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 )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

                     لجنة الموارد المائية
     عشرة        الثالثة        الدورة 

     7102             حزيران/يونيو     72 -  72       بيروت، 

 جدول األعمال المؤقتمن  8البند 

 :المناخ      تغي رالمركز العربي لسياسات 
 المناخ      تغي رتجاه متكامل     هج   ن 

 زـموج

 (31-)د 372القرار ( سكوااإل) آسيااعتمدت الدورة الثالثون للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي 
 .في المنطقة العربية المناخ      تغي رالمركز العربي لسياسات  بشأن إنشاء

 ويولي/بها في الفترة بين تموزقام التي نشطة واأل هونطاق عملالمركز الوثيقة واليات هذه وتحدد 
 سكوامتكاملة لتوسيع نطاق عمل اإل         وشراكات    ج   ه   ن عبر المركز عت ب   ات  وتبين كيف ،7102مايو /وأيار 7102
 .المقررة وتقترح توصياتنشطة باألة قائم      أيضا  الوثيقة هذه وتتضمن . المناخ      تغي ربشأن 
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 ةمقدم

                       التي ع قدت في بيروت في ( سكوا)اإل آسيااعتمدت الدورة الثالثون للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي  -1
في المنطقة  المناخ      تغي رالمركز العربي لسياسات  بشأن إنشاء (31-)د 372القرار  7102حزيران/يونيو  72

في قدت        التي ع في دورتها الثالثة  سكواالتنفيذية لإلاللجنة  أصدرتهولي أالقرار نتيجة لقرار هذا وكان  العربية.
لهذا الطلب الدافع . واستند كهذا                  كيفية إنشاء مركز حول ة شامل      رؤية     عد   ت أن  سكوااإلمن طلب ي ،7102أيار/مايو 

ها إلى البلدان العربية في مجاالت تقييم تقدمقد  سكواالقدرات التي كانت اإلة وخدمات تنمي الفنيةإلى المساعدة 
استجابة من الزمن              أكثر من عقد على مدى ه بشأنمفاوضات الووقعه والتخفيف من معه       تكي فوال المناخ      تغي ر

في قرارات اعتمدتها المجالس الوزارية التي وردت بما فيها تلك  ،الدول األعضاء           تقدم ت بها طلبات مساعدة ل
 الدول العربية. ة جامععقد برعاية        التي ت 

افة باإلض ،المناخ      تغي رالتي أفضت إلى إنشاء المركز العربي لسياسات التكليفات يستعرض هذا التقرير  -2
المستقبلية نشطة كما يوجز األ .7102 وفي حزيران/يوني سكوافي اإل إنشائهالمركز منذ أنشطة عمليات وإلى 

 فيها.     نظر يل              ويقدم توصيات المخطط لها 

 الصادرة عن الدول األعضاءالتكليفات  -    أوال 

 ،7102أيار/مايو  2و 6يومي  في الرباطقد      ذي ع في اجتماعها الثالث ال ،سكواأصدرت اللجنة التنفيذية لإل -3
على  ،التنفيذية األمانةضمن  المناخ      تغي رنشاء مركز عربي لإلة رؤية شامل     تعد أن  سكوامن اإل فيهتطلب    ا  قرار

المحتملة. واستند نشطة غطي األهداف المرجوة للمركز ومصادر التمويل واألت ،خرىاألقليمية اإللجان الغرار 
قد قامت بها  سكوااإلكانت التي نشطة من األة إلى سلسل سكواالدول األعضاء في اإلتقدمت به هذا الطلب الذي 

مسؤولين العرب الومجلس الوزراء  ،المجلس الوزاري العربي للمياهللقرارات الوزارية التي اعتمدها ة استجاب
الجوية  المعنيين باألرصاد العربالوزراء  ومجلس ،للكهرباءوالمجلس الوزاري العربي  ،البيئةشؤون عن 

في اجتماعها الرابع الذي  ةوأقرت اللجنة التنفيذي .والمناخ واللجنة العربية الدائمة لألرصاد الجوية المرتبطة به
، االقتراح الذي قدمته االسكوا إلنشاء مركز عربي 7102كانون األول/ديسمبر  04و 03عقد في بيروت يومي 

وخاصة في مجال مفاوضات تغير ، الذي يركز على بناء القدرات العربية وإعداد الدراساتلسياسات تغير المناخ 
 .7102 للنظر فيه  عام  فيلإلسكوا  الثالثينإلى الدورة تقديمه  توطلب المناخ،

من خالل  سكواالتدريب التي نفذتها اإلأنشطة اللجنة التنفيذية في اجتماعيها الثالث والرابع ب      ايضا  رحبت  -4
 ،اعتمدت اللجنة التنفيذية ،ذلكعلى  . وعالوةالمناخ      تغي رالمفاوضات المتعلقة بحول  العملورشات من ة سلسل

( 7102آذار/مارس  74-77 ،ان    )عم  سكوالإل للجنة الموارد المائيةة تقرير الدورة الثانية عشر ،في اجتماعها الرابع
لمواصلة طلبات  نشمالاللذين ي ،(7102أيار/مايو  06-04 ،)القاهرةللجنة الطاقة ة عشرة وتقرير الدورة الحادي

