حتت الرعاية السامية لصاحب اجلاللة امللك محمد السادس نصره اهلل

دار املناخ املتوسطية بطنجة
املناخ ،أولوية عاملية ...
حقــق مؤمتــر األطراف لــدول املتوســط حــول املنــاخ ( 2016ميدكــوب املنــاخ
 )2016الــــذي انعقــد فــــي طنجــة ،قبــل مؤمتــر األطراف كــــوب  22مبراكــش
فــــي شــــهر يوليــــوز ،نجاحــــا بــــارزا .وقــــد طرحــــت جهــــة طنجة-تطــوان-
الحســــيمة فــــي نهايــة هــذه التظاهــــرة ،مبــدأ اســــتدامة املنتــدى مبنطقــة
حــوض البحــــر األبيــض املتوســط برمتــه .وهكــــذا ،ســيتم تحديــد املنطقــة
املضيفــة كل ســنة ،حتــى يتمكــن الذيــن يشــــتغلون فــي املجـاالت الرتابيــة
وفــــي قلــــب االقتصــــاد مــن اللقــــاء والتــــداول .و ال شــــك أن هــــذا القــرار
يكتســــي أهميــة كبــرى فــي ضــوء الهشاشــــة املناخيــة العاليــة التــي تســم
منطقــــة البحــــر األبيــض املتوســــط ،واملســــتفحلة أكثــر فــــي الجنــوب علــى
الواجهــة االفريقية .إن العواقــب املتعــددة  -الصحــة والهجــرة وفقــدان التنــوع
البيولوجي واملــوارد الغذائيــة – ... ،تســتلزم إيجــاد حلــول مناســبة علــى مســتوى
التكيــف والتخفيــف ،والتــي قــد تشــكل فرصــا اقتصاديــة جديــدة .هكــذا ،فــإن
أحــد التحديــات الرئيســية مليدكــوب املنــاخ ،يكمــن فــي تأكيــد القــدرة السياســية
علــى التفــاوض والتأثيــر بالنســبة للفاعليــن فــي منطقــة البحــر األبيــض املتوســط،
مــن أجــل إحــداث تغييــر هــــام فــي اســرتاتيجيات العمــل.
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«إن منطقـة املتوسـط .....ال بـد لهـا اليـوم
أن تصبـــح منوذجـــا لبنـــاء منـــط اسـتهالك
وإنتـــاج جديـــد ،إن مل نقـــل إنها سـتصبح
مثــال يحتـــذى بــه يف مجـــال مكافحــة
التغيـــرات املناخيـــة وتحقيــق التنميــة
املســـتدامة بصفـــة عامــة.إن مصــر
منطقتنــا ال محالــة هــو املصــر الــذي
ســنختاره لهــا دون ســواه».
مقتطـف مـــن الرسـالة امللكيـة إلـى املشـــاركني فـي الـدورة
الثانيـــة ملؤمتـــر األطـ ـراف لـــدول املتوســـط حـــول املنـــاخ
(ميدكـــوب املنـــاخ) 18 ،يوليـــوز 2016

Sa Majesté Mohammed VI

«فهــذه الــدورة تشــكل لحظــة متميــزة إلعطــاء
دفعــة قويــة ملشــاريع رائــدة ،منهــا عــى ســبيل
املثــال ال الحــر خلــق مجموعــة خــراء حــول
التغـرات الشــاملة مبنطقة املتوســط ،وإطــاق هيأة
متوســطية للتعويــض عــن الحــد مــن االنبعاثــات
الكربونيــة اإلرادي»
واألخالقــي ،وتطويــر صنــدوق ائتــاين خــاص
باملناطــق البحريــة املحميــة.
مقتطـف مـــن الرسـالة امللكيـة إلـى املشـــاركني فـي الـدورة
الثانيـــة ملؤمتـــر األطـ ـراف لـــدول املتوســـط حـــول املنـــاخ
(ميدكـــوب املنـــاخ) 18 ،يوليـــوز 2016
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دار املناخ املتوسطية بطنجة

