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● محمد التفراوتي
المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  نظمت 
بتغير المناخ )IPCC( بالتعاون مع مديرية 
الأر�صاد الجوية الوطنية، موؤخرا ، بالعا�صمة 
التقرير  نتائج  ب�شاأن  تح�شي�شية  ور�شة  الرباط 
الدولي  الحكومي  الخبراء  لفريق  الخام�س 

.) IPCC( المعني بتغير المناخ
وا�صتهدفت  اأ�صغال الور�صة  �صانعي القرار 
بالبلدان  والإقليمي  الوطني  ال�صعيد  على 
الدولية،  المنظمات  و  الفرانكوفونية  الإفريقية 
وخبراء علم  المناخ واإدارة مخاطر الكوارث و 
قادة الموؤ�ص�صات والمنظمات و المجتمع المدني 
و الباحثين والعلماء المحليين. وو�صائل الإعالم 

الوطنية والإقليمية والدولية.
 ) AR5 ( و يركز تقرير التقييم الخام�س
الجتماعية  الجوانب  تقييم  على  اأكثر 
على  وم�صاعفاته  المناخ  لتغير  والقت�صادية 
التنمية الم�صتدامة، وكذلك التاأثرات  الإقليمية، 
واإدارة المخاطر، وتاأطير ال�صتجابة من خالل 

التكيف مع المناخ والتخفيف من اآثاره.
هذا  م�صمون  عر�س  اإلى  الور�صة  و�صعت 
التقرير والذي يت�صمن اآلف ال�صفحات وت�صهيل 
فهمه. وقدم التقرير مختلف الم�صتجدات في ما 
المناخ  تغيرات  ونتائج  بالمنهجية  يتعلق 
واآثارها . كما يجدد التاأكيد على اأن ارتفاع ن�صبة 
تغيرات  في  ي�صاهم  اأن  يمكن  الغازات  تركز 
كبرى على م�صتوى درجات الحرارة، وم�صتوى 

ارتفاع البحار و ذوبان الجليد.
ويرنو هذا الملتقى اإلى رفع م�صتوى وعي 
، مع    )AR5( تقرير  نتائج  القرار حول  ذوو 
على  والم�صتقبلي  الحالي  التاأثير  على  التركيز 
الممكنة  الحلول  وكذلك  واإفريقيا  المغرب 
ين�صد  كما   . المناخ  تغير  تحديات  لمواجهة 
والعلماء  الباحثين  م�صاركة  �صمان  الملتقى 
المحليين في مجال اأبحاث المناخ وتعزيز فهم 
و�صيناريوهات  المناخ  لعلم  الإعالم  و�صائل 
التقارير  اإعداد  وعملية  المناخية  التغيرات 

)IPCC( المرتبطة بالمناخ .

الدولية  الحكومية  الهيئة  تقرير  وخل�س 
المعنية بتغير المناخ )IPCC( اإلى الك�صف 
عن تاأثير الأن�صطة الب�صرية في ارتفاع درجة 
اإلى  يوؤدي  الذي  الجوي  الغالف  حرارة 
وتراجع   ، للمياه  العامة  الدورة  في  تغيرات 
متو�صط  وارتفاع   ، والجليد  الثلوج  كثافة 
م�صتوى �صطح البحر ، وتغير بع�س الظواهر 
المناخية المتطرفة. وتاأكد باأكثر يقين الآن اأن 
الأن�صطة الب�صرية هي ال�صبب الرئي�صي لرتفاع 
منت�صف  منذ  لوحظت  التي  الحرارة  درجات 

القرن الع�صرين.
الإ�صقاطات  م�صتوى  التقرير،على  واأورد 
الدفيئة  غازات  انبعاثات  اأن  المناخية، 
مناخية  تغيرات  اإلى  توؤدي  �صوف  الجديدة 
اأكثر . وفي نهاية هذا القرن، �صتكون الزيادة 
ربما  الأر�س  �صطح  على  الحرارة  درجة  في 
مقارنة مع  1.5 درجة مئوية  من  اأكثر  تكون 
اأن  كما   .1850-1900 الفترة  متو�صط 
تكون  لن  للمياه  العامة  الدورة  في  التغيرات 
موحدة على ال�صعيد العالمي . ذلك اأن التباين 
المناطق  بين  ما  �صيزداد  الأمطار  كمية  في 
الرطبة  المناطق  وبين  والجافة  الرطبة 
المو�صمية والجافة المو�صمية . كذلك �صيزداد 
على  الحرارة  ا�صتيعاب  مع  احترارا  المحيط 
ال�صطح وولوجها لأعماق المحيطات. و�صوف 
ي�صتمر ، باإيقاع اأكثر ، ارتفاع متو�صط م�صتوى 

