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القمة العاملية : Climate ChanCe
ﺗﺴﺘقﺒﻞ الفاﻋﻠﲔ ﻏيﺮ اﳊﻜﻮﻣيﲔ لﻠمﻨاخ
ﻣﻦ  11إلﻰ  13ﺷﺘﻨﺒﺮ  2017ﲟﺪﻳﻨة أﻛادﻳﺮ

القمة العاملية  : Climate Chanceاملوعد الهام لسنة  2017بالنسبة للفاعلني غري الحكوميني للمناخ
تظهر التعبئة املتزايدة للفاعلني غري الحكوميني ( املجتمعات املحلية ،املقاوالت ،الجمعيات ،النقابات … ) ،التي أطلقت مبناسبة
مؤمتر  COP21بباريس ،و التي تم تدعيمها خالل مؤمتر  COP22مبراكش ،أن تعزيز و تقدم املبادرات الفعلية يف املناطق هي
التي تساهم يف نجاح و تحقيق أهداف مكافحة التغريات املناخية.
يف هذا السياق ،ستعقد بأكادير من  11إىل  13شتنرب  2017الدورة الثانية من القمة العاملية «  ،» Climate Chanceوهي موعد
سنوي للفاعلني غري الحكوميني للمناخ .تعترب هذه القمة التي تنظم برشاكة مع جهة سوس-ماسة ،أحد أهم و أكرب املناسبات التي
يجتمع بها الفاعلون غري الحكوميون و هي مخصصة للمبادرات املناخية بني مؤمتر  COP22مبراكش نهاية  2016و  COP23يف
نونرب .2017
ترتكز ديناميكية قمة  Climate Chanceعىل الحوار متعدد األطراف و تعزيز املبادرات امللموسة إىل جانب تحديات تحظﻰ
باألولوية مثل متويل املبادرات ،تقارب جداول أعامل املناخ و التنمية ،النهج اإلقليمي ،إلخ …
تنظم القمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس ،مدعومة بالرئاسة املغربية ملؤمتر  ،COP22وقد حصلت
عىل اعتامد .COP23
يتوقع أن تعرف هذه التظاهرة نجاحا منقطع النظري من خالل حضور حوايل  4500مشارك من حوايل  80دولة ،حيث سيقوم
 400متدخل من العامل أجمع بتبادل خرباتهم يف إطار برنامج متعدد الفقرات :
  5جلسات عامة حول القضايا الكربى تضم أهم الشخصيات يف مبادرات املناخ عىل الصعيد الدويل؛  5حوارات من املستوى العايل  :اجتامعات تشاركية للتوصل إىل حلول ملموسة؛  14جلسة للنقاش حول املبادرات الرائدة؛  15منتدى موضوعاﻲﺗ  :اجتامعات سنوية للتحالفات املوضوعاتية املوحدة من خالل ديناميكية Climate Chance؛  80ورشة إلبراز املامرسات الجيدة التي تم اختيارها من بني  300مساهمة تم التوصل بها.بالغ صحفي
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ستختتم األيام الثالثة للعمل و املناقشات بتوقيع إعالنني  :إعالن أكادير للفاعلني غري الحكوميني و إعالن املنتخبني و رؤساء الجهات
اإلفريقية ،اللذان سيشكالن خارطة الطريق الرئيسية للفاعلني غري الحكوميني من أجل التأكيد عىل أهداف مكافحة التغريات
املناخية املسطر يف إعالن باريس.
سنة بعد اعتامد رشاكة مراكش التي تستمد أصولها من برنامج  ،Lima-Paris Action Agendaستكون هذه القمة مناسبة
فريدة لتحليل و تقييم التقدم املحرز يف مبادرات املناخ .األهداف الرئيسية للقمة هي إذن تقديم العنارص األساسية ملؤمتر
 COP23التي متكن من مواكبة أبطال املناخ و توسيع نطاق مبادراته عن طريق الرفع من فرص التعاون بني الحكومات و
الفاعلني غري الحكوميني.
ستنظم هذه القمة أيضا يف إطار منح الكلمة ملنتخبي املدن و الجهات ،متاشيا مع االلتزامات التي تعهدت بها شبكات املجتمعات
اإلقليمية خالل قمة « املناخ و املناطق » بليون يف يوليوز .2015

