مــن المقــرر اتخــاذ إجــراءات عاجلــة لوضــع تخطيــط إجرائــي جديــد
مــن أجــل الشــراكة التعاونيــة حــول الغابــات المتوســطية  ،وكــذا حــول الصناديــق الغابويــة الوطنيــة
بهــدف تشــجيع المحافظــة علــى الغابــات.
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حماية محميات الماء العذب المحدودة والمهددة
تــأوي منطقــة البحــر األبيــض المتوســط  60%مــن ســاكنة العالــم «المفتقــرة للمــاء» ،مــع أقــل مــن
 1000متــر مكعــب  /للفــرد  /فــي الســنة .كمــا أن  20مليــون مــن ســاكنة المنطقــة المتوســطية
ال يتوفــرون علــى المــاء الصالــح للشــرب ،وخاصــة ببلــدان الجنــوب والشــرق .ووفقــا للمخطــط األزرق،
يمكــن أن نعايــن «انخفاضــا مرجحــا فــي المــوارد المائيــة ب  30إلــى  50%ومضاعفــة الميــاه
المســحوبة بحلــول عــام  .»2050غيــر أن تنفيــذ االســتراتيجيات والسياســات الوطنيــة للتكيــف
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خفض الطلب على الطاقة
فــي تقريــر( )3عــن توقعــات تطــور الطاقــة فــي منطقــة البحــر األبيــض المتوســط ( لجمعيــة
البحــر األبيــض المتوســط للــوكاالت الوطنيــة لترشــيد الطاقــة  ، MEDENERالمرصــد المتوســطي
للطاقــة  ،OMEووكالــة البيئــة والتحكــم فــي الطاقــة  ،)ADEME ، 2016يشــير ســيناريو حــول
االنتقــال الطاقــي فــي منطقــة البحــر المتوســط فــي أفــق  ،2040الــذي يقــارن بســيناريو ينعــت ب
«المحافــظ» ،إلــى إمكانيــة تخفيــض الطلــب علــى الطاقــة األوليــة ب  22%:30%بالنســبة لشــمال
حــوض البحــر األبيــض المتوســط و  34%بالنســبة للجنــوب.
ووفقــا لهــذا الســيناريو حــول االنتقــال الطاقــي ،قــد تنخفــض حصــة الوقــود األحفــوري ضمــن
سيناريو االنتقال الطاقي في منطقة البحر األبيض المتوسط في أفق : 2040
•

تخفيض الطلب على الطاقة األولية بنسبة  30%واستهالك الطاقة النهائي بنسبة . 23%

•

زيادة حصة الطاقة المتجددة بنسبة  27%ضمن مزيج الطاقة في المنطقة
لتصبح المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء.

دور الغابات في مجال تغير المناخ ومقامة آثاره

•

تجنب  200غيغاواط من البنيات التحتية اإلضافية إلنتاج الطاقة من الطاقات األحفورية.

•

الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة . 38%

مزيــج الطاقــة بنســبة  7%بيــن ســنتي  2013و ،2040علــى الرغــم مــن أن النفــط ســيظل مصــدر
الطاقــة المهيمــن .كمــا يمكــن للطاقــة المتجــددة أن تصبــح المصــدر الثانــي للطاقــة فــي 2040
قبــل الفحــم والغــاز الطبيعــي .وبذلــك ،ستســتقر حصــة الوقــود األحفــوري فــي ســنة  2040فــي
( 64%مقابــل  76%فــي الوقــت الحاضــر) وســتمثل الطاقــات المتجــددة  27%مــن مزيــج الطاقــة
(مقابــل  11%فقــط حاليــا).

