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تحويل طموح المناخ إلى افعال 

يهــدف ميثــاق رؤســاء مــدن البحــر المتوســط إلــى تنظيــم وحــث المــدن والحكومــات المحليــة لتكــون مســاهمين 
نشــطين فــي حــل المنــاخ العالمــي. تعمــل المبــادرة علــى تمكيــن الحكومــات المحليــة مــن تنفيــذ إجــراءات المنــاخ 
ــدن  ــاء م ــاق رؤس ــع ميث ــك، م ــى ذل ــة عل ــة. با�ضاف ــة الملموس ــادرات المحلي ــات والمب ــالل السياس ــن خ ــة م والطاق
البحــر المتوســط، تزيــد المــدن مــن ظهورهــا الدولــي وفــرص التعــاون مــع مجموعــة واســعة مــن الجهــات 

التمويلية ا�قليمية والوطنية والعالمية.

ــخص  ــون ش ــرين ملي ــة وعش ــي خمس ــة ال ــة با�ضاف ــرين دول ــن عش ــر م ــن أكث ــدن م ــات الم ــزم مئ ــى ا¬ن، الت حت
بمبــادرة ميثــاق رؤســاء مــدن البحــر المتوســط. مًعــا، يخلقــون زخًمــا تمــس الحاجــة إليــه مــن أجــل التغييــر ويضمنــون 

مستقبًلا أفضل لمواطنيهم. ويوًما بعد يوم، تنضم مدن أخرى الي الميثاق.

ــاذ  ــى اتخ ــو إل ــا. ويدع ــي عصرن ــة ف ــة والمحلي ــات العالمي ــر التحدي ــد أكب ــو أح ــل وه ــدث بالفع ــاخ يح ــر المن إن تغي
إجــراءات فوريــة وتعــاون بشــأن التكيــف، والمرونــة، والتخفيــف، والتنميــة منخفضــة االنبعاثــات، والوصــول إلــى 

الطاقة المستدامة بين السلطات المحلية وا�قليمية والوطنية من جميع أنحاء العالم. 
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ميثــاق رؤســاء مــدن البحــر المتوســط، CoM Med، هــو ميثــاق إقليمــي ضمــن الميثــاق العالمــي لرؤســاء المــدن مــن 
أجل المناخ والطاقة. بتمويل من االتحاد اÁوروبي، يجمع CoM Med الحكومات المحلية المتوسطية في كفاحها 
ــق  ــد وتحقي ــدن بتحدي ــمح للم ــة تس ــادرة طوعي ــي مب ــط ه ــر المتوس ــدن البح ــاء م ــاق رؤس ــاخ. ميث ــر المن ــد تغي ض
ــات والعمــل المناخــي، والتــي حددتهــا بنفســها بمــا يتماشــى مــع  أهــداف طموحــة وواقعيــة للحــد مــن االنبعاث

.(NDCs) وتلك المساهمات المحددة وطنيا (GCoM) متطلبات كل من الميثاق العالمي لرؤساء المدن

تــم إنشــاء وتطويــر CoM Med ضمــن مشــروع كليمــا- ميــد لدعــم الســلطات المحليــة في ســعيها �عــداد وتنفيذ 
.COM بما يتماشى مع متطلبات (SEACAPs) خطط عمل الوصول للطاقة المستدامة والمناخ

ــرائيل، اÁردن،  ــر، إس ــر، مص ــة: الجزائ ــدان التالي ــن البل ــة م ــات المحلي ــدن والحكوم ــي للم ــف إقليم ــو تحال CoM Med ه

لبنــان، ليبيــا، المغــرب، فلســطين، ســوريا، تونــس، وكذلــك البحريــن، إيــران، العــراق، الكويــت، عمــان، قطــر والمملكــة 
العربية السعودية وا�مارات العربية المتحدة واليمن.

ُيمّكــن CoM Med المــدن والحكومــات المحليــة 
والشــبكات التــي تدعمهــا مــن ســد الفجــوة بيــن 
الطمــوح المناخــي وتنفيــذ االجــراءات. بدعــم مــن 
مــن  سياســي  وبتأييــد  اÁوروبيــة،  المفوضيــة 
يتحــد  المناخــي،  للعمــل  الخــاص  المبعــوث 
المتوســط  البحــر  مــدن  رؤســاء  ميثــاق  تحالــف 
ــذ  ــريع وتنفي ــزام بتس ــول االلت ــي ح ــكل جماع بش
ا�جــراءات المناخيــة فــي المــدن، باســتخدام ُنهــج 

محددة محلًيا بموجب مبدأ التناسق العالمي.

