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إدماج ُمقتضيات التغ ّيرات المناخية في السياسات العمومية

تمهيد
طبقــا للمــادة  2و 7مــن القانــون التنظيمــي رقــم  128.12المتعلــق بتنظيــم وعمــل المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي
والبيئــي ،قــ ّرر المجلــس يــوم  29أبريــل  2015إنجــاز رأي ،فــي إطــار إحالــة ذاتيــة ،فــي موضــوع «إدمــاج مقتضيــات
التغيــرات المناخيــة فــي السياســات العموميــة».

وفــي هــذا اإلطــار ،كلَّــف مكتــب المجلــس اللّجنــة الدائمــة المكلفــة بقضايــا البيئــة والتنميــة المســتدامة بإعــداد تقريــر
ورأي حــول الموضــوع.

وقــد صادقــت الجمعيــة العامــة للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،خــال انعقــاد دورتهــا العاديــة السادســة

والخمســين ،فــي  26نونبــر  ،2015باإلجمــاع علــى التقريــر الــذي يحمــل عنــوان «»إدمــاج مقتضيــات التغيــرات المناخيــة
فــي السياســات العموميــة» ،والــذي اس ـتُخلص منــه هــذا الــرأي.

بيان األسباب
إن المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي:
■

■إذ يــدرك أن الســباق العالمــي بيــن الــدول بحثــا عــن المــواد األوليــة يــؤدي إلــى اسـ ٍ
ـتنزاف مك ّثــف لمــوارد الكــرة
األرضيــة وإلــى تفاقــم ظاهــرة التلــوث ذي المصــدر البشــري وإلــى تكاثــر األزمــات والكــوارث الطبيعيــة الناتجــة
عــن ذلــك؛

■

■وإذ يــدرك خطــورة آثــار االضطــراب المناخــي علــى المــوارد المائيــة ،واألمــن الغذائــي ،وعلــى الصحــة ،والتنــوع

■

■وإذ يعتبــر أن المغــرب يعانــي مــن هشاشــة مجاليــة تُجــاه ظاهــرة االحتــرار المناخــي ،كمــا تشــهد علــى ذلــك
ســنوات الجفــاف فــي الســنوات الماضيــة ،وتوالــي الظواهــر المناخيــة القصــوى وتعا ُقبهــا ،فــي عالقــة علــى وجــه

الحيــوي البــري والبحــري ،وعلــى التفاوتــات االجتماعيــة والمجاليــة ،وعلــى حقــوق اإلنســان؛

ـدم انتظامهــا مــن ســنة ألخــرى ،وتقلــص الغطــاء النباتــي بســبب
الخصــوص بضعــف التَّســاقطات المطريــة وعـ ِ
التصحــر وتفاقــم حجــم الكــوارث الطبيعيــة التــي يتعــرض لهــا المغــرب ،وخاصــة الفيضانــات األخيــرة التــي خلَّفــت
ُّ

خســائر ماديــة وبشــرية جســيمة؛
■

نجــزة فــي إطــار سياســة التغيــرات
■وإذ يالحــظ أن االســتثمارات فــي مجــال التخفيــف مــن المخاطــر المناخيــة ،ال ُم َ
ـتعجلة أكثــر
المناخيــة بالمغــرب ،تتجــاوز الجهــود المبذولــة فــي مجــال التكيــف ،رغــم أن حاجيــات بلدنــا المسـ َ

ارتباطــا بمجــال التكيــف مــع أنــواع الهشاشــة المناخيــة الحاليــة والمســتقبلية ،وبإنشــاء بنيــات تحتيــة للتنميــة؛
■

ـجل الجهــود الهامــة التــي تقــوم بهــا الدولــة فــي مجــال محاربــة التغيــرات المناخيــة ،األمــر الــذي تجلــى
■وإذ يسـ ِّ
علــى وجــه الخصــوص فــي إصــدار وثيقــة سياســة التغيــرات المناخيــة بالمغــرب ســنة 2014؛
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■

■وإذ يعتبــر أن القانون-اإلطــار رقــم  99.12بمثابــة ميثــاق وطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة قــد ح ـ ّدد المبــادئ
ــي التنميــة المســتدامة والمخاطــر المناخيــة فــي مجمــل السياســات
والتوجيهــات الضروريــة إلدمــاج مفهو َم ْ

العموميــة؛
■

■وإذ يالحــظ محدوديــة استشــارة الحكومــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة والجهويــة ،فــي عمليــات إعــداد
السياســات والبرامــج المرتبطــة بمحاربــة االضطــراب المناخــي ،نظــرا لــأدوار الهامــة التــي أســندها الدســتور

المغربــي للجمعيــات العاملــة فــي مجالــي التنميــة المســتدامة والتغيــرات المناخيــة ،علــى مســتوى المشــاركة فــي
إعــداد السياســات العموميــة والبرامــج وفــي تنفيذهــا وتقييمهــا؛