 .المناخ      تغي رالدعم في مجال تقديم 

      تغي رتقييم حول األول العربي ، إصدار التقرير ةفي دورتها الثانية عشر المائية،أقرت لجنه الموارد  -5
على الموارد المائية وقابلية تأثر  المناخ      تغي رالمبادرة اإلقليمية لتقييم أثر  إطارفي يجري  إعدادهكان الذي  ،المناخ

 إضافيةتوفير موارد  اإلسكوا ةإلى أمان توطلب ،القطاعات االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية )ريكار(
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بدعم       أيضا . وأوصت اللجنة المناخيين      تكي فسياسات المناخية والتقييم والالفي مجاالت  اإلقليمية ةلتعزيز المعرف
البلدان  ةساعدمبو ؛                  نشر في مجالت محك مة      بحث ت أوراق دراسات علمية و إعدادالمؤسسات والباحثين العرب في 

عمل لبناء القدرات ورشات ات وتنظيم عن طريق تحديد األولوي المناخ      تغي ر ةوضع خطط استراتيجية لمكافح على
      تغي رتتعلق بمقترحات مشاريع  إعدادعلى الدول األعضاء  ةمساعدبو والتوعية؛نقل التكنولوجيا  أهمية علىز     ترك 

المتكاملة للموارد  اإلدارةباستخدام أدوات  المناخ      تغي رمع       تكي فالعلى توفير التدريب بو التمويل؛لتامين  المناخ
 .البحوثمقترحات إعداد على المائية و

بناء قدرات ة أنشطة مواصل سكواإلالتنفيذية لمانة األإلى  ةعشرة الطاقة في دورتها الحادية طلبت لجن -6
مقترحات  إعدادحول ة عمل تدريبيورشات تنظيم على  مع التركيز ،المناخ      تغي رلمفاوضين العرب في مجال ا

يكون  ،األحفوريتشكيل فريق خبراء معني بالوقود و ؛المناخ      تغي رتمويل من الصناديق الدولية لال مشاريع لتلقي
 ،سكوافي المنطقة العربية في اإل المناخ      تغي رووضع رؤية متكاملة لمركز عربي ل ؛للجنة الطاقةتابعة ة فرعية لجن

فيها لتنظر  ،ةنشطاألللمركز ومصادر التمويل وإلنجازات المتوقعة تشمل ا ،خرىاألقليمية اإللجان الغرار على 
 الرابع. هافي اجتماعتعتمدها وللجنة التنفيذية لإلسكوا ا

( من 7102أيار/مايو  7 ،الكويتة العاشرة )مدين دورتهفي مياه دعم المجلس الوزاري العربي لل كذلك -7
لدعم تقديم  المناخ      تغي رات سياسإلنشاء مركز عربي ل سكوااإل جهود ن   ثم المجلس يعلى أن  خالل قرار ينص

      تغي رمن قضايا ة مجموعحول  وبناء القدرات وتقديم الخدمات االستشارية إلى البلدان العربية الفنيةالمساعدة 
الذي  ،لمياهلالعربي المجلس الوزاري الجتماع ة عشرة م في الدورة الحادي    تقد أن  سكواويطلب إلى اإل ،المناخ

 .                                              ، تقريرا  عن التقدم المحرز في إنشاء هذا المركز7102 ويعقد في حزيران/يون   سي 

"ورشة العمل اإلقليمية  تحضرتي ال ،المناخ      تغي رالمجموعة التفاوضية العربية لأوصت  ،ذلكعلى عالوة  -8
 أبريلنيسان/ 5-3 ،الكويتة )مدين "المناخ      تغي رالعاشرة لتنمية قدرات خبراء الدول العربية حول مفاوضات 

في  بالتمويل وبناء القدراتبأنشطة تتعلق القيام  المناخ      تغي رسياسات المركز العربي لأنه يتعين على ب، (7102
م يقدتو ؛مين الموارد من الصناديق العالمية للمناخأمشاريع لت إعدادعلى البلدان العربية ة لمساعد المناخ      تغي رمجال 

ة يطاراألمم المتحدة اإلة الدول العربية إلى اتفاقيالتي قدمتها        وطنيا المحددة مساهمات ل      نفذ  االدعم للدول األعضاء لت
تقييم لألثر  إجراءو ؛رؤى وخطط عملإلى ة هذه المساهمات وترجم ،تفاق باريسفي إطار ا المناخ      تغي ربشأن 

 متثال والتمويل.اتفاق باريس وأسواق الكربون والشفافية وطرائق االوزيادة فهم  ؛تكاليف تدابير االستجابةلوتقدير 

 سكوااإلما زالت التي  ،المناخ      تغي رمن قضايا ة لمجموع سكوااإل      ا  من دعم      أيضا طلبت البلدان العربية  -9
األمم المتحدة مشاريع حساب و ،الفني والبرنامج العادي للتعاون ،من خالل عملها المعياري وخدماتها الفنيةتنفذها 

 إلسكوا اقد كانت و بالتعاون مع شركاء عالميين وإقليميين ووطنيين. ،الميزانيةمن خارج وموارد للتنمية، 
في الدول العربية ة وجامعفي اإلسكوا الحكومية الدولية  عمل الهيئاتمن خالل        رسميا  ذلك عن غ              وما زالت تبل 

