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اجهتهامو وسبلالعربيةاملنطقةعلىاملناخيةالتغيراتأثار 1.



أكثر منتعتبر وبذلكوالقاحلةالجافةاملناطقنطاقفيالعربيةاملنطقةتقع
لساحلية،اللمناطقتهديدمناملناخيةالتغيراتلتأثيراتعرضةاملناطق
ياهاململوحةوزيادةاملائية،املواردوشحوالتصحر الجفافحدةوازدياد

.مسبوق غير نحو علىواألمراضواآلفاتاألوبئةوانتشار الجوفية،



 املناطقأكثر بينمنالعربيةاملنطقةتعد
 
أكثر يحصلال و العالم،فيجفافا

ندرةتضر كما.طبيعيةبصورةالشربمياهعلىالسكانمناملائةفي60من

.يالغذائاألمنانعداموبالتاليالغذاء،إنتاجمنوتحدبالزراعةاملياه



افر وعدمالجفافيزيدوبالطبع زاعاتننشوبمخاطر منوالغذاءاملاءتو
إلىالريفيةاملناطقمنوهجرةاقتصاديوتدهور زراعيوفشلعنيفة،

.الحضريةاملناطق



 املناخيةالتغيراتتؤثر كما
 
تراجعمنعربية،الاملنطقةفيالتنميةعلىسلبا

فيونقصجيالبيولو للتنوعفقدانإلىالنباتيوالغطاءالزراعياإلنتاجفي

.حيويةاقتصاديةاستثماراتوتهديدالغذاء،تأمين



فياريخيةالتاملسؤوليةتتحملال الناميةالدول منكغيرهاالعربيةوالدول 
أنإال قدمة،املتالدول تتحملهااملسؤوليةفهذهاملناخ،تغير مشكلةظهور 
.تأثرااألكثر ستكون بلالسلبيةتأثيراتهعنبمنأىتكون لنالناميةالدول 



حتملةاملالتأثيراتمواجهةبأنوأعضائهاالعربيةالدول جامعةأكدتوقد
 تتطلباملناخلتغير 

 
 تحركا

 
،وتضامنا

 
األممتفاقيةامبادئإطار فيدوليا

لكنةاملشتركاملسؤوليةمبدأأساسهاملناخ،لتغير اإلطاريةاملتحدة
الدول ةملساعدخاصةأهميةويوليالدول،كافةمنهتستفيداملتباينة،
.النامية



 ياتهااقتصادستتأثر التيالناميةالدول مصالحالوقتذاتفيويراعي
 
سلبا

جراءمنادياتهااقتصستتأثر التيوكذلكاملناخ،لتغير االستجابةتدابير من
اقتصاداتالغاباتالستغاللوإجراءاتضوابطوضع .السوق و



املناخير تغقضايامعالتعاملفياملشتركالعربيالعملتعزيز 2.



املناخر تغيقضايامعالتعاملفياملشتركالعربيالعملتعزيز إطار في
هتأثيراتمخاطر منوالحدآثارهملجابهةالدوليالتضامنوتحقيق

سؤوليناملالعربالوزراءمجلسسعىوالبيئية،واالجتماعيةاالقتصادية
اتخاذىعلالعربيةالدول قدرةلزيادةمناسبةآليةإليجادالبيئةشؤونعن

.املناختغير قضايامعللتعاملاملالئمةالتدابير 



:رئيسيينمسارينفياآلليةهذهوتندرج

املناخ؛تغير قضايامعللتعاملالعربيةالعملخطة▪

.املناختغير مفاوضاتفيالعربيالتحرك▪



ناخاملتغير قضايامعللتعاملالعربيةالعملخطة▪



عناملسؤولينالعربالوزراءمجلسأصدر 2007ديسمبرفي
الذي“املناخيالتغير حول العربيالوزاري االعالن”البيئةشؤون
طاريناإل فياملناخيالتغير قضايامعالتعاملأسسبوضوححدد

.العربيواإلقليميالوطني



خطة”مشروعوضعإجراءاتباتخاذالفنيةأمانتهاملجلسوكلف
هامةركيزةباعتبارها“املناختغير قضايامعللتعاملعربيةعمل

.املناخلتغير املحتملةالتأثيراتملجابهة



الدول اءخبر معوالتعاون بالتنسيقللمجلسالفنيةاألمانةقامت
ميةواإلقليالعربيةاملنظماتمنالشركاءمنوالعديدالعربية

عملخطة”مشروعإلعداداملدنياملجتمعومؤسساتوالدولية
.“املناختغير قضايامعللتعاملعربية



دورتهفيالبيئةشؤونعناملسئولينالعربالوزراءمجلسأصدر 
خطة”باعتمادقراره(2012ديسمبر:بغداد)والعشرينالرابعة
النهائيةهاصورتفي“املناختغير قضايامعللتعاملالعربيةالعمل