■

■وإذ يعتبــر أن المجــاالت والجماعــات الترابيــة إطــا ٌر مثالـ ٌّـي لتنفيــذ سياســات وإجــراءات التكيــف مــع آثــار التغيرات

■

■وإذ يالحــظ عــدم االســتغالل الكافــي للكفــاءات والخبــرة الوطنيــة فــي مجــال البحــث العلمــي المتعلــق بالتو ُّقــع
والوقايــة وال َّن ْم َذجــة المناخيــة؛

■

■وإذ يــدرك أهميــة ال ّرهانــات والتح ّديــات التــي يطرحهــا تنظيـ ُم الــدورة الثانيــة والعشــرين لمؤتمــر األطــراف فــي

المناخيــة والتخفيــف منها؛

الماســة إلــى
االتفاقيــة اإلطاريــة لألمــم المتحــدة حــول التغيــرات المناخيــة أمــام المغــرب ،ويــدرك أيضــا الحاجــة
ّ
هي َكلــة عمــل النســيج الجمعــوي وتوحيــد جهــوده مــن أجــل تعبئــة عامــة للجمعيــات العاملــة فــي مجالــي التغيــرات

المناخيــة والتنميــة المســتدامة ،بهــدف إنجــاز خارطــة الطريــق وخطــة العمــل التــي ســيعتمدها بلدنــا خــال هــذا
المؤتمــر فــي دورتــه الثانيــة والعشــرين؛

■

■وإذ يعتبــر الــدورة الواحــدة والعشــرين لمؤتمــر األطــراف فــي االتفاقيــة اإلطاريــة لألمــم المتحــدة حــول التغيــرات
ّ
محطــة أساســية التخــاذ قــرار مشــترك وحاســم وشــامل وعــادل لفائــدة المنــاخ ،اعتبــارا للمخاطــر التــي
المناخيــة

■

■وإذ يــدرك أن الــدول اإلفريقيــة أكثــر بلــدان العالــم هشاشــة أمــام االضطــراب المناخــي ،حيــث تُص َّنــف ســت دول

■

■وإذ يــدرك أن اآلثــار الناجمــة عــن التغيــرات المناخيــة قــد ت َُحــول دون تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة لمــا

■

■وإذ يؤكــد أن االعتمــادات الماليــة
المخصصــة فــي البلــدان اإلفريقيــة لتنفيــذ سياســات وإجــراءات التكيــف مــع
َّ

تتهـ َّـدد مصيـ َر البشــرية؛

إفريقيــة ضمــن الــدول العشــرة األكثــر تضـ ُّررا مــن التغيــرات المناخيــة علــى المســتوى العالمــي؛
بعــد ســنة 2015؛

آثــار التغيــرات المناخيــة غيــر كافيــة.
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أهداف الرأي
السياســات العموميــة» ،فــي
لــكل االعتبــارات الســابقة ،قــرر المجلــس دراســة موضــوع « إ ْدمــاج التغيــرات المناخيــة فــي ّ
ِّ
متوخيــا تحقيــق األهــداف اآلتيــة:
إطــار إحالــة ذاتيــة،
 1 .1تحليــل تحديــات ورافعــات نجــاح تفعيــل السياســات العموميــة للتكيــف والتخفيــف مــن آثــار التغيــرات المناخيــة
وااللتزامــات الدوليــة للمغــرب فــي هــذا اإلطــار؛
2.2تحليــل طــرق مشــاركة مختلــف مكونــات المجتمــع المدنــي (المنظمــات غيــر الحكوميــة ،والقطــاع الخــاص،
والنقابــات ،والخبــراء ،والجامعيــون ،)...والجماعــات الترابيــة فــي تفعيــل السياســة الوطنيــة فــي مجــال محاربــة
التغيــرات المناخيــة؛
3.3تحديــد آليــات مبت َكــرة إلنجــاح عمليــة التعبئــة الناجعــة لمختلــف مكونــات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص فــي
جهــود التخفيــف والتكيــف مــع آثــار االضطــراب المناخــي؛
4.4اقتراح توصيات مالئمة وإجرائية وقابلة للتنفيذ من أجل:
	-جعــل محاربــة التغيــرات المناخيــة رافعــة للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة والترابيــة ووســيلة لخلــق
فــرص شــغل جديــدة؛
عدة بإحكام؛
	-استقطاب االستثمارات الدولية الخضراء من خالل مشاريع ُم َّ
توجهــات اســتراتيجية مــن أجــل تشــجيع المجتمــع المدنــي الوطنــي والدولــي علــى المشــاركة الفاعلــة فــي
	-اقتــراح ُّ
إنجــاح الــدورة الواحــدة والعشــرين لمؤتمــر األطــراف فــي االتفاقيــة اإلطاريــة لألمــم المتحــدة بشــأن التغيــرات
التوصــل إلــى إبــرام اتفاقيــة
المناخيــة بباريــس ،والــدورة الثانيــة والعشــرين المقــرر تنظيمهــا فــي المغــرب ،قصــد
ُّ
شــاملة وعادلــة و ُم ِلزمــة قانونيــا.