عن طريق الرصد واإلبالغ المنتظمين عن برنامج كما  ،والطاقة والكهرباء والبيئة واألرصاد الجويةمياه المجال 
 .سكواإلعمل ا

مد          الذي اعت  ،بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية"توافق "يكرر كذلك  -10
 اسكوالدول األعضاء في اإلأن يورد و .المناخ      تغي رالتزام الدول األعضاء بالتصدي ل ،الثالثين سكوااإلة في دور
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من الشبكات ستلتمس المتصلة بالمناخ ونشطة إلى االستفادة الكاملة من الحلول التمويلية المتاحة لألة ستسعى جاهد
بيروت توافق ويؤكد  .              المحددة وطنيا  رؤى وخطط العملواللتنفيذ المساهمات  الفنيةالمساعدة العالمية واإلقليمية 

لى المعلومات وتقييمها وتحليلها ونشرها في عصول حالتكنولوجيا في الالدول األعضاء ستستفيد من أن       أيضا 
بما  ،والتصدي لهانزاعات ومنع نشوب ال ،الكوارثمخاطر        حد  من وال ،المناخ      تغي رات المتعلقة بجراءسياق اإل

ن الدول أو ؛هيلالتأة عادإالمصالحة والتعافي ولتعزيز  ،م اإلنذار المبكر  ظ    ون  اإلنسانيةفي ذلك أدوات المساعدة 
بما  ،التي من صنع اإلنسانتلك زمات الطبيعية واألوقع األعضاء ستعزز استخدام التكنولوجيات الجديدة لتخفيف 

 .اإلحصائية دواتم المعلومات الجغرافية ورصد األرض واأل  ظ                         في ذلك من خالل استخدام ن 

 المناخ      تغي رالمركز العربي لسياسات  -      ثانيا 

. المناخ      تغي ربإنشاء المركز العربي لسياسات  (31-)د 372القرار في  سكوااألعضاء في اإلرحبت الدول  -11
والخدمات الفنية تقديم المساعدة  )أ(ركائز عمل:ويطلب القرار من المركز دعم الدول األعضاء من خالل خمس 

تعزيز األطر المؤسسية ل ةاإلقليميالجهات المعنية بناء قدرات الدول العربية و )ب(و ؛لدول العربيةلاالستشارية 
تعزيز  )د(و ؛ةاإلقليميالتوافقات المواقف وبناء تنسيق لقليمية اإلالمنابر دعم  )ج(و ؛البرامج والسياساتإعداد و
المنتجات توفير و (ه)و ؛اءوالطاقة والغذمياه الأمن على  للتحديات المتعلقة بالمناخ التي تؤثرة المتكاملة الستجابا

  ."اإلقليميفة المعرمركز "باستخدام قليمية المعرفية والبيانات والمعلومات اإل

إقليمية عمل  ورشاتعقد ب الفنيةمختلف المستويات على  بناء القدراتجهود ع يتوسب      أيضا يوصي القرار  -12
، وعمليات التقييم، المناخ      تغي رالمفاوضات المتعلقة بدعم لالمالية  دواتوالوسائل واأل بشأن النماذجة ووطني

وتزويد المفاوضين وغيرهم من الجهات الفاعلة في مجال  ،التمويل ونقل التكنولوجياعلى  الحصول إمكانيةو
مع  ،المناخ      تغي رفي مجال تطورات المعلومات عن الأحدث ببانتظام وقعه والتخفيف من  المناخ      تغي رمع       تكي فال

 تنفيذ مع المنظمات المعنية.الفي التنسيق أ مبدعلى  التأكيد

ضمان لالتدابير الالزمة  ،الدول العربيةة بالتنسيق مع جامع ،تتخذأن التنفيذية مانة األإلى       أيضا طلب   ي  -13
  الوطنيةوقليمية الدولية واإلمؤسسات بالتعاون مع ال ،مبادرة ريكارالمرحلة الثانية من طة نشال أل             التنفيذ الفع 

والطاقة مياه الفي مجاالت في العمل  المناخ      تغي رل األبعاد ةالجوانب المتعدداألخذ بالحسبان ضمان و ؛ةلت الصاذ
وتعزيز الشراكات مع  ؛يةتوقعات المناخالعربي للمنتدى إلى اللدعم تقديم او ؛واألمن الغذائي والتنمية المستدامة

 المنظمات المعنية.

في بيروت في قد        الذي ع  ،أكدت القرارات الالحقة الصادرة عن اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس -14
أنشطة الحاجة إلى تكثيف جهود تعبئة الموارد لدعم على  ،7102كانون األول/ديسمبر  02إلى  02الفترة من 

ومن خارج الميزانية من الموارد  اإلضافيةل تلك الموارد     تكم أن  ولضمان ،المناخ      تغي رالمركز العربي لسياسات 
التنفيذية  مانةضرورة قيام األعلى       أيضا وشددت اللجنة  التي تدعم عمل المركز. الفنيالبرنامج العادي للتعاون 

المشاريع  إعداد مقترحاتوفي  ،والزراعةمياه قطاعي ال وال سيما في ،     تكي ففي مجال الفني بتعزيز الدعم ال
في توافق اللدعم بناء  المناخ      تغي رحول إقليمية عقد مشاورات ة ومواصل ؛توفرالتمويل الدولي المعلى  لحصولل

