
GreenClimateCities Program
من �أجل انبعااثت وخماطر تمنية �أقل للمدن

برانمج “املدن اخلرضاء املواِجة لتحدايت تغري املناخ” )غرين الكميت �سيتزي(

www.iclei.org/gcc



 

يوفر الربنامجGCC للمجتمعات إمكانية الولوج إىل:الفاعلني املعنيني بربنامج غرين كالميت سيتيز GCC؟

ميكن �أن يقدم الربانمج توجهيا لصناع القرار ال�سيايس والتقنيني اذلين يرشفون عىل وضع 

آاثر تغري املناخ يف وتنفيذ جود التخفيف من �

 جممتعاهتم.

ميكن لأي حكومة حملية الاخنراط والا�ستفادة من هذا الربانمج، بغض النظر عن جحمها 

�أو موقعها اجلغرايف �أو م�ستوى التمنية هبا. من �أجل التعرف �أكرث عىل الفرص املتاحة، يرىج 

قلميمك يف نطاق اختصاصه اجملايل، وذكل من خالل  التصال ابملكتب الإقلميي اذلي يدخل اإ

 موقع منظمة احلكومات احمللية من �أجل الا�ستدامة عىل الرابط التايل:

http://ww.iclei.org/contacts 

ما الذي ستستفيدون منه من خالل الربنامج؟
يواكب الربامج �أعامل احلكومات �واء يف تقليص الانبعااثت �أو حتقيق احلياد الكربوين، وذكل 

عرب دمع تكثيف جود مواجة التغريات املناخية وم�اعي الا�ستجابة للمعايري ادلولية وتقدمي 

التقارير اإىل منصة عاملية، وكذا حت�ني وتتبع الأداء.

من خالل دمع الربانمج، �تمتكن حكومتمك من:

تطوير قدرات مؤ��اتية لتحقيق تمنية منخفضة الانبعااثت؛	 

تعزيز تقدير الإماكانت احمللية ونقاط القوة عىل امل�ستوى احمليل؛	 

وضع �أو تكييف املقارابت والهيالك دلمج التمنية منخفضة الانبعااثت يف اخملططات 	 

وال�سيا�ات واملشاريع احلرضية عرب القطاعات والإدارات البدلية؛

اإرشاك ومتكني الفاعلني بشلك �أكرب؛	 

اعامتد اإ�رتاتيجية فعاةل لتحقيق الأهداف والغاايت املرجوة؛	 

تعزيز الرشوط املواتية من خالل اعامتد وتكييف ال�سيا�ات والنصوص التنظميية؛	 

آليات لتنفيذ الربامج واملشاريع؛	  وضع �

عداد التقارير؛	  حت�ني قدرات الرصد واإ

براز النتاجئ و�أوجه التقدم بشفافية ومصداقية.	  اإ

 	http://www.iclei.org/gpc  لربوتوكول ادلويل لقوامئ جرد الغازات ادلفيئة

عداد التقارير والتدقيق وقوامئ املراجعة	  طار القياس واإ اإ

آليات التشاور مع الفاعلني املعنيني	  �

آليات حتديد الأولوايت	  �يناريوهات تقليص الانبعااثت و�

لكرتوين لتحديد ن�ب الغازات ادلفيئة مع قامئة جرد هذه الغازات 	  برانمج اإ

www.heat.org   www.clearpath.global :ووظائف التخطيط

منصة احللول www.solutions-gateway.org مبا يف ذكل التوجيه عىل 	 

م�ستوى اختيار مناذج المتويل املنا�سبة

 	http://tinyurl.com/poolofexperts قامئة اخلرباء

املنصة ادلولية للتقارير العاملية )the carbonn® Climate Registry( اخلاصة 	 

www.carbonn.org ابلتقارير احمللية واجلهوية للجهود املبذوةل من �أجل املناخ



ماهو برنامج “غرين كالميت سيتيز”)GCC(؟ لإن اكن تغري املناخ واقعا قامئا فاإن الفاعل احمليل شلك عىل ادلوام جهبة �أ�ا�سية ملواجة 

حتدايته وماكحفته، ويه مواجة ل ميكن �أن تكون فعاةل دون الاخنراط الا�تبايق وامل�سمتر 

للمدن يف مجيع �أحناء العامل.

 )GCCيهنل برانمج »املدن اخلرضاء املواِجة لتحدايت تغري املناخ« )غرين الكميت �سيتزي

من خربة وجتربة متتد عىل مدى 25 �سنة محلةل »املدن من �أجل حامية املناخ« اليت �أطلقهتا 

منظمة املدن ادلولية )منظمة احلكومات احمللية من �أجل الا�ستدامة - ICLEI(، اليت تعترب 

�أول و�أكرب حركة للحكومات احمللية يف جمال مواجة حتدايت تغري املناخ عىل الصعيد العاملي.

يرفع برانمج »غرين الكميت �سيتزي« التخطيط والعمل احمليل اإىل م�ستوى �أعىل، ويشلك 

�أكرث الطرق فعالية للمدن للم�امهة يف تنفيذ اتفاق ابريس اذلي �أشاد العامل ب�أهدافه وخمرجاته 

خالل مؤمتر املناخ )كوب COP21 (، خاصة �أن من ش�أنه دمع تنفيذ امل�اهامت احملددة 

وطنيا.

