
اللجنــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ )IPCC( وّصفــت منطقــة جنــوب البحــر المتوســط 
ــر المنــاخ، حيــث أنهــا تواجــه العديــد مــن  بأنهــا أحــد المناطــق الســاخنة ، اي أكثرهــا تعرضــً لتأثيــرات تغّي
اآلثــار الناجمــة عــن هــذا التغّيــر مثــل تفاقــم نــدرة الميــاه وارتفــاع درجــات الحــرارة ومعــّدالت التصحــر عبــر 
ــف  ــيناريوهات التخفي ــال س ــن خ ــة م ــر اإلجمالي ــن المخاط ــّد م ــكان الح ــى إذا كان باإلم ــا. وحت كل حدوده
الطموحــة، فإنــه مــن الضــروري وضــع سياســات وتدابيــر التكّيــف التــي تســتبق العديــد مــن التأثيــرات 

المتوّقعــة.

ومــن هنــا، يعتبــر مشــروع كليما-ميــد، “العمــل مــن اجــل المنــاخ فــي جنــوب المتوســط” Clima-Med أحــد 
المشــروعات الحاســمة التــي تأتــي فــي التوقيــت المناســب.

تم توسيم هذا المشروع من قبل  االتحاد من أجل المتوسط

يتم تنفيذ المشروع بواسطة كونسورتيوم بقيادة هيومان دايناميكس



dv

ميثاق رؤساء المحليات والمدن للمناخ والطاقة
CoM Med في منطقة المتوسط

تتضمــن أعمــال مشــروع كليما-ميد تشــكيل “ميثاق إقليمي لرؤســاء المحليــات والمدن 
ــلطات  ــن الس ــادرة ُتمّك ــط، CoM Med، كب ــة المتوس ــاص بمنطق ــة خ ــاخ والطاق للمن
المحليــة والبلديــة وتدعمهــا فــي إعــداد وتنفيــذ خطــط ال SEACAPs وفــي أخــذ 
ــاق  ــاند ميث ــوف يس ــي. وس ــتوى المحل ــى المس ــتدام عل ــي المس ــل المناخ ــادرة العم مب
CoM Med أيًضــا التعــاون بيــن العــدد الكبيــر مــن الجهــات الفاعلــة المناخيــة اإلقليميــة 

والوطنيــة والمانحــة وكذلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي البحــر المتوســط.

المقر اإلقليمي ل CoM MED  له مكتب في بيروت لمنطقة المشرق وآخر
 في الرباط لمنطقة المغرب، يديرهما خبراء المشروع.

Clima- Med المكاتب اإلقليمية ل

بيروت
مبنى اليوسف، الدور الرابع،

شارع دكتور توفيق رزق،
منطقة الناصرة، األشرفية ،

            الهاتف/الفاكس :                    

الرباط
285 شارع محمد الخامس، الدور الثاني،

الرباط 1000، المغرب، 
الهاتف : 587 017 622 - 212+

+212 - 808 609 366 الفاكس : 

*تنويه: تم اعداد هذا المنشور بتمويل من االتحاد األوروبي. ولكن تقع المسئولية الكاملة لمحتويات هذا المنشور على 
فريق عمل مشروع كليما-ميد وال تعكس محتوياته بالضرورة وجهات نظر االتحاد األوروبي.

+961 1  204 134   

www.com-med.org   

www.climamed.eu



“من الواضح أن إنقاذ كوكب األرض وانتشال سكانه من الفقر، ودفع عجلة النمو االقتصادي ... هي معركة واحدة. وعلينا أن نربط بين قضايا تغّير المناخ وندرة المياه ونقص الطاقة والصحة 
العالمية واألمن الغذائي وتمكين المرأة، بحيث تكون حلول مشكلة واحدة هي حلول لها كلها”.

رؤية كليما ميد
ــترك  ــم المش ــرات والتعّل ــات والخب ــر المعلوم ــي ونش ــل الجماع ــة العم ــد فاعلي ــروع كليما-مي ــدرك مش ي

ــي. ــل المناخ ــر العم ــذ تدابي ــه تنفي ــي تواج ــات الت ــات والتحدي ــق بالنجاح المتعل
وهــذا يتطلــب إشــراك أصحــاب المصلحــة المتعدديــن فــي البلــدان المســتفيدة والتعــاون القــوي معهــم 
مــن اجــل وضــع وتنفيــذ برامــج لبنــاء القــدرات الهــدف منهــا تطبيق أفضــل التجــارب مــن المســتويين المحلي 
والوطنــي وتعميمهــا علــى المســتوى االقليمــي. وســوف تســاعد تلــك الخطــوات علــى اتخــاذ القــرارات 

الواعيــة وضمــان االلتــزام بهــا وزيــادة اإلجــراءات الفّعالــة.