�صطح البحار في العالم .
التي  للور�صة  الأولى  الجل�صة  وتناولت 
للتغيرات  العلمي  الجانب  حول  تتمحور 
المناخية بم�صاركة اأربعة باحثين ، من بينهم 
 ،IPCC لتقرير  مغاربة  الموؤلفين  من  اثنان 
الأر�صاد  عام  مدير  مق�صط  محمد  الدكتور 
الجوية بالمغرب  والدكتورة فاطمة الدريو�س 
المناخية  للتغيرات  الأبحاث  ق�صم  رئي�صة 
الجل�صة  هذه  وخالل   . المديرية  بنف�س 
المناخ  تطور  الدريو�س  فاطمة  ا�صتعر�صت 
على المدى الق�صير )الإ�صقاطات والتنبوؤ( في 
تطور  جانب  مق�صط  محمد  ال�صيد  تناول  حين 

المناخ على المدى الطويل.
اله�صا�صة والآثار والتكيف مع تغير المناخ 
�صكل محور الجل�صة الموالية التي ن�صطها اأربع 
حيث  مغاربة  الموؤلفين  من  اثنان  باحثين 
ا�صتعر�صا الف�صول التي �صاهما بهما في التقرير 
. وقدم الدكتور كريم حلمي من المعهد الوطني 

التقرير  من  ف�صل  البحري  ال�صيد  في  للبحث 
حول المحيطات ، في حين قدم البروف�صور عبد 
من  الخام�س  ف�صل  تفا�صيل  الخطابي  اللطيف 
والرا�صي  ال�صواحل  يهم  والذي  التقرير 

المنخف�صة.
النتائج  الخطابي  البروف�صور  واأبرز 
اأن  اإلى  اأ�صار  حيث  الف�صل  لهذا  الرئي�صية 
المناطق ال�صاحلية تتاأثر ب�صفة اأ�صا�صية بثالث 
قبيل  من  المناخ  بتغير  تتعلق  رئي�صية  عوامل 
ارتفاع م�صتوى البحر ودرجة حرارة وحمو�صة 
مياه بحار المحيطات. وقال اإن العوامل الب�صرية 
المتعلقة بتغير المناخ توزع على نطاق وا�صع 
وت�صكل عن�صرا هاما من الآثار المتراكمة التي 

تعاني منها النظم الإيكولوجية ال�صاحلية .
اأكد  الم�صتقبلية  التوقعات  م�صتوى  وعلى 
البحار  م�صتويات  لرتفاع  نظرا  اأنه  الخطابي 
الحادي  القرن  فترة  جل  المتوقعة،خالل 
ال�صاحلية  النظم  فاإن   ، بعده  وما  والع�صرين 
نحو  على  �صتتعر�س  المنخف�صة  والمناطق 
متزايد لآثار �صلبية من قبيل الفي�صانات وتاآكل 
النا�س  تعر�س  توقع  عن  ف�صال  ال�صواحل. 
ال�صاحلية  المخاطر  اإلى  والممتلكات 
وال�صغوطات الب�صرية على النظم الإيكولوجية 
كبير  ب�صكل  تزيد  اأن  المتوقع  .ومن  ال�صاحلية 