تتلخص اإ�رتاتيجيتنا يف تكريس وتعزيز قمينا العريقة و�أهدافنا وطريقة اشستغالنا، من خالل 

تقدمي �أفاكر وابتاكرات جديدة وتعزيز املامر�ات الفضىل والتجارب الناحجة.

يدمع برانمج »غرين الكميت �سيتزي«، اذلي �أطلقته منظمة املدن ادلولية ICLEI ، اجملمتعات 

احمللية اليت توجد يف خط املواجة مع التحدايت املناخية وتبحث عن �سبل رفع حتدايت 

وفرص المنو احلرضي والاقتصاد الأخرض والبنية التحتية اخلرضاء وتنهتج م�ارات تمنية تروم 

خفض م�ستوى الانبعااثت.

تقوم مهنجية الربانمج عىل ت�ع راكئز وخطوات تتيح الا�ستفادة من الأدوات والآليات 

واملامر�ات الفضىل وادلمع عل م�ستوى التدبري.

 

طار ينا�ب متطلبات احلكومة احمللية من �أجل دمعها وتوجهيها يف اجملالت 	  توجيه واإ

دراج التمنية القامئة عىل  املرتبطة ابلتحليل والعمل وترسيع وترية الأداء من خالل اإ

تقليص الانبعااثت يف �سيا�ات التمنية احلرضية وخططها وم�اراهتا؛

َّة ل�تيعاب �سياقات خمتلفة، مما ي�مح لأي مدينة �أو بدلة �أو مقاطعة 	  مقاربة مرنة ُمجرب

ابلخنراط والعمل وفق وتريهتا اخلاصة؛

براز الالزتام احمليل والقدرات املتوفرة والنتاجئ احملصل 	  آلية للقياس والتتبع والتدقيق  لإ �

علهيا؛

مجموعة وا�عة من الآليات والإطارات التوجهيية دلمع فعالية اجلهود احمللية من �أجل 	 

املناخ، وذكل من خالل مد املعنيني ابلأمر خبربات يف جمالت متعددة، ويف جمال 

اتحة فرص تقامس التجارب واملامر�ات بني النظراء؛ تعزيز القدرات وكذا اإ

شسبكة دولية للمدن والبدلات ملزتمة ابلتصدي لتغري املناخ وحتقيق تمنية م�ستدامة، 	 

من خالل الرتكزي عىل الهنوض ابلعنرص البرشي ووضع ال�سيا�ات وتوفري المتويل 

وتوظيف التكنولوجيا؛

توجهيات بش�أن �سبل تعزيز وتطوير احلوار والتعاون بني الفاعلني عىل امل�ستوى احمليل 	 

والوطين لتعزيز العمل واجلهود من �أجل املناخ ابلبدل املعين.
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لالتصال بنا:مرحبا بكم مبنظمة الحكومات املحلية من أجل االستدامة!

بدعم من:

تعد منظمة املدن ادلولية ICLEI شسبكة رائدة تضم يف عضويهتا �أكرث من �ألف مدينة وبدلة 

ملزتمة ببناء م�ستقبل م�ستدام. من خالل م�اعدة �أعضائنا جلعل مدهنم مدان م�ستدامة، 

منخفضة الكربون، مقاومة، ذات تنوع حيوي، ت�ستغل مواردها بكفاءة، حصية و�عيدة، 

ننا نؤثر عىل �أكرث من 25% من �اكنة  تعمتد عىل الاقتصاد الأخرض والبىن التحتية اذلكية، فاإ

العامل ابجملال احلرضي.

قلمييا وقطراي تقدم مجموعة وا�عة من اخلدمات مل�اعدة  تضم شسبكة املنظمة 17 مكتبا اإ

احلكومات احمللية عىل �أخذ زمام الأمور وتقليص انبعااثهتا �أو لتصبح حمايدة الكربون. من 

آليات �أخرى،  خالل تقدمي الا�تشارات وتوفري برجميات جلرد غازات الاحتباس احلراري و�

وتقامس املعارف وامل�اعدة التقنية، ميكن للمنظمة �أن ت�اعد املدن والبدلات يف م�ار حتولها 

اإىل مدن منخفضة الانبعااثت �أو حمايدة.

.URBAN LEDS متت طباعة هذه املطوية بدمع من الاحتاد الأورويب، من خالل مرشوع

الآراء الواردة يف هذه املطوية ل تعكس ب�أي حال من الأحوال 

الر�أي الرمسي لالحتاد الأورويب

ICLEI - منظمة احلكومات احمللية من �أجل الا�ستدامة

الأمانة العامة

carbonn® Bonn Center for Local Climate Action and Reporting 

عداد التقارير مركز ®carbonn بون للعمل املناخ احمليل واإ

carbonn@iclei.org :الربيد الإلكرتوين

www.iclei.org/gcc :املوقع الإلكرتوين

قلميية املاكتب الإ

http://www.iclei.org/contacts  
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