الحوكمة وتعميم التدابير المتعلقة بالتغّير المناخي 
تشمل مساهمات مشروع كليما-ميد اآلتي: 

 .  اتبــاع منهــج عمــل ُمعــد خصيصــً ليناســب التحديــات الوطنيــة المختلفــة ويضــع فــي االعتبــار كل مراحــل 
العمــل، بمــا فــي ذلــك وضــع إطــار السياســات وتنفيــذ المســاهمات الوطنيــة المحــددة ) NDCs ( ومتابعتهــا 

ومراقبتها. 
. تقويــة وتمكيــن مجموعــات التنســيق الوطنيــة علــى كل المســتويات المحليــة واإلقليميــة وهــو مــا ســوف 
يســاعد فــي زيــادة فــرص تعميــم وادمــاج آليــات وعمليــات اعــداد السياســات المناخيــة ويســاهم فــي زيــادة 

التنســيق بيــن اعمــال ومبــادرات المنــاخ المختلفــة. 
. اعــداد »اســتراتيجية تنســيق أعمــال المنــاخ« لــكل بلــد وجاهــزة للتنفيــذ بواســطة الجهــات والســلطات 

الوطنيــة. 

 اإلجراءات المحلية المستدامة
تتعلــق عمليــة مكافحــة تغيــر المنــاخ أيًضــا بتمكيــن الســلطات المحليــة والبلديــة وبتأســيس آليــات لدعــم 
ــدن  ــم الم ــك لدع ــي، وكذل ــتوى الوطن ــى المس ــاخ عل ــتدامة والمنــ ــة المســ ــل الطاقــ ــط عمــ ــذ خط وتنفي
فــي الجوانــب الفنيــة والتنظيميــة لزيــادة وتيــرة اعــداد تلــك الخطــط، وتحفيــز اإلجــراءات والتدابيــر المناخيــة 

ــي. ــتوى المحل ــى المس ــرى عل ــتدامة األخ المس
ــة  ــات الفاعل ــدرات الجه ــاء ق ــي بن ــد ف ــروع كليما-مي ــاهم  مش ــاركي، يس ــم التش ــج التعل ــال نه ــن خ م
المحليــة فــي تطويــر وتنفيــذ المشــروعات المناخيــة. ويتحقــق ذلــك مــن خــال التدريــب وشــبكات التعلــم 

ــة. ــل اإلقليمي ــن ورش العم ــة م ــران ومجموع ــن األق م

الحصول على التمويل الالزم لتنفيذ المشروع 
التحــدي الرئيســي لمشــروع كليما-ميــد هــو توفيــر حلــول جديــدة مختلفــة عــن الحلــول التقليديــة لتمويــل 
المنــاخ، وذلــك عــن طريــق تشــجيع اآلليــات المبتكــرة واألســاليب الماليــة الفّعالــة، ومــن هنــا نســاند الجهــات 
المســتفيدة فــي تنفيــذ مشــاريع تجريبيــة تظهــر نتائجهــا بشــكل ســريع وفــي نفس الوقــت يمكــن تكرارها 
ــراءات  ــل اج ــير تموي ــة لتيس ــاء االولوي ــروع بإعط ــيقوم المش ــا س ــتويات. كم ــف المس ــى مختل ــهولة عل بس
التكّيــف، مــع رفــع قــدرة المــدن والقطاعيــن العــام والخــاص علــى تنفيــذ المشــروعات وتنفيذ خطط عمــــل 

 . SEACAPs ،الطاقــــة المســتدامة والمنــاخ

تعزيز التواصل وزيادة الوعي
ــطة  ــال االنش ــن خ ــن م ــة المتعددي ــاب المصلح ــن أصح ــوار بي ــز الح ــى تعزي ــد إل ــروع كليما-مي ــدف مش يه
المشــتركة ومــن خــال تمكيــن الســلطات المحليــة باعتبارهــا الجهــات التــي تعمــل علــى رفــع الوعــي وعلــى 

إشــراك الســكان المحلييــن فــي بنــاء الزخــم المطلــوب لتحقيــق التغييــر علــى مســتوى المنطقــة ككل.
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FIGURE 19: Mean change in annual temperature (°C) for mid- and end-century for ensemble of three RCP 4.5 and RCP 8.5 projections

متوسط التغير في درجات الحرارة السنوية )درجة مئوية( لفترات 2046-2065 و 2100-2081 
لمجموعة اسقاطات RCP 4.5  وRCP 8.5 مقارنة بالفترة المرجعية 2005-1986 

RICCAR. 2017. Arab Climate Change Assessment Report. Beirut, E/ESCWA/SDPD/2017/RICCAR/Report.

