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 مؤتمر األطراف السابع والعشرین: المنتدى اإلقلیمي العربي الطریق إلى
 بشأن المبادرات المناخیة لتمویل العمل المناخي 

 وأھداف التنمیة المستدامة 
 2022أیلول/سبتمبر  15بیروت، 

 مذكرة توضیحیة

 معلومات أساسیة 

درجة    0.8تتأثر المنطقة العربیة بتداعیات تغیُّر المناخ. ففي العقدین األخیرین، ارتفعت درجة الحرارة بمقدار  
درجة مئویة بحلول منتصف القرن. ویتأثر األمن المائي والغذائي    2.5مئویة في المتوسط، ویُتوقَّع أن تزید بمقدار  

الج موجات  وتؤثر  وبالتصحر.  األمطار  ھطول  الرملیة  بانخفاض  والعواصف  الغابات  وحرائق  والحر  فاف 
والترابیة وارتفاع مستوى سطح البحر والفیضانات المفاجئة على الصحة والمنازل وُسبُل العیش والطبیعة في  
المجتمعات الحضریة والریفیة والساحلیة على حد سواء. وتُعَّد االستثمارات في الزراعة من أجل تحسین األمن  

ة المتكاملة للموارد المائیة وتحلیة المیاه، وإدارة المناطق الساحلیة من أھم أولویات العمل المناخي  الغذائي، واإلدار
 قدرة على التأقلم مع آثار تغیر المناخ. التي حددتھا الدول العربیة لتعزیز ال

المناخ  التأقلمویتطلب تعزیز   آثار تغیر  لتحقیق    مع  االرتقاء بمستوى الطموحات  المتعلق  أیضاً  العالمي  الھدف 
الدول العربیة بتنویع مزیج الطاقة لدیھا وبزیادة االستثمارات في الطاقة المتجددة  تلتزم  بالمناخ على نحو جماعي. و

ومصادر الطاقة الجدیدة مثل الھیدروجین األخضر. والیوم، تتیح خیارات الطاقة النظیفة توفیر فرص عمل للنساء  
یزال الوصول إلى الطاقة محدوداً. وتتزاید فرص االستثمار في   اطق الریفیة حیث ال سیما في المن  والشباب، وال 

قطاع البناء حیث من الضروري اعتماد أنظمة التبرید المستدامة والتحسینات في كفاءة استخدام الطاقة من أجل  
 درجة مئویة في أجزاء من المنطقة.  50التصدي الرتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز 

ف والتخفیف عبر تنفیذ مشاریع تھدف إلى تحسین كفاءة  ى الدول العربیة إلى تحقیق منافع مشتركة من التكیُّ وتسع 
المیاه   إمداد  شبكات  في  الطاقة  وتكالیف  المیاه  فقدان  من  والحد  المرویة،  الزراعة  في  والمیاه  الطاقة  استخدام 

اقة الریاح للحد من االنبعاثات في القطاعات  والصرف الصحي، وتوسیع نطاق االستثمار في الطاقة الشمسیة وط
تنفیذ مشاریع التكیُّ  سیما وأن التمویل   ف التحویلي، الالتي یمكن فیھا استرداد التكالیف. ومن الضروري أیضاً 

بمقدار   للتخفیف ھو أعلى  الذي یُخصَّص  العام  الدولي  للتكیُّ   3.5المناخي  المخّصص  التمویل  ف في  مرات من 
  6المنطقة. ومع أن المنطقة العربیة ھي من أكثر المناطق ندرةً في المیاه في العالم، ال تتلقى الدول العربیة سوى  

مشتركة    عَ ف. وبالتالي، یمكن للمشاریع التي تحقق مناففي المائة من تدفقات التمویل العام الدولي المخّصصة للتكیُّ 
 قیق األھداف في ھذین المجالَین. ف والتخفیف أن تساعد على تحمن التكیُّ 

