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Mission

يهدف إنشاء المركز العربي لسياسات

تغيّر المناخ الى تعزيز قدرة الدول 

بة العربية على التعامل مع اآلثار المترت

على تغيّر المناخ ومعالجتها من أجل 

وفقاً لقرار تحقيق التنمية المستدامة

للدورة الثالثون لإلسكوا ( 30-د)329
(2018حزيران )

The Arab Centre for Climate Change 

Policies aims to strengthen the capacity of 

Arab States to better understand and 

address the implications of climate change 

for sustainable development in the Arab 

region, as per Resolution 329 (XXX) of the 

ESCWA 3oth Ministerial Session
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تفعيل عمل المركز العربي لسياسات تغيّر المناخ

تعزيز الشراكات

التواصل مع منظمات 

دولية مانحة لتفعيل /إقليمية

:برامج عمل مشتركة

•UNFCCC

•UFM

•UNESCO

•UNEP

إعداد مشاريع تطبيقية

)من خارج الميزانية(

•Sida

•GIZ

•KFAS

•IsDB

•IRENA

مظلة جامعة الدول العربية: الشريك االستراتيجي



(1()2019مايو /إلى أيار2018يوليو /تموز)األنشطة القائمة 

بناء القدرات والتدريب

تقييم وتحليل تغير المناخ ، ونظم المعلومات الجغرافية
)سبتمبر /بيروت، أيلول(ورشة عمل تدريبية حول تحليل التغيُّر المناخي باستخدام نظام المعلومات الجغرافي •

)مارس /بيروت، آذار(ورشة عمل تدريبية حول أدوات نظام المعلومات الجغرافية لتغيُّر المناخ •

)نوفمبر/بيروت، تشرين الثاني(ورشة التدريب الوطنية حول تطبيق تقييمات آثار تغيُّر المناخ وقابلية التأثر في لبنان •

)مارس /مدينة الكويت، آذار (ورشة عمل عن تغير المناخ وموارد المياه :مؤتمر الخليج الثالث عشر للمياه•

مفاوضات تغير المناخ
القاهرة، تشرين (ورشة العمل اإلقليمية الحادية عشرة لتنمية قدرات الدول العربية حول مفاوضات تغيُّر المناخ•

)نوفمبر/الثاني

)أبريل/بيروت، نيسان (ورشة العمل اإلقليمية الثانية عشرة لتنمية قدرات الدول العربية في مفاوضات تغيُّر المناخ•

الحد من مخاطر الكوارث
اخ والحّد من ورشة عمل وطنية بشأن رصد إطار سنداي والنظام الوطني لحساب خسائر الكوارث والربط بين تغيُّر المن•

)ديسمبر /بيروت، كانون األول(مخاطر الكوارث في العراق 

التكيف في قطاع المياه والزراعة
)أكتوبر /بن جرير، تشرين األول(مقاييس وتقنيات التكيُّف في قطاعي الزراعة والمياه "دورات متقدمة عن •



المنصات اإلقليمية، حوار حول السياسات ونشر المعلومات

إعداد للمشاركة الفعالة في المؤتمرات العالمية
دى السياسي الرفيع االجتماع التشاوري اإلقليمي حول تغيُّر المناخ تحضيراً للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنت•

)مارس /بيروت، آذار(المستوى 

النهوض  :الجلسة المتخصصة حول الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة :المنتدى العربي للتنمية المستدامة•

)أبريل /بيروت، نيسان(بالعمل المناخي في المنطقة العربية  

المنتدى العربي للتوقعات المناخية
)نوفمبر /القاهرة، تشرين الثاني(االجتماع الثالث -المنتدى العربي للتوقعات المناخية•

العلميةاجتماعات الخبراء والندوات
)مارس /بيروت، آذار (اجتماع الخبراء بشأن االستثمار في التكنولوجيا الخضراء و الوصول إلى التمويل المستدام•

)أبريل /مراكش، نيسان(حلقة دراسية عن دور اإلجراءات المتعلقة بالمناخ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة •

)سبتمبر /القاهرة ،أيلول(ندوة حول اإلعالن بشأن األخالقيات الخاصة بتغيُّر المناخ •

)مايو /إستكهولم، أيار(مائدة مستديرة بشأن الفرص االستراتيجية لتحسين االستجابة للمخاطر األمنية المتصلة بالمناخ •

)مايو /، أيارباليرمو(االستراتيجيات الرامية إلى إقامة نُُظم غذائية أكثر استدامة في منطقة البحر األبيض المتوسط •

التواصل وتبادل المعرفة
)مارس /البحر الميت، آذار(الدورات العديد من  :األسبوع العربي الخامس للمياه•

)مارس /مدينة الكويت، آذار (مؤتمر الخليج الثالث عشر للمياه•

)مارس /القاهرة، آذار(معارض وجلسات : 2019أيام األراضي والمياه في الشرق األدنى وشمال أفريقيا •

ورقة تقنية حول تمويل المناخ•

(2()2019مايو /إلى أيار2018يوليو /تموز)األنشطة القائمة 



البعثات الفنية واالستشارية

الظواهر المناخية المتطرفة
)أكتوبر /مسقط تشرين األول(ندوة حول األعاصير المدارية والفيضانات المفاجئة •

تفاعل قطاع المياه والزراعة مع تغير المناخ
دعم فني إلعداد تقارير وطنية لتقييم تأثير التغيُّرات في توفر المياه على إنتاجية المحاصيل الزراعية •

)سبتمبر /عّمان، أيلول(

)أكتوبر /بن جرير، تشرين األول(المؤتمر الدولي المعني بمقاييس وتقنيات التكيُّف من أجل المياه والزراعة •

)أكتوبر /القاهرة، تشرين األول (سبوع القاهرة للمياهأ•

hydrodiplomacy )(الدبلوماسية المائية 

حالة نهري دجلة والفرات: ندوة حول الدبلوماسية المائية وتغيُّر المناخ من أجل السالم في بالد ما بين النهرين•

)ديسمبر /باريس كانون األول (

الترابط بين المياه والطاقة 
)تونس، بيروت، عمان (اجتماع تشاوري حول تطبيقات الطاقة المتجددة في المناطق الريفية في المنطقة العربية•

مؤتمر ُعمان للطاقة والمياه حول معالجة الترابط بين المياه والطاقة من خالل النُُهج المتكامل والتعاون اإلقليمي•

)أبريل /مسقط، نيسان(

بناء القدرات للتخفيف من أثر تغير المناخ
لمتجددة، وتعميم تنفيذ مشاريع ممولة من حساب األمم المتحدة للتنمية ومنظمات دولية، لتشجيع االستثمار في مشاريع الطاقة ا•

فيةتدابير كفاءة استخدام الطاقة في قطاع البناء، ونشر تكنولوجيات الطاقة المتجددة المناسبة في المناطق الري

نقل التكنولوجيا تعزيز إنتاج طاقة نظيفة ومستدامة، وتوزيع واستهالك الوقود األحفوري ول" فريق خبراء الوقود األحفوري"تشكيل •

.واالبتكار، وإجراءات الحد من تغيُّر المناخ

(3()2019مايو /إلى أيار2018يوليو /تموز)األنشطة القائمة 



األنشطة

الذي تم تطويره، وتقديم الدعم للدول العربية استنادا إلى المركز اإلقليمي للمعرفةريكارمواصلة أنشطة 

المناخ وقابلية وخصوصا األنشطة التي يمكن ان تساعد الدول العربية على تحسين التقييم والتكيف مع أثر تغير

.التأثر لما لذلك من أثر على الموارد المائية والقطاعات المعتمدة على المياه في المنطقة العربية



ارريكالطلبات واستخدام خرائط ومجموعات بيانات 

(2019-2018)لورش العمل ودراسات الحالة -اليمن/ تونس / سوريا / السودان / فلسطين / لبنان / العراق •