قمة تندرج يف إطار الديناميكية الدولية امللتزمة و املعرتف بها
تشكل الدورة الثانية مرحلة هامة قبل « تسهيل الحوار » ،وهو موعد كبري للدول األطراف يف  2018يهدف إىل إظهار طموحاتها
مقارنة باألهداف املحددة يف اتفاق باريس .كاستمرارية لديناميكية الحوار متعدد األطراف الذي تم االلتزام به منذ القمة العاملية
للمناخ و املناطق بليون (  ) 2015و بعد نجاح الدورة األوىل ملؤمتر  Climate Chanceبنانت (  ،) 2016ستكون دورة 2017
انعكاسا لهذه التعبئة من خالل اقرتاح بيئة للحوار و التآزر و مناسبة للتقارب بني مختلف املبادرات حول املناخ « .مؤمتر COP22
مبراكش كان مناسبة التخاذ القرارت ،وسيكون مؤمتر أكادير موعدا لتنفيذ هذه املبادرات » ،هذا ما رصحت به السيدة حكيمة
الحيطي ،الوزيرة املنتدبة املكلفة بالبيئة و املبعوثة الخاصة لصاحب الجاللة املكلفة بالتعبئة للتذكري أن القمة العاملية Climate
 Chanceتهدف إىل تدعيم التآزر بني الفاعلني و مواكبة الحكومات يف اتفاقية املناخ لتحقيق أهدافهم املسطرة يف باريس .2015
ستستمر هذه الدورة يف تقديم مقرتحات ملموسة مع رؤية تصاعدية و ترسيخ بعد إقليمي هام ،كام ستكون مرآة للامرسات
الجيدة عىل أرض الواقع .ستوفر كذلك منصة للتبادل من أجل تعزيز التعاون و الحوار بني مختلف الفاعلني غري الحكوميني.
يف سياق ظرفية عاملية صعبة ،سيكون لحضور وفد أمرييك رفيع املستوى ،مكون من السيد  ،Matt Rodriquezسكرتري حامية
البيئة بوالية كاليفورنيا و السيد  ،Mike Barettسيناتور والية ماساتشوستس ،داللة عميقة و تأكيد لتعبئة الفاعلني األمريكيني و
كذا رغبة لتظافر الجهود للنهوض مبختلف املبادرات.

مستقبل العامل مير عرب إفريقيا
يظهر تنظيم الدورة الثانية باملغرب الرغبة يف وضع إفريقيا يف قلب املناقشات و فتح آفاق جديدة أمامها.
القارة اإلفريقية معرض بشكل خاص للتغريات املناخية ،وهي أيضا من يستطيع منح جزء من اإلجابات التي يحتاجها العامل .لهذا
سينصب الرتكيز عىل تحدياتها و قضايا الهجرة و التنمية ،التمويل و التحديات التي تواجهها املدن اإلفريقية .مؤمتر Climate
 Chanceهو فرصة للمشاركة يف مختلف األوراش التي يتم القيام بها يف هذا اإلطار ،معرفة أوجه التقدم و اآلفاق التي توفرها
القارة اإلفريقية.
يف هذا اإلطار ،وخالل فعاليات هذه القمة ،سيتم تخصيص جزء من أنشطة  12شتنرب ،ملبادرات املنتخبني املحليني ،الذين يطمحون
من خالل دعوتهم التي سترتك صدى خالل املبادرة األمريكية «  ،» We are still inواملدعومة من طرف أكرب الشبكات العاملية
املجتمعية ،إىل إيصال صوتهم و تسليط الضوء عىل التزاماتهم الخاصة ،كام ستكون نقطة انطالق لتدعيم العمل املشرتك مع جميع
الجهات الفاعلة يف القارة.
بالغ صحفي
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برنامج يف مستوى التعقيد الذي تتسم به قضية املناخ
من أجل االستجابة ألهداف القمة :
 تعزيز ديناميكيات و تحالفات الجهات الفاعلة؛ تحليل تقدم املبادرات؛ نرش أفضل املامرسات و مساعدة الفاعلني عىل تبنيها؛ إصدار رسالة جامعية لتحضري االستحقاقات الدولية الجديدة مبا يف ذلك مؤمتر  ،COP23تأخذ الربمجة يف عني االعتبار تنوعالتحديات املرتبطة بقضايا التغريات املناخية .للقيام باستعراض عام ،يشمل املفاوضات املتعلقة باملناخ ،املبادرات امللموسة و اآلفاق
املستقبلية ،ستأخذ القمة العديد من األشكال ،من أجل خلق بيئة مالمئة للتآزر و اللقاء ،ممثلة بجميع الفاعلني غري الحكوميني
املهتمني بقضايا مكافحة االحتباس الحراري و التغريات املناخية.

