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لقاء إقليمي ببيروت يبحث قضايا المناخ والتنمية المستدامة بمشاركة مغربية
شبكة سبق
 21آذار /مارس 2112
بدأت ،اليوم الخميس ببيروت  ،أشغال اللقاء التشاوري اإلقليمي حول تغير المناخ الذي يأتي في إطار التحضير للمنتدى العربي
للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام  ، 2112بمشاركة بلدان عربية من بينها المغرب.
ويهدف اللقاء ،المنظم من طرف لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية التابعة للجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي
آسيا (االسكوا) ،إلى تعزيز العمل العربي المشترك بهدف إعداد وثيقة حول قضايا وأولويات تغير المناخ التي تواجه المنطقة
العربية لترفع نتائجها إلى المحافل اإلقليمية والدولية ذات العالقة.
ويمثل المغرب في هذا اللقاء كل من فاطمة الدريوش الباحثة بجامعة محمد السادس المتعددة التخصصات  ،وكرفاتي عبد المجيد
مهن دس زراعي بوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ،وحمزة إعيش باحث بالمعهد الوطني للبحث
الزراعي.
وبالمناسبة ،قدمت فاطمة الدريوش ،التي تشغل نائبة رئيس فريق العمل األول للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،
عرضا تركز حول النتائج الرئيسية لتقرير الهيئة حول االحترار العالمي والتأثيرات والمخاطر التي يمكن أن تواجه العالم جراء
التغيرات المناخية  ،والسبل الكفيلة والمجهودات المبذولة عالميا للحد من ظاهرة االحترار  ،وكذا أهمية البحث العلمي في ترشيد
السياسات على الصعيد العالمي في المجال.
وأضافت أن اللقاء ،الذي يشكل فرصة للتشاور وتبادل وجهات النظر حول األرضية وتحديد األهداف وخطط العمل لتقديمها في
االجتماع المقبل المقرر في أبريل القادم ببيروت ،يهدف إلى مناقشة جوانب ارتباط التغير المناخي بالتنمية المستدامة ،وتحديد
األولويات بالنسبة للمنطقة من حيث التأثيرات والخطوات الضرورية للحد من التغيرات المناخية ،وتقوية االبتكار التقني
وجوانب التمويل وتعزيز القدرات في المجال.
من جانبه ،قال منير ثابت نائب األمينة التنفيذية (لإلسكوا) إن المنطقة العربية تعد من أكثر المناطق عرضة للتأثيرات المحتملة
لتغير المناخ مثل ازدياد حدة الجفاف والتصحر وشح الموارد المائية ،وزيادة ملوحة المياه في الخزانات الجوفية الساحلية ،نتيجة
تداخل مياه البحر وارتفاع منسوبها ،مشيرا إلى أن هذه التأثيرات قد تؤدي إلى انتشار األوبئة واألمراض وتدهور في الصحة
العامة خاصة في المجتمعات الهشة.
وأضا ف أن الدراسات التي أعدتها (االسكوا) أظهرت أنه يتوقع استمرار تزايد متوسط درجة الحرارة في المنطقة العربية حتى
نهاية القرن من درجتين إلى  5درجات مئوية طبقا للسيناريوهات المختلفة ،كما أشارت إلى نتائج التغير في معدالت هطول
االمطار وزيادة تواتر وشدة الظواهر المناخية المتطرفة وحدوث الفيضانات والجفاف والموجات شديدة الحرارة في العديد من
دول المنطقة ،مما يتوقع معه انعكاسات سلبية على التنمية وضغوط متزايدة على البيئة والموارد الطبيعية.
بدوره ،أكد جمال الدين جاب هللا مدير إدارة البيئة واإلسكان والموارد المائية بجامعة الدول العربية أن اللقاء يكتسي أهمية كبيرة
بالنسبة للمنطقة العربية ليس فقط من خالل وثيقة الرسائل االقليمية المتعلقة بالهدف  11وغاياته والتي ستدرج ضمن ملحقات
التقرير االقليمي للمنتدى السياسي رفيع المستوى  ،2112ولكن لما يتيحه من تشخيص للوضع االقليمي وطبيعة التحديات
المطروحة على الدول العربية لتحقيق هذا الهدف والحلول المتاحة والقابلة للتنفيذ والشروط السياسية والمؤسساتية والمالية
واالدارية التي يستلزمها ذلك.
