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كوامقترح إنشاء المركز العربي لسياسات تغيّر المناخ في اإلس
ُرلى مجدالني

مديرة إدارة سياسات التنمية المستدامة
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.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوزال  .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

لمناختغير االدعم في مواضيع زيادة  لالسكوا طلب لجنة الموارد المائية 2017مارس /آذار

مركزالإعداد تصور متكامل إلنشاء  لالسكوا لجنة الطاقةتأييد  2017مايو /أيار

اريةوالطلب برفعه للجنة الوز لالسكوا اللجنة التنفيذيةموافقة 
ديسمبر /كانون األول

2017

)ربيةجامعة الدول الع(توصية المفاوضين العرب بشأن تثير المناخ  2018أبريل /نيسان

)جامعة الدول العربية(المجلس الوزاري العربي للمياه  تأييد 2018مايو /أيار

طلبات من الدول األعضاء في مواضيع ذات صلة  ً دوريا

البيئة التخطيط المياهاألرصاد الطاقةالخارجيةالزراعة

التفويضات من الدول األعضاء
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أهم المخرجات واألنشطة المرتبطة بتغيّر المناخ

4

دعم الدول في مجال 
التفاوض حول تغيّر 
المناخ وتنفيذ اتفاقية 

باريس

 تنفيذ برنامج عمل
 االسكوا فيما يخص

اخ أنشطة تغيّر المن
والتنمية المستدامة

يمية المبادرة اإلقلتنفيذ 
مناخ لتقييم أثر تغير ال

على الموارد المائية 
وقابلية التأثر 

ي االجتماعي واالقتصاد
في المنطقة العربية 

)RICCAR(

ية تنفيذ أجندة التنم
المستدامة وأهدافها 

(SDGs)  على
 المستوى اإلقليمي

والوطني

األرصاد

ة تنفيذ استراتيجي
األمن المائي 
وخطة عملها

المفاوضاتالتقييم

قاعدة المعرفة 
اإلقليمية

إنشاء المنتدى 
العربي للتوقعات 

المناخية 
(ArabCOF) 
وإنقاذ البيانات 

المناخية
Data rescue

التخفيفالتكييف
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 قاعدة المعرفة
اإلقليمية

• Regional 
Knowledge 
Hub

التخفيف

مشاريع الطاقة •
المستدامة 

والطاقة المتجددة
ام اقتناص واستخد•

وتخزين الكربون 
)CCUS(

التكييف

 من خالل تطبيق أدوات•
اإلدارة المتكاملة 

للموارد المائية في 
خمس قطاعات 

:  أساسية وهي
الزراعة، التنمية 
، االقتصادية، البيئة

الصحة، و 
ةالمستوطنات البشري

التقييم

المبادرة اإلقليمية •
لتقييم أثر تغير 

المناخ على الموارد 
أثر المائية وقابلية الت

االجتماعي 
واالقتصادي في 
المنطقة العربية 

)RICCAR(

جهود االسكوا في مجال تغيّر المناخ
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دعم الدول العربية في تنفيذ االتفاقيات الدولية

التفاوض

ورش عمل  10تنظيم •
إقليمية لدعم قدرات 

المفاوضين العرب في 
مجال تغيّر المناخ منذ 

، بالتعاون 2013العام 
 مع جامعة الدول العربية،

والمجموعة العربية، 
ومنظمة األمم المتحدة 

.للبيئة، واليونيسكو
مساعدة الدول في •

التواصل مع الصندوق 
  (GCF)األخضر للمناخ 

 وشبكة تكنولوجيا
.  (CTCN)المناخ 

المؤتمرات الدولية

 دعم المجموعة العربية•
وجامعة الدول العربية 

ق في تكثيف وتنسي
مشاركتهم كمجموعة 

في مؤتمرات األطراف 
، وفي 23و 22، 21الـ

االجتماعات الدولية 
.ذات العالقة

األرصاد

للجنة تقديم الدعم •
العربية الدائمة 

من  لألرصاد الجوية
خالل إنشاء المنتدى 

العربي للتوقعات 
المناخية 

(ArabCOF)
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تعزيز قدرة الدول العربية على االطالع عن كثب على اآلثار 
المترتبة على تغيّر المناخ ومعالجتها من أجل تحقيق التنمية 

المستدامة

رؤية المركز
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المهام األساسية/ركائز العمل

م تغيّر دعم في مجاالت التخطيط اإلنمائي، وسياسات التكيّف، وتقييال•
والحد من مخاطر الكوارث، والمساهمات ه، المناخ، والتخفيف من آثار

 ً المحددة وطنيا

المساعدة الفنية تقديم  -1
والخدمات االستشارية

األدوات التي تدعم المفاوضات والنماذج عقد ورش عمل حول استخدام •
)RICCAR(وعمليات التقييم  المتعلقة بتغيّر المناخ