فياخاملنتغير قضايامعالتعاملآلليةاألول املسار واعتبارها
.العربيةاملنطقة



لبشريةواالطبيعيةاملواردعلىاملحافظةإلىمضمونهافيالخطةتهدف
وبناءز لتعزيتؤسسكما.العربيللمواطنالئقمعيش يمستوى وتأمين

املناخ،ير تغقضايامعللتعاملواإلقليميةالوطنيةاملؤسساتيةالقدرات
تنوعبالاالهتمامإلىباإلضافةومشاريع،برامجمنتتضمنماخاللمن

راتيجياتواالستالخططضمنليكون الدوليالنهجمعتماشيااالقتصادي
.الوطنية



علىالدول منعددفيتنفيذهاوتمبالخطةالواردةالتكيفبرامجوتتضمن
:الوطنياملستوى 

الزراعة؛تقاناتتطوير 
والزراعية؛الطبيعيةالبيئيةاملواردإدارةنظمتطوير 

لآلفات؛املتكاملةاملكافحة
.باإلنقراضاملهددةوالغاباتالنباتاتعلىالحفاظ



ركةاملشتالفوائدتحقيقفيللمساهمةالطوعيالتخفيفبرامجأما
:فتضمنتوالتخفيفللتكيف

الزراعة؛فياألسمدةاستهالكترشيد
املناطق؛وتخضير التشجير عملياتفيالتوسع
املتدهورة؛الغاباتتشجير إعادة
.الغاباتحرائقمكافحةاستراتيجياتتطوير 



وبرأكت)البيئةشؤونعناملسؤولينالعربالوزراءملجلس32الدورةوفي
أثر يمتقيتتناول العربيةللخطةجديدةمرحلةحول قرار اعتمادتم(2021

معتعاون بالالعربية،بالدول املختلفةالقطاعاتعلىاملناخيةالتغيرات
العالقة،ذاتواإلقليميةالعربيةواملنظماتوالبحثيةالعلميةاملؤسسات

فنيالالدعممنواالستفادةالالزمةالتطبيقيةالدراساتعملخاللمن
.الجهاتتلكتقدمهاالتيالقدراتبناءوبرامج



املناختغير مفاوضاتفيالعربيالتحرك▪



لبيئةاشؤونعناملسؤولينالعربالوزراءمجلسلقراراتتنفيذا
حدةكوا"العربيةالتفاوضيةاملجموعة"تشكلت2008ديسمبرفي

.املناختغير مفاوضاتمعالعربيالتعاملآلياتأهممن



وضوعاتاملبمتابعةاملعنيينالعربالخبراءمناملجموعةتتشكل
الفنيةاألمانةوتتولىاملناختغير مفاوضاتمائدةعلىاملطروحة
عةومتابالجتماعاتهاواإلعداداملجموعةعملتنسيقللمجلس
.نتائجها



تمر مؤ مناعتبارادوريةغير بصورةاجتماعاتهااملجموعةبدأت
أنعلى،2009ديسمبركوبنهاجن،فيعشر الخامساألطراف

يقيةتنساجتماعاتخاللاملفاوضاتبمتابعةاملجموعةتقوم
.الفرعيةوهيئاتهاألطرافمؤتمراتانعقادأثناءتعقد



لتغير العربيةالتفاوضيةاملجموعةاجتماعاتانعقاددوريةبدأت
 املناخ

 
فينتائجمنتحققماضوءفي،2012عامأبريلمناعتبارا

فيمحوريةمرحلةباعتبارها،2011دربانبمدينةاألطرافمؤتمر 
.املفاوضاتمسار 



تجوال فيالعربيللتحركاألساسيةالركائز املجموعةتضع
 املناختغير مفاوضات

 
فاوضاتاملمسار منالعربياملوقفوأيضا

بيلوقللمجموعة،التنسيقيةاالجتماعاتخاللتحديثهويتم
فاوضاتامللسير وفقاالفرعيةهيئاتهأو األطرافمؤتمر اجتماعات

.تفاوضيةنصوص/وثائقمنطرحهيتموما



 التنسيقيةاجتماعاتهااملجموعةتعقد
 
اتمؤتمر خالليوميا

يتموماتاملفاوضاسير حول للتباحثالفرعية،والهيئاتاألطراف
دموحموقفعلىواالتفاقتفاوضيةنصوص/وثائقمنطرحه
.بشأنها



عملآلية(2015مارس)الشيخشرمفيالعربيةالقمةاعتمدت
حركتمحور كانوالذيآنذاك،العربيواملوقفالعربيةاملجموعة
وما(2015ديسمبر)باريسفياألطرافمؤتمر خاللاملجموعة

