
               

 
 

 بیان صحفي
 

 المرونة ومساھمات الشبابالتمویل و: (MEDCOP21) في منطقة البحر األبیض المتوسط تغیر المناخ

 الشباب وشبكات والقطاع الخاص التنمیة ووكاالت ممثلي مختلف الحكومات یدعو مركز التكامل المتوسطي
 لمناقشة وتطویر برامج مشتركة لمواجھة تغیرات المناخ 

 
تمویل مشاریع الحد من تغیر المناخ و عمل فنیة حول  ورشةنظم مركز التكامل المتوسطي إجتماعا رفیع المستوى و  – 2015یونیو  5، فرنسا،مرسیلیا

ف الحكومات و السیاق. و شارك في ھذه التظاھرات كل من ممثلي مختلتعزیز مرونة المدن و سلط الضوء على دور و إسھامات الشباب في ھذا 
خ و تعزیز السلطات المحلیة، و وكاالت التنمیة، والجمعیات والمؤسسات الخاصة وشبكات الشباب لمناقشة و تطویر برامج مشتركة لمواجھة تغیرات المنا

 المرونة.
 

ز على لمجتمع المدني للبحر األبیض المتوسط من أجل المناخ، و ھو حدث إقلیمي یرتك، منتدى اMEDCOP21و قد ُنظمت ھذه الفعالیات في إطار 
اإلطاریة بشأن تغیر المناخ المزمع انعقادھا في  منطقة البحر األبیض المتوسط و یمھد للدورة الواحدة و العشرون لمؤتمر األطراف التفاقیة األمم المتحدة

السلطات المحلیة لمنطقة برفنس ألب كوت دازور تحت رعایة و بحضور ذا الحدث اإلقلیمي من تنظیم . ھ2015دجنبر  11نونبر إلى  30باریس من 
رحات و ترئیس الجمھوریة الفرنسیة السید فرنسوا ھوالند، و یھدف إلى جمع كل األطراف المعنیة في منطقة المتوسط للمناقشة و السعي إلى صیاغة مق

 للتعاون و خطوة ھامة لتعزیز التكامل بین بلدان المنطقة. المناخ محورا أساسیاً مكافحة تغیر  مشاریع مشتركة و جعل من
 

ب دراسة حسالنقاش حول تغیر المناخ ضرورة ملحة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا ألنھا من المناطق األكثر عرضة ألخطار المناخ في العالم. و ب
 درجات مئویة، وخاصة بسبب الزیادة الكبیرة المتوقعة في  4ًسواء مع ارتفاع حرارة العالم درجتین أو ستتأثر بشدة حدیثة للبنك الدولي، فإن المنطقة 

في توفر المیاه، والتداعیات المتوقعة على األمن الغذائي بالمنطقة. (تقریر البنك الدولي "اخفضوا  نخفاض الملموسواإل موجات الحرارة المتطرفة،
خي الجدید").الحرارة: مواجھة الواقع المنا  

 
منظمة على التكیف مع تغیر المناخ والتخفیف من تأثیره ھي منافع عامة عالمیة. لن یتم توفیر ھذه المنافع بالشكل الكافي إن تصرفت كل دولة أو كل "

بین دول المنطقة و وكاالت " یقول مراد الزین، مدیر مركز التكامل المتوسطي. و أضاف: "ھدفنا في مركز التكامل المتوسطي ھو تشجیع الحوار حدة
 التنمیة و األوساط األكادیمیة و المجتمع المدني حول كیفیة مواجھة تحدیات تغیر المناخ و الحد من تأثیراتھ في المنطقة بشكل جماعي." 