و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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واعتبر أن التغيرات المناخية ليست قطاعا قائما بذاته كباقي قطاعات التنمية ،بل هي عابرة للقطاعات وبالتالي ال يمكن التعامل
معها إال من خالل انسجام السياسات ،والتنسيق بين القطاعات والمؤسسات وإدماج كل فئات المجتمع خصوصا المرأة والشباب
والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأن يكون البحث العلمي واالبتكار هو القاعدة التي ترتكز عليها االختيارات االستراتيجية في
صناعة القرار.
وين اقش المشاركون  ،على مدى يومين ،في إطار جلسات حوارية مواضيع تهم " تغير المناخ في خطة التنمية المستدامة لعام
 " 2111و " التصورات الوطنية بشأن تغير المناخ في االستعراضات الوطنية الطوعية والمساهمات المحددة وطنيا وخطط
التنمية الوطنية" و " مجموعات العمل :تمهيد العمل والجلسة الجانبية" و " الحلول ،قصص النجاح والشراكات من أجل تغير
المناخ" و " مراجعة مسودة وثيقة النتائج المعدلة".
هذا المقال "لقاء إقليمي ببيروت يبحث قضايا المناخ والتنمية المستدامة بمشاركة مغربية" مقتبس من موقع( أخبارنا) ,وال يعبر
عن سياسة الموقع أو وجهة نظرة بأي شكل ,وأنما تقع المسئولية الخبر أو صحتة على مصدر الخبر األصلى وهو أخبارنا.
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لقاء إقليمي ببيروت يبحث قضايا المناخ والتنمية المستدامة بمشاركة مغربية
أخبارنا
 21آذار /مارس 2112
بدأت ،اليوم الخميس ببيروت  ،أشغال اللقاء التشاوري اإلقليمي حول تغير المناخ الذي يأتي في إطار التحضير للمنتدى العربي
للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام  ، 2112بمشاركة بلدان عربية من بينها المغرب.
ويهدف اللقاء ،المنظم من طرف لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية التابعة للجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي
آسيا (االسكوا) ،إلى تعزيز العمل العربي المشترك بهدف إعداد وثيقة حول قضايا وأولويات تغير المناخ التي تواجه المنطقة
العربية لترفع نتائجها إلى المحافل اإلقليمية والدولية ذات العالقة .
ويمثل المغرب في هذا اللقاء كل من فاطمة الدريوش الباحثة بجامعة محمد السادس المتعددة التخصصات  ،وكرفاتي عبد المجيد
مهندس زراعي بوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ،وحمزة إعيش باحث بالمعهد الوطني للبحث
الزراعي.
وبالمناسبة ،قدمت فاطمة الدريوش ،التي تشغل نائبة رئيس فريق العمل األول للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،
عرضا تركز حول النتائج الرئيسية لتقرير الهيئة حول االحترار العالمي والتأثيرات والمخاطر التي يمكن أن تواجه العالم جراء
التغيرات المناخية  ،والسبل الكفيلة والمجهودات المبذولة عالميا للحد من ظاهرة االحترار  ،وكذا أهمية البحث العلمي في ترشيد
السياسات على الصعيد العالمي في المجال.
وأضافت أن اللقاء ،الذي يشكل فرصة للتشاور وتبادل وجهات النظر حول األرضية وتحديد األهداف وخطط العمل لتقديمها في
االجتماع المقبل المقرر في أبريل القادم ببيروت ،يهدف إلى مناقشة جوانب ارتباط التغير المناخي بالتنمية المستدامة ،وتحديد
األولويات بالنسبة للمنطقة من حيث التأثيرات والخطوات الضرورية للحد من التغيرات المناخية ،وتقوية االبتكار التقني
وجوانب التمويل وتعزيز القدرات في المجال .