 5جلسات عامة لتعميق النقاش
ستضم الجلسات العديد من الشخصيات الهامة يف املبادرات الدولية ملناقشة القضايا املرتبطة باملناخ.
ستمكن الجلسة االفتتاحية « سنتان بعد اتفاقية باريس  :إىل أين وصل التنفيذ ؟ » اإلثنني  11شتنرب من الساعة  10صباحا إىل
 12زواال ،من تحديد مدى تقدم املفاوضات حول املناخ منذ اعتامد اتفاق باريس مع أكرب الفاعلني يف مؤمتر  .COP22ستعرف
الجلسة العامة ،التي سيقدمها السيد ابراهيم حافظي ،رئيس جهة سوس ماسة و السيد رونان دانتيك ،رئيس جمعية Climate
 ،Chanceمشاركة فاعلني رئيسيني :
  ،Patricia Espinosaاألمينة التنفيذية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية حول التغريات املناخية؛ صالح الدين مزوار ،رئيس مؤمتر COP22؛ ،Manuel Pulgar Vidal -رئيس مؤمتر  COP20؛
 ،Brigitte Collet -السفرية املكلفة باملفاوضات حول التغريات املناخية بفرنسا؛
  ،Matt Rodriquezسكرتري حامية البيئة بوالية كاليفورنيا ،الواليات املتحدة األمريكية؛ حكيمة الحيطي ،الوزيرة املنتدبة بالبيئة.سيتعاقب خالل الجلسات العامة العديد من املتدخلني من املستوى العايل لتسليط الضوء عىل تعبئة الفاعلني غري الحكوميني،
تقدم املبادرات ،الصعوبات و التحديات و كذا محاور املبادرات القامئة و الحلول املمكنة.
سيتم خالل الجلسة العامة الختامية التي ستعقد يوم  13شتنرب تقديم حصيلة القمة ،تقديم إعالن أكادير للفاعلني حول املناخ و
تقديم ملحة عىل الخطوات القادمة يف جدول األعامل الدويل للفاعلني غري الحكوميني.

 « 5حوارات رفيعة املستوى »
ستمكن الحوارات عالية املستوى ،التي ستقام عىل شكل جلسات تفاعلية ،ممثيل شبكات الفاعلني من تبادل وجهات النظر مع
شخصيات هامة حول مواضيع محددة للمفاوضات حول املناخ مثل مكاسب رشاكة مراكش من أجل مبادرات املناخ العاملي
( ،)MP-GCAأوجه الرتابط املمكنة مع أهداف التنمية املستدامة ،بحضور السيدة حكيمة الحيطي ،و كذا مخطط املبادرات الذي
سيقدم خالل مؤمتر  .COP23سريكز الحوار بشكل خاص أيضا عىل مبادرات املناخ غري الحكومية التي تقوم بها جمعية Climate
.Chance
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 15جلسة للنقاش
سينصب تركيز جلسات النقاش التي ستقام عىل شكل نقط مرحلية عىل املبادرات التي أطلقتها الرئاسة املغربية ملؤمتر ،COP22
مثل مبادرات  ،triple Aالواحات املستدامة و كذا الحزام األزرق .سيكون ملبادرات أخرى مثل  1000 pour 4و Terrawatt
مكانها ضمن مبادرات جديدة عىل غرار التحالف الحرضي اإلفريقي املستدام أو «  » We are still inحول تعبئة الفاعلني
األمريكيني حول املناخ.

 16منتدى


يتعلق األمر باجتامعات سنوية للتحالفات املوضوعاتية حول جمعية  : Cimate Chanceالطاقة و املناطق ،الحركية و النقل،
الفالحة ،املياه و املناخ ،التعاون الالمركزي و الرشاكات ،التمويل ،التخطيط الجهوي ،املحيطات و السواحل ،التحول الطاقي و
التشغيل ،الحكامة متعددة الفاعلني/متعددة املستويات ،املباين املستدامة ،التعليم ،االقتصاد الدائري ،الثقافة و املناخ ،التكيف و
املرونة ،الفرانكوفونية و املناخ.
يف السنة املاضية بنانت ،تم وضع خارطة طريق و ستشكل أكادير املرحلة األوىل.