  436وقد حددت معظم الدول العربیة احتیاجاتھا الكمیّة من تمویل المناخ. ویتراوح مجموع ھذه االحتیاجات بین  
إلى بیانات رسمیة قدمتھا  2030ملیار دوالر بحلول عام    478ملیار دوالر و دولة عربیة بموجب    13، استناداً 

. ومع ذلك، تُقدَّر تدفقات تمویل العمل المناخي  2020اریة بشأن تغیُّر المناخ حتى عام  اتفاقیة األمم المتحدة اإلط
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ً  7.4و  5.1إلى المنطقة بما یتراوح بین   ذلك تدفقات التمویل الدولي التي   في ، بمافقط  ملیار دوالر أمریكي سنویا
  2.5و  1.5الخاص التي تتراوح بین    ملیار دوالر سنویاً؛ وتدفقات القطاع   4.9و  3.6تتراوح حسب التقدیرات بین  

ملیار دوالر أمریكي فقط سنویاً، وتتركز إلى حد كبیر في استثمارات الطاقة المتجددة. ویمكن للشراكات وترتیبات 
التمویل المبتكرة التي تتیح االستفادة من الموارد العامة والخاصة أن تساعد الدول العربیة على الوفاء بالتزاماتھا  

 . 2030وجب اتفاق باریس وتحقیق أھداف التنمیة المستدامة بموجب خطة التنمیة المستدامة لعام المناخیة بم

 سلسلة المنتدیات اإلقلیمیة 

المنتدى اإلقلیمي العربي بشأن المبادرات المناخیة لتمویل العمل المناخي وأھداف التنمیة المستدامة واحداً من    یُعَدُّ 
الرواد رفیعي المستوى  وخمسة منتدیات إقلیمیة تنّظمھا الرئاسة المصریة لمؤتمر األطراف السابع والعشرین،  

المتحدة باألمم  المناخ  الخمسلتغیر  اإلقلیمیة  واللجان  واللجنة    ،  ألفریقیا،  االقتصادیة  (اللجنة  المتحدة  لألمم 
الكاریبي، البحر  ومنطقة  الالتینیة  ألمریكا  االقتصادیة  واللجنة  ألوروبا،  االقتصادیة    االقتصادیة  واللجنة 

اللجان   مكتب  ومن خالل  آسیا).  لغربي  واالجتماعیة  االقتصادیة  واللجنة  الھادئ،  والمحیط  واالجتماعیة آلسیا 
ھذه المنتدیات تحت إشراف نائب األمین العام لألمم المتحدة باعتبارھا مجموعةً    تنسیقیتم  میة في نیویورك،  اإلقلی

متماسكة من الفعالیات التحضیریة اإلقلیمیة المعنیة بتمویل العمل المناخي والمنعقدة قبل مؤتمر األطراف السابع  
 والعشرین. 

 الھدف

اإلقلیمي   المنتدى  المستدامة  یتناول  التنمیة  وأھداف  المناخي  العمل  لتمویل  المناخیة  المبادرات  بشأن  العربي 
تحتاجھ الدول العربیة من تمویٍل للعمل المناخي من أجل ضمان أمن المیاه والطاقة والغذاء في ظل ظروف   ما

التدفقات والفجوات    ذلك في مناخیة متغیّرة. ویستعرض المنتدى احتیاجات الدول العربیة من ھذا التمویل، بما 
الحالیة. وستعرض الدول األعضاء المشاریع القابلة للتمویل التي من شأنھا تسریع العمل المناخي، فضالً عن  

مبتكرة من التمویل ومبادرات إقلیمیة یمكن أن تتیح الفرص الستثمارات القطاع الخاص والتمویل المختلط    سبل
 المنتدى إلى: والدعم الثنائي. وبذلك، یھدف 

التفاعل ● الشركاء    تیسیر  من  واسعة  مجموعة  المعنیین مع  العامة    واألطراف  االستثمارات  تعبئة  لتسریع 
والخاصة وإتاحة فرص التمویل المختلط لمشاریع ومبادرات ملموسة تتوافق مع الحاجات الخاصة للبلدان  