من جانبه ،قال منير ثابت نائب األمينة التنفيذية (لإلسكوا) إن المنطقة العربية تعد من أكثر المناطق عرضة للتأثيرات المحتملة
لتغير المناخ مثل ازدياد حدة الجفاف والتصحر وشح الموارد المائية ،وزيادة ملوحة المياه في الخزانات الجوفية الساحلية ،نتيجة
تداخل مياه البحر وارتفاع منسوبها ،مشيرا إلى أن هذه التأثيرات قد تؤدي إلى انتشار األوبئة واألمراض وتدهور في الصحة
العامة خاصة في المجتمعات الهشة .
وأضاف أن الدراسات التي أعدتها (االسكوا) أظهرت أنه يتوقع استمرار تزايد متوسط درجة الحرارة في المنطقة العربية حتى
نهاية القرن من درجتين إلى  5درجات مئوية طبقا للسيناريوهات المختلفة ،كما أشارت إلى نتائج التغير في معدالت هطول
االمطار وزيادة تواتر وشدة الظواهر المناخية المتطرفة وحدوث الفيضانات والجفاف والموجات شديدة الحرارة في العديد من
دول المنطقة ،مما يتوقع معه انعكاسات سلبية على التنمية وضغوط متزايدة على البيئة والموارد الطبيعية .
بدوره ،أكد جمال الدين جاب هللا مدير إدارة البيئة واإلسكان والموارد المائية بجامعة الدول العربية أن اللقاء يكتسي أهمية كبيرة
بالنسبة للمنطقة العربية ليس فقط من خالل وثيقة الرسائل االقليمية المتعلقة بالهدف  11وغاياته والتي ستدرج ضمن ملحقات
التقرير االقليمي للمنتدى السياسي رفيع المستوى  ،2112ولكن لما يتيحه من تشخيص للوضع االقليمي وطبيعة التحديات
المطروحة على الدول العربية لتحقيق هذا الهدف والحلول المتاحة والقابلة للتنفيذ والشروط السياسية والمؤسساتية والمالية
واالدارية التي يستلزمها ذلك .
واعتبر أن التغيرات المناخية ليست قطاعا قائما بذاته كباقي قطاعات التنمية ،بل هي عابرة للقطاعات وبالتالي ال يمكن التعامل
معها إال من خالل انسجام السياسات ،والتنسيق بين القطاعات والمؤسسات وإدماج كل فئات المجتمع خصوصا المرأة والشباب
والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأن يكون البحث العلمي واالبتكار هو القاعدة التي ترتكز عليها االختيارات االستراتيجية في
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صناعة القرار.
ويناقش المشاركون  ،على مدى يومين ،في إطار جلسات حوارية مواضيع تهم " تغير المناخ في خطة التنمية المستدامة لعام
 " 2111و " التصورات الوطنية بشأن تغير المناخ في االستعراضات الوطنية الطوعية والمساهمات المحددة وطنيا وخطط
التنمية الوطنية" و " مجموعات العمل :تمهيد العمل والجلسة الجانبية" و " الحلول ،قصص النجاح والشراكات من أجل تغير
المناخ" و " مراجعة مسودة وثيقة النتائج المعدلة".
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جامعة الخليج العربي تشارك في االجتماع التشاوري االقليمي حول تغير المناخ للمنطقة العربية
أخبار الخليج
 21آذار /مارس 2112
تشارك جامعة الخليج العربي في االجتماع التشاوري الذ تنظمه االسكوا وجامعة الدول العربية بهدف التحضير للمنتدى العربي
للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام  2112للوطن العربي ،إذ يشارك في االجتماع أكثر من  121خبير
من الدول العربية على مستوى وزراء ومدراء وخبراء.
ويمثل جامعة الخليج العربي في االجتماع أستاذ إدارة الموارد المائية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي األستاذ
الدكتور وليد زباري والخبير في مجال بناء القدرات ،ليلقي محاضرة رئيسية حول "وسائل التنفيذ في مجال بناء القدرات"،
ويرأس مجموعة العمل الخاصة بهذا المحور في االجتماع.
