
 

 

 

 
 : 2030المنتدى البرلماني حول خطة التنمیة المستدامة لعام  

 تعزیز المشاركة البرلمانیة في العمل المناخي في المنطقة العربیة 
 

 2022تشرین الثاني/نوفمبر    30- 29بیروت،  
 

 توضیحیةمذكرة 
 

 الخلفیة  -أوالً 
فھي واحدة من أكثر المناطق    ،الطبیعیة وتنوعھا. في الوقت نفسھتنعم المنطقة العربیة بوفرة الموارد   

تھدد   المناخ  لتغیر  السلبیة  اآلثار  إن  المناخ.  لتغیر  التنمیة    تعیقوعرضة  أھداف  من  العدید  في  المنطقة  تقدم 
و  سیتعذر .  المستدامة الفقر  على  القضاء  مثل  األھداف  من  عدد  و تحقیق  على  الجوع  النظیفة  الحصول  المیاه 

لم یتم التصدي لتغیر المناخ بشكل عاجل. ویتجلى ذلك في المنطقة العربیة في زیادة ندرة    ام  ،والصرف الصحي
المیاه والتصحر وتدھور األراضي وانخفاض اإلنتاجیة الزراعیة وانعدام األمن الغذائي وفقدان التنوع البیولوجي.  

ال سیما    ،انعدام األمن البشري والصحةوھذه بدورھا تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة االجتماعیة واالقتصادیة وتھدد  
الفئات   للتھمیش  و  الضعیفةبین  والفتیات واألشخاص ذوي اإلعاقة.  األكثر عرضة  والنساء  الفقراء  أدت ومثل 

إلى  وبالتالي    ،نزوحزیادة الفي تواتر وشدة الظواھر المناخیة إلى خسائر في األرواح وأضرار اقتصادیة و  ةالزیاد 
المستدامة.   التنمیة  أھداف  تحقیق  نحو  التقدم  ھنا،  عرقلة  واالقتصادیة  فإن  ومن  االجتماعیة  التداعیات  معالجة 

ً   یساھم   قد الذي  األمر    بشكل صارم،   تدابیر التكیف والتخفیف اعتماد  تطلب  ت  متعددة األبعاد لتغیر المناخ ال   في   أیضا
 المستدامة. تحقیق جمیع أھداف التنمیة 

 
ً  وباعتبارھاتتخذ الدول العربیة إجراءات للتصدي لتغیر المناخ وتحقیق أھداف التنمیة المستدامة.     أطرافا

المناخ  تغیر  بشأن  اإلطاریة  المتحدة  األمم  اتفاقیة  لھا في  التابعة  باریس  بتقدیم    ،واتفاقیة  المنطقة  دول  تعھدت 
 ً ال تزال القیود المالیة تشكل    ،للحد من االنبعاثات والتكیف مع آثار تغیر المناخ. ومع ذلك مساھمات محددة وطنیا
 .والحوكمة  الفنیة متعلقة بالقدرات أخرى  باإلضافة إلى تحدیات  ،عقبة رئیسیة أمام التنفیذ 

 
من خالل    في تعزیز وتوجیھ العمل المناخي   یضطلع أعضاء البرلمانات بدور رئیسي وفي ھذا السیاق،   

ال للتشریعات المناخیة.  اقتراح ومراجعة وتعدیل واعتماد ومراقبة التنفیذ الفعّ   من خالل   والسیّما   ، وظائفھم المختلفة
الوطنیة ومواءمتھا مع االتفاقیات    التشریعیةیمكن للبرلمانات أن تضمن تعزیز االستجابات    ،خاصةوبصورة  

یجدر    ،اللدعم تحقیق التنمیة المستدامة في جمیع أبعادھا بشكل فعّ ووالصكوك الدولیة المتعلقة بالعمل المناخي.  
البرلمانات ضمان تعمیم أھداف التنمیة المستدامة واألھداف األخرى المتعلقة بالمناخ بشكل كاٍف في العملیات  ب

الوطنیة.   التشریعیة ھنا،    والسیاسات  ودون    ینبغيمن  اإلقلیمیة  الخصائص  والسیاسات  التشریعات  تراعي  أن 
 العابرة للحدود. تأثیرات تغیر المناخ و اإلقلیمیة 
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ذلك  إلى  ا  ،باإلضافة  لضمان    ستحداث البرلمانات  بإمكان  الحكومات  والة  الفعّ   الرقابةآلیات  تحمیل 
المناخي  بشأن المسؤولیة   العمل  تجاه  والدولیة  الوطنیة  ما   ، التزاماتھا  الجھات لبرلمانات  ا  یجعل   وھذا    إحدى 

ال في معالجة آثار تغیر  یمكن للجان البرلمانیة أن تساھم بشكل فعّ وإلدارة البیئیة الرشیدة.  تحفیز ا   المساھمة في 
العمودیة  وتشجیع المشاورات    ،وتقدیم المشورة  ، السیاسات والتشریعات المناخیة  ومراجعةالمناخ من خالل دراسة  