 الحالیة لتمویل المناخ. النامیة في التصدي لتغیُّر المناخ بطریقة شاملة وتضییق الفجوة 

تمویل العمل المناخي لتسریع الوصول إلى الطاقة النظیفة وتقنیات  والفرص في مجال    التعاونتحدید أوجھ   ●
محفزات رئیسیة لتحقیق أھداف التنمیة  تشّكل  األمن المائي والغذائي، التي    وسبل ضمان كفاءة استخدام الطاقة  

في المنطقة العربیة. ومن األمثلة على ذلك،    المناخ والتكیّف معھ  من آثار تغیّر المستدامة وأھداف التخفیف  
عمل المؤسسات المالیة على التصدي لتغیُّر المناخ من خالل التزامھا باالستثمار، وُسبُل االستفادة من المشاریع  

 التي تقلّل من انبعاثات غازات الدفیئة. 

  وتیسیر الحوار   اص وشركاء التنمیة بالحكوماتالقطاع الخ  منلین  سیین والمموِّ ربط المستثمرین المؤسّ  ●
تسلیط    ذلك،    و یشمل  .المشاركة في إیجاد فرص استثماریة تدعم اإلجراءات ذات األولویة في المنطقةبشأن  

الضوء على المشاریع والمبادرات القابلة للتمویل والمتوافقة مع اتفاق باریس بشأن تغیُّر المناخ وخطة التنمیة  
 ع والتكرار على الصعیدین القُطري واإلقلیمي. والتوسُّ   ،والجاھزة للتنفیذ  2030المستدامة لعام 
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 المشاركون

القطاعین العام والخاص والمجتمع اإلنمائي    من   رفیعي المستوى  وممثلین  الوزراء  یتیح المنتدى منبراً للحوار بین
 الدولي الملتزمین بتمویل العمل المناخي في المنطقة العربیة. 

العامعلى صعید   ● والقابلة  القطاع  األولویة  ذات  المشاریع  بلدان عربیة حددت  ثمانیة  المنتدى على  یركز   ،
بتمویل   والمعنیة  ویشمل  ي المناخالعمل  للتمویل  رفیعي  .  ومسؤولین  وزراء  العام  القطاع  من  المشاركون 

المسؤولة عن الشؤون المالیة والتخطیط والمیاه والطاقة والزراعة والبیئة من األردن    الوزارات المستوى من  
ب أیضاً بمشاركة ممثلین عن الدول العربیة   وتونس والجزائر والعراق وُعمان ولبنان ومصر والمغرب. ویُرحَّ

 منتدى. األخرى في ال

والجھات الفاعلة في القطاع    المستثمرین المؤّسسیین، یھدف المنتدى إلى إشراك  القطاع الخاصعلى صعید   ●
لھم. ویشمل  اعمأ أعربوا عن اھتمامھم والتزامھم بالنھوض بالعمل المناخي في المنطقة وفي    الذینالخاص  

  وشبكات المشاركون من القطاع الخاص أعضاء تحالف غالسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري،  
 سیین مثل صنادیق المعاشات التقاعدیة ومقدمي الخدمات المالیة. ، ومستثمرین مؤسّ الخاص القطاع 

  المانحة األطراف، والجھات  عن بنوك التنمیة المتعددة    یُدعى ممثلون ،  المجتمع اإلنمائي الدوليعلى صعید   ●
الثنائیة وشركاء التنمیة، والمنظمات الخیریة اإلقلیمیة والدولیة التي تعمل على تعبئة التمویل للعمل المناخي  

 إلى المشاركة في المناقشات والمساھمة في ھذه الجھود اإلقلیمیة. 
 