 
٢٠١٢ 

ــاق  ــد ميث ــة بتمدي ــة اÁوروبي ــت المفوضي قام
الجــوار  منطقــة  ليشــمل  البلديــات  رؤســاء 
إطــالق  خــالل  مــن  الجنوبيــة  اÁوروبيــة 
طاقــة                         "توفيــر  CES-MED.دعــم  مشــروع 
 ،CES-MED ،"نظيفــة لمــدن البحــر المتوســط
المــدن فــي االنضمــام إلــى ميثــاق رؤســاء 
التنميــة  بسياســات  وااللتــزام  البلديــات 
انعكســت  والتــي  الطموحــة،  المســتدامة 
ــبة  ــون بنس ــيد الكرب ــي أكس ــض ثان ــي خف ف

٢٠٪ بحلول عام ٢٠٢٠.

٢٠١٨

ميثــاق  ميــد   - كليمــا  مشــروع  يؤســس 
رؤســاء مــدن البحــر المتوســط مــع تعزيــز 
الوصــول  عمــل  خطــط  وتنفيــذ  إعــداد 
للطاقة المستدامة والمناخ (SEACAPs) التي 
ــيد  ــي أكس ــات ثان ــل انبعاث ــى تقلي ــدف إل ته

الكربون بنسبة ٤٠٪ بحلول عام ٢٠٢٠.

٢٠١٥
رؤســاء  لميثــاق  التوقيــع  حفــل  أول  عقــد 
الصخيــرات،  فــي  المتوســط  البحــر  مــدن 

المغرب

ــة  ــات المحلي ــادرة CoM Med الحكوم ــم مب تدع
ــد  ــة للح ــداف طموح ــد أه ــي تحدي ــاركة ف للمش
مــن مخاطــر المنــاخ واتخــاذ إجــراءات ملموســة 
لتحقيــق هــذه اÁهــداف. تعــزز المبــادرة كفــاح 
المــدن الطوعــي ضــد تغيــر المنــاخ وانتقالهــم 
نحــو  علــى  الكربــون.  منخفــض  اقتصــاد  إلــى 
ــات  ــات والحكوم ــاء البلدي ــتجيب رؤس ــد، يس متزاي
ــط  ــض المتوس ــر اÁبي ــر البح ــة عب ــة الملتزم المحلي
للدعــوة للعمــل مــع الــدول التــي تعمــل مــن أجــل 

تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

ذات  الطموحــة  الحلــول   CoM Med يدعــم 
التــي  القطاعــات  علــى  بالتركيــز  محلًيــا  الصلــة 
يكــون فيهــا للمــدن والحكومــات المحليــة التأثيــر 
ــط  ــالل خط ــن خ ــا م ــم اختياره ــي يت ــر، والت اÁكب
العمــل االســتراتيجية ذات اÁهــداف الملموســة 
ومراقبتهــا  وتنفيذهــا  تســجيلها  يتــم  التــي 

وإتاحتها للنشر.

تماشــيÒ مــع أهــداف الميثــاق العالمــي لرؤســاء 
المدن، يؤكد CoM Med على أهمية التخفيف من 
تغيــر المنــاخ والتكيــف معــه، والحــد مــن انبعاثــات 
غــازات االحتبــاس الحــراري وزيــادة الوصــول إلــى 

الطاقة المستدامة.

إطــالق مبــادرة ومنصــة ميثــاق رؤســاء مــدن 
البحر المتوسط ٢٠٢١



أحد عشر دافعا لالنضمام إلى ميثاق رؤساء مدن البحر المتوسط

 ٩
مليون نسمة

Òتقريب
خطة عمل الوصول إلى

الطاقة المستدامة
والمناخ قيد ا�عداد 

مدينة في جنوب
البحر اÁبيض المتوسط
ملتزمة بميثاق رؤساء
مدن البحر المتوسط

١٠٠

الخطوة ١ : يجب على السلطات 
المحلية التي ترغب في المشاركة 

في مبادرة ميثاق رؤساء مدن 
البحر المتوسط تقديم وثيقة 

االلتزام السياسي إلى المجلس 
المحلي لتسهيل مناقشة 
المجلس والدعم الرسمي.

الخطوة ٢ : بمجرد اعتماد قرار 
رسمي من قبل المجلس، يجب 
أعلى المدينة ارساله عبر البريد 

 CoM Med ا�لكتروني ل
وتفويض رئيس البلدية أو ممثل 
المجلس بالتوقيع على نموذج 

االنضمام إلى الميثاق.

الخطوة ٣ : بعد التوقيع، يجب على 
المدينة استكمال المعلومات عبر 
ا�نترنت وتحميل نموذج المشاركة 
الموقع؛ أخذ مالحظة بالخطوات 
التالية الموضحة في رسالة تأكيد 
بالبريد ا�لكتروني تم إرسالها إلى 

مجلس السلطة المحلية حول 
ا�رشادات الخاصة بالخطوات التالية 

�عداد SEACAP وتقديمها 
ومراقبتها.