فضـــــاء اإلنتــاج للســـــلط (جامعـــــات
ترابيـــة ،فاعلـــون اقتصاديـــون ،فاعلـــون
اجتامعيـــــون ومواطنـــــون) ،واملعـــــارف
(مرجـــــع للمعطيـــــات ،و بلورة املنجزات
يف مجــال املنــاخ ،وتعبئـــــة الشـــــبكات
الرتبويـــــة وشـــبكات التعليـــــم العالـــي
والبحـــث العلمـــي ) والعمـــل (املعرفـــة
فـــي خدمـــــة العمـــل).
تشـــــكل دار املنـــاخ املتوســـطية فضـــاء
للتوافـــــق حـــــول أهـــــداف «املنـــــاخ»،
و«مركـــزا» متوجهـــــا للعالـــم الرتبـــوي،
واملجـــاالت الرتابيـــــة ،واملقـــــاواللت
الصغيـــــرة واملتوســـــطة ،واملســـــتهلكني
واملســـــتثمرين واملســـــاهمني ...
فضــا عـــــن كونهـــــا حلقـــــة وصـــــل
بيـــــن املواطنيـــــن والفاعليـــــن غيـــــر
الحكومييـــن والـــدول .وستشـــكل هـــذه
املؤسســـــة أداة لتســـــريع اإلنتقـــــاالت
الالزمة ملكافحـــــة التغيــــرات املناخيـــــة.
وســـــتكون فضـــــاء إلنتــاج أشـــــكال

جديـــــدة مـــــن الشـــ ـراكات متعـــــددة ملؤمتـــــر ميدكـــــوب الـــــذي
الفاعليـــــن لضمـــــان تأثيــــرات مهمـــــة ســـــتنظمه الجهـــــة املســـــتضيفة
ضمـــــن زخـــــم التضامـــــن (التبـــــادالت باســـــتقاللية كبيـــــرة.
 التشـــــاركات) والتكامـــــل (تجمعـــــاتحـــــول املشـــــاريع) .كمـــــا ستشـــــكل
فضـــــاء للتوفيـــــق بيـــــن التجربـــــة
اإليجابيـــة للعمـــل الفـــردي والجامعـــي،

طموحات االقتسام من أجل رؤية مشرتكة
وقضيـــة التشـــغيل املشـــرتكة (مبـــا فـــي
ذلـــــك الوظائـــــف الخضـــراء)وتعتمـــــد
دار املنـــــاخ املتوســـــطية فـــــي إنجـــــاز
مهمتهـــــا كأمانـــــة دامئـــــة مليدكـــــوب
علـــى لجـــان علميـــة ولجـــان التنظيـــم
والربمجـــــة .وســـــتقوم األمانــة التـــــي
يتواجـــــد مقرهـــا بطنجـــــة بالتشـــجيع
علـــــى الحكامـــــة الجامعيـــــة وتحديـــد
املبـــادئ التوجيهيـــة ودفتـــر التحمـــالت

لقـــد تـــم إطـالق دعـــوة أولـــى لتقديـــم
مشـــــاريع .وســـيتم انتقـــــاء ومواكبـــة 10
منهـــا .توجـــد جميـــع املعلومـــات علـــى
املوقـــع  .medcop-programme.org :كمـــا
توجـــــد رهـــــن إشـــــارتكم علـــــى نفـــس
املوقـــــع اســـتامرة للتعبيـــر عـــن رأيكـــم
فـــي هـــذا املشـــروع

