
كليمــا - ميــد هــو مشــروع ممــول مــن االتحــاد األوروبــي يدعــم انتقــال بلــدان جنــوب البحــر المتوســط إلــى اقتصاد 
مســتدام، منخفــض انبعاثــات كربــون، ومقــاوم لتغّيــر المنــاخ وذلــك مــن خــال تعزيــز تأميــن احتياجــات الطاقــة 

وقدرتهــم علــى التكيــف مــع تأثيــر تغيــر المنــاخ.

يــدرك كليمــا - ميــد قــوة العمــل المشــترك، ونشــر المعلومــات، والتعّلــم مــن بعضنــا البعــض حــول النجاحــات والتحديــات 
ــتفيدة،  ــدان المس ــي البل ــركائه ف ــع ش ــاون م ــد، بالتع ــا - مي ــروع كليم ــوم مش ــث يق ــي. حي ــل المناخ ــذ العم ــام تنفي ام
ــى  ــي حت ــي والوطن ــتويين المحل ــى المس ــات عل ــل الممارس ــق أفض ــادة تطبي ــدرات لزي ــاء الق ــر بن ــذ تدابي ــم وتنفي بتصمي
المســتوي اإلقليمــي. تســاهم هــذه الجهــود فــي صنــع القــرار الســليم، وضمــان االلتــزام السياســي، وزيــادة فاعليــة التدابير 

المتعلقــة بالمنــاخ.

العمـــل من أجل المناخ
ــوب المتوسـط فـي جنـ



المرحلة األولى 2022 - 2018:
يعمــل مشــروع كليمــا – ميــد فــي 8 دول مــن الجــوار الجنوبــي ألوروبــا وهي 
الجزائــر، مصــر، إســرائيل، األردن، لبنــان، المغــرب، فلســطين وتونــس، حيــث 

نفــذ المشــروع ثــاث برامــج عمــل تهــدف إلــى:

المرحلة الثانية  2025 - 2022:
تتمحور المرحلة الثانية من مشروع كليما -ميد حول مكونتان رئيسيتان :

I. توحيد النتائج ودعم استدامة كليما - ميد 1 من خال

.)cas( تمكين مجموعة التنسيق الوطنية ليتم الحفاظ عليها بعد انتهاء كليما – ميد، مع تعزيز استخدام استراتيجية العمل المناخي  •
•   دعم تنفيذ آليات دعم خطط عمل الوصول للطاقة المستدامة والمناخ

•  تعزيز وتشجيع المدن بااللتزام بميثاق رؤساء المدن في البحر المتوسط 
•  ضمان اعتماد دليل تمويل المناخ

)seacaps( دعم الوصول إلى التمويل لتنفيذ إجراءات خطط العمل  •
)seacaps( االستفادة من نهج كليما – ميد الناجح في تطوير خطط العمل  •

•  تعزيز التواصل حول الصفقة الخضراء لاتحاد األوروبي

تحســين إدارة تغيــر المنــاخ وتعميــم العمــل المناخــي، بالتنســيق مــع   •
الســلطات الوطنيــة المعنيــة بهــذه الظاهــرة.

 )SEACAPs( إعــداد خطط توفير الطاقة المســتدامة والعمل المناخــي  •
الخاصــة بالمــدن، باالشــتراك مع الســلطات المحلية.

وضــع مقترحــات لتمويــل المشــروعات المناخيــة للمــدن ومطابقتهــا مع   •
متطلبــات المســتثمرين ومؤسســات التمويل