 .المناخ      تغي راإلقليمي للتصدي لمستوى العلى  األولويةات ذات جراءاآلراء وتحديد اإل

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/res-329-30-ar.pdf


E/ESCWA/C.4/2019/6 
E/ESCWA/C.3/2019/9 

 
-6- 

 

                                                                                        رسميا  في إطار المركز، الذي يستمد موارده من مصادر من خارج الميزانية ومن البرنامج العادي لغ   ب     ال ي  -15
بما في ذلك الدعم  ،المناخ      تغي ربالمناخ و حول القضايا المتعلقةالعادي  سكوابرنامج عمل اإلعن ، الفنيللتعاون 

  .إلى الهيئات الحكومية الدوليةالتنفيذية  مانةاأل هالذي تقدم

 األنشطة -فأل

. وقد ةتحت مظلة مشترك المناخ      تغي ربشأن  سكواعمل اإل المناخ      تغي رد المركز العربي لسياسات     يوح  -16
ومن البرنامج العادي للتعاون خارج الميزانية من لدعم المركز من خالل استخدام موارد ة عديدأنشطة       نف ذت 
في الفترة من ذت   ف نالعمل التي ورشات واالجتماعات وواالستشارية الفنية البعثات  أدناه. ويبين الجدول الفني
في النهوض       هاما                                 الموارد. وقد أدت الشراكات دورا على هذه  باالعتماد 7102 إلى أيار/مايو 7102 يوليو/تموز

 وتوسيع نطاقه. سكوابعمل المركز في اإل

 2019إلى أيار/مايو  2018تموز/يوليو ذت في الفترة بين   ف               األنشطة التي ن 

 تاريخال المكان النشاط
مصدر 
 التمويل

ي باستخدام المناخ      تغي رالتحليل ورشة عمل تدريبية حول 
العربي لدراسات )مع المركز  نظام المعلومات الجغرافي

 ()أكساد( المناطق الجافة واألراضي القاحلة
 7102أيلول/سبتمبر  71-02 بيروت

خارج 
 الميزانية

إلعداد تقارير وطنية لتقييم تأثير ق وطنية   ر            دعم فني لف 
 المحاصيل الزراعية  إنتاجيةالمياه على  توفر رات في      التغي 

 في المنطقة العربية للعراق واألردن ودولة فلسطين
      عم ان

 7102سبتمبر /أيلول 3-7للعراق: 
 7102سبتمبر /أيلول 00-01لألردن: 

سبتمبر /أيلول 03-07لدولة فلسطين: 
7102 

خارج 
 الميزانية

 المناخ      تغي رندوة حول اإلعالن بشأن األخالقيات الخاصة ب
 )تنظيم اليونسكو(

 7102سبتمبر /أيلول 75-74 القاهرة
البرنامج 
العادي 

 الفنيللتعاون 

طلب بندوة حول األعاصير المدارية والفيضانات المفاجئة )
 الجمعية العمانية للمياه(و المجلس األعلى للتخطيط من

 7102أكتوبر /تشرين األول 2-2 مسقط
خارج 
 الميزانية

                               : ق د مت عروض مبادرة ريكار في  سبوع القاهرة للمياهأ
)أ( المؤتمر الرئيسي؛ و)ب( اجتماع خاص عقدته اللجنة 

)بطلب من الدولية للري والصرف للشباب المتخصصين 
 وزارة الموارد المائية والري في مصر(

 7102تشرين األول/أكتوبر  06-05 القاهرة
خارج 
 الميزانية

http://gate.ahram.org.eg/News/2017489.aspx
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 تاريخال المكان النشاط
مصدر 
 التمويل

ف في قطاعي       التكي وتقنيات مقاييس "دورات متقدمة عن 
الزراعة والمياه )بمشاركة جامعة محمد السادس للعلوم 

 التطبيقية(

بن جرير، 
 المغرب

 7102تشرين األول/أكتوبر  74-75
خارج 
 الميزانية

ف من أجل                                             المؤتمر الدولي المعني بمقاييس وتقنيات التكي 
      تغي رأكثر قدرة على مواجهة آثار المياه والزراعة ومدن 

في ذلك نشاط حول تقرير الهيئة الحكومية الدولية  بما المناخ
 0.5لى عبشأن قصر االحترار العالمي  المناخ      تغي رالمعنية ب

 درجة مئوية )بمشاركة جامعة محمد السادس للعلوم التطبيقية(

بن جرير، 
 المغرب

 7102تشرين األول/أكتوبر  76-72
خارج 
 الميزانية

اجتماع تشاوري في بلدان تجريبية حول تطبيقات الطاقة 
المتجددة الصغيرة النطاق في المناطق الريفية في المنطقة 

 العربية

 تونس
 بيروت

 ان   عم 

تشرين األول/أكتوبر  30-72تونس: 
 7102بريل نيسان/أ 74و 7102

ثاني/نوفمبر التشرين  73بيروت: 
 7102آذار/مارس  03و 7102

 7102مارس /آذار 6ان:    عم 

خارج 
 الميزانية

خبراء لتنمية قدرات  ةورشة العمل اإلقليمية الحادية عشر
طلب من ب) المناخ      تغي ر مفاوضات العربية حولالدول 