دار املناخ املتوسطية ،مركز للمناخ عىل الصعيد املتوسطي –االفريقي

دار املنــاخ املتوســطية فضــاء فــي خدمــة كل الذيــن يعملــون يوميــا ضــد التغيــرات املناخيــة ،وتشــكل ،فــي ذات اآلن  ،مركــزا للمــوارد ،ولبنــاء القــدرات،
واالحتضان ومواكبــة املشــاريع .وترتكــز هــذه املبــادرة علــى شــراكات قويــة فــي إطــار منطــق توافقــي تحفــزه الطموحــات املشــرتكة ،والرغبــة فــي
تعميــم عمليــات هــذه األطراف أو تلــك .ولــدار املنــاخ املتوســطية طموحــات قويــة ضمــن منطــق تعاونــي دون نــزوع نحــو أن تكــون فــي طليعــة
املبــادرات األخــرى أو منســقة بينهــا .إنــه فضــاء لتقديــم الخدمــات ،واللقــاء بيــن الفاعليــن الحكومييــن وغيــر الحكومييــن .كمــا يشــكل السياســيون
وتقنيــو الســلطات املحليــة واملنظمــات املاليــة للمنــاخ واملقاوالت  -الصغيــرة واملتوســطة  -واملنظمــات غيــر الحكوميــة والباحثــون ،الفاعليــن الرئيســيني
لــدار املنــاخ .إن تواجــد دار املنــاخ بطنجــة سيســمح باالستعانة بهــا كثيــرا فــي الشــؤون الجهويــة لجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة والشــؤون املغربيــة
فــي مجــال املنــاخ ،دون أن يؤثــر ذلــك علــى بعدهــا الدولــي القــوي ،وتطويــر عملهــا «خــارج األســوار».

مهام دار املناخ املتوسطية
األمانة الدامئة مليدكوب املناخ

تـــأوي دار املنـــاخ املتوســـطية مقـــر األمانة الدامئـــة مليدكـــوب املنـــاخ .وبذلـــك تشـــكل فضـــاء للرتصيـــد واملـــوارد بالنســـبة ملختلـــف
الجهـــات املنظمـــة .وتحقيقـــا لهـــذه الغايـــة ،تقتـــرح دار املنـــاخ علـــى الســـلطات املنظمـــة دفتـــر التحمالت خاصـــا مبيدكـــوب املنـــاخ .كمـــا
توفـــر ،باإلضافـــة إلـــى ذلـــك ،األدوات الالزمة لنجاعـــة اإلنتـــاج الجامعـــي :تتبـــع شـــبكات الفاعليـــن واملشـــاريع ،وضـــع اإلطـار املشـــرتك
لتتبـــع وتقييـــم اســـرتاتيجيات املنـــاخ  ...كمـــا تكـــون اللجنـــة العلميـــة ،كل ســـنة ،فـــي خدمـــة لجنـــة الربنامـــج املنشـــأة مـــن قبـــل الجهـــة
أو الوالية املنظمـــة ،وذلـــك مـــن أجـــل تعزيـــز وإغنـــاء أشـــغال هـــذه اللجنـــة .إضافـــة إلـــى ذلـــك ،تقـــوم دار املنـــاخ املتوســـطية ،ســـنويا،
بتقييـــم مـــدى التقـــدم املحـــرز فـــي إنجـــاز مقرتحـــات أجنـــدة حلـــول املنـــاخ التـــي متـــت بلورتهـــا ســـنة  ،2016والتـــي يتوخـــى منهـــا
اإلنتشار فـــي الســـنوات املواليـــة .وقـــد تـــم ،فـــي هـــذا اإلطـار ،إحصـــاء مجموعـــة مـــن املامرســـات الجيـــدة القابلـــة للتعميم

