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ثوابت المنطقة العربٌة فً التعامل مع : مقدمة

تغٌر المناخ

 بلدان من كغٌرها العربٌة المنطقة بلدان إن

 التارٌخٌة المسؤولٌة تتحمل ال النامً العالم

 لن أنها إال المناخ، تغٌر مشكلة ظهور فً

المناخٌة؛ التغٌرات آثار عن بمنأى تكون



ثوابت المنطقة العربٌة فً التعامل مع : مقدمة

تغٌر المناخ

 عرضة المناطق أكثر من العربٌة المنطقة
 المناخٌة للتغٌرات المحتملة للتأثٌرات

 علٌه ٌترتب الذي األمر المختلفة، وتفاعبلتها
 االقتصادٌة التنمٌة على سلبٌة انعكاسات

 التنمٌة مسٌرة وعرقلة واالجتماعٌة،
المستدامة؛



ثوابت المنطقة العربٌة فً التعامل مع : مقدمة

تغٌر المناخ

 االقتصادٌة االستثمارات المناخ تغٌر ٌهدد

 اهمها من المختلفة، القطاعات فً الحٌوٌة

 الى باالضافة الغذائً، لبلمن تهدٌده

 واألمنٌة، والصحٌة االجتماعٌة تداعٌاته

.سٌاسٌة أزمات من له ٌؤدي وما



الخطوات العربٌة للتعامل مع قضاٌا 

 تغٌر المناخ



(2007)اإلعبلن الوزاري العربً حول التغٌر المناخً :  أوالا 

مقترح لمشروع خطة عمل إطارٌة عربٌة للتعامل:  ثانٌاا 

(2020 - 2010)مع قضاٌا تغٌر المناخ         

البٌان الوزاري العربً بشأن مفاوضات الدورة الخامسة :  ثالثاا 

عشر لمؤتمر األطراف فً االتفاقٌة اإلطارٌـــــــــة بشأن        

(2009) تغٌــر المناخ        



اإلعبلن الوزاري العربً حول التغٌر : أوالا 

المناخً

إدراج سٌاسات التعامل مع قضاٌا تغٌر المناخ فً كل المجاالت ضمن •

السٌاسات الوطنٌة واإلقلٌمٌة للتنمٌة المستدامة على نحو ٌنسجم مع 

.النمو االقتصادي المستدام وجهود القضاء على الفقر

تبنً خطط عمل وطنٌة وإقلٌمٌة للتعامل مع قضاٌا تغٌر المناخ لتقٌٌم •

تأثٌراتها المحتملة ووضع برامج التخفٌف والتكٌف ، ٌكون 

للحكومات دور محوري فً تنفٌذها بالتنسٌق والتعاون مع كافة 

األطراف المعنٌة بما فً ذلك مراكز األبحاث العلمٌة والجامعات 

.ومؤسسات المجتمع المدنً والقطاع الخاص



(ٌتبع)اإلعبلن الوزاري العربً : أوالا 

 متسقاا  المناخ لتغٌر التصدي تدابٌر مع التكٌف ٌكون أن

 نحو على واالجتماعٌة، االقتصادٌة التنمٌة مع كامبلا  اتساقاا 

 وذلك الفقر، على والقضاء المستدام االقتصادي النمو ٌحقق

 آثار لتقٌٌم وأدوات منهجٌات ونشر استحداث خبلل من

 للتكٌف التخطٌط وتحسٌن به، التأثر ومدى المناخً التغٌر

 .المستدامة التنمٌة فً واإلدماج وإجراءاته، وتدابٌره

 ومنهجٌات تدابٌر ونشر واستحداث فهم على والعمل

 مرونة زٌادة بهدف االقتصادي، التنوع تحقق وأدوات

.المناخ بتغٌر للتأثر القابلة االقتصادٌة القطاعات



(ٌتبع)اإلعبلن الوزاري العربً : أوالا 

 البنٌة توفٌر على خاصة بصفة التكٌف برامج تركز أن•
 ذلك فً بما المتوقعة، المخاطر من للحد البلزمة التحتٌة
 الموارد إدارة كفاءة وتحسٌن مخاطرها من للتأمٌن اآللٌات

 المبكر واإلنذار والمراقبة الرصد نظم باستخدام الطبٌعٌة
 الناجمة الكوارث لمواجهة واالستعداد المناسبة، والتقنٌات

 وتحسٌن وإتاحة القدرات، وبناء المناخٌة، التغٌرات عن
 ورفع المناخٌة، المعلومات ذلك فً بما المعلومات وتبادل

الشراكات وتكوٌن العامة التوعٌة مستوى

 وتقدٌم التكٌف صندوق إستضافة العربٌة الدول استعداد •
.إلنجاحه اللوجٌستٌة التسهٌبلت