القطاع الفالحي في صلب التزامات الدول
تســاهم مختلــف القطاعــات الفالحيــة (الزراعــات وتربيــة المواشــي والصيــد وتربيــة األحيــاء المائيــة
والنشــاط الغابــوي ،الــخ) إلــى حــد كبيــر فــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة ،وهــو مــن بيــن أكثــر القطاعــات
تأثــرا بتغيــر المنــاخ .ومــن ثمــة تبــدو ضــرورة اتخــاذ تدابيــر التخفيــف والتكيــف لحمايــة االقتصــادات
وتعزيــز األمــن الغذائــي والتغذيــة.
وتحتــل القطاعــات الفالحيــة المختلفــة مكانــة بــارزة فــي التزامــات الــدول (المســاهمات المقــررة
المحــددة وطنيــا) :حيــث أدرجتهــا  94 %مــن البلــدان ضمــن مســاهماتها الراميــة إلــى التخفيــف و
 /أو التكيــف.
فــي المتوســط ،تعتبــر  80%مــن الــدول أن الفالحــة و  /أو اســتخدام األراضــي ،وتغييــر نوعيــة
اســتعمال األراضــي والنشــاط الغابــوي ( )UTCATFتشــكل وســائل للتخفيــف .ويرتفــع هــذا المعــدل
ليبلــغ  95%بالنســبة للبلــدان الناميــة والبلــدان األقــل تقدمــا.
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وبخصــوص التكيــف ،تحتــل القطاعــات الفالحيــة األولويــة المطلقــة فــي المســاهمات المقــررة
المحــددة وطنيــا .مــن بيــن ال  130بلــدا التــي تــدرج قســما عــن التكيــف فــي المســاهمات المقــررة
المحــددة وطنيــا  ،تشــير  95%منهــا إلــى الزراعــات وتربيــة المواشــي ،بينمــا تشــير  83%منهــا إلــى
النشــاط الغابــوي و  46%إلــى الصيــد وتربيــة األحيــاء المائيــة .وتجــدر اإلشــارة أيضــا إلــى أن مــن بيــن
هــذه الــدول 130ال 95% ،منهــا تنتمــي إلــى البلــدان األقــل تقدمــا أو البلــدان الناميــة ( 34%و 61%
علــى التوالــي).

التآزر والمنافع المشتركة
يحيــل  109بلــدا علــى القطاعــات الفالحيــة ،ســواء مــن حيــث التخفيــف والتكيــف :وهــو مؤشــر علــى
إمكانيــة خلــق عالقــات تــآزر التخفيــف -التكيــف فــي هــذه المجــاالت .هكــذا تشــير  31دولــة إلــى
بعــض المفاهيــم مثــل «الزراعــة الذكيــة مناخيــا» ( 77%منهــا مــن بلــدان أفريقيــا جنــوب الصحــراء).
وأخيــرا ،يشــير مــا يقــرب مــن  30%مــن البلــدان إلــى المنافــع االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة
المشــتركة للفالحــة (وخاصــة التنميــة القرويــة والصحــة ،والحــد مــن الفقــر وخلــق مناصــب الشــغل،
والحفــاظ علــى النظــم اإليكولوجيــة والتنــوع البيولوجــي).

التزامات المدن
علــى الصعيــد العالمــي ،تســتهلك المــدن مــا بيــن  60إلــى  80%مــن الطاقــة المســتخدمة ،وتنتــج
أكثــر  70%مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري علــى كوكــب األرض .ويفيــد التقريــر الــذي أعدتــه
مجموعــة المــدن  40%للقيــادة حــول تغيــر المنــاخ ،أن القــدرة علــى خفــض االنبعاثــات فــي المناطــق
الحضريــة قــد يصــل إلــى  3.7مليــار طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون ســنويا بحلــول ســنة  ،2030أي
ربــع التخفيضــات الالزمــة لتحقيــق هــدف  2درجــة سيلســيوس فــي أفــق نهايــة القــرن .ومــع ذلــك،
فــإن التمويــات التــي يجــب تعبئتهــا ضخمــة جــدا 6000 :مليــار دوالر ســنويا ،حســب برنامــج LoCal
 – Climate Finance for Citiesالــذي أطلــق ســنة  2015مــن طــرف .Climate-KIC
تــم إحــداث شــبكات المــدن مــع برامــج عمــل خاصــة ،مــن أجــل مواجهــة تحديــات تغيــر المنــاخ
واالنتقــال الطاقــي .ففــي ســنة  2008أطلقــت المفوضيــة األوروبيــة «اتفاقيــة رؤســاء البلديــات
للمنــاخ والطاقــة» .وتضــم هــذه الحركــة اآلالف مــن الســلطات المحليــة والجهويــة التــي التزمــت
بالحــد مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون بنســبة  40%كحــد أدنــى فــي أفــق ســنة .2030
أمــا مبــادرة رؤســاء البلديــات حــول التكيــف  Mayors Adaptفــق انطلقــت ســنة  .2014وفــي
نهايــة ســنة  ،2015تــم الجمــع بيــن المبادرتيــن لتشــكال االتفاقيــة الجديــدة لرؤســاء البلديــات مــن
أجــل المنــاخ والطاقــة .حيــث أضيفــت إليهــا أهــداف  2030لالتحــاد األوروبــي ،ومقاربــة مندمجــة
حــول التخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ والتكيــف معــه.

