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المحتويات

م اهم مخرجات اتفاقية باريس، ومؤتمرات األطراف في اتفاقية األم•

(COP-22)المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ 

ن منظور اإلسكوا في دعم البلدان العربية في قضايا تغيّر المناخ مور د•

الطاقة

التوصيات•
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( 2015ديسمبر /كانون األول )اهداف اتفاقية باريس 

تين االبقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية في حدود أقل بكثير من درجتين مئوي
درجة مئوية 1.5ومواصلة الجهود الى حصر ارتفاع درجة الحرارة في حد ال يتجاوز 

من القرن تحقيق موقف عالمي موحد الرتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة خالل النصف الثاني
الحالي

المحددة وطنياً  على أن يتم مراجعتها كل خمس (  NDCs)أعداد المساهمات المتتالية 
.سنوات

يم البلدان تقديم موارد مالية لمساعدة البلدان النامية في كل من التخفيف والتكيف، مع تقد
.  المتقدمة معلومات كمية ونوعية عن هذا الدعم كل عامين

مع حث البلدان المتقدمة على توفير الدعم في مجاالت التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات
.مراعاة احتياجات البلدان النامية وأولوياتها
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ة المؤتمر الثاني والعشرين لألطراف في اتفاقية األمم المتحد

2016مراكش في تغيّر المناخ بشأن اإلطارية

التوجيه بشأن االنتهاء من برنامج العمل في إطار اتفاقية باريس

ناء ضرورة أن يخدم صندوق التكيف اتفاق باريس، واعتماد الشروط المرجعية للجنة باريس حول ب
. القدرات

واألضرار الموافقة على خطة العمل الخمسية للجنة التنفيذية آللية وارسو الدولية لمعالجة الخسائر
المرتبطة بآثار تغير المناخ 

. تطوير ونقل تكنولوجيا المناخ من خالل آلية التكنولوجيا

.  عالميالتعامل مع التمويل طويل األجل وتوفير التمويل لصندوق المناخ األخضر ومرفق البيئة ال

ق االستفادة العمل على تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة في إطار تعزيز جهود الدول حول التكيف وتحقي
.  ودعمها2030من أجندة التنمية المستدامة 

ا خالل مؤتمر الوصول إلى صيغة نهائية لآلليات المتعلقة بالقرارات الصادرة لتنفيذ اتفاقية باريس العتماده
(.  COP-24)األطراف الرابع والعشرين 
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دامةاطار لتعزيز اجندة الطاقة المست: االتفاقات الدولية

الحد من االنبعاثات 
ير والتخفيف من آثار التغ

المناخي

تكثيف برامج تحسين
كفاءة الطاقة

تعزيز انشطة ومشاريع
الطاقة المتجددة 

دعم تكنولوجيا الوقود 
األحفوري المتقدمة واألنظف

يذ تحضير وتحديث تنف
المساهمات المحددة 

(NDCs)وطنيا 

ية تنفيذ السياسات الوطن
د للتنمية المستدامة والح

من الفقر

وضع دراسات للربط بين 
ة سياسات القطاعات المختلف
وخاصة الطاقة والمياه 

والغذاء

تعزيز البحث العلمي

إصالح سوق الطاقة بما في
ذلك ترشيد أسعار الطاقة

االستثمار في جميع 
حلقات الطاقة

اريس الترابط بين اتفاقية ب
والمفاوضات االممية 

الدولية االخرى

خطة التنمية المستدامة 
، واهداف التنمية 2030

SDGs

المفاوضات الدولية حول
تمويل التنمية، 

الخطة الحضرية الجديدة

((HABITAT III

مبادرة االمين العام لألمم 
ن المتحدة التي تهدف الى تأمي

الطاقة المستدامة 
(SE4ALL)للجميع
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ر المناخ اإلسكوا في دعم البلدان العربية في قضايا تغيّ ور د