 .عملیات صنع القرار المتكاملة ، وضمان  المستمرة عبر القطاعات واألفقیة 
  
األكثر عرضة لتغیر    الفئات   ھمال إ  عدم یمكن للبرلمانات أن تضمن  ف   ،التمثیليفیما یتعلق بدورھا  أما   

في عملیات صنع    اقتراح تدابیر لتعزیز التعاون مع أصحاب المصلحة الرئیسیین وإشراكھمعن طریق    المناخ 
  ، والمنظمات غیر الحكومیة  ،والمنظمات الدولیة  ،والمجتمع المدني  ، والمعاھد اإلحصائیة الوطنیة  ،(القضاء  القرار

ذلك) إلى  وعرضةً    فئات المع    التشاور تكثیف  و   ،وما  المناخاألكثر ضعفاً  أصواتھم    لضمان وصول  لمخاطر 
   إلى الجھات الحكومیة المعنیة.   ومخاوفھم 

 
ً وقد تساھم ا  من    ، فعلى سبیل المثال، یمكنھمالمناخي وتوسیع نطاقھ  التمویلفي تعبئة    لبرلمانات أیضا

ومراقبة    ، المنتظمة ضمان اإلنفاق المناخي الشفاف والعادل والفعال من حیث التكلفةوخالل المراجعات الشاملة  
 .آلیات لسد الثغرات الموجودة في تمویل استجابات التكیف والتخفیف واستحداث  ،أداء الحكومة

 
لمؤتمر األطراف في    ) COP28(  والثامنة والعشرین  ) COP27(  تین السابعة والعشرین تنظیم الدور   عدّ یُ  

اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ في المنطقة العربیة (في مصر واإلمارات العربیة المتحدة على  
سیركز    ، )COP27(  الدورة السابعة والعشرین   نتائج   انطالقاً من والعمل المناخي.  أھمیة  براز  إلالتوالي) فرصة  

التجارب    لتبادلمنصة  سیوفر  و  ، في العمل المناخيھم  وتعزیز دور برلمانیینالمشاركة    تفعیل سبل  المنتدى على  
 . تنفیذ أھداف التنمیة المستدامةو في معالجة أزمات المناخ الدروس المستفادة و

 ً  والنطاق الھدف  - ثانیا

 2022الھدف من المنتدى البرلماني لعام  –ألف 

لعام    العربي  البرلماني  المنتدى  في  مساحة    2022یوفر  التھدیدات  للبحث  مواجھة  في  البرلمانات  دور 
المنتدى ھذا تحقیق أھداف التنمیة المستدامة. وسیركز    علىوتأثیرھا  الخطیرة لتغیر المناخ في المنطقة العربیة  

وتنفیذ أھداف    یةاتطر السیاساأل في تشكیل  نات العربیة اة البرلملتعزیز مشارك والممكنةعلى اآللیات القائمة  العام
والرقابیة والتمثیل التشریعیة  أدوارھا  بالمناخ من خالل  المتعلقة  المستدامة وااللتزامات  المتعلقة  التنمیة  وتلك  یة 

 . المیزانیة ب

المنتدى العربي   ا إلىرفعھ  سیتمالرسائل الرئیسیة التي  مجموعة من  باقتراح  وسوف تختتم أعمال المنتدى  
كما سیوفر المنتدى فرصة للبرلمانات المشاركة إلبداء اھتمامھا   . )AFSD-2023(  2023للتنمیة المستدامة لعام  

 على المستوى الوطني.   ھا الفنیةوبناء قدرات  التقنيبتلقي الدعم 

.  برنامج األمم المتحدة اإلنمائيبالتعاون مع    اإلسكوا واالتحاد البرلماني الدولي المنتدى من جانب  م  نظّ یُ 
المنتدى البرلماني السنوي  وبالتحدید  إلى الجھود السابقة في ھذا المجال،    2022وسیستند المنتدى البرلماني لعام  

الندوة  و  ،2021و  2020و   2019  في العامالذي عقد    في المنطقة العربیة   2030حول خطة التنمیة المستدامة لعام  
 . 2017التي عقدت في عام  2030 التنمیة المستدامة لعام یمیة للبرلمانیین حول خطة اإلقل

 

 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2030-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2030-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%B9%D9%84%D9%89
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-2021-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2030-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%91%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-2030
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%91%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-2030
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%91%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-2030
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 مواضیع النقاش  – باء 

 التالیة:  المواضیع المنتدى سیتناول 

 COP27 اإلطاریة لمؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة  الدورة السابعة والعشرین    أ) مراجعة عامة لنتائج
 العمل المناخي لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة؛ وتوجیھ  والدور الذي یمكن أن تلعبھ البرلمانات العربیة في رسم  

