
 

 

 
 
 
 

 
 

 

االجتماع التشاوري اإلقليمي حول تغير المناخ تحضيراً للمنتدى العربي للتنمية 

  ٢٠١٩المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 

 بيروت، لبنان. ،٢٠١٩آذار/ مارس ٢١-٢٢

 

نائب األمين التنفيذي للجنة االقتصادية  للسيد منير ثابت االفتتاحيةالكلمة 
  واالجتماعية لغربي آسيا اإلسكوا
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جامعة الدول  - السفير المفّوض ،معالي السفير السيد جمال الدين جاب هللا

  العربية

  الحضور الكريم،أصحاب السعادة، 

  صباح الخير،

 

ر لالجتماع التشاوري اإلقليمي حول تغّي وأشكر حضوركم أرحب بكم في بيروت 

يعقد في بيروت من سالذي  لمنتدى العربي للتنمية المستدامةا إطارضمن المناخ 

 يُعقدسالذي  والمنتدى السياسي الرفيع المستوى ٢٠١٩أبريل نيسان/ ١١إلى  ٩

 العامن هذا ا. يتمحور المنتدي٢٠١٩تموز/ يوليو  ١٨إلى  ٩ في نيويورك من

الهدف  عن كثبراجع سُي حيث  تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة"" حول

الرابع والثامن والعاشر كذلك األهداف و ،الثالث عشر حول العمل المناخي

رصد التقدم المحرز الى  باإلضافة والسادس عشر من أهداف التنمية المستدامة

  للتنمية المستدامة ٢٠٣٠خطة عام في تنفيذ 

 

مراجعة الهدف  فباإلضافة إلىم. ا العاهذ محورية قضية تغير المناخيشَكل 

قمة العمل بشأن "يستضيف األمين العام لألمم المتحدة  المناخ رالمعني بتغيّ 

ن والعشروالدورة الخامسة ستبلور و .٢٠١٩سبتمبر أيلول/ ٢٣في  "المناخ

باريس بشأن  يةتنفيذ اتفاق آليات 2019في كانون األول/ديسمبر  فاألطرا لمؤتمر

  .٢٠٢٠في عام  ذز التنفيقبل دخولها حيّ  بشكلها النهائي تغير المناخ
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عداد في إاجتماعنا اليوم تعزيز العمل العربي المشترك  يهدف اإلطار هذا فيو

رفع نتائجها إلى لتُ  العربيةالمنطقة في ر المناخ قضايا وأولويات تغيّ  حولوثيقة 

   والدولية ذات العالقة.المحافل اإلقليمية 

 

   ......السيدات والسادة

  

ر المناخ للتأثيرات المحتملة لتغّي من أكثر المناطق عرضة  منطقتنا العربية إنّ 

في مياه الالموارد المائية، وزيادة ملوحة  حّ ر وشُ ازدياد حدة الجفاف والتصحّ  مثل

وقد تؤدي  .وارتفاع منسوبها تداخل مياه البحرنتيجة الساحلية  الجوفيةانات الخزّ 

خاصةً في الصحة العامة وتدهور  انتشار األوبئة واألمراض هذه التأثيرات إلى

مع الجهات التي تجريها االسكوا دراسات . وأظهرت ةالهشّ شة والمهمّ المجتمعات 

 درجةمتوسط استمرار تزايد  المتوقعمن  أنّ الشريكة من خالل مبادرة ريكار 

درجات مئوية  ٥من درجتين إلى حتى نهاية القرن الحرارة في المنطقة العربية 

 ً ر في معدالت تغيّ حدوث  الى للسيناريوهات المختلفة. كما اشارت النتائج طبقا

وحدوث  المناخية المتطرفةتواتر وشدة الظواهر وزيادة  هطول االمطار

  . ةطقدول المن الفيضانات والجفاف والموجات شديدة الحرارة في العديد من

  

 على التنميةانعكاسات سلبية هذه التغيرات المناخية ل أن يكون المتوقعومن 

من سينتج عنها بما  القطاعات االجتماعية واالقتصادية قابلية تأثرازدياد و

ر المناخ تغّي  وإشكالية قضيةأهمية  وتكمن .الطبيعية ضغوط على البيئة والموارد
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الزراعة والمياه والطاقة وغيرها. ثل ممختلفة تطال قطاعات قضية من كونها 

والبد من  ،بذاتهاكقضية منعزلة وقائمة  تغيّر المناخ معال يمكن التعامل  ،لذلك

على المستويات الوطني واإلقليمي والعالمي جميعهم  ينتضافر جهود المعنّي تأن 

  ر المناخ.ف والتخفيف من آثار تغّي استراتيجيات متكاملة للتكيّ لوضع 

وضع هو أبرز تحديات وأولويات التصدي لتغيّر المناخ في منطقتنا العربية من و

 وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا ألنشطة التكيّف والتخفيف تمويلتوفير اللآليات 