(2019يونيو )وزارة الطاقة والصناعة -اإلمارات العربية المتحدة •

(2019مايو )وزارة المياه والري -األردن •

(2019مايو )معهد الكويت لألبحاث العلمية -الكويت •

(2019مارس )جامعة محمد السادس للفنون التطبيقية -المغرب •

(2018أكتوبر )جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء -المغرب •

(2018يونيو )خدمة األرصاد الجوية -ليبيا •

(2018مارس )وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية -المملكة العربية السعودية •

•ICARDA

(RSS)الجمعية العلمية الملكية •

(اللجنة الدولية للصليب األحمر)الهالل األحمر / الصليب األحمر •

•:Clima-Med التمثيل من أجل المناخ في جنوب البحر األبيض المتوسط

•UNEP-HQ

•USAID

(طالب الدراسات العليا في ورشة العمل)جامعة البوليتكنيك محمد السادس •

(طالب الدراسات العليا)جامعة جورج واشنطن •

:للبلدان

:للمنظمات والباحثين



المركز اإلقليمي للمعرفة

2019أبريل/نيسانطلقت فيأ
https://rkh.apps.fao.org/home/

2018يونيو /طلقت في حزيرانأ

(www.riccar.org)

المكونان االساسيين

يانات البوابة اإللكترونية للبالمنصة اإللكترونية

Regional Knowledge Nodes



المنشورات



قادمةاألنشطة ال

و االجتماعات وورش العملالمنتديات العالمية واإلقليمية

في إطار أنشطة المركز وبالتعاون مع 2019من المقرر أن تقوم اإلسكوا بتنفيذ االجتماعات وورش العمل التالية في

:الشركاء العالميين واإلقليميين والوطنيين

(2019يوليو/تموز18إلى 9) 2019المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام•

(البحرين)اجتماع حول االقتصاد األخضر •

(يونيو/حزيران28-24تونس، )حلقة عمل تدريبية وطنية بشأن تطبيق تقييمات أثر تغيُّر المناخ وقابلية التأثر •

(سبتمبر/أيلول13-12بيروت، " )التمويل المناخي والمدن المستدامة"للجنة الدائمة 2019منتدى •

(أكتوبر/تشرين األول4-2بيروت، )مؤتمر تعميم إجراءات المناخ في الخطط اإلنمائية الوطنية •

،(أكتوبر/األولتشرين6-4،بنكوك)تنظيم فعاليات في إطار المنتدى الدولي العاشر للطاقة من أجل التنمية المستدامة •

(نوفمبر/ثانيالقاهرة، تشرين ال)ورشة العمل الثالثة عشرة لتنمية قدرات البلدان العربية لمفاوضات تغيُّر المناخ •

(نوفمبر/جدة، تشرين الثاني)االجتماع الرابع للمنتدى العربي لتوقعات المناخ •

(ديسمبر/كانون األول13-2سانتياغو، )المعني بتغيُّر المناخ 2019فعاليات جانبية في مؤتمر األمم المتحدة •

(ديسمبر/كانون األول6-5، بيروت)فريق خبراء الوقود األحفوري لثانياالجتماع ال•



توصيات ال

:اللجنة مدعوة إلى النظر في التوصيات التالية

لمناخ مواصلة االستفادة من الخدمات التي يوفرها المركز العربي لسياسات تغيُّر ا(  أ)

دمات باإلسكوا، والمؤسسات البحثية والعلمية في المنطقة، من بيانات وتحليالت وخ

ر تكامالً في ومشاريع وشراكات، لالسترشاد بها في بلورة السياسات واالستراتيجيات أكث

قطاع المياه؛

ين المؤسسات تعزيز االتساق بين السياسات في قطاعات المياه والطاقة والغذاء، والتنسيق ب(ب)

ذه القطاعات؛الوطنية المسؤولة عن تنفيذها، مع األخذ في االعتبار آثار تغيُّر المناخ على ه
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