من منظور الطاقة

قضايا تغيّر قدرات صانعي السياسات والمفاوضين العرب المعنيين ببناء •

باريس؛المناخ وآليات تنفيذ اتفاق 

المناخقدرة حكومات الدول األعضاء للتعامل مع تغير تعزيز •

على الصعيد الوطنيالمقررةالمساهمات•

التمويل من خالل صندوق المناخ األخضر•

(CCUS)اقتناص واستخدام وتخزين الكربون •

واالهداف المتصلة13الهدف : 2030التنمية المستدامة لعام خطة •

ائية وقابلية تأثر لمبادرة اإلقليمية لتقييم تأثير تغيّر المناخ على الموارد الما•

(RICCARمبادرة ٌ)القطاعات االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية 
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بناء قدرات المفاوضين العرب بشأن تغيّر المناخ

ر المناخورشات عمل تدريبية إقليمية لتنمية قدرات المفاوضين العرب حول تغي

(2013أكتوبر 24-22)عمان : 1الحلقة 

(2014مايو 28-26)عمان : 2الحلقة 

(2014نوفمبر 13-11)الكويت : 3الحلقة 

(2015مايو 21-19)الدوحة : 4الحلقة 

(2015نوفمبر 19-17)القاهرة : 5الحلقة 

(2016أبريل 6-3)القاهرة : 6الحلقة 

(2016سبتمبر 29-25)الرباط : 7الحلقة 

(2017أبريل 13-10)بيروت : 8الحلقة 

اق اآلثار القانونية المترتبة على اتف( 1: )هذه الورش تناولت

كيفية ( 3)المالية لالتفاقية، مفهوم اآللية تعزيز ( 2)باريس، 

إطار)األخضرصندوق المناخ الوصول إلى التمويل من خالل 

ز تقديم الدعم التكنولوجي من خالل مرك( 4)و ( التعاون العالمي

بهدف مساعدة الدول على ،(CTCN)تكنولوجيا المناخ وشبكة 

ددة تحقيق األهداف المنصوص عليها في تلك المساهمات المح

(.مراكز البيانات الوطنية)وطنيا 
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تعزيز قدرة حكومات الدول األعضاء للتعامل مع تغير المناخ

(NDCs)وطنياً المقررةالمساهمات

غير المناخ تقارير عن المساهمات المقررة وطنياً  في سياق اتفاقية األمم المتحدة االطارية لت160-•

٪ من االنبعاثات العالمية 98.6تشمل 

( ما عدا ليبيا، فلسطين وسوريا)بلدا عربيا 19منها •

ادية تحتوي العديد من هذه التقارير على اهداف عالية المستوى وتتضمن كافة المجاالت االقتص•

ولكنها ال تتضمن كافة القطاعات أو تكلفة كاملة لتحقيق تلك األهداف

دول اهداف النبعاثات 7النبعاثات الغازات الدفيئة ، عربية االهداف دولة 11في مجال التخفيف، حددت •

األهداف، دول قدمت اإلجراءات للوصول الى تلك 7الغازات األخرى، 

اعة والصحة من اهم التكيًف حددت  جميع الدول العربية ان قطاعات الموارد المائية، الزرفي مجال •

القطاعات التي سيتم التطرق لها في سياساتها

189لي حوا)دول عربية تقديرها لتكلفة تنفيذ التدابير المذكورة في مساهماتها  9حددت التمويل في مجال •

(   بليون دوالر امريكي
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تعزيز قدرة حكومات الدول األعضاء للتعامل مع تغير المناخ

األخضرصندوق المناخ من خالل التمويل 

األخضرالمناخبصندوقمعينةوطنيةسلطةأوتنسيقمراكزعينعربيابلدا19•

:العربيةالدولفي2بينهامناألخضرالمناخصندوقلدىمعتمدمشروع35•

مشروعالاستثمارإجماليمتدهورة،بيئةفياألرجانبساتينتطوير:المغرب1.

مليون39.3بقيمةاألخضرالمناخصندوقمنمنحةدوالر،مليون49.2

2016أكتوبرفيعليهاالموافقةتمتدوالر،

لدانبعدةيتضمنالمستدامةالطاقةتمويللتعزيزالدولمنلمجموعةمشروع2.