 باالشتراك نفذ الالعربية وجامعة الدول العربية والمجموعة 
 واليونسكو(مع برنامج األمم المتحدة للبيئة 

 7102نوفمبر /ثانيالتشرين  05-07 القاهرة
البرنامج 
العادي 

 الفنيللتعاون 

االجتماع الثالث )استضافته -المنتدى العربي للتوقعات المناخية
باالشتراك مع جامعة     ف ذ                               هيئة األرصاد الجوية المصرية ون 

 الدول العربية والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية(
 7102ثاني/نوفمبر التشرين  72-76 القاهرة

خارج 
 الميزانية

      تغي رورشة التدريب الوطنية حول تطبيق تقييمات آثار 
 )بطلب من وزارة الزراعة في لبنان  وقابلية التأثر المناخ

 في لبنان(
 7102ثاني/نوفمبر التشرين  31-76 بيروت

خارج 
 الميزانية

من أجل السالم  المناخ      تغي رندوة حول الدبلوماسية المائية و
 ميتنظ (في بالد ما بين النهرين: حالة نهري دجلة والفرات

الشبكة المتوسطية و MEDURABLEالمنظمة الفرنسية 
 (ومجلس الشيوخ الفرنسي MENBO لهيئات األحواض

 7102ديسمبر /كانون األول 10 باريس
خارج 
 الميزانية

 سنداي والنظام  إطاررصد  وطنية بشأن عملورشة 
 المناخ      تغي رالكوارث والربط بين خسائر  ابالوطني لحس

ة بطلب من وزار)الكوارث في العراق              حد  من مخاطر وال
 (الصحة والبيئة

 7102كانون األول/ديسمبر  70-02 بيروت

البرنامج 
العادي 
للتعاون 

 الفني
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 تاريخال المكان النشاط
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 الدورات العديد من : األسبوع العربي الخامس للمياه
 (ه جمعية الدول العربية لمرافق المياهتنظم)

البحر الميت، 
 األردن

 7102آذار/مارس  3-2
خارج 
 الميزانية

الستثمار في التكنولوجيا ابشأن فريق الخبراء اجتماع 
الخضراء وآلية الوصول إلى التمويل المستدام في المنطقة 

 (مع مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ      ن ظ م ) العربية
 7102آذار/مارس  6-4 بيروت

خارج 
 الميزانية

جلسة وورشة عمل : للمياه مؤتمر الخليج الثالث عشر
 (المياهتقنية بطلب من جمعية علوم و)

 7102آذار/مارس  04-07 مدينة الكويت
خارج 
 الميزانية

        تحضيرا   المناخ      تغي راالجتماع التشاوري اإلقليمي حول 
للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع 

 (جامعة الدول العربيةبمشاركة )المستوى 
 7102آذار/مارس  77-70 بيروت

خارج 
 الميزانية

 ورشة عمل تدريبية حول أدوات نظام المعلومات الجغرافية
)مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة  المناخ      تغي رل

 واألراضي القاحلة )أكساد((
 7102آذار/مارس  72-75 بيروت

خارج 
 الميزانية/
البرنامج 
العادي 
للتعاون 

 لفنيا

 أيام األراضي والمياه في الشرق األدنى وشمال أفريقيا
منظمة مع  االشتراكظمت ب  ن )معارض وجلسات : 7102

 (والزراعة األغذية
 القاهرة

نيسان/أبريل  4 - آذار/مارس 30
7102 

خارج 
 الميزانية
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 حلقة دراسية عن دور اإلجراءات المتعلقة بالمناخ في 
بطلب من البنك اإلسالمي )تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

 (للتنمية
 7102نيسان/أبريل  5 مراكش

خارج 
 الميزانية

لتنمية قدرات خبراء  ةالعمل اإلقليمية الثانية عشرورشة "
من  طلبب) "المناخ      تغي رالدول العربية في مفاوضات 

برنامج ذت مع   ف   ن  العربية،الدول ة المجموعة العربية وجامع
 (واليونسكو األمم المتحدة للبيئة

 7102نيسان/أبريل  2-2 بيروت

البرنامج 
العادي 
للتعاون 

 الفني

الجلسة المتخصصة حول : المنتدى العربي للتنمية المستدامة
النهوض بالعمل : من أهداف التنمية المستدامة 03الهدف 

 وبرنامجالدول العربية ة جامع)المناخي في المنطقة العربية 
ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر  األمم المتحدة اإلنمائي

  مؤتمر األمم المتحدة للموئلوواليونسكو  الكوارث
 (والسويد ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع واليونيسيف

 7102نيسان/أبريل  2 بيروت
خارج 
 الميزانية

مياه بين الالروابط ة مان للطاقة والمياه حول معالج        مؤتمر ع 
مساهمة )ج المتكاملة والتعاون اإلقليمي   ه            من خالل الن والطاقة 
 (لمياهالعمانية لة جمعيالطلبتها 

 7102 أبريلنيسان/ 74-77 مسقط

البرنامج 
العادي 
للتعاون 

 الفني

مائدة مستديرة لتبادل األفكار بشأن الفرص االستراتيجية 
بطلب )المتصلة بالمناخ  لتحسين االستجابة للمخاطر األمنية

