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المحتويات

تحديات التنمية المستدامةتغير المناخ و -ألف
في المنطقة العربية     

مجاالت العمل لمواجهة تغير المناخ-باء

المواقف العربية حول قضايا تغير المناخ-جيم
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تحديات التنمية المستدامة في ولمناخ ا تغير -ألف
المنطقة العربية

التنمية المستدامة في المنطقة العربية تحّديات - 1

الزيادة السكانية المضطردة، مع انخفاض فاعلية برامج التخفيف  •
من وطأة الفقر؛

زيادة الطلب على الموارد الطبيعية مع ندرة المياه وتدهور  •
نوعيتها؛ 

محدودية موارد األراضي، وتعرضها للتدهور والتصحر؛ •
أنماط اإلنتاج واالستهالك غير المستدامة؛•
؛التوتر السياسي واألمني في المنطقة•
عدم مالءمة الموارد المالية المتاحة الحتياجات تحقيق التنمية  •

.المستدامة

4

تحديات التنمية المستدامة ولمناخ ا تغير -ألف
في المنطقة العربية

ارتفاع درجات حرارة األرض–
زيادة نوبات الجفاف ونقص آميات األمطار•
زيادة معدالت التصحر وتدهور األراضي •
انخفاض اإلنتاجية الزراعية للغذاء •
التأثير على التنوع الحيوي في بلدان المنطقة•

ارتفاع مستوى سطح البحر–
احتمال إغراق المناطق الساحلية  •
بنية تحتية ومناطق عمرانية•
احتماالت حدوث آوارث الفيضانات  •

واألعاصير

اآلثار المحتملة لتغّير المناخ على المنطقة العربية -2
التأثيرات على الموارد الطبيعية
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تحديات التنمية المستدامة ولمناخ ا تغير -ألف
في المنطقة العربية

حول  صراعات إقليميةاحتمال نشوب –
الموارد الطبيعية 

للنازحين من المناطق  موجات من الهجرة–
التي تعرضت لإلغراق، الجفاف، أو  

الكوارث
وانخفاض الدخل مع  البطالةزيادة نسبة –

والمهّمشين الفقرزيادة معدالت 

)تابع(اآلثار المحتملة لتغّير المناخ على المنطقة العربية -2
التأثيرات االجتماعية

6

لمناخ تحديات التنمية المستدامة ا تغير -ألف
في المنطقة العربية

الحضرية في المناطق  الحد من فرص التنمية–
المعرضة، مع زيادة تكاليف إجراءات مواجهة 

المشكلة 
وزيادة آلفته  صعوبة توفير الغذاء–
قطاعي  تأثيرات سلبية على إنتاجّية وعوائد–

 السياحة والزراعة في المناطق الساحلية،
وقطاع البناء والتشييد ومرافق الطاقة والمياه

الفادحة التي تنجم عن  الخسائر المالية–
الكوارث المحتملة

)تابع(اآلثار المحتملة لتغّير المناخ على المنطقة العربية -2
التأثيرات االقتصادية 
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مجاالت العمل لمواجهة تغير المناخ -باء

مجاالن أساسيين•
، العمل على مواءمة النظم الطبيعية والتنموية للحد التكيف مع تغير المناخ

من التأثير على الموارد ومعدالت التنمية
اتخاذ اإلجراءات وإتباع التقنيات الالزمة للحد من انبعاث  التخفيف،

غازات الدفيئة
مجاالت تقاطعية مشترآة
الالزمة لكل من التكيف والتخفيف تطوير نقل التكنولوجيا

”قطاع خاص/وطنية/إقليمية/مصادر دولية“ تمويل التكنولوجيا
وإجراءات التكيف/السياسات/حول التقنيات“ بناء القدرات

اإلعالم ونشر الوعي

8

المواقف العربية حول قضايا ومفاوضات  -جيم 
تغير المناخ

:على المستوى اإلقليمي•
:مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئةأصدر –

)  2007(اإلعالن الوزاري العربي حول تغّير المناخ •
)2009( البيان الوزاري العربي بشأن مفاوضات آوبنهاجن•
تم إعداد مشروع خطة عمل اطارية عربية حول تغير المناخ•

:العربي منظمات المجتمع المدنيأصدرت –
إعالن القاهرة حول رؤية المجتمع المدني العربي في مواجهة التغّيرات  •

المناخّية

:على المستوى الوطني•
إجراءات وخطط عربية اعتمدت عدة دول –

تغّير المناخطوعية لإلسهام في مواجهة
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المواقف العربية حول قضايا ومفاوضات -جيم 
)تابع( تغير المناخ

االعتبارات األساسية للموقف العربي من المفاوضات -1

:بااللتزام باآلتي طالب اإلعالن الدول المتقدمة والمجتمع الدولي: ألف

المبدأ السابع من إعالن ريو للبيئة والتنمية؛  –
ازات الدفيئة حتى حلول  ها من غتحقيق أهداف طموحة لخفض انبعاثات–

ؤثر سلبًا على البلدان النامية؛يال  بشكل، 2050عام 
لتنفيذ برنامج دولي شامل للتكيف للحد من  جديد وإضافي توفير تمويل –

؛قابلية التضرر للدول النامية وتعزيز قدراتها في المجال
والتي تستحدث؛المتوفرة، آليات التمويل دعم استفادة البلدان النامية من –
في مجالي نقل التكنولوجيا  تقديم الدعم الفني للدول النامية، خاصة –