خالل العقود الزمنية المقبلة.
حرارة  درجة  وارتفاع  تحم�س  وي�صتمر   
المياه ال�صاحلية ، ي�صيف الخطابي ، مع نتائج 
�صلبية مهمة على النظم الإيكولوجية ال�صاحلية. 
في  اأكثر  �صيتزايد  الحمو�صة  ازدياد  اأن  كما 
الت�صبع  زيادة  من  ا�صال  تعاني  التي  المناطق 
اأن  كما   .  )Eutrophisation( الغذائي  
تحّم�س مياه المحيط ياتي نتيجة تركيزات ثاني 
اإلى  ويوؤدي  البحر  مياه  في  الكربون  اأك�صيد 
)اأي  الحمو�صة  ن�صبة  في  ملحوظ  اإرتفاع 
اإلى  يوؤدي  قد  مما   ،))  pH في  اإنخفا�س 
التكلي�س  التكلي�س لدى كائنات  ن�صبة  اإنخفا�س 
مثل المرجان والمحار والطحالب والق�صريات. 
والحمو�صة  الحرارة  درجات  ارتفاع  اأن  ذلك 
يوؤديان اإلى تغير لون المرجان مع موت وتراجع 
القدرة على اإعادة التكوين ، و يجعل ال�صعاب 
اأكثر  البحري  البيئي  النظام  في  المرجانية 
�صعفا مع اإمكانية اأقل للتكيف. كما اأن النباتات 
البحرية والنظم الإيكولوجية للطحالب تنخف�س 
ودرجات  الحرارة  موجات  تواتر  زيادة  مع 

الحرارة الق�صوى من البحر.  
التكاليف  اأن  الخطابي  البروف�صور  واأ�صار 
تغير  مع  ال�صاحلية  المناطق  لتكيف  الن�صبية 
تختلف  والع�صرين  الحادي  القرن  في  المناخ 
وداخل  والبلدان  المناطق  بين  كبيرا  اختالفا 
الدول. موؤكدا اأن تحليل وتنفيذ التكيف مع تغير 
المناخ ال�صاحلي زاد ب�صكل ملحوظ في البلدان 
المتقدمة اأكثر من الدول النامية. ثم اأن المناطق 
ال�صاحلية والمناطق المنخف�صة ، في الم�صتقبل، 
�صوف ت�صت�صعر الآثار ال�صلبية على نحو متزايد 
من قبيل غمر الأرا�صي والفي�صانات ال�صاحلية 
لم�صتوى  عام  ارتفاع  بفعل  ال�صواحل  وتاآكل 
والجزر  البلدان  بع�س  وتواجه  البحر.  �صطح 
الأ�صرار  تكاليف  مع  كبيرة  تاأثيرات  النامية 
والتكيف الن�صبي المهم  )ن�صبة الدخل الداخلي 

الخام (.
من  التخفيف  حول  جل�صة  خالل   ، وتتالت 
 ، الب�صرية  الن�صطة  عن  الناتجة  النبعاثات 
يهدف اإلى الحد من التاأثير الب�صري، مداخالت 
اأربع خبراء ا�صتعر�س من خاللها الدكتور محمد 
م�صولي، موؤلف رئي�صي للتقرير، محور التعاون 
وتناول   . المناخ  لتغير  والإقليمي  الدولي 
المتحدثون الآخرون مجالي الغابات والزراعة 

والطاقة المتجددة .
الملتقى  من  الثاني  اليوم  وخ�ص�س 
الخبراء  خاللهما  من  تدار�س  لجل�صتين 
الباحثين  بين  والتوا�صل  الحوار  الم�صاركون 
قدرات  تعزيز  وكذا  ال�صيا�صي  القرار  وذوو 

المجتمع المحلي للعلم والبحث.
يذكر اأن الملتقى عرف م�صاركة العديد من 
الباحثين والخبراء من دول اإفريقية فرانكفونية. 
حول  الحكوميين  الخبراء  مجموعة  اأن  وي�صار 
تطور المناخ تعتبر هيئة مكلفة بدرا�صة م�صاألة 
التاأثيرات  بقيا�س  يتعلق  ما  خا�صة  المناخ 
والقيام بالمالءمة واقتراح مناهج كفيلة بالحد 
الحراري  الحتبا�س  غازات  انبعاثات  من 
الم�صوؤولة عن التغيرات المناخية. وعهد للهيئة 
المناخ  بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية 
)IPCC( باإعداد تقرير التقييم الخام�س الذي 
يت�صمن ثالث م�صاهمات ب�صاأن الأ�صا�س العلمي 
الفيزيائي  والتاأثيرات والتكيف  و�صرعة التاأثر 
والتخفيف من اآثار تغير المناخ اأعّدتها الأفرقة 
 ،)IPCC( للهيئة  التابعة  الثالثة  العاملة 

بالإ�صافة اإلى تقرير تجميعي .