اعتمد المجلس منهجية العمل اآلتية
عمــدت اللجنــ ُة المكلَّفــة بقضايــا البيئــة والتنميــة المســتدامة ،فــي إطــار إعــداد رأي المجلــس فــي الموضــوع ،إلــى

اإلنصــات إلــى أكثــر مــن  29فاعــا:
■

■السيدة الوزيرة المنت َدبة المكلَّفة بالبيئة؛

■

■القطاعات الوزارية؛

■

■المنظمات غير الحكومية من المجتمع المدني؛

■

■الفاعلون االقتصاديون الوطنيون؛
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■

■الهيئات الدولية للخبرة والتعاون؛

■

■الجهات المم ِّولة الدولية.

وانك َّبــت أيضــا علــى دراســة وتحليــل المنظومــة التشــريعية والمســطرية المعمــول بهــا فــي هــذا المجــال ،مــع اســتثمار
الوثائــق ومختلــف المراجــع المرتبطــة بالتغيــرات المناخيــة ،مــع إغنــاء ذلــك كلــه بــآراء أعضــاء اللجنــة المكلفــة بقضايــا
البيئــة والتنميــة المســتدامة وأعضــاء المجلــس خــال جلســات النقــاش والحــوار الداخلــي حــول الموضــوع.

توصيات المجلس
يتب َّيــن مــن خــال تحليــل درجــة مراعــاة االســتراتيجيات القطاعيــة لمســألة تط ـ ُّور المخاطــر المناخيــة وأنــواع هشاشــة
ماســة
المجــاالت الترابيــة أنــه رغــم التقــدم الــذي حققتــه فــي هــذا الصــدد بعــض القطاعــات ،فمــا زالــت الحاجــة ّ
إلــى اعتمــاد منهجيــة عمــل َّ
منظمــة وشــاملة مــن أجــل إدمــاج المخاطــر المناخيــة فــي عمليتــي تصــور االســتراتيجيات

القطاعيــة والتخطيــط علــى المديَيْــن المتوســط والبعيــد مــن جهــة أولــى ،ومــن أجــل إعــادة النظــر مــن منظــور دينامــي

فــي توجهــات السياســات القطاعيــة حســب تطــور أنــواع هشاشــة المجــاالت ،مــن جهــة ثانيــة .وفــي هــذا الصــدد ،يوصــي

المجلــس بمــا يلــي:
■

■إدمــاج أفضــل إلجــراءات التكيــف والتخفيــف مــن آثــار االضطــراب المناخــي فــي السياســات العموميــة ،مــع
اســتثمارها كرافعــة للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة وكمصــدر هــام لتوفيــر فــرص الشــغل وخلــق

الثــروات؛
■

■تجســيد فعلــي ناجــع لسياســة التغيــرات المناخيــة علــى مســتوى المــدن والمجــاالت الترابيــة ،انطالقــا مــن
االختصاصــات الجديــدة ال ُمســنَدة إلــى المجالــس الجهويــة فــي مجــال إعــداد المخططــات الجهويــة إلعــداد

التــراب والمخطــط المديــري الجهــوي كأداتيــن حاســمتين للتعبئــة والتفعيــل علــى مســتوى المجــال الترابــي؛
■ ■

إجــراءات مالئمــة وقابلــة للتنفيــذ وعمليــة للرفــع مــن قــدرة المغــرب علــى اجتــذاب االســتثمارات الخضــراء

والمشــاريع المعـ َّـدة بإحــكام؛
■

■مراعاة فعلية للخصوصيات المناخية والحاجيات التنموية للمغرب وللبلدان النامية؛

■

■آليــات مبت َكــرة مــن اجــل تعبئــة أفضــل لمكونــات المجتمــع المدنــي الوطنــي واإلفريقــي والدولــي (المنظمــات غيــر
حكوميــة والقطــاع الخــاص والبرلمانيــون والنقابــات والخبــراء والجامعيــون ووســائل اإلعــام ،الــخ ).فــي مجــال

محاربــة التغيــرات المناخيــة.