1.4المشروعاستثماراتإجمالي.وتونسالمغرب،األردنمصر،:عربية

قرضدوالر،مليون34بقيمةاألخضرالمناخصندوقمنمنحةدوالر،مليار

فيعليهالموافقةتمتدوالر،مليون344بقيمةاألخضرالمناخصندوقمن

2016أكتوبر
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مناختعزيز قدرة حكومات الدول األعضاء للتعامل مع تغير ال

(CCUS)الكربون واستخدام وتخزين اقتناص 

ة ُ في إزالة الكربون من أنظمة الطاقتعتبر هذه التكنولوجيا عنصر هام •

باس االحتفي تخفيض انبعاثات غازات المساهمةيمكنهاالعالمية، حيث 

٢٠٥٠٪ بحلول عام ١٣الحراري بنسبة حوالي 

اكلفتهخفض المشروعات على نطاق واسع هذهانتشار مثل يتطلب •

آليات سوق ذات جدوى عن زيادة سعة خالل تطوير من االستثمارية 

الجيولوجيالتخزين 

ع أنحاء الكربون وتخزينه في جميالقتناص مشروعات جارية بالفعل توجد •

.  لم تنتشر على نطاق واسعأنهاإال العالم، 

لبعض الدول العربية تذكر ( NDC’s)المساهمات المحددة وطنياً تقارير •

ات البحرين، مصر، العراق، السعودية، االمار: هذه التكنولوجيا بوضوح

المتحدةالعربية 
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2030خطة التنمية المستدامة لعام 

الغايات والوسائل: 13الهدف 

اتخاذ إجراءات عاجلة 
ارهللتصدي لتغير المناخ وآث

: 1الغاية 

تعزيز المرونة 
والقدرة على 

الصمود في مواجهة 
األخطار المرتبطة 
بالمناخ والكوارث 

ع الطبيعية في جمي
البلدان، وتعزيز 

القدرة على التكيف
مع تلك األخطار

: 2الغاية 

إدماج التدابير
ير المتعلقة بتغ

المناخ في 
السياسات 
ات واالستراتيجي

والتخطيط على
يالصعيد الوطن

: 3الغاية 

يم تحسين التعل
وإذكاء الوعي 

والقدرات 
البشرية 

والمؤسسية 
للتخفيف من 
تغير المناخ، 
والتكيف معه،

والحد من أثره 
واإلنذار المبكر

به

انالبلدمناألطرافبهتعهدتمانفيذت(أ

دةالمتحاألمماتفاقيةفيالنموالمتقدمة

التزاممنالمناختغيربشأناإلطارية

قدرهلمبلغالمشتركةالتعبئةبهدف

بحلولسنويادوالربليون100

لتلبيةالمصادرجميعمن2020عام

سياقفيالنامية،البلداناحتياجات

وشفافيةالمجديةالتخفيفإجراءات

فياخللمناألخضرالصندوقوجعلالتنفيذ،

سبرأتزويدهطريقعنكاملتشغيلحالة

ممكنوقتأقربفيالمال

آليات تحسين مستوى قدرات تعزيز ( ب

غير التخطيط واإلدارة الفعالين المتعلقين بت

المناخ في أقل البلدان نموا، والدول 

الجزرية الصغيرة النامية، بما في ذلك 

التركيز على النساء والشباب والمجتمعات

المحلية والمهمشة
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2030خطة التنمية المستدامة لعام 

لبيئةترابط وثيق بين األهداف، وخاصة تلك المتعلقة بالموارد الطبيعية وا



13

القطاعات اإلقليمية لتقييم تأثير تغيّر المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثرالمبادرة 
(ريكارمبادرة )االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية 

موارد المياه العذبة في المنطقة العربية من خالل مبادرة إقليمية على تقييم تأثير تغير المناخ 

تشاورية ومتكاملة تسعى إلى تحديد هذا الضعف االجتماعي واالقتصادي والبيئي الناجم عن آثار 

.اإلقليميةعلى الخصوصيات تغير المناخ على الموارد المائية ويستند 

التقييم المتكامل لتغيّر المناخ في المنطقة

التقييمالمفاوضات التكيف تخفيف االثار
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لالسكوااللجنة التنفيذيّة التابعة 

دور اللجنة :

توجيه وتنسيق أنشطة اللجنة في الفترة ما بين الدورات الوزارية•

تتابع تنفيذ التوصيات وتطبيق جدول االعمال التي تمت مناقشتها•

دامة لعام متابعة القضايا اإلقليمية والعالمية المهمة بما في ذلك خطة التنمية المست•

2030.