هذا ،ويناقش االجتماع مواضيع تغير المناخ في خطة التنمية المستدامة لعام  ،2111والمنظورات الوطنية بشأن تغير المناخ في
االستعراضات الوطنية الطوعية والمساهمات المحددة الوطنية ودمج تغير المناخ في التخطيط اإلنمائي ،إلى جانب آثر تغير
المناخ والقدرة على التكيف وتدابير التصدي لتعزيز القدرة على الصمود ،ووسائل التنفيذ من حيث االبتكارات التقنية والتمويل
وبناء القدرات ،كما يستعرض االجتماع قصص النجاح في الوطن العربي في هذه المجاالت.
وفي هذا الشأن تجدر اإلشارة إلى أن جامعة الخليج العربي تعتبر الجامعة الرائدة في المنطقة التي تعولي موضوع تغير المناخ
اهتماما ً بالغا ً من حيث إعداد البالغات الوطنية لتغير المناخ الدورية للدول وبناء القدرات الفنية في مجال إعداد هذه التقارير ،إذ
تعمل الجامعة كاستشاري لبرنامج االمم المتحدة في هذا المجال وتستضيف االنشطة التدريبية لدول مجلس التعاون.

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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جامعة الخليج العربي تشارك في االجتماع التشاوري االقليمي حول تغير المناخ للمنطقة العربية
األيام
 21آذار /مارس 2112
تشارك جامعة الخليج العربي في االجتماع التشاوري الذ تنظمه االسكوا وجامعة الدول العربية بهدف التحضير للمنتدى العربي
للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام  2112للوطن العربي ،إذ يشارك في االجتماع أكثر من  121خبير
من الدول العربية على مستوى وزراء ومدراء وخبراء.
ويمثل جامعة الخليج العربي في االجتماع أستاذ إدارة الموارد المائية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي األستاذ
الدكتور وليد زباري والخبير في مجال بناء القدرات ،ليلقي محاضرة رئيسية حول «وسائل التنفيذ في مجال بناء القدرات»،
ويرأس مجموعة العمل الخاصة بهذا المحور في االجتماع.
هذا ،ويناقش االجتماع مواضيع تغير المناخ في خطة التنمية المستدامة لعام  ،2111والمنظورات الوطنية بشأن تغير المناخ في
االستعراضات الوطنية الطوعية والمساهمات المحددة الوطنية ودمج تغير المناخ في التخطيط اإلنمائي ،إلى جانب آثر تغير
المناخ والقدرة على التكيف وتدابير التصدي لتعزيز القدرة على الصمود ،ووسائل التنفيذ من حيث االبتكارات التقنية والتمويل
وبناء القدرات ،كما يستعرض االجتماع قصص النجاح في الوطن العربي في هذه المجاالت.
وفي هذا الشأن تجدر اإلشارة إلى أن جامعة الخليج العربي تعتبر الجامعة الرائدة في المنطقة التي تعولي موضوع تغير المناخ
اهتماما ً بالغا ً من حيث إعداد البالغات الوطنية لتغير المناخ الدورية للدول وبناء القدرات الفنية في مجال إعداد هذه التقارير ،إذ
تعمل الجامعة كاستشاري لبرنامج االمم المتحدة في هذا المجال وتستضيف االنشطة التدريبية لدول مجلس التعاون.

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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االسكوا تستضيف االجتماع التشاوري اإلقليمي حول تغير المناخ في بيروت
بيئة أبوظبي
 21آذار /مارس 2112
تحضيراً للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2112
شبكة بيئة ابوظبي :بيروت ،لبنان  21مارس 2112
ينظم االجتماع التشاوري اإلقليمي حول تغير المناخ تحضيراً للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع
المستوى لعام  2112بالمشاركة بين جامعة الدول العرب واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (االسكوا) يومي  21و22
آذار/مارس  ،2112في بيت األمم المتحدة في بيروت ،الجمهورية اللبنانية .وينظم هذا االجتماع بموجب قرار الدورة الخامسة
للجنة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (بيروت 12-11 ،كانون األول/ديسمبر  )2111ويقع في إطار
األنشطة التي يقوم بها المركز العربي لسياسات تغير المناخ في اإلسكوا .وتقدم الوكالة السويدية للتعاون الدولي للتنمية )(Sida
الدعم لالجتماع من خالل دعمها للمشروعات والمبادرات المتعلقة بالمناخ التي تخدم البلدان العربية.