إيواء املنظامت

تتواجـــد العديـــد مـــن شـــبكات الفاعليـــن مبنطقـــة البحـــر األبيـــض املتوســـط .وســـيكون لبعـــض منهـــا مثـــل شـــبكة الشـــباب (منتـــدى الشـــباب
املتوســـطي مـــن أجـــل املنـــاخ) املقـــر الرئيســـي والتنســـيقية الدوليـــة بـــدار املنـــاخ بطنجـــة.
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وعالوة علــــى ذلــــك ،فــإن التزامــات الــــدول التــي تــم اإلعالن عنهــا خالل مؤمتــــر األطراف كــوب  21بباريــــس (املســاهامت املحددة
علــــى الصعيــد الوطنــي) تســتلزم إضفــاء الطابــع الجهــوي علــى العمــل وتســريعه .ومــن هــذا املنظــور ،فــإن مؤمتــرات ميدكــوب
املنــــاخ ســــتمثل ،أيضــا ،فضــــاءات إلضفــاء الطابــــع الرتابــي علــى العمــــل املناخــي ،والرفــــع مــن الــدور املفتــــرض للفاعليــن غيــر
الحكومييــــن فــي نظــام العمــل إذا مــا توفــرت املهــــارات والقــدرة الجامعيــة .

لقاء سنوي بطنجة لدار املناخ املتوسطية

ستشـــهد مدينـــة طنجـــة كل ســـنة ،وبغـــض النظـــر عـــن مؤمتـــر ميدكـــوب املنـــاخ ،تنظيـــم تظاهـــرة كبيـــرة .ويتعلـــق األمر
مبلتقـــى خـــاص بالشـــبكات واملنظمـــات الوســـيطة ذات العالقة مبناطـــق حـــوض البحـــر األبيـــض املتوســـط

املشاركة املواطنة

يكمـــــن الهـــــدف ،فـــي نشـــر واقتســـــام التحـــدي الـــذي يطرحـــه املنـــــاخ ،وتنظيـــم النقـــاش العمومـــي وإشــــراك مجموعـــات مـــن
املواطنيـــــن واملواطنـــات فـــي العمـــل .لذلـــك ،يجـــب أن تكـــــون دار املنـــاخ املتوســـطية منفتحـــة وتســـتضيف املعـــارض واملناقشـــات
واملبـــــادرات الثقافيـــــة والفنيـــــة  ...كمـــا تســـتضيف حاملـــــي املشـــاريع واملقــــاوالت الفتيـــة فـــي املجـــاالت املشـــار إليهـــــا باإلضافـــة
للعلمـــاء والفنانيـــن....

مركز املوارد لتحديد وحفظ االلتزامات

ســـتقوم دار املنـــاخ املتوســـطية بتســـليط الضـــوء والتعبئـــة
حـــول أربعـــة ركائـــز وهـــي :املجـاالت الرتابيـــة ،واإلبتـــكار،
واألرخبيـــالت االقتصاديـــــة والطاقـــات الجديـــدة واإلقتصـــاد
االخضـــــر )...والقـــــدرة علـــــى التأثيـــــر فـــــي ســـــلوك
املواطنيـــــن .ويتعلـــــق األمـــــر بإنتـــــاج املعـــــارف ،وتوفيـــر
الشـــــروط املالمئـــــة لعمـــــل الفاعليـــن مـــن أجـــــل تأثيـــر
أمثـــل فـــي املنـــاخ .وســـتعمل دار املنـــاخ املتوســـطية علـــى
بلـــورة هندســـة للمشـــاريع ،خاصـــة مـــن أجـــل التجريـــب
ونقـــل الخبـــرات .وعلـــى مســـــتوى « املجـــاالت الرتابيـــة»،
فـــإن املســـاهامت املحـــددة علـــى الصعيـــد الوطنـــي ،تلـــزم
جميـــع بلـــدان البحـــراألبيـــض املتوســـط ،باســـتثناء ســـوريا
وفلســـطني ،باالنخـــراط فـــي مكافحـــة التغيـــرات املناخيـــة
مبيزانيـــة تفـــوق 400مليـــار دوالر أمريكـــي .وباملـــوازاة مـــع
ذلـــك ،اتخـــذت الجامعـــات املحليـــة واملقـــاوالت التزامـــات
عبـــر منصـــة نـــــازكا  NAZCAفـــي إطـــــار خطـــة عمـــل
عامليـــة ،حســـب كل قطـــاع ،بدعـــم مـــن «أبطـــال املنـــاخ».
هـــــذه االلتزامــات ،تتقاطـــــع فـــــي معظـــــم الحــاالت ،مـــــع