بان كي مون، األمين العام لألمم المتحدة )2016-2007(



* تنويه : وقت اعداد هذا النشرة، كان التعاون بين اإلتحاد االوروبي وكل من سوريا وليبيا معلقًا، نظرًا لألوضاع السياسية في البلدين. 

مشروع كليما ميد

نمــوذج  تحقيــق  نحــو  المتوســط  البحــر  جنــوب  مــن  بلــدان  ثمــان  انتقــال  عمليــة  ميــد  كليمــا  مشــروع  يســاند 
ــر  ــرة التغّي ــة ظاه ــى مواجه ــادر عل ــة وق ــازات الدفيئ ــات الغ ــض انبعاث ــون منخف ــتدامة، يك ــة المس ــل للتنمي فاع
المناخــي التــي تواجههــا. وذلــك عــن طريــق مســاندة عمليــة تأميــن الطاقــة، وزيــادة القــدرات علــى التكّيــف 
وســلطات  عــّدة  حكوميــة  مؤسســات  المشــروع  أنشــطة  مــن  يســتفيد  وســوف  الظاهــرة.  تلــك  تأثيــرات  مــع 
محليــة وجهــات غيــر حكوميــة واخــرى عالميــة معنّيــة بتغّيــر المنــاخ، فــي كّل مــن الجزائــر ومصــر وإســرائيل 

وتونــس. وفلســطين  والمغــرب  ولبنــان  واألردن 

حــول  منظــم  إقليمــي  سياســي  حــوار  وتعزيــز  الجنوبــي  الجــوار  شــركاء  مــع  موثوقــة  عاقــات  بنــاء  وأثنــاء 
ــل  ــم العم ــى تعمي ــل عل ــاخ وتعم ــر المن ــة تّغي ــم حوكم ــوف تدع ــد س ــطة كليما-مي ــإن أنش ــي، ف ــل المناخ العم

المناخــي فــي كل بلــد مــن البلــدان، وذلــك عــن طريــق:

مســتوى  علــى  المســتدامة  والطاقــة  المنــاخ  واســتراتيجيات  سياســات  وتنفيــذ  صياغــة  عمليــة  مســاندة   .
والمــدن. الحكوميــة  االجهــزة 

الطاقــة  عمــل  خطــط  إعــداد  علــى  لمســاعدتها  المحليــة  للســلطات  خصيصــً  المصّمــم  التدريــب  توفيــر   .
SEACAPs( وهــذا بالتوافــق مــع قواعــد الميثــاق العالمــي لرؤســاء المحليــات والمــدن.  المســتدامة والمنــاخ )
كمشــاريع  والمحليــة  الوطنيــة  الســلطات  بواســطة  تنفيذهــا  ليتــم  الفعليــة  اإلجــراءات  مــن  عــدد  تحديــد   .

للتكــرار.  قابلــة  نموذجيــة 
المشــروعات  تمويــل  تســيير  بهــدف  تمويليــة  آلليــات  والتأســيس  المنــاخ  مجــال  فــي  االســتثمارات  تســهيل   .

بالمنــاخ.   المتعلقــة 
المعرفــة  وزيــادة  التــآزر  تقويــة  نحــو  الصلــة  ذات  اإلقليميــة  والمبــادرات  الفاعلــة  الجهــات  مــع  التواصــل   .

النشــاطات.  وتكامــل  المشــتركة 

علــى  المشــاركة  البلــدان  مــن  بلــد  كل  قــدرات  بتحســين  كليما-ميــد  مشــروع  يقــوم  ســوف  عامــة،  وبصــورة 
NDCs(، وعلــى اعــداد خطــط التكّيــف  تنفيــذ إجــراءات »المســاهمات الوطنيــة المحــددة لتقليــل االنبعاثــات« )
MRV( المتعلقــة  والتخفيــف مــن اآلثــار الناجمــة وتحضيــر تقاريــر ودراســات انشــطة القيــاس واإلبــاغ والتدقيــق )

المســاهمات.   بتلــك 

اســتهل مشــروع كليما-ميــد نشــاطه فــي يونيــو 2018، بتمويــل كامــل مــن االتحاد األوروبي.




