
                      
 

 

  بیان صحفي
  2021شباط /فبرایر   4 –الرباط (المغرب) ومارسیلیا (فرنسا) 

  

وع  �قّدم ب�انات مناخ�ة بتم��ل من الممل�ة المتحدة، م�ش
ي المغرب

  جد�دة لدعم إدارة الم�اە والزراعة �ف
  

تها جهات مغ���ة رسم�ة رئ�س�ة، جرى اليوم،  اض�ة ح�ض ي ورشة اف�ت
اير، إطالق ب�انات  3�ض شباط / ف�ب

ي المغرب. من شأن هذە المعط�ات الجد�دة توسيع األفاق والقاعدة   حولوخرائط جد�دة 
ي �ض

التغ�يّ المنا�ض
ي البالد لجهة التخط�ط لمس

 ف�ما المعرف�ة لدى المؤسسات المغ���ة وصّناع القرار �ض
ً
ض خاصة تقبل حصني

ق ب�دارة الم�اە والزراعة. 
�
  يتعل

  
ي س�اقّورت مجموعة الب�انات هذە بالتشاور مع أبرز الوكاالت المغ���ة الحكوم�ة وذلك ُط 

وع ممّول   �ض م�ش
  هذە تّوفر مجموعة الب�انات . من الممل�ة المتحدة

ّ
ي  توق عات و�سقاطات مناخ�ة شاملة ع� الصع�د الوطىض

ها. ف�ما �خّص ا ات المستخدمة  لحرارة والتساقطات فظواهر ج��ة شد�دة القسوة وغ�ي تم تحد�د المؤ�ش
ي الب�انات من قبل الوكاالت 

ع� أنها أساس�ة لعمل�اتها والدقة العال�ة للخرائط تجعل الب�انات  المغ��ّ�ة�ض
اض�ة تمحورت �شكل خاص.  مجد�ة   الب�انات و�مكان�ة استخدامها.  ع� تقد�م الورشة االف�ت

 
ي هذا الس�اق

ي المغرب:   �ض
ي �ف

�طايف ا� ع�   ّ�ح اليوم س�مون مارتن، السف�ي ال�ب "�مّثل شح الم�اە تهد�دا� كب�ي
هذا جمع أفضل العقول والمفك��ن لمواجهة تاليوم  وورشة عمل ف�ه استقرار المغرب والتنم�ة المستدامة

ي عمل  ك و��جاد حلول له. هنا تكمن ق�مة وأهم�ة الب�انات المناخ�ة الوطن�ة الجد�دة الىت التحّدي المش�ت
) ع� إنتاجها خالل األشهر القل�لة IWMIوالمعهد الدو�ي إلدارة الم�اە (  ) CMI( مركز التكامل المتوّس�ي 

اب  موعد الماض�ة .أنا أفتخر بأن   وأنه، مع اق�ت
ً
مؤتمر األمم  " الممل�ة المتحدة دعمت هذا العمل خاصة

ي  
  " �ظهر ك�ف أنه من شأن التعاون دعم القدرة ع� التكّ�ف والصمود. " ،  COP26  -المتحدة للتغ�ي المنا�ض

 
ي  دودسن، مديرة مركز التكامل المتوس�ي فقد أشارت إ� أن -أما بالنكا مور�نو

 �ض�ف  "التغ�يّ المنا�ض
ي  ا إ� النمو االقتصادي المغرىب ا جد�د� ة صدمات مناخ�ة شد�دة تعق�د� ي السنوات األخ�ي

. شهد المغرب �ض
ت بحاالت الجفاف والف�ضانات. وقد أدت مثل هذە األحداث إ� ز�ادة الضغوط ع� أنظمة الم�اە   ض تم�ي

ي 
ي واألرا�ض

ي والغذاىئ
ومع "الس�دة دودسن إ� أنه هذا وأضافت ". وأسفرت عن تفاقم انعدام األمن الماىئ

ي المغرب الوصول لبينات ع� 
ا�د هذە الضغوطات، من المهم لصّناع القرار �ض ض ي تتكهن ب�ت النماذج العالم�ة الىت
ي �مكنهم االهتداء بها عند التخط�ط واالستثمار. فالتخط�ط   ع� األدلة هو المكون   المستند المستوى الوطىض

 ." للصمود  الرئ��ي 
 

ض الم�اە واألمن" الممول من قبل ب�انات المناخ�ة هتط��ر مجموعات ال تّم  ي إطار برنامج "العالقة بني
ذە �ض

و المنفذ من قبل مركز التكامل المتوس�ي بالتعاون مع المعهد الدو�ي إلدارة الم�اە  الممل�ة المتحدة



                      
 

 

)IWMI ( البحر األب�ض المتوسط الدو�ي للدراسات الزراع�ة المتقدمة لمنطقة والمركز  )CIHEAM-Bari ( 
ق األوسط    World( والبنك الدو�ي    ) AFD(   والوكالة الفر�س�ة للتنم�ة)  Cewas Middle East(وسيواس ال�ش

Bank (" شباب المتوسط من أجل الم�اەوشبكة"  )MedYWat (  المدعومة من قبل مركز التكامل
  .  المتوس�ي

 
نامج �شاطات عد�دة  ض األمن ايتضمن ال�ب ي وتغ�ي المناخ (الجفاف) تهدف إ� فهم العالقة المتبادلة بني

لماىئ
ي شمال إف��ق�ا،

ي ومراقبة الجفاف �شكل أفضل  والهجرة �ض
و�ناء قدرات صان�ي القرار ع� إدارة األمن الماىئ

ي  
ي ذلك الشباب والمجتمع المدىض

اك مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما �ض ي المنطقة ، و��ش
�ض

ي 
. والحكومات والقطاع الخاص واألوساط األ�اد�م�ة �ض   التعاون اإلقل��ي

 
 الرابط هذا  ع� الضغط ير�ب  : المعلومات من لم��د 

  
 االتصال:  جهات

  
 المتوس�ي  التكامل مركز  – نحاس ز�ن

+33 (0) 6 04677242 
znahas@worldbankgroup.org 

  
ى �طان�ة السفارة – رابح ��ش ي  ال�ب

 ال��اط �ض
+212 (0) 666 04 69 99 

bouchra.rabeh@fcdo.gov.uk  
  
  

ي من جميع   مركز التكامل المتوس�ي 
كاء ح�ث تجتمع وكاالت التنم�ة والحكومات والسلطات المحل�ة والمجتمع المدين منصة متعددة ال�ش

منطقة البحر األب�ض المتوسط من أجل تبادل المعرفة ومناقشة الس�اسات العامة وتحد�د الحلول الالزمة لمواجهة التحد�ات   أنحاء
ي تواجه  إ�طال�ا، األردن، لبنان، المغرب، السلطة   ،كامل المتوس�ي هم: إسبان�ا، م�، فر�سا، اليونان أعضاء مركز الت  . ةلمنطقاالرئ�س�ة الئت

ي لإلستثمار   ي (مراقب)، البنك األورويب ي األورويب الفلسطين�ة، تو�س، مدينة مرس�ل�ا، منطقة بروفنس ألب كوت دازور، خدمة العمل الخار�ب
 . ومجموعة البنك الدو�ي 

www.cmimarseille.org 
 CMI Marseille ف�سبوك: 
@ :  CMIMarseilleت���ت

 

 

https://www.cmimarseille.org/programs/water-security-nexus-north-africa-catalyzing-regional-coordination-around-climate-change
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