(ٌتبع)اإلعبلن الوزاري العربً : أوالا 

أن تركزززز بزززرامج التخفٌزززف علزززى إنتزززاج واسزززتخدام الوقزززود 
األنظف وتحسٌن كفاءة استخدام الطاقة فزً كافزة القطاعزات، 
وتنوٌززززززع مصززززززادر الطاقززززززة وفقززززززاا للظززززززروف االقتصززززززادٌة 
واالجتماعٌة السائدة، والتوسزع فزً اسزتخدام تقنٌزات اإلنتزاج 
األنظززف والتقنٌززات الصززدٌقة للبٌئززة، والتوسززع فززً اسززتخدام 
الحوافـزززـز االقتصزززادٌة لتشزززجٌع اسزززتخدام المنتجزززات األكثزززر 
كفاءة ، واإلسراع فً االنتهزاء مزن المفاوضزات الجارٌزة فزً 
منظمززة التجززارة العالمٌززة لتحدٌززد قززوائم السززلع البٌئٌززة التززً 
ٌمكن رفزع أو تخفزٌا القٌزود الجمركٌزة علٌهزا ، واالسزتفادة 

 .من تجارة الكربون وأسواقه



(ٌتبع)اإلعبلن الوزاري العربً : أوالا 

:تقدم االعبلن الوزاري العربً بععد من المطالبات

الدول المتقدمة * 

مؤتمر أطراف اتفاقٌة األمم المتحدة بشأن تغٌر * 

المناخ  



مقترح لمشروع خطة عمل إطارٌة عربٌة : ثانٌاا 

(2020 - 2010)للتعامل مع قضاٌا تغٌر المناخ 

 التً الطرٌق خطة إطار وفً العربً، الوزاري لئلعبلن تنفٌذا
 2007 عام نهاٌة مع (بالً) فً األطراف مؤتمر اعتمدها
 مع للتعامل المشترك المستقبلً الدولً العمل أسس إلرساء
 مع بالتنسٌق العربٌة الدول جامعة قامت المناخ، تغٌر قضاٌا
 إلعداد الشركاء من العدٌد

مقترح لمشروع خطة عمل إطارٌة عربٌة للتعامل مع

.قضاٌا تغٌر المناخ 



(ٌتبع)مقترح مشروع خطة العمل اإلطارٌة : ثانٌاا 

:الشركاء الدولٌٌن



(ٌتبع)مقترح مشروع خطة العمل اإلطارٌة : ثانٌاا 

:الشركاء من المنظمات العربٌة المتخصصة



(ٌتبع)مقترح مشروع خطة العمل اإلطارٌة : ثانٌاا 

:الشركاء االقلٌمٌٌن



(ٌتبع)مقترح مشروع خطة العمل اإلطارٌة : ثانٌاا 

:الشركاء من المجتمع المدنً



(ٌتبع)مقترح مشروع خطة العمل اإلطارٌة : ثانٌاا 

 العربً العمل تعزٌز إطار فً المشروع هذا ٌأتً

 مع التعامل فً الدولً والتضامن المشترك

 اآلثار لمجابهة واالستعداد المناخً التغٌر قضاٌا

 تأثٌراته مخاطر من والحد له المحتملة

.واالجتماعٌة االقتصادٌة



(ٌتبع)مقترح مشروع خطة العمل اإلطارٌة : ثانٌاا 

 التدابٌر اتخاذ على العربٌة الدول قدرة زٌادة  :الهدف

 نحو على المناخً التغٌر قضاٌا مع للتعامل المبلئمة

 ٌنسجم وبما واالجتماعٌة االقتصادٌة تأثٌراته من ٌقلل

 من العربٌة، المنطقة فً المستدامة التنمٌة ومتطلبات

 والمؤسساتٌة االجتماعٌة البنى تمكٌن خبلل

 اآلثار مع التعامل على االقتصادٌة والقطاعات

.المناخ لتغٌر المحتملة



(ٌتبع)مقترح مشروع خطة العمل اإلطارٌة : ثانٌاا 

:ٌقترح مشروع الخطة خمسة أهداف رئٌسة خبلل السنوات العشر القادمة هً

الحد من أخطار التغٌر المناخً واالستعداد لمجابهة اآلثار المحتملة  :  اوالا 

.  له من خبلل برامج التكٌف والتخفٌف

المحافظة على الموارد الطبٌعٌة والبشرٌة وتأمٌن مستوى معٌشً الئق للمواطن  :  ثانٌاا 

.العربً 

تعزٌز وتٌرة التنمٌة المستدامة فً الدول العربٌة، بما فً ذلك تحقٌق األهداف  :ثالثاا 

.اإلنمائٌة لؤللفٌة

تعزٌز وبناء القدرات المؤسساتٌة الوطنٌة واإلقلٌمٌة للتعامل مع قضاٌا التغٌر  :رابعاا 

.المناخً والتصدي للكوارث

توفٌر الظروف المواتٌة لحفز التعاون اإلقلٌمً والدولً البلزم لمساندة البرامج :خامساا 

.الوطنٌة



(ٌتبع)مقترح مشروع خطة العمل اإلطارٌة : ثانٌاا 

في اطار مشروع الخطة المقترحة أعطيت برامج التكيف 1.