اإلحالة إلى مفهوم الزراعة الذكية مناخيا في المساهمات المقررة المحددة وطنيا ص 65

استفاد مشروعان استراتيجيان أوروبيان لبرنامج ميد من الدعم المالي لالتحاد األوروبي في
منطقة البحر األبيض المتوسط :
•

برنامج ( ELIH-Medالفعالية الطاقية في مساكن األسر ذات الدخل المحدود بالمنطقة
المتوسطية) من أجل التجديد الطاقي ل  300وحدة سكنية ،وتركيب  135عدادا ذكيا

•
اإلحالة إلى مفهوم الزراعة الذكية مناخيا في المساهمات المقررة المحددة وطنيا ص 65

برنامج ( MARIEإعادة التفكير في البناءات المتوسطية من أجل تحسين الفعالية الطاقية)
الذي أدى إلى ظهور «منصة للتجديد الطاقي للمساكن»
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الشبكات على مستوى منطقة البحر األبيض المتوسط
( MedCitiesالمــدن المتوســطية) شــبكة مــن مــدن منطقــة البحــر األبيــض المتوســط أحدثــت
ســنة  .1991كان البرنامــج المتوســطي للمســاعدة التقنيــة البيئيــة المبــادر إلــى إنشــاء هــذا المشــروع
الــذي يهــدف إلــى إنعــاش التنميــة الحضريــة .ويهــدف برنامــج ( MC3-Networkالمدن المتوســطية
وتغيــر المنــاخ) إلــى إنشــاء شــبكة مــن المؤسســات فــي منطقــة البحــر األبيــض المتوســط مــن أجــل
وضــع ســجل لمعــارف وتدابيــر التفاعــل بيــن تغيــر المنــاخ والتعميــر

مصادر رئيسية وروابط مهمة :
• اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ Aggregate effect of the intended nationally .2016 ،
determined contributions: an update Synthesis report by the secretariathttp://unfccc.int/resource/
docs/2016/cop22/eng/02.pdf
• اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  .2016 ،النص الكامل التفاق باريس
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/l09r01f.pdf
• معهــد الدراســات االستشــرافية القتصــاد حــوض البحــر األبيــض المتوســط  ، 2016 ،حصيلــة  : 2006-2016بنــاء
منطقــة البحــر األبيــض المتوســط المســتقبلية

المؤتمــرات المتعاقبــة سيســمح بالتعبيــر عــن الصــوت المتوســطي فــي مجــال المنــاخ فــي المحافــل
الدوليــة .إن أهــداف هــذا المنتــدى عمليــة جــدا ،وتشــجع علــى التبــادل والنقــاش وتعميــم المبــادرات
المحليــة واإلقليميــة .وعلــى هــذه التظاهــرة أن تبــرز الفــرص التــي تتيحهــا مكافحــة تغيــر المنــاخ وأن
تســاهم ،مــن خــال مقترحــات ملموســة ومشــتركة ،فــي بنــاء فضــاء متوســطي يزخــر بالمشــاريع.
إنــه فضــاء االقتســام وفضــاء العمــل الــذي يحفــز المشــروع.
إذا كان قــد تــم تحديــد أســس أجنــدة متوســطية فــي مرســيليا فــي يونيــو  ،2015فــإن هــدف
منتديــات ميدكــوب تكمــن فــي إبــداع خريطــة طريــق حقيقيــة علــى المســتوى المتوســطي ،
تنســجم مــع المبــادرات العالميــة لمرحلــة مــا بعــد كــوب  .21لقــد تــم اســتكمال التزامــات البلــدان
فــي ســنة  2016مــن خــال أكثــر مــن  14ألــف التــزام للمقــاوالت والســلطات المحليــة  -المــدن
الجهــات – علــى منصــة نــازكا ،وكــذا مــن خــال اآلالف مــن اإلعالنــات الطموحــة إلــى هــذا الحــد أو
ذاك .كمــا أن أكثــر مــن  70ائتالفــا بــدأت تعمــل بالفعــل فــي إطــار خطــة عمــل بدعــم مــن األمــم
المتحــدة ،وينشــطها اثنــان مــن «أبطــال المنــاخ».
هناك أربع أولويات رئيسية يقوم عليها منهج «ميدكوب المناخ»:

http://www.ipemed.coop/adminIpemed/media/fich_article/1466162099_crea-ipemed-bilan2016fr-bd-1p-juin-2016.pdf