اإلشـــــكاالت الحرضيـــة والرتابيـــــة – الطاقـــة ،والنقـــــل ،والســـكن،
والنفايـــات ،والفالحــة الحرضيـــة  -...وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك،
فـــإن التعميـــر والتنميـــــة الرتابيـــة ،باعتبارهمـــا عمليـــة معقـــدة
اإلنتاج  ،املـــــدن واملجـاالت الرتابيـــة ،يؤثـــران علـــى املنـــاخ علـــى
مســـتويي التخفيـــف مـــن آثـــار التغيـــ ـرات املناخيـــة والتكيـــف
معهـــــا .ولذلـــــك ،فـــــإن االمر يتعلـــــق بإثبـــــات الـــــذات كفاعـــل
فـــي الربـــط بيـــن أجنـــــدات املنـــاخ وأجنـــدات املـــدن الكبـــرى
مـــن أجـــل بنـــاء فضـــاءات جامعيـــة لالســـتفادة القصـــوى مـــن
التدابيـــــر والتمويالت ،ومنـــــح التشـــــغيل املكانـــــة الالئقـــــة بـــــه.
وســـــتحظى الجهـــــات واملجـــاالت الرتابيـــــة الحرضيـــــة الكبـــــرى
باألفضلية فـــي هـــذا املجـــال .ويكمـــن الهـــدف مـــن ذلـــك فـــي
دعـــــم مقاربـــات مندمجـــة ملشـــروع التنميـــــة الرتابيـــة متفصـــل
بيـــن رؤى للتهيئـــة واســـعة النطـــاق ومشـــاريع أكثـــر موضوعاتيـــة
 ...ويشـــكل املنـــاخ والقـــدرة علـــى التحمـــل ،وتكامـــل املقاربـــات
املتعـــــددة التخصصـــــات ،وبنـــاء قـــدرات الفاعليـــــن واملواطنيـــن،
املفاتيـــح الرئيســـة لهـــذه املقاربـــات

أولوية التمويل

تتوفـــــر إمكانيـــات التمويـــل بكثـــــرة ،غيـــر أن الولـــوج إليهـــا غالبـــا مـــا يكـــون صعبـــا .ففـــي الوقـــت الـــذي يفتقـــر فيـــه حاملـــو
املشـــــاريع للكفـــــاءات واملهـــــارات التـــي متكنهـــــم مـــن جعـــل مشـــــاريعهم قابلـــة للتمويـــــل ،تشـــتيك الجهـــات املانحـــــة الرئيســـية
واملســـــتثمرون مـــن عـــــدم وجـــود مشـــاريع للتمويـــل .وهكـــذا ،ميكـــــن لـــدار املنـــاخ املتوســـطية اقتــــراح تنظيـــم دورات للتكويـــن
ومواكبـــة املشـــاريع .وفـــي هـــذا الصـــدد ،ســـيتم فتـــح شـــباك للمعلومـــات ،وســـيتم تحليـــل املشـــاريع املعنيـــة مـــن حيـــث الجـــدوى،
قبـــل أن يتـــم احتضانهـــا ومواكبتهـــا.هـــذا وســـتنظم مســـابقات مـــن أجـــل اإلرتقـــاء باملشـــاريع وتثمينهـــا .كمـــا سيســـتفيد حاملـــو
املشـــــاريع مـــــن دورة تكوينيـــة خاصـــة مـــن أجـــل بنـــاء حقيقـــي للقـــدرات (تدابيـــر حاليـــــة ومســـتقبلية) .وســـيتم تنظيـــم دورات
لتكويـــن املكونيـــن حتـــى يتمكـــن الخبـــراء مـــن القيـــام بهـــذه العمليـــات علـــى املســـتوى الجهـــوي .وقـــد يتـــم إنشـــاء صنـــدوق
اســـــتثامري لإلنطالق بـــدار املنـــــاخ املتوســـطية بطنجـــة