المؤسساتية في مجال السياسة المناخية
1.1ترشيد الحكامة
ّ
■

المنجــز لفائــدة المنــاخ بإصــدار مرســوم خــاص بلجنــة التنســيق الــوزاري مــن أجــل الســهر علــى
■مأسســة العمــل
َ
تنفيــذ سياســة محاربــة التغيــر المناخــي ،وجعــل المجلــس األعلــى للمــاء والمنــاخ يشــرع فعليــا فــي االضطــاع
بالمهــام التــي أ ُ ِ
نشــئ مــن أجلهــا.
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■

■توطيــد التعــاون والتنســيق بيــن الخبــراء فــي مجــال المنــاخ وصنــاع القــرار السياســي وفاعلــي القطــاع الخــاص،

■

■تســريع وتيــرة مسلســل مصادقــة المجلــس الحكومــي علــى مشــروع االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة،

وخاصــة مؤسســات التأميــن للتحكــم فــي كلفــة الهشاشــة المناخيــة وإجــراءات التكيــف والتخفيــف مــن اآلثــار
المتو َّقعــة للتغيــرات المناخيــة.

وتفعيــل محورهــا االســتراتيجي المتعلــق بمحاربــة التغيــرات المناخيــة ،وذلــك طبقــا للمــادة  14مــن القانــون اإلطار
رقــم  ،99.12ممــا ســيمكن مــن إطــاق عمليــة تحييــن مجمــوع السياســات القطاعيــة مــن خــال إدمــاج بُ ْعــدي

االســتدامة والمخاطــر المناخيــة ،وســيمكن أيضــا مــن توفيــر أداة مالئمــة لقيــاس الكلفــة الناتجــة عــن التغيــرات

المناخيــة التــي يتحملهــا المغــرب ،وسيشــكل أرضيــة متينــة يمكــن االســتفادة منهــا فــي عمليــة تفعيــل أهــداف
التنميــة المســتدامة لمــا بعــد  ،2015وخــال المفاوضــات المناخيــة الدوليــة ،وخاصــة خــال الــدورة الثانيــة
والعشــرين للــدول األطــراف فــي االتفاقيــة األمميــة حــول التغيــرات المناخيــة المقــرر انعقادهــا فــي مراكــش.

■

■إعــادة النظــر فــي مســألة اإلشــراف اإلجرائــي علــى سياســة التغيــرات المناخيــة بالمغــرب ،نظــرا لطابعهــا األفقــي

■

■ التســريع بسـ ّـن القوانيــن الضروريــة لتطبيــق أداة التقييــم االســتراتيجي البيئــي واالجتماعــي المنصــوص عليهــا

واالستراتيجي.

فــي القانــون اإلطــار رقــم  99.12بمثابــة ميثــاق وطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة .وتســتهدف هــذه األداة تقييــم
توافــق السياســات واإلســتراتيجيات والبرامــج والمخططــات التنمويــة مــع مســتلزمات حمايــة البيئــة والتنميــة

المســتدامة ،ودرجــة مراعــاة المخاطــر المناخيــة.
■

■ تنظيم تكوين لفائدة صناع القرار حول الرهانات وأوجه الهشاشة الخاصة بالمغرب وبمجاالته الترابية.

2.2تفعيــل األعمــال ذات األولويــة مــن أجــل إدمــاج أفضــل لبعــد المنــاخ فــي القطاعــات
االقتصاديــة األساســية
■

■مراعــاة المخاطــر المناخيــة فــي السياســات العموميــة يجــب أن ينبنــي علــى القــدرة علــى اســتثمار المعلومــات
والمعــارف المتعلقــة بأوجــه الهشاشــة المناخيــة لــكل قطــاع علــى حــدة ،وتحديــد تدابيــر التكيــف والتخفيــف،

ووضــع ميزانيــات تراعــي الكلفــة اإلضافيــة الناتجــة عــن مراعــاة هــذه التدابيــر ،فــي توافــق وانســجام مــع البر َمجــة
الممتـ َّـدة علــى ثــاث ســنوات للقانــون التنظيمــي الجديــد للماليــة ،وتقييــم األداءات.

■

■ التســريع بإعــادة توجيــه الجهــود المبذولــة مــن قبــل الدولــة فــي مجــال محاربــة آثــار االضطــراب المناخــي ،مــع

■

■ مالءمــة الجدولــة الزمنيــة لالســتراتيجيات القطاعيــة مــع أفــق التخطيــط الممتــد علــى المــدى البعيــد لسياســة

■

■ وضــع آليــات التحكيــم الضروريــة لرصــد المــوارد الطبيعيــة بيــن مختلــف السياســات القطاعيــة مــع األخــذ بعيــن

إعطــاء األولويــة الســتثمارات التكيــف مــع التغيــر المناخــي مــن أجــل النهــوض بالتنميــة البشــرية المســتدامة.

محاربــة االضطــراب المناخــي.

االعتبــار المخاطــر المناخيــة ،وخاصــة آثارهــا علــى نقــص المــوارد المائيــة وتدهــور التنــوع الحيــوي.
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■

■ مراعــاة االنعكاســات المناخيــة علــى المجــاالت الترابيــة فــي مخططــات تدبيــر المــاء ،مــن خــال المخططــات
التوجيهيــة للتهيئــة العمرانيــة المندمجــة للمــوارد المائيــة ،وفــي تصميــم الســدود الجديــدة ومشــاريع نقــل الميــاه

بيــن األحــواض المائيــة ،وفــي أهــداف تعبئــة المــاء ضمــن االســتراتيجية الوطنيــة للمــاء ،وعلــى مســتوى تدبيــر

الطلــب ،بإدمــاج النجاعــة الطاقيــة فــي مجمــوع المشــاريع االســتثمارية (الصناعيــة والســياحية والفالحيــة وفــي
مجالــي البنــاء والبنيــات التحتيــة).