تعبئة  معنیون ب وخبراء دولیون  ،  قلیمیةأعضاء من منظومة األمم المتحدة والمنظمات اإل  المنتدى  یشارك أیضاً في 
 في الدول العربیة. للعمل المناخي وتسھیل الوصول إلى التمویل 

 جدول األعمال (مسودة) 

 الجلسة االفتتاحیة 

 . الكلمة االفتتاحیة لمصر بوصفھا البلد الذي یرأس مؤتمر األطراف السابع والعشرین ●
 . المتحدة (فیدیو تمھیدي)رسالة من نائب األمین العام لألمم  ●
 . العمل المناخي (فیدیو)المعني برسالة من المستشار الخاص لألمین العام لألمم المتحدة  ●
 . في مصرر المناخ تغیُّ في مجال رفیعي المستوى ال األمم المتحدة رواد ل البیان االفتتاحي  ●
 . البیان االفتتاحي لألمینة التنفیذیة لإلسكوا ●
 . )2030-2022(استعراض نتائج االستراتیجیة العربیة للحصول على تمویل المناخ وتعبئتھ  ●

 توسیع نطاق تمویل العمل المناخي للتخفیف من آثار تغیُّر المناخ 

الخاص   القطاع  من  والمستثمرین  البلدان،  بین  الخبرات  وتبادل  الحوار  وإتاحة  والمشاریع،  اإلطار  تحدید 
 ن، وبنوك التنمیة المتعددة األطراف، والمانحین الثنائیین، وشركاء التنمیة بشأن ما یلي: والمستثمرین المؤّسسیی

 . مشاریع الطاقة المتجددة ●
 . مشاریع كفاءة استخدام الطاقة ●
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 . الھیدروجین األخضر  ●

 ف مع آثار تغیُّر المناخ وتحقیق المنافع المشتركة تحفیز العمل على التكیُّ 

اإلطار   الخاص  تحدید  القطاع  من  والمستثمرین  البلدان،  بین  الخبرات  وتبادل  الحوار  وإتاحة  والمشاریع، 
 والمستثمرین المؤّسسیین، وبنوك التنمیة المتعددة األطراف، والمانحین الثنائیین، وشركاء التنمیة بشأن ما یلي: 

 . تحلیة المیاه  ●
 . المشاریع الزراعیة (الري وتجمیع میاه األمطار) ●
 . ه الصرف وإعادة استخدامھا معالجة میا ●
 . والتنوع البیولوجي  مستمدة من الطبیعةالالمشاریع  ●

 التمویل المبتكر والمبادرات اإلقلیمیة 

 ذلك:  في تبادل اآلراء بشأن المبادرات والمنصات وحلول التمویل المبتكرة على الصعیدین الوطني واإلقلیمي، بما 

 . المانحین ترابط مبادرة   -مقایضة الدیون مقابل العمل المناخي/أھداف التنمیة المستدامة  ●
دة صغیرة الِسعة في المناطق الریفیة في المنطقة العربیة  ●  . المبادرة اإلقلیمیة لتعزیز تطبیقات الطاقة المتجّدِ
 . المبادرات المتعددة األقطار واإلقلیمیة ●

 الجلسة الختامیة 

 . االستنتاجات  تلخیص  ●
 . الخطوات الالحقة  ●
 . البیانات الختامیة  ●

 الشركاء المنظمون

. ویُنظَّم المنتدى  مؤتمر األطراف السابع والعشرینل  المقبلة  رئیسةالالعربي بوصفھا  ترأس مصر المنتدى اإلقلیمي  
الرواد رفیعي  األمم المتحدة الرفیع المستوى في مجال تغیُّر المناخ في مصر وبدعم من فریق  رائد  بالشراكة مع  

 ولجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا). ،  المستوى لتغیر المناخ باألمم المتحدة

 التاریخ والمكان

  15تستضیف اإلسكوا المنتدى اإلقلیمي المنعقد لیوم واحد في بیت األمم المتحدة في بیروت، لبنان، یوم الخمیس  
ویُختتَم    9:30. وتبدأ الجلسة االفتتاحیة عند الساعة  جتماعات الرئیسیةاال قاعة    في   2022أیلول/سبتمبر   صباحاً 