املنهجية ذات األولوية ،بناء القدرات

يف ســـياق التنميـــة الدوليـــة ،يحيـــل مصطلـــح الكفـــاءات علـــى «قـــدرة االفراد واملنظمـــات واملجتمـــع ككل علـــى تدبيـــر شـــؤونهم بنجـــاح» .كمـــا
أن مفهـــوم بنـــاء القـــدرات يحيـــل علـــى «العمليـــة التـــي مـــن خاللهـــا يقـــوم االفراد واملنظمـــات والجامعـــة بتحريـــر وخلـــق ،وتعزيـــز ،وتكييـــف
الكفـــاءات والحفـــاظ عليهـــا علـــى مـــر الزمـــن» (تعريـــف منظمـــة التعـــاون والتنميـــة االقتصاديـــة).إن إنجـــاز مشـــاريع املنـــاخ يتطلـــب رؤيـــة
شـــــاملة ،وقـــــدرة علـــى القيـــادة ،وروحـــا للتعـــاون متعـــدد الفاعليـــن ،وهـــي مواصفـــات نـــادرا مـــا تتيحهـــا التكوينـــات االصليـــة .غيـــر أن دار
املنـــاخ ســـتوفرها بخصـــوص مختلـــف هـــذه املواضيـــع .وهكـــذا ســـيتم تنظيـــم دورة تكوينيـــة ســـنوية لفائـــدة  25شـــابا مـــن حوالـــي عشـــرين
بلـــدا .وسيشـــكل هـــؤالء الشـــباب قـــادة املســـتقبل بـــدور املنـــاخ املحليـــة...

تحسني تدبري املعطيات

يشـــــكل عـــدم توفـــــر املعطيـــات وأدوات تقييمهـــــا ( )MRVمشكال متكـــررا .حيـــــث ال تتوفـــر املعطيـــات علـــــى االطالق فـــي غالـــب
االحيـــــان .لذلـــــك يجـــب تحديـــــد االحتياجـــــات الفعليـــة ،وطـــــرق تلبيتهـــا والحاجيـــــات مـــن حيـــــث الكفـــاءات واملهـــــارات .كمـــا
يتعيـــن العمـــل ،أيضـــا ،علـــى تســـهيل الولـــوج إلـــى البيانـــات العموميـــة فـــي حالـــة توفرهـــا .علمـــا أن اســـتخدامها يتطلـــب االدوات
الرضوريـــة لذلـــك كمـــــا يتطلـــب بنـــاء القـــدرات.

أرخبيالت اقتصادية

يتعلـــق االمر بتعميـــم هندســـة املشـــاريع متعـــددة الفاعليـــن ومتعـــددة الخدمـــات – الصناعـــات ،مـــن خـــالل العمـــل علـــى تعزيـــز
معرفـــــة النظـــم االيكولوجيـــة للفاعليـــن بخصـــوص بعـــض املوضوعـــات مثـــل الزراعـــة ،والطاقـــات املتجـــددة ،والســـياحة  ...ويكمـــن
الهـــــدف مـــــن ذلـــك فـــي مواكبـــة تشـــــبيكها علـــى الصعيـــد االورو متوســـــطي وتطويـــر ونشـــر تجاربهـــا مـــــن الزاويـــة املنهجيـــة،
والتكنولوجيـــــة واالبتـــــكارات فـــي مجـــال االســـتعامل ،الـــــخ .إذ يجـــب تثميـــن االبتـــكار بشـــكل عـــام ،مـــــع تقديـــم الدعـــم االساس
للمشـــاريع الفتيـــة.
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