وسوف ينتج عن االجتماع بيان إقليمي موحد بشأن القضايا المتعلقة بتغير المناخ والذي سوف يُرفع الى المنتدى العربي للتنمية
المستدامة ،المزمع عقده في بيروت من  2الى  11نيسان/أبريل  .2112سيعرض البيان اإلقليمي الموحد في اجتماعات
التحضيرات اإلقليمية للمنتدى السياسي الرفيع المستوى
ويوفر المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام  2112منصة عالمية لمتابعة واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية
المستدامة لعام  .2111ويركز المنتدى في كل من دوراته السنوية على موضوع محدد باإلضافة الى ستة أهداف للتنمية
المستدامة .وسينعقد المنتدى لعام  2112للجبهة السياسية الرفيع المستوى في جزأين :األول من  2إلى  11تموز/يوليو 2112
تحت رعاية المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة ،ثم في الفترة من  22إلى  25أيلول/سبتمبر  2112تحت
رعاية الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك .وسيتم التفاوض على إعالن سياسي واحد من أجل اعتماده في أيلول/سبتمبر
 .2112وسوف يُعقد مؤتمر قمة المناخ لألمم المتحدة في  21أيلول /سبتمبر .2112
أما دورة المنتدى العالمي لهذه السنة فسوف تركز على “تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة” .وسيتم استعراض االهداف
التالية:
الهدف  2ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة
الهدف  1تعزيز العمل الالئق والنمو االقتصادي المطرد والشامل والمستدام للجميع والعمالة الكاملة والمنتجة.
الهدف  11الحد من أوجه عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها
الهدف  11اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره
الغاية  11تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة للجميع تحقيقا ً للتنمية المستدامة ،وتوفير إمكانية اللجوء إلى القضاء أمام الجميع
والقيام على جميع المستويات ببناء مؤسسات فعالة خاضعة للمسائلة
الهدف  11تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة
وسيعقد المنتدى العربي للتنمية المستدامة للعام  2112في بيروت في الفترة من  2إلى  11نيسان  /أبريل  2112حيث سيتناول
نفس موضوع المنتدى السياسي الرفيع المستوى ،أي “تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة” .ومن المتوقع أن يضع المنتدى
في سياقه التق دم والتحديات اإلقليمية فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،مع التركيز بشكل خاص على التمكين
والشمولية والمساواة عبر خطة عام  2111وكذلك على ستة أهداف  SDGقيد المراجعة خالل الدورة في العام .2112
ولدعم هذه المشاورات العالمية واإلقليمية ،تتعاون اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا وجامعة الدول العربية مع
الشركاء على تنظيم مشاورات قطاعية للخبراء الستخدام النتائج في اجتماعات المنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى
السياسي الرفيع المستوى .ويشمل هذا تنظيم مشاورات إقليمية حول البيئة وتغير المناخ في عام .2112
كما سيتم مشاركة الوثيقة الختامية بشأن تغير المناخ مع السفراء العرب لدى األمم المتحدة وجامعة الدول العربية ؛ والمجموعة
و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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العربية لمفاوضي تغير المناخ تحت رعاية مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة (نيسان/أبريل  )2112؛ واللجنة العربية
الدائمة لألرصاد الجوية (نيسان/أبريل  )2112؛ والمجلس الوزاري العربي للمياه (يونيو  )2112؛ والدورة السادسة للجنة
التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (حزيران/يونيو  )2112ولجنة الطاقة المعنية باللجنة االقتصادية
واالجتماعية لغرب آسيا واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) .ومن المتوقع أن تساعد هذه النتائج في إعداد
األعمال التحضيرية اإلقليمية لدورة المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعنية لعام .2112
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