البيئة
في ورشة بالرباط استعرضت خالصات تقرير دولي حول المناخ 

األنشطة البشرية وراء ارتفاع درجات 
الحرارة منذ منتصف القرن العشرين

ما هي الهيئة الحكومية الدولية 
المعنية بتغير المناخ؟

تاأ�ص�صت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )IPCC( عام 1988 
لتغير  والقت�صادي  والجتماعي  والفني  العلمي  الفهم  لحالة  �صاملة  تقديرات  لتقديم 

المناخ واأ�صبابه وتاأثيراته المحتملة وا�صتراتيجيات ال�صتجابة لهذا التغير. 
وقد قامت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ منذ اإن�صائها باإعداد اأربع 

تقارير للتقييم متعددة المجلدات. 
وح�صلت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ على جائزة نوبل لل�صالم 
لعام 2007، بال�صتراك مع ال�صيد اآل غور، نائب رئي�س الوليات المتحدة الأمريكية 

ال�صابق تقديرا لعملهما في مجال تغير المناخ. 
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )IPCC( موؤ�ص�صة دولية رائدة 
تعنى بتقييم تغير المناخ. واأُن�صئت الهيئة الدولية م�صاركة بين برنامج الأمم المتحدة 
اآراء  لتقديم   )WMO( الجوية  لالأر�صاد  العالمية  المنظمة  و   )UNEP( للبيئة 
المناخ، والآثار  الراهنة للمعارف في مجال تغير  للعالم ب�صاأن الحالة  علمية وا�صحة 

البيئية والجتماعية – القت�صادية المحتمل اأن تترتب عليه. 
المتحدة  الأمم  وبرنامج  العالمية  لالأر�صاد  العالمية  المنظمة  من  كل  وا�صتركت 
للبيئة في اإن�صاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. )IPCC( وهي هيئة 
 – والجتماعية  والفنية  العلمية  المعلومات  اأحدث  وتقييم  با�صتعرا�س  تقوم  علمية 

القت�صادية المتوافرة في كافة اأنحاء العالم ذات ال�صلة بفهم تغير المناخ. 
كما اأنها هيئة حكومية دولية مفتوحة اأمام جميع الدول الأع�صاء في الأمم المتحدة 
حاليا  الهيئة  في  الأع�صاء  الدول  عدد  بلغ  وقد  الجوية.  لالأر�صاد  العالمية  والمنظمة 
على  عامة  جل�صات  في  الأقل  على  واحدة  مرة  عام  كل  الهيئة  وتجتمع  دولة.   195
الهيئة،  ب�صاأن برنامج عمل  الرئي�صية  القرارات  الحكومات حيث تتخذ  م�صتوى ممثلي 
وُينتخب اأع�صاء مكتبها، بمن فيهم الرئي�س. وت�صارك الحكومات اأي�صاً في تحديد نطاق 
التقارير وتر�صيح الموؤلفين وفي عملية ال�صتعرا�س وقبول واإقرار واعتماد التقارير في 
جل�صات عامة. و تمّثل فر�صة فريدة لتوفير معلومات عملية دقيقة ومتوازنة ل�صنعي 
الحكومات  تعترف   ،)IPCC( الدولية  الحكومية  الهيئة  تقارير  وبتاأييد  القرار. 
بمرجعية المحتوى العلمي لهذه التقارير، وبالتالي فاإن عمل المنظمة يظل على �صلة 

بال�صيا�صات العامة ومحايدا �صيا�صيا.