التنمیة المستدامة،  ب) تعزیز االستجابات التشریعیة الوطنیة المتعلقة بتغیر المناخ وضمان توافقھا   مع أھداف 
 وإجراء رقابة فعّالة في ھذا المجال؛

بالعمل المناخي؛  )  1(ج) تعزیز دور البرلمان في:   التقلیل من آثار تغیر  )  2( تعزیز اتساق السیاسات المتعلقة 
السكان األكثر ضعفاً من  حمایة  )  3( الموارد الطبیعیة الحیویة في المنطقة العربیة ؛  والنُُظم البیئیة  المناخ على  

الزراعیة،  االنعكاسات االجتماعیة واالقتصادیة النعدام األمن   اإلنتاجیة  وتدھور األراضي، وانخفاض  المائي، 
 وفقدان التنوع البیولوجي؛ 

د) العمل على الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربیة وتفعیل دور البرلمانات لضمان الجھوزیة والقدرة  
 على مواجھة مخاطر تغیر المناخ؛ 

تمویل المناخي الالزم وتوسیع نطاقھ لضمان تخصیص التمویل  نات في الجھود المبذولة لتعبئة الاھـ) انخراط البرلم
التنمیة   أھداف  تحقیق  نحو  والتقدم  المناخي  العمل  لتعزیز  فعال  بشكل  وإنفاقھ  الوطنیة  المیزانیات  في  الكافي 

 المستدامة. 

ً ثالث  التفاصیل التنظیمیة واللوجستیة  - ا

 االنعقاد  وتاریخ  المكان -ألف

بیروت   2022لعام    البرلمانيالمنتدى  عقد  سیُ  في  المتحدة  األمم  بیت  یومي  في  تشرین    30و   29  وذلك 
 . 2022 نوفمبر /الثاني 

 المعتمدة لغة ال -باء

البرلماني   تجري  المنتدى  الترجمة  و الفرنسیة،  واإلنكلیزیة  والعربیة  اللغة  ب  تھ مناقشا و  أعمال  ستتوفر 
 . اللغات الثالثة من وإلى كل من  الفوریة 

 المشاركون وإجراءات التسجیل  -جیم

البرلمانیین  المنتدى  النواب    والبرلمانیات   یستھدف  مجلسي  من  ممثلین  ذلك  في  بما  العربیة،  الدول  من 
الذین یرتبط عملھم مباشرة بالمواضیع التي یتناولھا المنتدى. وسیشمل المشاركون    ات والشیوخ وموظفي البرلمان

 ً عن    فضالً خبراء من المنظمات اإلقلیمیة والدولیة، ومنظمات األمم المتحدة، واالتحاد البرلماني الدولي،    أیضا
  تشرین   15ئي الستالم ترشیحات الدول الرسمیة ھو  الموعد النھات حكومیة وغیر حكومیة.  ممثلین عن منظما

اإلسكوا  .  2022أكتوبر  األول/ إدارة  تفرض  أي    28مھلة  مالحظة:  انعقاد  تاریخ  قبل  تذاكر یوماً  إلصدار  اجتماع 
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 15  تاریخ  أسماؤھم بعد  ستردالمرشحین الذین    تغطیة، قد ال یتم قبول  لذلك.  الذین سیتم تغطیة نفقات مشاركتھم   المشاركین
 .2022أكتوبر تشرین األول/

 قط. تنحصر المشاركة بالجھات المدعوة رسمیاً ف
 

 الوثائق  -دال
 

التفاصیل    حول مذكرة  باإلضافة إلى    جدول أعمال مشروح   الذین تم تأكید حضورھم سیتلقى المشاركون  
المنتدى. بفعالیات  المرتبطة  المرجعیة  وثائقال جمیع  تتوفر    التنظیمیة واللوجستیة  الموقع    والمواد  للمنتدى على 

   agenda-2030-forum-parliamentary-regional-arab-https://www.unescwa.org/events/2022 : التالي
 

 ترتیبات السفر    -ھـاء
 

لدخول  االستفسار مباشرة من السفارة اللبنانیة في بلد إقامتھم حول متطلبات تأشیرة  ا ن  ی المشارك   بإمكان
إلسكوا تقدیم  بإمكان ا  ،لبنان وتأمین تأشیراتھم قبل تاریخ السفر المتوقع. في حاالت استثنائیة وعند الطلب إلى  

السفر والمعلومات ال المشاركین بجمیع تفاصیل  الحاجة. سیتم إبالغ  لوجستیة ذات الصلة عند  المساعدة حسب 
 تأكید الحضور. 

 المراسالت - واو

 المراسالت المتعلقة بالترتیبات اللوجستیة للمنتدى إلى:  كافة توجیھ یمكن 

 ه صبحیة كبارالسیدة 
 وتنسیق أھداف التنمیة المستدامة   2030الفریق المعني بخطة عام  مساعدة،  
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