اإلنجازات العامة

CoM Med 9 2 3143
 ميثاق رؤساء مدن

 البحر المتوسط
يخدم 19 دولة

 أفام وثائقية تم
إنتاجها

 المواقع
www.climamed.eu
www.com-med.org 

 وأدوات وسائل التواصل
االجتماعي تم تشغليها

سنوات امتداد 
لمشروع كليما – ميد

2022-2025

 مدينه انضمت إلى
CoM Med

69 426 7 50 8
 خطط عمل الوصول
 للطاقة المستدامة

 والمناخ أعدت

 موظفي المدن تم
 تدريبهم على تطوير

SEACAP خطط

 استراتيجيات العمل
المناخي تم إعدادها

 وزارة ووكاالت وطنية
مرتبطة

فرق تنسيق وطنية
تم انشاؤها

1 30 7 9 مايين 92
دليل تمويل المناخ 
لتعميم التمويل 

المناخي تم إصداره

نماذج تمويل المشاريع 
التجريبية تم إعدادها 

 SEACAP آليات دعم
اقترحت لدعم إعداد 

الخطط وتنفيذها

 أشخاص استفادوا من
 تدابير خطط عمل
 SEACAPs vال 

 مدينه تغطيها ال 69
 خطط عمل الوصول
 للطاقة المستدامة

والمناخ

ــي  ــة ف ــلطات المحلي ــوس الس ــكل ملم ــد بش ــا – مي ــروع كليم ــم مش دع
ــب  ــريعة المكاس ــة س ــاريع تجريبي ــة مش ــة، وإقام ــراءات فعلي ــل إج تموي
يمكــن تكرارهــا بســهولة، وإعــداد مقترحــات التمويــل لتتناســب مــع 

التنميــة. ووكاالت  المســتثمرين 
ــز الحــوار بيــن أصحــاب المصلحــة المتعدديــن، وإجــراء حمــات مشــتركة، وتمكيــن الســلطات المحليــة  عــزز كليمــا – ميــد التواصــل وزيــادة الوعــي وأعــد أدوات متعــددة لتعزي

كجهــات للتوعيــة، وإشــراك المواطنيــن ضــد تغيــر المنــاخ.



:)C4C( تقديم الدعم الفني لتنفيذ مشاريع المناخ من أجل المدن .II

طلــق االتحــاد األوروبــي برنامــج “المنــاخ للمــدن” )C4C( لتعزيــز االنتقــال نحو مــدن أكثر 
اخضــراًرا ومقاومــة للمنــاخ فــي الجــوار الجنوبــي، بمــا يتماشــى مــع التزامــات البلــدان 

بموجــب اتفاقيــة باريــس، مــع االســتخدام األمثــل ألدوات تمويــل المنــاخ.

تــم اختيار ســتة مشــاريع تــم ضمها فــي خطــط العمــل )SEACAPs(، وتــم منحها 
بمنــح االتحــاد األوروبي لدعــم تنفيذها.

تتميــز هذه المشــاريع بشــراكات بيــن المدن والمنظمــات غير الحكوميــة والمنظمات 
ــة  ــات البني ــمل مكون ــي تش ــة. وه ــرى ذات الصل ــة األخ ــات الفاعل ــة والجه األكاديمي
ــدرات  ــاء الق ــى بن ــدف إل ــي ته ــة” الت ــة “اللين ــراءات التكميلي ــب اإلج ــى جان ــة إل التحتي
وزيــادة الوعــي وإشــراك الســكان المحلييــن فــي اإلجــراءات المناخيــة. ســيتم تنفيــذ 

هــذه المشــاريع فــي األردن وإســرائيل، ولبنــان، وفلســطين، وتونــس.

ــاعدة  ــد المس ــا - مي ــروع كليم ــق مش ــيقدم فري ــاريع، س ــذ المش ــرة تنفي ــوال فت ط
ــدة طــرق: ــة بع الفني

1 . دعم المفوضية األوروبية في اختيار المشاريع التجريبية
2 . دعــم المســتفيدين مــن المنــح أثنــاء تنفيــذ المشــاريع مــن خــال بنــاء القــدرات، 
ــودة،  ــة الج ــليمة، ومراقب ــد الس ــراء والتعاق ــر الش ــان معايي ــي ضم ــاعدة ف والمس