 80ورشة للعمل و التبادل
من خالل تقديم العديد من املبادرات و اإلجراءات املبتكرة املرتبطة بالتغريات املناخية ،ستظهر الورشات تقدم األعامل و ستقدم
صورة متثيلية لآلفاق حسب مختلف الجهات حول العامل .تهدف هذه الورشات ،املقدمة عىل شكل مواضيع مرتبطة بنفس
التحديات ،إىل إظهار و إبراز ابتكارات الفاعلني غري الحكوميني حول املناخ عىل املستوى املحيل و الدويل .ستعقد حوايل  80ورشة،
تضم أكرث من  300مساهمة ،تم اختيارها يف إطار الدعوة إىل املساهمة التي أطلقتها جمعية  ،Climate Chanceعىل طول
األيام الثالثة للقمة.
يف املجموع ،تم اختيار  14موضوعا  :التكيف و املرونة؛ الغابات و التنوع البيئي؛ الحركية و النقل؛ املحيطات و السواحل؛ الثقافة و
املناخ؛ التخطيط الجهوي؛ التعليم؛ التعبئة و التحسيس؛ الفالحة؛ الطاقة  :اإلنتاج ،سبل الحصول عليها ،اإلستهالك؛ املباين املستدامة؛
متويل املناخ؛ املياه و املناخ؛ التعاون الالمركزي و الرشاكات؛ التحول اإليكولوجي و التشغيل.

تذكري باللحظات القوية
•  11شتنرب  :الجلسة العامة االفتتاحية التي ستسلط الضوء عىل تقدم مبادرات املناخ التي تم تبنيها يف مؤمتر COP21؛
•  12شتنرب  :يوم تعبئة الفاعلني يف إفريقيا الذي سيختتم بتبني إعالن املنتخبني األفارقة؛
•  13شتنرب  :اعتامد إعالن أكادير يف الجلسة العامة الختامية.


األحداث املوازي ة

خالل األحداث املوازية ،ستسلط العديد من األحداث التي سيقوم بها مختلف الرشكاء يف املجلس اإلقليمي لسوس-ماسة و جمعية
 Climate Chanceالضوء عىل املامرسات الجيدة ملكافحة آثار التغريات املناخية ،و سيكون تدخل جمعية جهات املغرب مثال
حول موضوع « النهج اإلفليمي ».
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ستمكن هذه الدورة من قياس و تبادل مساهامت هذا النهج يف تدبري قضايا التغريات املناخية و بصفة عامة قضايا البيئة و
التنمية .ستقدم  Exochems Environnement Africaكذلك مرشوع  Lixiviat Maroc 0و حلول تدبري قضايا املياه امللوثة،
فيام ستتدخل الجمعية األملانية حول موضوع « التخطيط و التوقعات للمساهامت الدولية املحددة يف بلدان الرشق األوسط و
شامل إفريقيا » .و أخريا ،سيتم تنظيم حفل لتوزيع جائزة « املبادرات املناخية » عىل هامش فعاليات القمة.

مسابقة الصور الفوتوغرافية
تم إطالق مسابقة للصور الفوتوغرافية حول موضوع « فرصة املناخ » .قام املشاركون بتصوير حالة أو مبادرة جامعية مواطنة
أو شخصية لحامية البيئة و مكافحة التغريات املناخية .تم تحميل جميع الصور يف حساب أنستغرام الخاص بجمعية Climate
 Chanceوسيتم عرض الصور الفائزة خالل القمة.

 ،2017 Climate Chanceاستمرارية للدورات السابقة
تندرج قمة  2017 Climate Chanceيف إطار استمرارية للدورات السابقة « قمة  » 2016 Climate Chanceاملقامة بنانت و
« قمة املناخ و املناطق  » 201املنظمة بليون.
يف نفس اإلطار ،ينتظر أن تركز نسخة  ،2017املنظمة ألول مرة يف الرتاب اإلفريقي ،عىل سنتني من العمل و التبادل بني املشاركني
غري الحكوميني.
ستمكن نسخة  2017كذلك من تقييم مستوى التوصيات املعرب عنها خالل الدورات السابقة ،ال سيام عىل مستوى التمويل و
اعتامد نهج إقليمي.
• ينبغي التذكري بأهم النقاط التي متيزت بها الدورات السابقة
مكنت قمة املناخ و املناطق لسنة  ،2015التي أطلقت ديناميكية  ،Climate Chanceمن توحيد  15تحالفا موضوعاتيا،
وساهمت يف دعم عمل اللوبيات التي تهدف إىل التعريف بدور الفاعلني غري الحكوميني يف اتفاق باريس عشية مؤمتر .COP21

مكنت قمة  ،2016 Climate Chanceالتي ضمت حوايل  3000فاعل ملتزم مبكافحة التغريات املناخية ينحدرون من 62
جنسية ،من هيكلة و تدعيم  15تحالفا تم تشكيله خالل قمة ليون ،مع إقامة تحالفات جديدة .متيزت هذه الدورة خاصة باعتامد
إعالن نانت للفاعلني حول املناخ ،الذي يعترب اليوم اإلعالن األهم للفاعلني غري الحكوميني حول املنا خ الذي تم توقيعه يف تاريخ
املفاوضات حول املناخ.