 
بیض ة المشاریع في منطقة البحر األن مائدة مستدیرة رفیعة المستوى حول موضوع "التنمیة و تغیر المناخ: تمویل و ھندسالفعالیة األولى كانت عبارة ع

وكان الھدف من ھذه  . (GERES)مع مجموعة الطاقات المتجددة و البیئة و التضامن  ظمت من طرف مركز التكامل المتوسطي بشراكةٍ المتوسط". و نُ 
مویة تنفعال و مثمر عن سبل توفیر التمویل الالزم لتطویر و ھندسة مشاریع  المائدة المستدیرة إشراك جمیع األطراف أصحاب المصلحة في نقاشٍ 

مشاركا من بینھم مسؤولون حكومیون و ممثلو وكاالت التنمیة و المجتمع المدني و القطاع  20راعیة للظروف المناخیة. شارك في ھذه المناقشات مُ 
حول تحدید مستوى التمویل الالزم إلنھاء ظاھرة االحتباس سط. تمحورت النقاشات الخاص و جمعیات الشباب من مختلف بلدان البحر األبیض المتو

ابیر في منطقة البحر األبیض المتوسط، وكذلك التد یوفق بین احتیاجات االستثمار و خدمات مراعیة للبیئة و التنمیة مرن الحراري وسبل تعزیز اقتصاد
      ع.الزم تطبیقھا للحفاظ على استمراریة ھذه المشاریلا

  
ة مركز مكافحعمل حول "تعزیز المرونة لمواجھة تغیر المناخ" ُنظمت من طرف مركز التكامل المتوسطي بتعاون مع  الثانیة تألفت من ورشةالفعالیة 
 المخاطر

(Pôle de Compétitivité Risque)  و مركز الدراسات والخبرات المتخصص في المخاطر، والبیئة، والنقل والتنمیة(CEREMA) عرض  اولت الورشةتن
المرونة باعتبارھا استراتیجیة فعالة للتكیف مع تغیر المناخ. كما تم تقدیم أمثلة من الواقع عن المخاطر الناتجة عن تغیر المناخ و التشدید على مفھوم 

تعزز  ین مختلف األطراف لصیاغة و تفعیل سیاساتالتدابیر المعتمدة في بلدان شمال و جنوب البحر األبیض المتوسط و استعراض سبل تكثیف الجھود ب
 المرونة. 

 
نظم مركز التكامل المتوسطي أنشطة تھدف إلى إبراز  –فعالیة موازیة تستھدف عموم الجماھیر  – ’Village des Solutions‘ حلول'الفي إطار 'قریة 

تمیزت بالدینامیة و أتاحت لمجموعة من الشباب من بلدان المتوسط ة دور الشباب في مواجھة تغیر المناخ. شملت ھذه األنشطة عرضا للصور و مناظر
 الفرصة لتقدیم مبادراتھم و التعبیر عن آرائھم. 

 
شراكة إعالمیة مع ب و (European Investment Bank)ونّظم مركز التكامل المتوسطي ھذه الفعالیات الثالث بدعم من بنك االستثمار األوروبي  

 .موندفرانس میدیا مجموعة 
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تبادل  یض المتوسط من أجلمركز التكامل المتوسطي محفل تجتمع فیھ وكاالت التنمیة والحكومات والسلطات المحلیة والمجتمع المدني من جمیع أنحاء منطقة البحر األب
مركز التكامل المتوسطي الي مساعدة البلدان، من  المعرفة ومناقشة السیاسات العامة، وتحدید الحلول الالزمة لمعالجة التحدیات الرئیسیة التي تواجھ المنطقة. و یھدف



               

 
خالل توفیر حلول مبتكرة، على تحقیق اإلصالحات الجوھریة وتعزیز التكامل في منطقة البحر األبیض المتوسط. 
و أعضاء المركز ھم مصر، فرنسا، إیطالیا، األردن، لبنان، المغرب، السلطة الفلسطینیة، تونس، مدینة مرسیلیا، 

  .   فنس الب كوت دازور، البنك األوروبي لالستثمار ومجموعة البنك الدوليمنطقة برو
    cmimarseille; Twitter: /cmimarseilleFacebook:  www.cmimarseille.orgWeb:  #MyClimateMySolution@;   #مناخي_مسؤولیتي: للمزید
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:لالتصال  

 znahas@worldbank.org ,04677242 6 33 00 المتوسطي، التكامل مركز في االتصاالت السیدة زین نحاس، مسؤولة
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