نىاألدبالحدباريساتفاقبنودخروجإلىأدتجهودمنبذلته
.الناميةالدول طموحيلبيالذي



القمةعلىوعرضهالعربياملوقفبتحديثاملجموعةقامت
التطبيقيةاملوضوعاتمتضمنا(2019مارس)تونسفيالعربية

تدابير يذتنفوأثار االقتصاديالتنوعمثلالعربيةالدول تهمالتي
طنية،الو املساهماتفيتدرجالتياألنشطةوتحديداالستجابة
الدوليتمعاملجبهاسيلتزمالتيالتوجيهيةاملبادئإلىباإلضافة

.باريساتفاقلتنفيذ



املستوى علىتكون املجموعةاجتماعاتأنإلىاإلشارةتجدر 
منى املستو رفيعالجزءفياملشاركينالوزراءملعاليالوزاري 
ةبالدوحاألطرافمؤتمر مناعتباراذلكوتماألطرافمؤتمرات

لهاو يدعالتياملناخقمةاجتماعاتفيأيضاويتم،(2012ديسمبر)
ضمنلهادعاالتيالقمةمناعتبارااملتحدة،األممعامأمين

.(2014سبتمبر:نيويورك)العامةالجمعيةاجتماعات



ورش عمل تنمية قدرات املفاوضين من الدول العربية
فيربيةالعالدول منواملفاوضينالخبراءقدراتبتنميةاالهتمامإطار في

وعقدنظيمتيتماملناخبتغير املتعلقةاملفاوضاتوعناصر القضاياجميع
صلةالوثيقةاملنظماتمعوالشراكةبالتعاون الغرض،لهذاعملورشات

فيلورشاهذهأولىبدأتوقد(...اليونسكواليونيب؛اإلسكوا؛)امللفبهذا
حضورياعقدهاوسنعاودكوروناجائحةخاللوتوقفت2013أكتوبر

األوسطالشرق لدول املناخأسبوعخاللعشرة،الخامسةبالورشة
.(2022مارس3-فبراير28:دبي)أفريقياوشمال



شؤونعناملسؤولينالعربالوزراءملجلس31الدورةقراراتفيجاءوكما
 املجموعة،مسمىتغيير تمالبيئة،

 
ليصبح،2019أكتوبرمناعتبارا

تحركالأنباعتبار "املناختغير ومفاوضاتلقضاياالعربيةاملجموعة"
اياقضمعالتعاملمنيتجزأال جزءاملناختغير مفاوضاتفيالعربي

.املناخيةالتغيرات



ناخاملتغير قضايافيالعربياإلقليميالتعاون ▪



مالمح التعاون اإلقليمي
رامجبضمناألولويةذاتاملوضوعاتمناملناختغير قضايا

.املتخصصةالعربيةواملنظماتالوزاريةاملجالسعمل

 دول الجامعةبينالتعاون وأنشطةبرامجضمناملناختغير
أمريكا،األوروبياالتحاد)االخرى اإلقليميةواملناطقالعربية

.(وغيرها...الصينالجنوبية،



علىالعربيةالدول جامعةمجلسعلىاملناختغير بنديعرض
رةبصو املتخصصةالوزاريةاملجالسوعلىالقمةمستوى 
.دورية

 بيةالعر الدول جامعةبينالتعاون أنشطةضمناملناختغير
.املتحدةاألممومنظمات



 ضيناملفاو قدراتتنميةعملورشلعقدواملاديالفنيالدعمتوفير
العامةمانةاأل معمشتركبتنسيقاملناخ،تغير مجالفيالعربوالخبراء
.الشريكةاملنظماتمنوعددللجامعة

األممةاتفاقيفياألطرافمؤتمراتأعمالضمنجانبيةأحداثتنفيذ
.املناختغير بشأناإلطاريةاملتحدة

الجوالتخاللاألثر أكبر املتميز والتنسيقاملثمر التعاون لهذاكانوقد
.املشتركةالعربيةواملصالحالحقوق علىللحفاظالتفاوضية



الرؤية العربية العامة لقضايا تغير املناخ

إلىلنظر وااملناخي،التغير قضايامعالتعاملفيالعدالةتحقيقمنالبد
الغالفهددتالتياالنبعاثاتكمفيالصناعيةللدول التاريخيةاملسؤولية

.املستدامةتنميتهاتحقيقفيالناميةالدول وحقالجوي،



تحتدوليالاملجتمععليهااتفقالتيواملبادئاألساسياتعلىاملحافظة
فيالجميعوالتزاماتأدوار تحددوالتياملناخلتغير اإلطاريةاالتفاقيةإطار 

.املناختغير معالتعامل

كاملتجردباملناخبتغير املعنيةالدوليةالعلميةالهيئاتتعاملمنبدال 
.سياسيةأجنداتلتخدمالهيئاتهذهملخرجاتتسييسدون 



 
 
شكـرا

ashraf.shalaby@las.int

ashrafnour03@hotmail.com