■

■ تعزيــز االســتراتيجية الوطنيــة للنجاعــة الطاقيــة فــي قطاعــات البنــاء والصناعــة والفالحــة والنقــل ،مــن خــال
توفيــر المــوارد البشــرية ذات الكفــاءة العاليــة لفائــدة الوكالــة الوطنيــة لتنميــة الطاقــات المتجــددة والنجاعــة
الطاقيــة ،وإصــدار المراســيم المتعلِّقــة بالقانــون رقــم  ،47.09ومواكبــة التأهيــل الطاقــي للمقــاوالت الصغــرى
والمتوســطة ،وسـ ّـن تحفيــزات ضريبيــة وماليــة.

■

■تسريع وتيرة تفعيل االستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة من خالل:

	-تطويــر محطــات إنتــاج الطاقــات المتجــددة ذات الجهــد الضعيــف والمتوســط مــن خــال إصــدار مشــروع القانــون
رقــم  58.15والمراســيم التطبيقيــة للقانــون رقــم  13.09وتطويــر المخططــات الطاقيــة المجاليــة.
	-اســتغالل التكامــل بيــن قطاعــي المــاء والطاقــة مــن أجــل الرفــع مــن قــدرة تخزيــن الطاقــة المتجــددة ذات الطابــع
المتقطــع وتقليــص كلفــة اإلنتــاج التــي تتطلبهــا عمليــة تحليــة ميــاه البحــر.
	-وضــع برنامــج طمــوح لالســتغالل الطاقــي للمخــزون المتو ِّفــر مــن الكتلــة الحيــة ومــن الطاقــة الجيو-حراريــة
والطاقــة الريحيــة فــي المجــال البحــري.
■

■ توســيع مجــال الدراســات المتعلقــة بالهشاشــة المناخيــة المرتبطــة بالركيــزة األولــى لمخطــط المغــرب األخضــر
لتشــمل اليقظــة العلميــة المناخيــة ضمــن منظــور الوقايــة والتوجــه نحــو زراعــات مقاومة آلثار التغيــرات المناخية،

ووضــع خطــة عمــل للحــد مــن الخســائر الغذائيــة والتبذيــر الغذائــي بالمغــرب.
■

■مراعــاة المخاطــر المتو َّقعــة المناخيــة والمرتبطــة بالمحيطــات وآثارهــا علــى األنظمــة البيئيــة المائيــة مــن أجــل

■

■ إدمــاج تطــور المخاطــر المناخيــة الخاصــة بالمجــاالت وهشاشــة المناطــق الحساســة مــن قبيــل المناطــق

■

■تطويــر التكامــل بيــن المنــاخ والصحــة مــن خــال دراســات وأبحــاث معمقــة مــن أجــل تحصيــل المعلومــات

تعزيــز التركيــز علــى بعــد االســتدامة فــي مــوارد الصيــد البحــري الوطنيــة.

الصحراويــة والســاحلية فــي مخططــات التهيئــة الســياحية المندرجــة فــي إطــار رؤيــة .2020

والمعــارف حــول هــذا المجــال واســتثمارها ،وتعزيــز القــدرة علــى استشــراف انعكاســات االضطــراب المناخــي

علــى صحــة الســاكنة المغربيــة.
■

■مراعــاة الهشاشــة المناخيــة للمناطــق الجغرافيــة فــي مراحــل التخطيــط والتصــور واإلعــداد واســتغالل البنيــات
التحتيــة األساســية والتجهيــزات اللوجســتيكية (الموانــئ والقناطــر والطــرق والمناطــق اللوجســتيكية ،وغيرهــا).
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■

■ضمــان التنســيق والتكامــل بيــن الجهــود الهادفــة إلــى التوافــق مــع االلتزامــات الدوليــة لمحاربة التغيــرات المناخية
والتصحــر والمحافظــة علــى التنــوع الحيــوي علــى مســتوى التدبيــر المندمــج للتخطيــط ،وعــن طريــق التثميــن
االقتصــادي للخدمــات التــي توفرهــا األنظمــة البيئيــة.

■

■إدمــاج أنــواع الهشاشــة والرهانــات المناخيــة فــي المغــرب بطريقــة منهجيــة فــي البرامــج والمناهــج الدراســية
بمختلــف األســاك التعليميــة.