 (من المعهد السويدي الدولي لبحوث السالم
 7102أيار/مايو  3-7 إستكهولم

خارج 
 الميزانية

 م غذائية أكثر استدامة   ظ             إلى إقامة ن االستراتيجيات الرامية 
 بطلب من منظمة األغذية)في منطقة البحر األبيض المتوسط 

 (والزراعة
 7102أيار/مايو  02-05 باليرمو

خارج 
 الميزانية
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 متكامل    هج   ن   -باء

 المناخ      تغي ريسعى المركز، في متابعته لهذا العمل، إلى إدماج وتوسيع نطاق مجاالت العمل المتعلقة ب -17
. ويتيح ذلك تحسين التنسيق والتعاون نشاطتلو    ا  أو نشاط مشروعتلو    ا  كبير مشروع                          التي جرت متابعتها إلى حد 

 بين المبادرات والمشاريع التي تقودها اإلسكوا وشركاؤها في أنحاء المنطقة، كما يتبين من األمثلة التالية.فيما 

على الموارد  المناخ      تغي رمركز المعارف اإلقليمي التابع للمبادرة اإلقليمية لتقييم أثر  7105عام تأسس  -18
االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية )ريكار( برعاية اللجنة الفنية العلمية  تأثر القطاعاتالمائية وقابلية 

كز العربي لدراسات المناطق الجافة المرمع االستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه، وتعمل اإلسكوا 
أطلقت المنصة اإللكترونية لمركز قد واألراضي القاحلة )أكساد( التابع لجامعة الدول العربية كأمانة فنية له. و

ووقعت   .www.riccar.orgوهي متاحة على الموقع  7102المعرفة اإلقليمي في وقت الحق في حزيران/يونيو 
التابعة                                                                                                 مذكرة تفاهم بين اإلسكوا ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة لتطوير واستضافة مكو ن بوابة البيانات 

ت ئالمكانية ونواتج النمذجة التي أنش-لمركز المعارف اإلقليمي، بما في ذلك جميع بيانات المجموعات الجغرافية
بوابة البيانات في مؤتمر "أيام األراضي والمياه في الشرق من التجريبية أطلقت النسخة قد للمنطقة العربية. و

صول ح. ولتعزيز إمكانية ال7102" الذي نظمته منظمة األغذية والزراعة في نيسان/أبريل أفريقيااألدنى وشمال 
موقع الشبكي في المنطقة العربية، يستضيف الهذه المعلومات  واتساق المناخ      تغي رلى المعلومات المتعلقة بع

ها كمركز لتبادل المعلومات احدإعمل ت .معرفة إقليمية د  ق                                                 لمركز المعارف اإلقليمي، الذي تديره اإلسكوا، ثالث ع 
عقدة ركز ت. وبمنتجاتهوالمنتدى ائم بجميع أعضاء وقر    وف تو عمل المنتدى العربي لتوقعات المناخالناتجة عن 

لى الوثائق المتعلقة بورشات العمل التدريبية اإلقليمية عصول حالل   ب   س د    وح تعلى المفاوضات و ةالثانيالمعرفة 
التي نظمتها اإلسكوا مع جامعة الدول  المناخ      تغي راالثنتي عشرة حول تنمية قدرات البلدان العربية لمفاوضات 

على  ة فتركزلثالثاأما عقدة المعرفة                                                          شراكة مع برنامج األمم المتحدة للبيئة ومؤخرا  مع اليونسكو. بالالعربية، 
التي تنتجها اإلسكوا وشركاؤها، بما في  المناخ      تغي رمع       تكي فالمواد الفنية والتدريبية المتعلقة بالتحمل و      تكي فال

في قطاع المياه في منطقة الشرق  المناخ      تغي رمع       تكي فذلك جميع المنشورات التي تمخض عنها مشروع ال
 في. و7102في عام نهي   أ و( GIZادارته المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي )الذي األوسط وشمال أفريقيا )أكوام(، 

بوضعها في إطار  مبادرة ريكارمنظمة األغذية والزراعة إلى توسيع نطاق بوابة بيانات  ىجانب البيانات، تسع
ت اإلسكوا   ك   ر   ش   أ قد ومكانية أخرى تتصل بالزراعة والمياه والمناخ، -قاعدة بيانات أوسع ترتبط بموارد جغرافية

لى هذه المنتجات المتنوعة المستخدمين على االستفادة عصول حوشركاء آخرين في هذا الجهد. ويساعد تيسير ال
في  المناخ      تغي رمستنيرة تجاه من الموارد وتوليد تحليل جديد متكامل ومبتكر يعزز األساس العلمي لسياسة 

الدعم  (GIZالدولي )لتعاون لاأللمانية  ةمؤسسالون اإلنمائي الدولي )سيدا( ووقدمت الوكالة السويدية للتعا المنطقة.
 .المالي لمركز المعارف اإلقليمي

للحصول من مجموعة من الوزارات والمنظمات الدولية والجامعات والباحثين وردت طلبات عديدة ذلك ك -19
م اإليكولوجية                        المياه والزراعة والن ظ على هذه الطلبات       رك زت ت . وقدمبادرة ريكارعلى مجموعات بيانات 