ي�صهم اآلف العلميين من جميع اأنحاء 
منتظم  ب�صكل  الهيئة  عمل  في  العالم 
ومراجعين،  وم�صاهمين  موؤلفين  بو�صفهم 
من  مقابال  منهم  واحد  اأي  يتقا�صى  ول 

الهيئة.
في  رئي�صية  قرارات  الهيئة  تتخذ   
ممثلي  م�صتوى  على  العامة  الجل�صات 
الحكومات، وت�صطلع اأمانة مركزية للهيئة 
لعمل  الدعم  بتقديم  الدولية  الحكومية 

الهيئة. 
 ويوجد في الهيئة الحكومية الدولية 
عمل،  وفرقة  عاملة  اأفرقة  ثالثة  حاليا 
العمل  وفرقة  العاملة  الأفرقة  وي�صاعد 

الفني   )TSUs( الفني  للدعم  وحدات 
المتقدمة  الدولة  حكومة  ت�صت�صيفها  التي 
الرئي�س  ب�صفتها  المالي  الدعم  لها  وتقدم 
العمل.  العامل/فرقة  للفريق  الم�صارك 
في  العمل  لدعم  فني  دعم  وحدة  واأن�صئت 

التقرير التجميعي. 
مع  الأول  العامل  الفريق  ويتعامل   
المناخ،  لتغير  الفيزيائي  العلمي  الأ�صا�س 
فيما يتعامل الفريق العامل الثاني مع اآثار 
و  به،  والتاأثر  والتكيف معه  المناخ،  تغير 
الفريق العامل الثالث مع التخفيف من اآثار 
تغير المناخ. وتجتمع الأفرقة العاملة في 
ممثلي  م�صتوى  على  عامة  جل�صات 

لفرقة  الرئي�صي  الهدف  ويتمثل  لحكومات. 
الوطنية لح�صر  بالعمليات  المعنية  العمل 
و�صع  في  الحراري  الحتبا�س  غازات 
التقارير  واإعداد  للتوزيع  منهجية  وتنقيح 
ب�صاأن النبعاثات الوطنية لغازات الدفيئة 

واإزالتها. 
وفرقة  العاملة  الأفرقة  جانب  اإلى   
وفرق  عمل  اأفرقة  اإن�صاء  يمكن  العمل، 
لمدة  اأو  محدودة  لمدة  اأخرى  توجيهية 
محدد.  مو�صوع  اأو  م�صاألة  لبحث  اأطول 
العمل  فرقة  هو  لذلك  الأمثلة  اأحد  ولعل 
ال�صيناريوهات  ودعم  بالبيانات  المعنية 

.)TGICA( وتحليل المناخ وتاأثيراته

ورشة تكوينية حول 
التغيرات المناخية 
لفائدة الصحافيين

● سكينة خرباش
وزارة  مع   ب�صراكة  الألماني  التعاون  وكالة  نظمت 
ور�صة  الما�صي،  الأ�صبوع  والمغربية،  الألمانية  البيئة 
مجال  في  المتخ�ص�صين  ال�صحافيين  لفائدة  تكوينية 
التغيرات  مجال  في  قدراتهم  لتقوية  وذلك  البيئة 

المناخية.
خبير  بنح�صي،  محمد  ح�صب  التكوين،  هذا  ويهدف 
ال�صحافيين  قدرات  تقوية  اإلى  المناخية،  التغيرات  في 
عام،  ب�صكل  البيئة  مجال  في  المتخ�ص�صين  المغاربة 
تقني  بعد  وله  المناخ،  تغير  بمجال  اهتمام  لهم  والذين 
المناخ،  تغير  ظاهرة  من  تقريبهم  يتم  خالله  من  علمي 
على  واأبعادها،  اآثارها  وكذا  وانعكا�صاتها  واأ�صبابها 

الم�صتوى البيئي والجتماعي والقت�صادي والأمني.
حول  مف�صال  عر�صا  قدم  الذي  بنح�صي  واأ�صار 
اأن هذه الأخيرة تعد  ق�صية معقدة  التغيرات المناخية، 
بل  خال�صة  بيئية  فقط  ولي�صت  الأبعاد  ومتعددة 
تغير  ظاهرة  بين  ما  التفاعلية  للعالقة  نظرا  مجتمعية، 
القت�صاد  وق�صايا  المجتمع  ق�صايا  بين  وما  المناخ 
والتي  والدولي،  الوطني  الم�صتوى  على  وال�صيا�صية 
يعتبر فيها الإن�صان م�صاهما اأ�صا�صيا وله الم�صوؤولية فيها 
النظام  اأن  م�صيفا  التغيير،  هذا  ا�صتعجال  في  وت�صاهم 
المناخي لم يكن اأبدا م�صتقرا، و�صتكون له عواقب وا�صعة 
الأ�صا�صية  المعي�صية  الظروف  تغيير  بينها  من  النطاق، 