املنظمو ن
جهة سوس-ماسة  :األولوية للتنمية املستدامة


تضم جهة سوس ماسة أربع أقاليم و عاملتني وتعترب عاملة أكادير إداوتنان املركز الرئييس .يبلغ عدد الجامعات بها  175جامعة و
يصل الناتج املحيل إىل حوايل  64مليار درهم أي  ٪10،5من الناتج املحيل الوطني.
تويل جهة سوس ماسة أهمية كبري للبيئة و التنمية املستدامة و تواكب جميع السياسات و الربامج الحكومية يف مجال التكيف
و التخفيف من التغريات املناخية .وضعت الجهة اسرتاتيجية للتنمية الجهوية سنة  ،2004استكملتها سنة  ،2010جعلت من
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البيئة و حاميتها إحدى أولوياتها .يف هذا اإلطار ،أنشأت جهة سوس ماسة منذ  2006جمعية التكنولوجيا الزراعية لسوس ماسة
(  .) Agrotech SMهذه املؤسسة هي مركز ألنشطة البحث و الدراسات املعمقة ،يف مجاالت التكنولوجيا الزراعية و اإلحيائية
حيث تعمل عىل تنفيذ العديد من الربامج املتعلقة بالبيئة و التنمية املستدامة.
أطلق املجلس الجهوي لسوس ماسة برشاكة مع الوزارة املنتدبة للبيئة و الجمعية األملانية  ،GIZاملخطط اإلقليمي ملكافحة
االحتباس الحراري .يهدف هذا املخطط إىل التخفيف من الغازات املسببة لالحتباس الحراري و التكيف مع التغريات املناخية.
قام املجلس الجهوي لسوس ماسة كذلك بتنفيذ العديد من الربامج يف مجال البيئة ،تتعلق باستهالك الطاقة و تطوير الطاقات
املتجددة .عىل سبيل املثال ،نذكر مرشوع تعزيز استخدام الطاقات املتجددة الذي يشمل مرشوع معاينة استخدام الطاقة يف
ميدان زراعة الحوامض .تتوفر منطقة أكادير الكربى منذ  2012عىل «وحدة متنقلة» متكن من مراقبة جودة الهواء .رشعت الجهة
كذلك سنة  2013يف مرشوع بيئي يهدف إىل تتبع الطيور املهاجرة يف الجهة يف إطار رشاكة التعاون الحدودي مع جزر الكناري و
برشاكة مع املكتب اإلقليمي للبيئة و جامعة ابن زهر .باإلضافة إىل ذلك ،وبسبب إكراهات التزود باملوارد املائية و املخاطر املناخية
املرتبطة باملياه ،قامت الجهة بتوقيع اتفاقية للطبقات الجوفية و اتفاقية إطار لحامية و تطوير املوارد املائية يف حوض سوس و
ماسة.

جمعية Climate Chance
تأسست يف أعقاب  COP21مع فكرة أن الحوار متعدد الفعاليات و تعزيز املبادرات التي يقوم بها الفاعلون غري الحكوميون،
خاصة يف إطار نهج إقليمي ،هي املحاور األساسية ملواكبة الدول .تعتزم جمعية  Climate Chanceإغناء مختلف جدول أعامل
التنمية و املناخ و إرساء مبادئ اتفاقية باريس.
تطمح جمعية  Climate Chanceإىل الجمع بني مختلف الفاعلني غري الحكوميني ،مع احرتام تنوعهم ،من أجل إبراز األولويات
و اإلقرتاحات الكفيلة بتدعيم املبادرات املناخية امللموسة.
منذ إنشائها ،أصبحت جمعية  Climate Chanceواجهة مرجعية للمبادرة غري الحكومية ملكافحة التغريات املناخية بفضل
رؤيتها الشاملة و طموحها لتوثيق أوارص التحالفات حول القضايا املشرتكة.
تشكل الشخصيات التي اجتمعت مببادرة شخصية و املمثلة للعديد من املجموعات املعرتف بها يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
(  ) LGMA, YOUNGO, ENGO, BINGO, RINGO, IPO, WOMEN & GENDER, FARMERS, TUNGOو املقتنعني
بأهمية التبادالت و تدعيم البيانات املشرتكة ملختلف املجموعات ،حكامة الجمعية .تتألف ديناميكية  Climate Chanceمن 16
تحالفا موضوعاتيا مكون من فاعلني غري حكوميني بارزين عىل املستوى الدويل.
http://www.climate-chance.org
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