إقليمي للمساعدة في االستجابة لهذه الطلبات         مستشار  7102في عام ن                                   واألرصاد الجوية والمناخ واألمن. وعي 
على واستخدامها  المناخ      تغي روتقديم تدريب على كيفية الوصول إلى مجموعات البيانات والتوقعات المتعلقة ب

 أدوات نظام المعلومات الجغرافية.عمال استبأصغر نطاقات تحليل 

http://www.riccar.org/
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اإلسكوا والمركز يها جرتتي ال ،التحليلتوسيع نطاق أعمال لتعزيز الروابط و   ا ز                     أوجد المركز أيضا  حي  -20
إلنتاجية ل ،العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة ومنظمة األغذية والزراعة والشركاء الوطنيين

 مبادرة ريكارهناك قاعدة بيانات ز،          هذا الحي                             وظروف شح  المياه. وفي قاعدة  المناخ      تغي رالزراعية في ظل 
. وقد المناخ      تغي رومواد تدريب تبين كيفية استخدام أدوات نظام المعلومات الجغرافية لتحليل  المناخ      تغي رالمتعلقة ب

معينة                     ق طرية خاصة بمحاصيل حالة خدمت مجموعات البيانات هذه لالسترشاد بها في إعداد تسع دراسات     است 
األمن الغذائي والمائي في المنطقة العربية تنفذه ز تعزي               في إطار مشروع  AquaCropروب اككوأتطبق برنامج 

بالشراكة مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة ومنظمة األغذية والزراعة  ،اإلسكوا
األدوات استخدمت واصلت اإلسكوا هذه الشراكات و ،اون اإلنمائي الدولي. وبعد ذلكوتموله الوكالة السويدية للتع

من نفذ ي إعداد مواد تدريبية لتحسين إدارة الري من خالل مشروعفي والتحليالت المتولدة من هذين المشروعين 
ظل الظروف المناخية  الزراعة في المنطقة العربية فينعة واستدامة   م األمم المتحدة للتنمية حول تعزيز  حساب
على  المناخ      تغي ربناء لتحسين فهم وتحليل آثار يقوم على وحدات متكامل     هج                       رة. وقد أسفر ذلك عن ن        المتغي 

 األمن الغذائي بوجه عام.على الزراعة البعلية والمروية و

صغيرة السعة في المناطق التطبيقات الطاقة المتجددة  نشرالمبادرة اإلقليمية لعمل المركز العربي تدعم  -21
ق   ر                                                                   أيضا  الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي. ويعمل المشروع مع ف  اتمولهالتي الريفية في المنطقة العربية 

إدخال تطبيقات الطاقة المتجددة لتشجيع ريادة األعمال في المناطق الريفية، على                              ق طرية في األردن وتونس ولبنان 
     معا  الزراعية، مع إيالء اهتمام خاص لتوليد فرص الدخل للمرأة. وبذلك يدمج المشروع  بما في ذلك المناطق

على نحو االقتصادية والبيئية للنهوض بالطاقة والمياه واألراضي -االجتماعيةمجاالت االختصاص مجموعة من 
 ناخ.األنشطة المدرة للدخل في المناطق الريفية لضمان منافع اجتماعية صديقة للمبمستدام و

بتزايد وج      ت دم  المناخ      تغي رفي مجال                                                            أخذت ورشات العمل لبناء القدرات التي ن ظ مت للمفاوضين العرب  -22
 المناخ      تغي ربشأن ها في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأنتتجاوز البنود التي يجري التفاوض تباحث قضايا 

متكاملة  نظرةالتي يبحثها المركز من خالل  المناخ      تغي رلقة بومن بين القضايا السياساتية المتعواتفاق باريس. 
خذة   ت              التدابير الم أثر الحصول على التمويل والتكنولوجيا والمعرفة العلمية إلثراء فهم قضايا             أوسع نطاقا  

المتعلق بالمناخ الدول األعضاء على تحسين متابعة  بشأن التمويلالعمل التحليلي  ديساعذلك . كات لهاواالستجاب
 .التي تتبناهامقترحات المشاريع مواقفها ووصياغة 

 ةكوجه المناخ      تغي رتنظر إلى غدت عب اإلسكوا، التي                                         يهدف المركز أيضا  إلى تعزيز عمل مختلف ش  -23
جوانب                          من في المنطقة. كما د رست إلى تفاقم النزاع أو تهدد السالم واألتفضي تأثيرات مضاعفة    ث   د   ح   ت  ةكاسح

على  المناخ      تغي ر. ويجري النظر في ضغوط في سياق المرأة واألمن المائيالمتعلقة بالجنسين              تغي ر المناخ
للحد من الكوارث في إطار سنداي  مخاطر       حد  من بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة لل وذلكالبشرية  مستوطناتال

ر                     القدرة على تحمل تغي طة الحضرية الجديدة" من منظور التنمية االجتماعية و"الخبموجب ومخاطر الكوارث 
 .المناخ

في مختلف التخصصات في المنطقة  المناخ      تغي رمن المتوقع أن يتواصل إدماج تحليل السياسات المتعلقة ب -24
اإلنسانية والتنمية والسالم اج اإلجراءات المتعلقة بالمناخ في التفكير المستجد حول الترابط بين المساعدة رمع إد

  مخاطر الكوارث.       حد  من واألمن وتحليل النزاعات والفجوة بين األرياف والمدن وال
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                   األنشطة الم خطط لها  -      ثالثا 