والمشــاركة  الممارســات  أفضــل  إلــى  الوصــول 
قــدرات  تعزيــز  مــع  المعرفــة  تبــادل  فــي 

التخطيط في مجاالت المبادرة

تعزيــز التعــاون والدعــم مــن الســلطات الوطنيــة 
ودون الوطنية

زيــادة االعتــراف الدولــي وإبــراز إجــراءات الســلطات 
المحليــة فــي البحــر المتوســط فــي مجــال المنــاخ 

والطاقة

فرصــة للمســاهمة فــي تشــكيل سياســة المنــاخ 
والطاقة لبلدهم

مراجعــة  خــالل  مــن  مصداقيــة  ذات  التزامــات 
ورصد التقدم

فــرص ماليــة أفضــل لمشــاريعهم المحليــة فــي 
مجال المناخ والطاقة

ــاء  ــرات وبن ــادل الخب ــرة وتب ــل المبتك ــرص التواص ف
أو  المنتظمــة  اÁحــداث  خــالل  مــن  القــدرات 

الندوات أو المناقشات عبر ا�نترنت

ــواد وأدوات  ــاعدة) وم ــب مس ــي (مكت ــم عمل دع
إرشادية

الوصــول الســريع إلــى "خبــرة التميــز" ودراســات 
الحالة الملهمة

تســهيل التقييــم الذاتــي والتبــادل بيــن اÁقــران 
من خالل نموذج مشترك للرصد وا�بالغ

ــع  ــف م ــل للتكي ــل، قاب ــرن للعم ــي م ــار مرجع إط
االحتياجات المحلية

مجتمع ميثاق رؤساء مدن البحر المتوسط حتى ا�ن وتطوراته

االلتزام خطوة بخطوة

دول
أكثر من ١٢٢ ٢٤.٣٣١

لترجمــة التزامهــم السياســي إلــى اجــراءات ومشــاريع عمليــة، يلتــزم الموقعــون علــى الميثــاق بتقديــم، فــي 
غضــون عاميــن بعــد تاريــخ قــرار المجلــس المحلــي، قائمــة جــرد المســوحات اÁساســية النبعاثــات غــازات الدفيئــة 
ــول  ــة للوص ــل كامل ــة عم ــم خط ــب تقدي ــف. يج ــة والضع ــر المناخي ــم المخاط ــف وتقيي ــراءات التخفي ــع إج لتتب
ــاخ (SEACAP) تحــدد ا�جــراءات الرئيســية التــي يخططــون التخاذهــا فــي غضــون ثــالث  للطاقــة المســتدامة والمن

سنوات على اÁكثر بعد قرار المجلس المحلي.



  
 
  

 
 
  

 
  

 
 

دعم ميثاق رؤساء مدن البحر المتوسط

تشمل الخدمات ا¢خرى:

مكاتب المساعدة 

تقــدم خدمــات مكتــب المســاعدة فــي CoM Med للســلطات المحليــة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة المعلومــات 
والمشــورة والتوجيــه فــي عمليــة التســجيل الشــاملة، والدعــم المتعلــق باالنضمــام إلــى CoM Med، والمســاعدة 

في االستفسارات الفنية أثناء تطوير وتنفيذ SEACAPs وتجديد التزامهم.

الرباط - المغرب: عن الجزائر والمغرب
وتونس وإسرائيل

 fzelghabi@climamed.eu :اتصل
helpdesk@com-med.org

GCoM  عضو

بيروت - لبنان: لمصر واÁردن ولبنان 
وفلسطين.

 mmardam@climamed.eu  :اتصل
helpdesk@com-med.org

مســاعدة الموقعيــن علــى االستفســارات العامــة أو التقنيــة المتعلقــة بميثــاق رؤســاء مــدن البحــر   .
المتوسط والتزاماته.    

بنــاء قــدرات الموقعيــن مــن خــالل توفيــر التوجيــه والنمــاذج والنــدوات عبــر ا�نترنــت وورش العمــل   .
والمبادئ التوجيهية وغيرها من الوثائق القيمة.     

دعم تنفيذ أنشطة االتصال والترويج للبلديات  .
تســهيل أنشــطة التشــبيك ضمــن "الميثــاق العالمــي لرؤســاء البلديــات" و "ميثــاق مجتمــع الُعمــد".  .
االتصــال والتنســيق مــع مبــادرات االتحــاد اÁوروبــي والجهــات المانحــة اÁخــرى والبحــث عــن فــرص  .

تمويل تطوير وتنفيذ خطة عمل الوصول للطاقة المستدامة والمناخ.      
تحديد ا�جراءات المالية المناخية المحتملة في البلدان المستفيدة.  .

المســؤولية الوحيــدة عــن هــذا المنشــور تقــع علــى عاتــق المؤلــف. االتحــاد اÁوروبــي غيــر مســؤول عــن أي اســتخدام 
للمعلومات الواردة فيه.

Daily Crossing - الصورة صفحة ١ معتمدة من محمد كمال
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