•

تعبئة التمويالت

• جمعيــة البحــر األبيــض المتوســط للــوكاالت الوطنيــة لترشــيد الطاقــة  ،المرصــد المتوســطي للطاقــة  ،وكالــة البيئــة
والتحكــم فــي الطاقــة  ،2016 ،االنتقــال الطاقــي فــي منطقــة البحــر األبيــض المتوســط ،ســيناريو 2040

•

تعبئة الجميع ،خارج الشبكات التقليدية .ما زال من الضروري ابتكار العديد من الحلول.

المخطط األزرق ،2016 ،مراجعة االستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة ،العدد الثالث من
Nouvelles en bref pour les Parties prenantes
http://planbleu.org/sites/default/files/upload/files/SMDD_Nouvelles_en_bref_3_mars2016.pdf
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ساهموا في ميدكوب المناخ !

• برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة ،مخطــط عمــل مــن أجــل المتوســط  ،2016االســتراتيجية المتوســطية للتنميــة
المســتدامة 2016-2025
http://planbleu.org/sites/default/files/publications/smdd_2016-2025.pdf
• منطقة بروفانس ألب كوت دازور ،ميدكوب  ،2015 ،21أجندة إيجابية متوسطية
http://www.MedCOP21.com/doc/MEDCOP21_agenda_positif_FR.pdf
• سيلفا ميديترانيا ،2016 ،نشرة يوم  23مارس 2016
http://www.fao.org/forestry/43821-086ccf93e6b7eb76a46a1a15f8cd0e19b.pdf

مواقع لألنترنيت

لقد قمنا بتحفيز ومواكبة االبتكار.
•

تنمية الكفاءات وبناء القدرات :التعليم العالي والتربية والتعليم ...هل يمكننا خلق المزيد
من مناصب الشغل؟

•

المقبولية :يجب القيام بتغيير ثقافي حقيقي .لقد تأسس مجتمع أواخر القرن العشرين
على الوقود األحفوري ،والملكية ،والتبذير ...ولذلك يجب علينا أن نتعاون وأن ننفذ االقتصاد
الدائري ،وتنمية وسائل النقل الجماعية ،والفعالية الطاقية والطاقات المتجددة.

لقــد حــان وقــت العمــل ...فميدكــوب الثانــي يراهــن علــى كل المشــاركين مــن أجــل إغنــاء جماعــي
يغــذي عملنــا مهمــا كان مســتوى مســؤوليتنا .إنــه تغييــر فــي العمــل الــذي يقترحــه عليكــم
منظمــو ميدكــوب المنــاخ الثانــي وأكثــر مــن  100شــبكة ســاهمت فــي إنجــاز البرنامــج.

االتحاد من أجل المتوسط

جيل بيرهولت ،مستشار خاص ،رئيس لجنة البرنامج.

http://ufmsecretariat.org/fr/who-we-are
الشبكة من أجل المتوسط
)http://mc3.lped.fr/A-propos : (M3C
اتفاقية رؤساء البلديات من أجل المناخ والطاقة
http://www.conventiondesmaires.eu/index_fr.html
المنتدى المتوسطي لمعاهد العلوم االقتصادية
http://www.femise.org/
المدن المتوسطية :
http://www.medcities.org
النظام المعلوماتي األورومتوسطي للمعرفة في مجال المياه :
http://www.semide.net/

هوامش
.1المشرق إشارة إلى بلدان الشرق مقابل المغرب إشارة إلى بلدان الغرب

المعهد المتوسطي للمياه

Climate Finance in 2013-14 and the USD 100 billion goal”; octobre 2015; OCDE.2

www.ime-eau.org
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