 المنتديات العالمية واإلقليمية -ألف

 تمكين"على موضوع  7102المعني بالتنمية المستدامة لعام  ىسيركز المنتدى السياسي الرفيع المستو -25
التنمية المستدامة، بما في  أهدافمن      ستة                  لالستعراض المرك ز دت   د   ح وقد والمساواة".  الشمولاالناس وضمان 

ستتكلم األمينة التنفيذية ووآثاره.  المناخ      تغي رالذي يشجع على اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي ل 03ذلك الهدف 
تموز/يوليو  07إلجراءات المتعلقة بالمناخ، المقرر عقدها في مخصصة لخالل جلسة عامة دى تفي المنلإلسكوا 

                                       المتعلقة بالمناخ استنادا  إلى التحديات  بشأن اإلجراءاتستدعم اإلسكوا التوعية وبناء توافق اآلراء و. 7102
رات مشاوال                                                                                        واألولويات اإلقليمية المحد دة من خالل عمل "المركز"، بما في ذلك الوثيقة الختامية الناتجة عن 

 77-70)بيروت،  ىلمنتدى السياسي الرفيع المستوللمنتدى العربي للتنمية المستدامة ول المناخ      تغي ربشأن قليمية اإل
الذي ( 7102نيسان/إبريل  00-2)بيروت، وتقرير اجتماع المنتدى العربي للتنمية المستدامة  (7102آذار/مارس 

 رفقت به الوثيقة الختامية.  أ 

 العملورش االجتماعات و -باء

من المقرر أن تقوم اإلسكوا بتنفيذ االجتماعات وورش العمل التالية في إطار األنشطة التي يقوم بها  -26
 المركز وبالتعاون مع الشركاء العالميين واإلقليميين والوطنيين:

 72-74والقابلية للتأثر به )تونس،  المناخ      تغي رتقييمات أثر  بشأن تطبيقحلقة عمل تدريبية وطنية  )أ(

وزارة الفالحة الموارد الهيدروليكية ومصائد األسماك في إدارة الزراعة و(، بالشراكة مع 7102 وحزيران/يوني
عاون بدعم من الوكالة السويدية للت (أكسادالعربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة ) والمركزتونس في 

 ؛اإلنمائي

للجنة الدائمة المعني بموضوع "التمويل المناخي والمدن المستدامة" )بيروت،  7102 عام منتدى )ب(
واالتحاد من أجل  المناخ      تغي راتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن (، بالشراكة مع 7102أيلول/سبتمبر  07-03

 ؛البحر األبيض المتوسط والبنك اإلسالمي للتنمية

لقة بالمناخ في الخطط اإلنمائية الوطنية في منطقة الشرق مؤتمر حول تعميم اإلجراءات المتع )ج(
 (، بالشراكة مع البنك اإلسالمي للتنمية؛7102تشرين األول/أكتوبر  4-7، األوسط وشمال أفريقيا )بيروت

)القاهرة،  المناخ      تغي رربية لمفاوضات علتنمية قدرات البلدان ال ةورشة العمل اإلقليمية الثالثة عشر )د(
 جامعة الدول العربية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة واليونسكو؛(، بالشراكة مع 7102 لثاني/نوفمبرتشرين ا

(، بالشراكة مع 7102 االجتماع الرابع للمنتدى العربي لتوقعات المناخ )جدة، تشرين الثاني/نوفمبر (ه)
 العربية والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية؛رئاسة األرصاد الجوية والبيئة )المملكة العربية السعودية( وجامعة الدول 
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كانون  03-7)سانتياغو،  المناخ      تغي رالمعني ب 7102فعاليات جانبية في مؤتمر األمم المتحدة  )و(
 والبنك اإلسالمي للتنمية. المناخ      تغي رفي مجال (، بالشراكة مع المجموعة العربية للمفاوضين 7102األول/ديسمبر 

 ياتتوصال  -      رابعا 

 اللجنة مدعوة إلى النظر في التوصيات التالية: -27

التي يوفرها  المناخ      تغي رمواصلة االستفادة من بيانات وتحليالت واستنتاجات وتوصيات وخدمات  )أ(
السياسات لالسترشاد بها في والمشاريع والشراكات المرتبطة به  المناخ      تغي رالمركز العربي لسياسات 
 ؛عمل مناخي يستند الى العلمللقيام ب اإلقليمية والوطنية والبحوثواالستراتيجيات والتقارير 

التنسيق بين البحوث والتحليالت واألنشطة عبر التخصصات والمجموعات على زيادة تشجيع ال )ب(
 ؛           أكثر تكامال  المناخ      تغي رفي مجال  لدعم صياغة سياساتالمختلفة 

في اإلسكوا تحت مظلة المركز  المناخ      تغي رة بالمتعلق األعمالالنظر في طرائق لتوحيد جميع  )ج(
 ؛المناخ      تغي رالعربي لسياسات 

 المناخ      تغي رفهم             لدفع قدما  بإقامة شراكات مع الجهات الفاعلة الوطنية واإلقليمية والعالمية لمواصلة  )د(
 السياسات واإلجراءات الفعالة. قاتسافي السياق اإلقليمي وضمان 

----- 