3.3تطوير قدرة المجاالت والمدن على مقاومة آثار التغيرات المناخية
■

■إدمــاج المخاطــر المناخيــة فــي مشــروع القانــون رقــم  ،50.13المتعلــق بإعــداد التــراب الوطنــي ،وأيضــا الهشاشــة
التــي يتميــز بهــا كل مجــال علــى حــدة ،فــي تصاميــم التهيئــة وفــي وثائــق التعميــر ،مــع تحــري يقظــة خاصــة تجــاه

المجــاالت الحساســة.
■

■ تكثيــف النســيج العمرانــي للمــدن وإدراج مســألة الحــد مــن درجــة ارتهــان بعــض األنشــطة بالقــرب مــن الســاحل،
فــي تصاميــم التهيئــة العمرانيــة المســتقبلية ،مــن خــال تطويــر بنيــات تحتيــة مهيكِ لَــة (طــرق ،شــبكات ،النقــل

■

■تحســيس المنتخبيــن المحلييــن بأهميــة محاربــة االضطــراب المناخــي ،مــن خــال تشــجيعهم علــى إعــداد

المشــترك ،القنــوات )...فــي اتجــاه المناطــق البعيــدة تؤ ِّمــن الربــط الجيــد بيــن الســاحل وبيــن المناطــق الداخليــة.

مخططــات مناخيــة مجاليــة ومحليــة فــي توافــق مــع خصوصيــات مناطقهــم ،وتكوينهــم فــي مجــال المحافظــة
علــى الرأســمال الطبيعــي ومراعــاة المخاطــر المناخيــة فــي تنميــة المجــاالت.

■

■تطويــر الخبــرة الوطنيــة فــي مجــاالت البنــاء اإليكولوجــي مــن خــال وضــع معاييــر وطنيــة تراعــي مبــدأ «الجــودة
البيئــة العاليــة» ،وشــهادة االقتصــاد فــي الطاقــة خاصــة بالمبانــي ،باالســتفادة مــن الممارســات الجيــدة األصيلــة
التــي يزخــر بهــا التــراث المغربــي فــي هــذا المجــال وباســتعمال المــواد المتوفــرة فــي المغــرب.

■

■تحســين منظومــة تدبيــر األزمــات والكــوارث الطبيعيــة ،مــع إدمــاج مفهــوم تحســين المعــارف المتعلقــة بالمخاطــر
المناخيــة ،مــن خــال تحديــد التوجهــات والخطــوط الموجهــة لتدبيــر األزمــات البيئيــة وضمــان اســتمرارية
الخدمــات ،مــع التنصيــص علــى تقييــم بعــدي لطريقــة تدبيــر األزمــة.

4.4تطويــر وتثميــن األبحــاث والدراســات والخبــرة واليقظــة فــي مجــاالت التغيــرات
المناخيــة
■

■اعتمــاد اليقظــة الجويــة والمناخيــة مــن خــال تطويــر القــدرات الوطنيــة المرتكــزة علــى ثالــوث المعرفــة والتفاعــل
والوقايــة ،وإعمالهــا فــي القطاعــات االقتصاديــة واألنظمــة البيئيــة الطبيعيــة ومنظومــات اإلنــذار وتدبيــر الكــوارث
الطبيعية.

■

■ جعــل مركــز الكفــاءات للتغيــرات المناخيــة مؤسســة علميــة مرجعيــة فــي مجــال جمــع المعطيــات وتحليلهــا
ونشــرها ،والحــوار الوطنــي حــول قضايــا المنــاخ بيــن مختلــف األطــراف المعنيــة (اإلدارات والجماعــات الترابيــة

والقطــاع الخــاص والمنظمــات غيــر الحكوميــة والجامعــات والخبــراء) ،ومركــزا للتفــوق علــى المســتوى اإلفريقــي.
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■

■ إنجــاز دراســة مع َّمقــة حــول آثــار التغيــرات المناخيــة علــى ســوق الشــغل ،باعتمــاد مقاربــة قطاعيــة ،مــع العمــل

■

■وضــع نظــام إعــام وجــرد وقيــاس قطاعــي ومجالــي لحجــم انبعاثــات الغــازات الدفيئــة ،والتســريع بتعميــم «أعمــال

علــى إبــراز فــرص الشــغل التــي يوفرهــا االقتصــاد األخضــر ،وأيضــا المهــن المهـ َّـددة باالندثــار.

التخفيــف الوطنيــة المناســبة» و»برامــج األعمــال الوطنيــة للتكيــف القطاعي».