.وبناء القدرات

10

إطار االلتزام العربي - 2

:أآد اإلعالن على: على المستوى العربي•

أهمية إدراج سياسات التعامل مع تغّير المناخ في االستراتيجيات  –
ة الوطنية واإلقليمية للتنمية المستدام

حكومات خطط عمل وطنّية وإقليمية للتعامل مع قضايا التبني و–
تغّير المناخ

في  ووضع وتنفيذ برامجولوية لبرامج التكيف مع تغير المناخ إعطاء األ–
.مجالي التكيف والتخفيف معًا

المواقف العربية حول قضايا ومفاوضات - جيم
)تابع( تغير المناخ



07/06/2010

6

11

مشروع خطة العمل اإلطارية العربية حول تغير المناخ -3

  تغير المناخ المواقف العربية حول قضايا ومفاوضات - جيم
)تابع(

بالتنسيق بين الدول األعضاء، ومشارآة العديد من •
.المنظمات، تّم إعداد مشروع الخطة

المناخ، والمياه،  قطاعاتالمقترحة تناولت البرامج •
واألراضي، والتنوع الحيوي، والزراعة، والغابات، 

، والتشييد والبناء، والطاقة، والنقلوالصناعة، 
والمستوطنات البشرية، والصحة، والبحار 

والمناطق الساحلية
عدد من البرامج للقضايا التقاطعيةتضمن مشروع الخطة اقتراح •
شارآت اإلسكوا في إعداد الخطة، خاصة البرامج المتعلقة بقطاعي •

.الطاقة والنقل

12

:للتفاوض ينمسارين أساسّي مؤتمر آوبنهاجنإعتمد •
2012فيما بعد العام  AWGKPمجموعة العمل حول التزامات آيوتو –

.AWLCAمجموعة العمل حول اتفاقية التعاون طويل المدى –
:تم خالل القمة تداول توّجهين لتحديد النتائج•

ويضم آل من  "غير ملزم من الناحية القانونية : اتفاق تنفيذي سياسي–
وبناء عليه تحدد آل دولة أهدافها وطرق  " االتفاقية والبروتوآول

الوصول إليها طبقًا لقوانينها المحلية، وهو ما تشجعه وتؤيده أمريكا،  
".الدول النامية" وتعارضه

ُيصدق   آيوتوبمعنى إصدار ملحق لبروتوآول : بروتوآالن للتعاون–
على ما تم االتفاق عليه وما تم إنجازه خالل القمة، يرفق به اتفاقية  

.ملزمة قانونيًا وهو ما تؤيده معظم الدول النامية

)تابع( كوبنهاجنتطوير ونقل التكنولوجيا ضمن نتائج -دال
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شارك في صياغته آل من الواليات المتحدة  مشروع قرار •
وأآـّد األمريكية، والهند، والصين والبرازيل وجنوب افريقيا، 

:ما يلي على
ر المناخ على وجه  القوية للحّد من تغّي توفر اإلرادة السياسية–

؛لمبدأ المسؤوليات المشترآة ولكن المتباينة السرعة وفقًا
مع   ،فوضع برنامج شامل للتكّيالتشديد على ضرورة –

  ؛التأآيد على الدعم الدولي للدول النامية

)تابع( كوبنهاجنتطوير ونقل التكنولوجيا ضمن نتائج -دال

14

)تابع( مشروع القرار الصادر عن آوبنهاجن

:آما أّآد على•
 2020بتنفيذ األهداف الكّمية لالنبعاثات لعام  التزام الدول المتقّدمة–

؛2010يناير  31بحلول  والتي سوف تحّددها
التي  الطوعيةإجراءات التخفيف بتنفيذ الدول النامية مطالبة –

؛2010يناير  31بحلول  مهاتقّد
المناسبة وطنيًا التي تتطلب دعم دولي  تسجيل إجراءات التخفيف–

، التمويل التكنولوجيا ذات الصلةفي سجل جنبا إلى جنب مع 
؛ودعم بناء القدرات

)تابع( كوبنهاجنتطوير ونقل التكنولوجيا ضمن نتائج -دال
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)تابع( كوبنهاجنتطوير ونقل التكنولوجيا ضمن نتائج -دال

)تابع( مشروع القرار الصادر عن آوبنهاجن

:آما أّآد على•
جديدة مة لتوفير موارد االلتزام الجماعي من جانب البلدان المتقّد–

وإيالء  ف والتخفيفتوزيع متوازن بين التكّي، مع ةوإضافّي
؛LDC’s ة في برامج التكيفاألولوّي

؛"صندوق آوبنهاغن للمناخ األخضر" العمل على إنشاء–
 ة لتسريع تطوير ونقل التكنولوجيا من أجل دعمآلية تقنّيإنشاء –

.ف والتخفيفالعمل على التكّي

16

األوراق التي تعرض على اللجنة الموقرة حول تغير المناخ ألربعة  
:وهي

خلفية عامة عن مبادرات تغير المناخ وإجراءات تطوير ونقل  -1
التكنولوجيا

تكنولوجيات التخفيف من آثار تغير المناخ في قطاع الطاقة -2

تكنولوجيات التكيف مع تغير المناخ في قطاع الموارد المائية -3

تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت وتغير المناخ -4

)تابع( كوبنهاجنتطوير ونقل التكنولوجيا ضمن نتائج  -دال