  بين السياسات. وتحقيق الترابط

تمويل التوازن بين تحقيق ) ٤تعزز اتفاقية باريس (المادة  ،على صعيد التمويلف

من مصادر التمويل ضمن آليات االتفاقية مثل  فتخفيف والتكيّ مشروعات ال

من التشديد على أهمية  ال بدّ وهنا . فصندوق المناخ األخضر وصندوق التكيّ 

الموارد  حّ ر وشُ تمويل مشروعات التكيّف في منطقتنا التي تعاني من التصحّ 

في دعم الدول  أهمية، وعلى المائية التي باتت أكثر عرضة لتأثيرات تغيّر المناخ

على تمويل من  للحصولمع آثار تغيّر المناخ  لتكيّفا مشاريعإعداد مجال 

   مختلفة في إطار تنفيذ اتفاقية باريس.المصادر ال

 الظواهر المناخية األكثرتزايد التعامل مع يتطلب  ،بناء القدرات ا فيما يخصأمّ  

دراسة تأثيرات هذه الظواهر على القطاعات مجال في قدرات البلدان تنمية  تطرفاً 

إنشاء أجهزة اإلنذار المبكر ، وة منهاالهشّ  المجتمعات وخاصةً المختلفة وعلى 

من مخاطر الكوارث  آليات الحدّ و ر المناخالربط بين أدوات دراسة تأثيرات تغّي و

  .واالجتماعيةوالتفاعل بينها لتقليل الخسائر االقتصادية 

مجال وخاصةً في  البحث واالبتكار تعزيز فال بدّ منالتكنولوجيا، على صعيد ا أمّ 

ً وفر فرصالتي تالطاقة المتجددة  غنية بموارد الطاقة  منطقتناألن  ،واعدة ا
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أن يساعد النظيفة في تقنيات الطاقة من شأن االبتكار و، الرياحالشمسية وطاقة 

بين آلية  الترابطتعزيز  منال بدّ و. نبعاثاتاال تخفيضالدول العربية على 

الرامية إلى تحقيق نتائج  بطرق عملية لدعم المساعي وآلية التمويلالتكنولوجيا 

  . ملموسة

  

القطاعية على المستوى  السياساتوتكامل ترابط  تعزيز كما من الضروري

ووضع لتخطيط ا على مستوىاء ذبين المياه والطاقة والغ وخاصةً  ،الوطني

من مخاطر  والحدّ ر المناخ وربطها باستراتيجيات تغّي  ،السياسات وتنفيذ البرامج

   للتنمية المستدامة. ٢٠٣٠خطة عام طار تنفيذ إفي الكوارث 

 

  ،الحضور الكريم

حول تغيّر المناخ الصادر عن مجلس الوزراء  األولالعربي  اإلعالنمنذ اعتماد 

 دعمت، ٢٠٠٧ديسمبر /األولالعرب المسؤولين عن شؤون البيئة في كانون 

ي تقييم تغيّر المناخ، هرئيسية وأربعة مواضيع  في الدول األعضاء اإلسكوا

 رقضايا تغّي  حول تطوير القدرات التفاوضيةو من آثاره التخفيف، ووالتكيُّف

التقرير العربي حول تقييم ها ؤوشركا االسكواأصدرت  اإلطاروفي هذا . المناخ

ر تغيُّر المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثُر القطاعات االجتماعية اثآ

 ،٢٠١٧ أيلول/سبتمبرفي " ريكار" مبادرة ،واالقتصادية في المنطقة العربية

النمذجة طرق التدريبية حول  والمواد ةلعلميّ باإلضافة الى سلسلة من التقارير ا

أدلة حول صدرت ، كما المنطقة العربيةفي اإلقليمية المناخية والهيدرولوجية 

رئيسية  تة قطاعاخمسف مع آثار تغير المناخ في التكيُّ إعداد استراتيجيات كيفية 
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 وهي الزراعة والبيئة والصحة والمستوطنات البشرية والتنمية االقتصادية.

حول استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة وزيادة كفاءة دراسات االسكوا  أعدّت

 .خفيف من آثار تغير المناختوال تخفيض االنبعاثاتالدول في  جهود لدعم الطاقة

 ورشالمفاوضين العرب حول قضايا تغير المناخ من خالل  تدعم االسكواكما 

مؤتمرات جدول أعمال في ة والملفات االنيّ  جداتستعرض فيها المستتُ  عمل

   ر المناخ.حول تغّي االطراف 

في  لثالثينا الوزارية الدورة في االسكوا الدول األعضاء في أقّرتهذا وقد 

 تستضيفه المناخ رتغيُّ  لسياسات عربي مركز إنشاء ٢٠١٨حزيران/يونيو 

سكوا والجهات استمرار دعم االعمله على  مجاالتيرّكز المركز في س. االسكوا

من  ف والتخفيفواستراتيجيات التكيُّ الشريكة للدول العربية في صياغة سياسات 

 .ذات العالقةبناءاً على التقييمات والدراسات العلمية  آثار تغير المناخ

  

  ،الحضور الكريم

ً أتمنى لحضراتكم اجتماع   دتجسّ  ختاميةوثيقة  هاعنتنتج ومناقشات ثرية  اً مثمر ا

    .اإلقليمية حول قضايا تغير المناخ واالولويات وجهات النظر

  

جميع  الفرصة ألهنئ في بلدكم الثاني لبنان وانتهز هذه أتمنى لكم إقامة سعيدةكما 

السيدات الفاضالت واألمهات العزيزات بمناسبة عيد األم الذي يتوافق مع بداية 

 ر.وكل عام وحضراتكم جميعاً بخي، اجتماعنا اليوم