 قدَّم استراحات الغداء والقھوة في مكان االجتماع. مساًء في الیوم نفسھ. وتُ  5:00المنتدى بحلول الساعة 

وقبل    المشاركة عبر اإلنترنت لمن ال یستطیع الحضور إلى مكان االجتماع. تاح  تُ و   حضوري بشكل  یُنظَّم االجتماع  
 . للمشاركة في الجلسات  أسبوع من المنتدى، یتلقى جمیع المشاركین المسّجلین الرابط عبر اإلنترنت 
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االجتماع، فیمكنھم الدخول إلى بیت األمم المتحدة عبر المدخل    في شخصیاً    سیشاركون أما بالنسبة للمشاركین الذین  
اركین إحضار بطاقة ھویة معھم وإتاحة الوقت  المخّصص للمشاة في حدیقة جبران خلیل جبران. ویرجى من المش

الكافي للمرور بمكتب األمن من أجل الحصول على شارة االجتماع الخاصة بھم. ویرجى من السفارات تزوید  
 السیارات إلى مدخل المبنى.  وصول اإلسكوا بتفاصیل النقل المتعلقة بوصول الوزراء من بلدانھم لتسھیل  

 اللغة

االجتماع باللغة اإلنكلیزیة مع توفّر خدمات الترجمة الفوریة باللغتین العربیة واإلنكلیزیة للمشاركین حضوریاً  یُعقَد  
 وعبر اإلنترنت. 

 التسجیل

عبر بوابة    2022أیلول/سبتمبر    5اإلثنین الموافق  یرجى التسجیل للمشاركة حضوریاً وعبر اإلنترنت بحلول یوم  
 . /https://indico.un.org/event/1002224على الرابط التالي: إندیكو،  للمناسبات والمؤتمرات،األمم المتحدة 

ویُطلَب من المستخدمین الجدد لبوابة إندیكو إعداد حساب مستخدم جدید یتم تفعیلھ بواسطة رابط یُرَسل عبر البرید  
بواسطة اسم المستخدم   أما األشخاص الذین سبق أن استخدموا بوابة إندیكو، فیمكنھم تسجیل الدخول .اإللكتروني 

وكلمة المرور. ویرجى بعد ذلك اختیار رابط "المنتدى اإلقلیمي العربي بشأن المبادرات المناخیة لتمویل العمل  
التسجیل   نموذج  إلكمال  المستدامة"  التنمیة  وأھداف  أحد  وتقدیمھ  المناخي  باستخدام  یوصى  اإلنترنت.  عبر 

 المتصفّحات التالیة للتسجیل على بوابة إندیكو: كروم أو فایرفوكس أو مایكروسوفت إیدج. 

نین من الدول العربیة تحمیل خطاب الدعوة الشخصیة أو خطاب التعیین الموّجھ لھم  ویرجى من المسؤولین المعیّ 
المشاركین الذین یحضرون االجتماع شخصیاً تحمیل صورة واضحة وملّونة لھم  على بوابة إندیكو. ویُطلَب من  

 تشبھ صور جوازات السفر من أجل تمكین اإلسكوا من إصدار شارة االجتماع لھم. 

نین من الدول العربیة. وتشمل الرعایة تقدیم تذكرة سفر  ھناك میزانیة محدودة متاحة لرعایة المسؤولین المعیّ 
ل إقامة یومي لتغطیة نفقات الفندق والوجبات والنفقات الطارئة لمدة تصل إلى لیلتین،  دَ لى بیروت، وبَ ذھاباً وإیاباً إ

ل خاص لتسھیل النقل من المطار وإلیھ. وتُقدَّم تذاكر السفر ذھاباً وإیاباً في الدرجة السیاحیة عبر الطریق  دَ وبَ 
الت خاصة لتذاكر السفر في درجة رجال  دَ مم المتحدة، مع بَ المباشر األقل كلفةً، وفقاً للقواعد واألنظمة المالیة لأل

األعمال المطلوبة للوزراء. وتصدر التذاكر بعد التسجیل عبر بوابة إندیكو وفي موعد ال یتجاوز ثالثة أسابیع قبل  
 المنتدى. ویعود للمشاركین والمشاركات إجراء تغییرات في تذاكر سفرھم. 