على الأر�س.
التكوينية  الور�صة  هذه  اأن  ذاته،  المتحدث  واأو�صح 
تقدم فكرة حول الرهانات المرتبطة بالتغيرات المناخية، 
خا�صة على الم�صتوى الدولي وكيف تتعامل الدول معها، 
وكيف تمت معالجة تغير المناخ انطالقا من المفاو�صات 
الآن من  الى حد  انجازها  التي تم  الآليات  الدولية، وكذا 
للتغيير  الأممية  التفاقية  مثل  التفاقيات،  بع�س  خالل 

والمناخ، وبروتوكول كيوطو. 
ا�صتراتيجية  هي  المبادرة  هذه  اأن  بنح�صي  واعتبر 
بالدرجة الأولى، نظرا لأن م�صكل تغير المناخ هو م�صكل 
جميع  م�صاركة  تفتر�س  والتي  الأولى،  بالدرجة  حكامة 
الفاعلين في اتخاذ القرار مهما كان م�صتوى ونوع هوؤلء 
الم�صتويات  كل  على  فعالة  تكون  اأن  يجب  كما  الفاعلين، 
حتى يتمكنوا من الم�صاركة في الحكامة المناخية، م�صيفا 
اأنه يجب الولوج الم�صتمر والم�صتدام للمعلومة، وبالتالي 
فاإن ال�صحافيين يقومون بدور مهم جدا في تغذية الراأي 
بالن�صبة  حتى  مهم  الدور  وهذا  البيئية  بالمعلومة  العام 

لأ�صحاب القرار.

المغرب ينشئ مركز 
القدرات في التغيرات 

المناخية
  

● سكينة خرباش
الألماني،  الدولي  التعاون  وكالة  مع  ب�صراكة  المغرب  قام 
لتنمية  وذلك  المناخية،  التغيرات  في  القدرات  مركز  باإن�صاء 
والمجتمع  والعامة،  الخا�صة  الفاعلة  الجهات  مختلف  مهارات 
بالتغيرات  المرتبط  الجانب  في  المحلية،  وال�صلطات  المدني 

المناخية.
التعاون  وكالة  لدى  تقني  م�صت�صار  بو�صعيد  محمد  وذكر 
اإن�صاء  م�صروع  اأن  ل«التجديد«،  ت�صريح  في  الألماني،  التقني 
مركز القدرات في التغيرات المناخية في المغرب، الذي انطلق 
هو   ،2016 غ�صت  في  جاهزا  �صيكون  والذي   2013 دجنبر  في 
ثمرة للتعاون الذي جمع بين وزارة البيئة المغربية والألمانية، 
مو�صحا اأن الهدف هو جعله كقناة لتح�صيل جميع المجهودات 
والدولي  الوطني  ال�صعيد  على  المغرب  بها  يقوم  التي  الكبيرة 
في مجال التغيرات المناخية، ولدعم ديناميته حتى يكون فاعال 

على الم�صتوى الدولي.
اأ�صبح  المناخية  التغيرات  مو�صوع  اأن  بو�صعيد،  واأ�صاف 
جديدا على ال�صعيد الوطني، واأن الأبحاث لزالت جارية فيه، 
وجميع  والباحثين  المواطنين  على  يجب  اأبعاد  عدة  له  اإذ 

�صرائح المجتمع اأن يكونوا على علم بها.
ودعا بو�صعيد اإلى العمل على اإدماج التغيرات المناخية في 
باحثين  اإلى  حاجة  في  »نحن  وقال  القطاعات،  كل  �صيا�صية 

ودرا�صات لتطوير حلول ناجعة وا�صتراتيجيات فعالة«.

كيف تعـــمل الهيــئة الحكومـية الدوليـــة؟