5.5تعبئة وإشراك كل فاعلي المجتمع المدني
■

■تعزيــز دور المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي مجــال تحســيس المواطنيــن بتحديــات تغيــر المنــاخ والتنميــة

■

■تمكيــن الجمعيــات البيئيــة وشــبكات الجمعيــات العاملــة فــي مجــال التغيــرات المناخيــة مــن الوســائل التقنيــة

■

■تحســين مسلســل مشــاركة الجمعيــات فــي آليــات تصــور وإعــداد وتتبــع وتقييــم السياســات العموميــة علــى

■

■ إشــراك الجمعيــات والشــبكات العاملــة فــي مجــاالت التغيــر المناخــي والتنميــة المســتدامة وحقــوق اإلنســان

المســتدامة ،طبقــا لمقتضيــات القانــون اإلطــار رقــم .99.12

والماليــة ومــن أدوات الولــوج إلــى المعلومــات البيئيــة المتوفــرة لــدى اإلدارات الجهويــة والمركزيــة.
المســتوى الجهــوي والوطنــي ،وإضفــاء الطابــع االحترافــي المهنــي علــى هــذه العمليــة.

فــي إعــداد البالغــات الوطنيــة حــول جهــود المغــرب فــي محاربــة التغيــر المناخــي ،وفــي المســاهمة فــي بلــورة
التزامــات المغــرب فــي مجــال المنــاخ ووفائــه بهــا.

■

■ تطويــر الخبــرة الوطنيــة والمحليــة الخاصــة بمناهــج الحــوار البيئــي بيــن مختلــف األطــراف المعن ّيــة (المنتخبــون
واإلدارات الترابيــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والمواطنــون) فــي مجالــي التنميــة المســتدامة والتغيــرات

المناخيــة.
■

■تحســين قــدرات النســاء القرويــات فــي مجــال اســتعمال تكنولوجيــات وطــرق مالئمــة فــي اإلنتــاج الفالحــي وفــي

■

■ اســتثمار التــراث الثقافــي الوطنــي والممارســات التقليديــة الموروثــة عــن األجــداد واالســتفادة منهــا فــي مجــال

تربيــة المواشــي مــن شــأنها الرفــع مــن القــدرة علــى التك ّيــف مــع التغيــرات المناخيــة.

محاربــة التغيــرات المناخيــة.

6.6استغالل الفرص االقتصادية التي تتيحها عملية محاربة التغير المناخي
■

■تنميــة االقتصــاد األخضــر مــن اجــل اســتغالل الفــرص التــي يتيحهــا علــى مســتوى النمــو وفــرص الشــغل المرتبطــة
بــه ،والمحافظــة علــى اســتدامة نموذجــه االقتصــادي ،واالعتمــاد التدريجــي للتكنولوجيــات الخضــراء والتقليــص
مــن االنبعاثــات الكربونيــة لألنشــطة القائمــة.

■

■ تشــجيع المقــوالت العموميــة والخاصــة علــى االعــان عــن التزاماتهــا فــي مجــال التكيــف والتخفيــف مــن
االضطــراب المناخــي ،مــن خــال اتخــاذ تدابيــر ملموســة مــن اجــل إدمــاج بعــد المنــاخ ومراعــاة انبعاثــات ثانــي
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أوكســيد الكربــون فــي مسلســات إنتاجهــا وفــي مختلــف مراحــل دورة حيــاة منتجاتهــا ،مــع تحمــل مســؤوليتها
االجتماعيــة والبيئيــة.

■

■ اســتغالل فــرص التمويــل والتعــاون الدولــي المتاحــة مــن أجــل االســتفادة مــن آليــات نقــل التكنولوجيــات ومــن
التمويــات الممنوحــة فــي إطــار التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة والتخفيــف مــن مخاطــره ،طبقــا لالتفاقيــة

اإلطاريــة لألمــم المتحــدة حــول التغيــرات المناخيــة.
■

■اســتئناف المفاوضــات ثنائيــة األطــراف ومتعــددة األطــراف ،فــي إطــار المفاوضــات الدوليــة حــول المنــاخ ،مــن
نتجــة مــن مصــادر الطاقــات المتجــددة
أجــل تمكيــن المغــرب مــن تصديــر جــزء مــن الكهربــاء الخضــراء ال ُم َ

(الطاقــة الشمســية والطاقــة الريحيــة والطاقــة المائيــة) ،مــن خــال إبــرام اتفاقيــات تقنيــة تجاريــة وماليــة
مناســبة .وفــي هــذا الصــدد ،فــإن الوضــع المتقــدم الــذي يحظــى بــه المغــرب لــدى االتحــاد األوروبــي والتوجيهــات
األوروبيــة فــي مجالــي الطاقــة والمنــاخ ( )CE/2/2009يمنحانــه فرصــة إدمــاج ســوق الطاقــة الوطنيــة فــي
الســوق األوروبيــة للكهربــاء الخضــراء فــي أفــق إنشــاء ســوق إقليميــة أورو-متوســطية.