لیتم النظر فیھا. وینبغي تقدیم    2022آب/أغسطس    8االثنین  موعد أقصاه یوم    تتلقى اإلسكوا طلبات الرعایة في 
أو   التعیین  الوطني وخطاب  السفر  من جواز  نسخة ممسوحة ضوئیاً  إرفاق  مع  التسجیل  أثناء  الرعایة  طلبات 

التفاصیل المصرفیة  الموافقة على طلبھم بالرعایة إكمال نموذج  تم  ت  نویُطلَب من المشاركین الذیكما  الدعوة.  
لمحدودیة   ونظراً  االجتماع.  بعد  حساباتھم  إلى  بھم  الخاصة  الرعایة  الستحقاقات  اإللكتروني  التحویل  إلجراء 

 األموال المتاحة، تُعطى األولویة للمشاركین الذین یقدمون مداخالت في المنتدى. 

https://indico.un.org/event/1002224/
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 اإلقامة والتنقُّل 

ادق بأنفسھم من خالل االتصال مباشرةً بالفندق الذي یختارونھ  یُرجى من المشاركین تولّي ترتیبات الحجز في الفن
للغرف عند   تفضیلیة  التي تقدم أسعاراً  الفنادق  بقائمة  المسجلین  المشاركین  بیروت. ویمكن لإلسكوا تزوید  في 

لمتحدة. ومن  لھم بین المطار والفندق وبیت األمم االطلب. ویتولّى المشاركون بأنفسھم الترتیبات الالزمة لتأمین تنقُّ 
 المستحسن أن یطلبوا سیارة من الفندق لتقلّھم من المطار. 

 تأشیرات الدخول 

قائمة  وتتوفر  الضرورة.  حسب  لبنان،  إلى  للسفر  الخاصة  تأشیراتھم  تأمین  المشاركین  من     یُطلَب 
الرابط:  یمكن   التي   الدول  على  لبنان  إلى  الوصول  عند  تأشیرة  على  الحصول     لمواطنیھا 

https://www.general-security.gov.lb/en/posts/38  .  ویمكن أن تنّسق اإلسكوا مع الحكومة اللبنانیة للمساعدة
یسّجل  في توفیر تأشیرات دخول للمشاركین غیر القادرین على الحصول علیھا في بلدانھم األصلیة. وینبغي أن  

ً ونة  المشاركون الذین ھم بحاجة إلى ھذه المساعدة مشاركتھم في االجتماع وأن یرسلوا نسخة ملوّ    ممسوحة ضوئیا
 . 2022آب/أغسطس   8االثنین من جواز سفرھم الوطني إلى اإلسكوا في موعد أقصاه یوم 

 معلومات إضافیة 

والمواد   المعلومات  من  مزید  على  االطالع  التالي: یمكن  الموقع  على  االجتماع  عن    األساسیة 
www.unescwa.org/ar/events/المناخي -العمل-تمویل -بشأن-العربي-اإلقلیمي-المنتدى-27-األطراف -مؤتمر -نحو  

 الُمراَسالت

المُ  وجمیع  االستفسارات  البرید  راسَ توجھ  عبر  اإلسكوا  في  المناخ  تغیُّر  لسیاسات  العربي  المركز  إلى  الت 
 . ESCWA-ACCCP@un.org :اإللكتروني 

https://www.general-security.gov.lb/en/posts/38
http://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-27-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A
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