ــم. ــق، والتقيي ــة، والتدقي ــة الفعال والمراقب
ــة  ــة األوروبي ــات المفوضي ــى خدم ــر إل ــم التقاري ــج وتقدي ــة البرنام ــان مراقب 3 . ضم
مــن خــال الزيــارات الميدانيــة وقاعــدة بيانــات محــددة مــع المعلومــات المتعلقــة 
بــإدارة المشــاريع والتقــدم والنتائــج والمخرجــات، جنًبــا إلــى جنــب مــع نظــام اإلنذار 

المبكــر للتعامــل مــع العقبــات علــى الفــور.
4. تعزيــز تبــادل المعلومــات وتكــرار اإلجــراءات المبتكــرة لتعزيــز نتائــج مشــاريع 
المنــاخ مــن أجــل المــدن، دعــم إجــراءات االتصــال والرؤيــة، تنظيــم فعاليــات، نشــر 
ــي  ــا ف ــه بم ــة ب ــام الخاص ــائل اإلع ــد ووس ــا – مي ــع كليم ــال موق ــن خ ــات م المعلوم

ــت. ــر اإلنترن ــادل عب ــات التب ــك منص ذل

ــذا  ــات ه ــة لمحتوي ــئولية الكامل ــع المس ــن تق ــي. ولك ــاد األوروب ــن االتح ــل م ــور بتموي ــذا المنش ــداد ه ــم اع ت
المنشــور علــى فريــق عمــل مشــروع كليما-ميــد وال تعكــس محتوياتــه بالضــرورة وجهــات نظــر االتحــاد 

األوروبــي.



CoM Med، وهــو االنتمــاء اإلقليمــي للميثــاق العالمــي لرؤســاء المحليــات 
والمــدن )GCoM(، هــو مبــادرة طوعيــة ممولــة مــن االتحــاد األوروبــي تــم 

وضعهــا وتشــغيلها مــن قبــل كليمــا – ميــد. 

 )CoM Med( يجمــع ميثــاق رؤســاء المحليــات والمــدن فــي البحــر المتوســط
الســلطات المحليــة الملتزمــة بتطويــر الحلــول المناخيــة لتنفيــذ متطلبــات 
المســاهمات المحــددة وطنيــً )NDCs( فــي 19 دولــة بمــا فــي ذلــك: الجزائــر، 
مصــر، إســرائيل، األردن، لبنــان، ليبيــا، المغــرب، فلســطين، ســوريا، تونــس، 
وكذلــك البحريــن، إيــران، العــراق، الكويــت، عمــان، قطــر، المملكــة العربية 

الســعودية، اإلمــارات العربيــة المتحــدة واليمــن.

يشــجع كليمــا – ميــد ويدعــم االنضمــام إلــى CoM Med ويوفــر مكتــب 
والمنــاخ  المســتدامة  للطاقــة  الوصــول  عمــل  خطــط  إلعــداد  المســاعدة 
)SEACAPs( مــن خــال مكتبيــن إقليمييــن للميثــاق: أحدهمــا فــي الربــاط 
 ،CoM Medموقــع يتيــح  للمشــرق.  بيــروت  فــي  واآلخــر  العربــي  للمغــرب 
الــذي يديــره كليمــا – ميــد، للمــدن الموقعــة الوصــول إلــى منصــة اإلبــاغ “ 

 “  MyCovenant

 CoM بحلــول نوفمبــر 2022، التزمــت أكثــر مــن 140 مدينــة باالنضمــام إلــى
ــتدامة  ــة المس ــول للطاق ــل الوص ــط عم ــة خط ــت 100 مدين Med، وأكمل

والمنــاخ الخاصــة بهــا.

CoM Med و Clima-Med مكاتب المساعدة
بيروت - لبنان: لمصر واألردن ولبنان وفلسطين. 

mmardam@climamed.eu, helpdesk@com-med.org  :جهة االتصال 

الرباط - المغرب: للجزائر والمغرب وتونس وإسرائيل 
fzelghabi@climamed.eu, helpdesk@com-med.org  :جهة االتصال 

www.com-med.org   

www.climamed.eu

تم توسيم هذا المشروع من قبل  
االتحاد من أجل المتوسط

يتم تنفيذ المشروع بواسطة
DAI  كونسورتيوم بقيادة