تعقد اجتماعاتها مرة كل ستة اشهر، حيث عقد االجتماع الثالث للجنة في الرباط ،

.  2017مايو /أيار7-6المغرب من 
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الثالث للجنة التنفيذيّةمخرجات االجتماع اهم 

لالسكواالتابعة 

اهم التوصيات المتعلقة بإدارة سياسات التنمية المستدامة هي  :

تغير ي مجالباألنشطة التي نفذتها اإلسكوا لبناء قدرات المفاوضين العرب فالترحيب •

إيالء اهتمام خاصالمناخ، واستمرار هذه األنشطة من أجل المشاركة الفعالة، مع أهمية 

لية الدولتوفير التدريب حول إعداد المشاريع للحصول على التمويل من الصناديق

؛المناخالمعنية بتغير 

تغير إلمكانية إنشاء مركز عربي لإلى األمانة التنفيذية إعداد تصور متكامل الطلب •

رى، ، على غرار لجان إقليمية أخالمناخ في المنطقة العربية داخل األمانة التنفيذية

واألنشطةعلى أن يشمل هذا التصور األهداف المرجوة من المركز ومصادر التمويل،

ذية؛التنفيالممكن تنفيذها، ويتم عرض هذا التصور على االجتماع المقبل للجنة 

ة وسائل مساندة الدول العربية لتضمين خططها الوطنياألمانة التنفيذية في استمرار •

مستدامة وبما بما يدعم تحقيق التنمية التسخير واستثمار التكنولوجيا من أجل التنمية،

لنمو الشامل، يق ايشجع التوجه لالقتصاد الرقمي والمجتمعات الذكية وابداع الشباب لتحق

المحرز لتقدموإيالء اهتمام خاص بتضمين الشباب في هذا اإلطار، وتقديم تقرير عن ا

؛الجتماع اللجنة التنفيذية الرابع



أنشطة االسكوا المستقبلية

اعداد ورشة عمل من 
منظور الترابط بين 
وت الطاقة والمياه في بير

، 2017يوليو /في تموز
الطاقة حولحول 

المتجددة وأخرى حول 
دن، التكنولوجيات في األر

2017سبتمبر /في أيلول

تنظيم حلقات عمل 
إقليمية لدعم بناء 
قدرات صانعي 

السياسات 
والمفاوضين العرب

المشاركة في 
مؤتمر األطراف 
الثالث والعشرين 

بون، تشرين )
نوفمبر /الثاني

2017)

تحديد األولويات 
بناء الخطط ل

االستراتيجية 
للتصدي لتغير 
المناخ في اطار 

اريستنفيذ اتفاقية ب

مركز معرفة اعداد 
اقليمي لتغير المناخ

بادل يعزز آلية إقليمية لت
المعرفة

منبر إلكتروني لدعمو
استناد السياسات إلى
مل البحث العلمي في الع
بشأن تغيّر المناخ

عم التواصل بيند
الدول وصندوق 
المناخ األخضر 
لتنفيذ مشروعات

فالتكيف والتخفي

التركيز على 
موضوع نقل 

دة التكنولوجيا لمساع
الدول في التصدي 

ناء للتغير المناخي وب
القدرات أو توعية 

الدول حولها



األعضاءالدول إلى مقترح توصيات 

الوطنيةتكثيف المشاركة في برامج بناء قدرات المفاوضين العرب لتعزيز االتصاالت

خضر تحديد أولويات قطاع الطاقة المرتبطة بتغيّر المناخ والتعاون مع الصندوق األ
للمناخ ومشاريع التكيّف والتخفيف ذات الصلة

تشكيل فريق عمل من الخبراء في مجال الوقود األحفوري والتكيّف مع تغيّر المناخ 
لطرح مواضيع ودراسات ذات أهمية للمنطقة

لالزمإعداد مقترح مشاريع لتقديمها لصندوق المناخ األخضر للحصول على التمويل ا

تغيّر إلعداد دراسات علمية تسلط الضوء على تحدياتوالتطويرالبحوثاعمالتعزيز
المناخ التي تواجه الدول العربية
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