تغيّر المناخ الحصول على التمويل ونقل تكنولوجياكيفية •

ز من خالل تعزي قدراتالبناء  -2
المؤسسات وصنع السياسات

يف ، وتعزيز الحوار العربي لتوحيد الموقف، وتكثالمجموعة العربية دعم •
المشاركة في المفاوضات الدولية

الئمة، الخدمات المناخية المتقديم ، ويةتوقعات المناخللالمنتدى العربي دعم •
(ArabCof) للجهات المعنية على الصعيدين الوطني والمحلي

المنتديات ودعم تعزيز  -3
من أجل تبادل اآلراء اإلقليمية 

أنهاوتنسيقها وبناء التوافق بش

الفئات  بل عيشوسُ التي تؤثر على أمن المياه والطاقة والغذاء التحديات •
لضعيفة من خالل البحث في وسائل التنفيذ المتاحة وتطويرهاا

المتكاملة للتحديات  االستجابة -4
اإلقليمية

 Regional Knowledge(توسيع نطاق قاعدة المعرفة اإلقليمية •
Hub ( ريكارالتابعة لمبادرة

ية بنظم المعلومات الجغرافمواصلة تطوير األدوات والتطبيقات المتعلقة •
غيّر لتقييم آثار تالبلدان العربية والجهات المعنية لمساندة  (GIS)المكانية 

المناخ بشكل علمي

الوصول إلى المنتجات  -5
المعرفية والبيانات والمعلومات 

اإلقليمية
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لف األجندات  لف األجندات في وضع خطط تنموية وطنية مبنية على تناغم وترابط بين مختمساعدة البلدان العربية 
تمويل التنمية، أجندة و ،، واتفاق باريس، وإطار سنداي2030التنمية المستدامة لعام خطة مثل 

ذات الصلةواالستراتيجيات وخطط العمل العربية اإلقليمية 

توحيد الموقف 
العربي من 
قضايا تغير 

المناخ

التحضير للمؤتمر 
السياسي الرفيع 

المستوى

مساعدة الدول في 
مراجعة المساهمات 

 ً المحددة وطنيا

التحضير لمؤتمرات 
األطراف وتنفيذ 

اتفاق باريس حول 
تغيّر المناخ

تعزيز الترابط بين تغيّر المناخ والتنمية المستدامة
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فني  فريق

ين، ومسؤول يضم على األقل موظفَين فنيَّين متفرغَ •
.  بدوام جزئيبرامج، وموظف إداري 

تدامة يتلقى الدعم من شعبة سياسات التنمية المس•
.والُشعب األخرى

منصة 
إلكترونية

إلى قاعدة المعرفة اإلقليمية تستند •
)Regional Knowledge Hub.(

شراكات 
استراتيجية

يما سيبني على التعاون والشراكات القائمة، ال س•
، وسيتم التنسيق مع جامعة الدول العربيمع 

ات الدولية والعديد من المنظمات والهيئالمؤسسات 
.  األخرى

الهيكلية المؤسسية
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الميزانية والمخرجات المقترحة

تقدر الميزانية المطلوبة لوضع المركز قيد التشغيل لمدة ست سنوات 
بحوالي 6 مليون دوالر، على أساس:

للموظفين؛ % 30
للشراكات؛ % 20
للمعدات؛ % 1
لالجتماعات % 31

 والبعثات والسفر؛
للخدمات % 5

%  13التعاقدية؛ 
مجتكاليف لدعم البرا

  تقرير إقليميإعداد 
عمل، ق اوروأ
 ً اد إلى باالستن، سنويا

، التحليالت العلمية
 باللغتين العربية
واإلنكليزية 

ورش عمل عقد 
ً  ،وطنية بناء ل ،سنويا

القدرات في مجال 
تقييم، أو وضع ال

خطط التكيّف، أو 
وسائل التنفيذ

عقد اجتماعات 
 ً ، إقليمية سنويا

 رتالقداتتضمن بناء 
 واإلعداد للمفاوضات

الدولية
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الخطوات المقبلة

  ابقةالسإلى الشراكات  اً لدعم المركز، استنادالتنسيق مع الجهات الشريكة 

 خبرة اإلسكوا تنفيذ المبادرات والمشاريع اإلقليميةاالستفادة من 

تكثيف التواصل مع الجهات المانحة لحشد الموارد

إفادة الدورات الوزارية المقبلة بالتقدم المحرز في تنفيذ أنشطة المركز
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RICCAR: www.riccar.org
SDPD: https://www.unescwa.org/our-work/natural-resources
ESCWA: www.unescwa.org
Facebook: www.facebook.com/unescwa
Twitter: www.twitter.com/unescwa
Linkedin: www.linkedIn.com/company/unescwa

شكراً 

شكراً على كرم االستماع
شعبة التنمية والتكامل االقتصادي

MF1