■

■ تعزيــز قــدرات أصحــاب المشــاريع علــى االســتفادة مــن الصناديــق العالميــة لفائــدة المنــاخ ،مــن خــال التقــدم
بمشــاريع ُمح َكمــة اإلعــداد ماليــا وتقنيــا ،مــع العمــل علــى البحــث عــن مصــادر تمويــل جديــدة علــى مســتوى

■

■ القطــاع البنكــي ،باعتبــاره فاعــا اســتراتيجيا يواكــب عمليــة تمويــل المشــاريع االســتثمارية فــي مراحلهــا األولــى،

القطــاع البنكــي الوطنــي.

يجــب أن يُدمِ ــج فــي مســاطر منــح القــروض ،وفــي عمليــات تطويــر منتجــات ماليــة مبتَكــرة ،إضافــة إلــى معاييــر
التمويــل التقليديــة ،معاييـ َر مرتبطــة بالعوامــل البيئيــة واالجتماعيــة والمناخيــة ،والتثميــن االقتصــادي للخدمــات
البيئيــة التــي يوفرهــا الرأســمال الطبيعــي.

7.7دعوة المجتمع الدولي للتعبئة لفائدة المناخ
يدعــو المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي البيئــي المغربــي المجالــس االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة ،والبرلمانييــن،

ومجمــوع الشــبكات والجمعيــات علــى المســتوى العالمــي ،المعن ِّييــن بالدفاع عــن البيئة وبالتنمية المســتدامة واالضطراب

المناخــي ،إلى:
■

■بذل كل الجهود الضرورية للتوصل إلى توقيع بروتوكول اتفاق حول المناخ شامل و ُملْزم قانونيا وعادل.

■

■المشــاركة فــي تت ُّبــع عمليــة تفعيــل االتفاقيــة العالميــة وال ُملزمــة المتو َّقــع التوصــل إليهــا خــال مؤتمــر باريــس

حــول المنــاخ ،فــي أفــق اإلعــداد للــدورة الثانيــة والعشــرين لمؤتمــر األطــراف الــذي ســيحتضنه المغــرب أواخــر

ســنة .2016
■

■ تحويــل المخاطــر المناخيــة التــي تتهــدد الــدول الناميــة إلــى فــرص قــد تدفــع القــارة اإلفريقيــة إلــى تغييــر
نموذجهــا التنمــوي وإلــى توفيــر فــرص شــغل جديــدة لفائــدة الشــباب.
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■

■تطويــر الدراســات واألبحــاث العلميــة فــي البلــدان اإلفريقيــة المتعلقــة بمجــاالت التكيــف المناخــي القتصادياتهــا،
مــن أجــل تحديــد أوجــه الهشاشــة المناخيــة الخاصــة بهــا ،واتخــاذ اإلجــراءات الضروريــة ووضــع الميزانيــات

المناســبة للتكيــف مــع آثــار التغيــرات المناخيــة ،باعتبــار ذلــك مــن األولويــات ،مــع تحديــد قدرتهــا علــى التخفيــف
مــن هــذه اآلثــار .وفــي هــذا الصــدد ،مــن المفيــد اعتمــاد منظــور المــدى البعيــد فيمــا يخــص االســتثمارات

المرتبطــة بالتكيــف مــع التغيــرات المناخيــة ،وذلــك ضمــن مسلســل اتخــاذ القــرار المتعلــق بإعــداد الميزانيــات
العامــة.

■

■اعتمــاد مقاربــة متعــددة القطاعــات فــي إدمــاج مســألة التغيــرات المناخيــة فــي السياســات التنمويــة للبلــدان

■

■ اســتباق آثــار التغيــرات المناخيــة علــى الفئــات االجتماعيــة المعــوزة بإفريقيــا ،مــن خــال تعزيــز شــبكات األمــن

اإلفريقيــة.

والحمايــة االجتماعيــة.

■ ■

مراعاة المقاربة القائمة على النوع االجتماعي في إعداد السياسات المناخية وخاصة في قطاع الفالحة.

■

محــددة ومشــاريع
■ضمــان تعبئــة قويــة لمختلــف الجهــات والمناطــق مــن خــال دورات تكوينيــة لفائــدة فئــات
َّ

■

■تخصيــص جــزء مــن اعتمــادات الصنــدوق األخضــر للمنــاخ لتمويــل مبــادرات مقــاوالت بلــدان الجنــوب التــي

ملموســة فــي مجــال التخفيــف مــن آثــار التغيــرات المناخيــة.

تســتحضر فــي أعمالهــا وأنشــطتها مســألة التكيــف والتخفيــف مــن آثــار التغيــرات المناخيــة ،وأيضــا لتمويــل
مشــاريع تطويــر األبحــاث واالبتــكارات وإجــراءات اليقظــة فــي مجــال التوقعــات المناخيــة.

مــن أجــل تملُّــك أفضــل لهــذه التوصيــات ،تجــدر اإلشــارة إلــى ضــرورة اعتمــاد أدوات مبت َكــرة ،مؤسســاتية وتشــريعية،

فــي مجــال التشــاور واالنفتــاح علــى مختلــف مكونــات المجتمــع المدنــي.
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