.أولوية

.تم بلورة مجموعة من برامج العمل في مجال التخفيف2.



(ٌتبع)مقترح مشروع خطة العمل اإلطارٌة : ثانٌاا 

 استرشادية نقاط مجموعة الخطة مشروع قترحيو

 حول العربي الوزاري اإلعالن من مستمدة

 خطة تنفيذو المناخي التغير قضايا مع التعامل

  بإجراءات تتعلق مقررات واعتماد (بالي) عمل

 التكنولوجيا تطوير و المناخ تغّير آثار مع الحد

.التكنولوجي والتعاون ونقلها



البٌان الوزاري العربً بشأن مفاوضات الدورة الخامسة :  ثالثاا 

عشر لمؤتمر األطراف فً االتفاقٌة اإلطارٌـــــــــة بشأن        

(2009)تغٌــر المناخ         

 البٌئة شؤون عن المسؤولٌن العرب الوزراء مجلس أصدر

 مفاوضات بشأن العربً الوزاري البٌان (21) دورته فً

 االتفاقٌة فً األطراف لمؤتمر عشر الخامسة الدورة

(2009) المناخ تغٌــر بشأن اإلطارٌـــــــــة



(ٌتبع) البٌان الوزاري العربً :  ثالثاا 

 حدد البٌان الموقف العربً من مفاوضات كوبنهاجن

:أٌضاا أكد البٌان على ماٌلً•
 غازات من انبعاثاتها فً مؤثر خفا بتحقٌق المتقدمة الدول مطالبة•

 مع للتكٌف العربٌة فٌها بما النامٌة للدول البلزم الدعم وتوفٌر الدفٌئة

.االستجابة تدابٌر عن الناتجة واآلثار المناخ لتغٌر السلبٌة التأثٌرات

 والمادة بالً عمل بخطة االتفاقٌة إطار فً األطراف كل التزام وجوب•

 من وإٌجابٌة مقبولة مخرجات تحقٌق بغٌة كٌوتو بروتوكول من 3.9

.كوبنهاجن



(ٌتبع) البٌان الوزاري العربً :  ثالثاا 

 لتحقٌق التعاون اهمٌة على البٌان أَمن
 من للحد الدولٌة االستراتٌجٌة أهداف

 الكوارث بٌن االرتباط ضوء فً الكوارث
المناخ لتغٌر السلبٌة والتأثٌرات والظواهر



(ٌتبع) البٌان الوزاري العربً :  ثالثاا 

 عشر الخامسة الدورة عن ٌصدر أن اهمٌة على البٌان اكد

 المناخ تغٌر بشأن المتحدة األمم اتفاقٌة فً األطراف لمؤتمر

 التنمٌة ٌحقق وإٌجابً ومتوازن ومؤثر وشامل عادل اتفاق

 النوع قضاٌا وٌراعى الفقر على والقضاء المستدامة

.النامٌة الدول فً االجتماعً



(ٌتبع) البٌان الوزاري العربً :  ثالثاا 

 المستدامة التنمٌة على إضافً عبء المناخً التغٌر ان بما  

 وان البد كان ،.للتنمٌة األلفٌة أهداف لتحقٌق تهدٌداا  وٌشكل

 المالً الدعم بتوفٌر لبللتزام المتقدمة الدول البٌان ٌدعو

 االتفاقٌة إطار فً النامٌة للدول القدرات وبناء والتقنً

 الدول مساعدة ضرورة على التاكٌد مع والبروتوكول،

 التصدي فً مرونتها لتقوٌة اقتصاداتها تنوٌع على النامٌة

 لتدابٌر السلبٌة واآلثار المناخ لتغٌر السلبٌة لآلثار

.االستجابة



(ٌتبع) البٌان الوزاري العربً :  ثالثاا 

 التزامات بٌن فاصل حد وجود وجوب على البٌان اكد

 الطوعٌة التخفٌف أنشطة وبٌن المتقدمة الدول لكل التخفٌف

 الوطنٌة ومصالحها تتفق أن ٌجب والتً النامٌة للدول

 وبناء والتقنً المالً الدعم ٌسندها التنموٌة، وأولوٌاتها

 قاببلا  الدعم هذا ٌكون وأن المتقدمة، الدول من القدرات

.منه والتحقق بشأنه التقرٌر وممكن للقٌاس



(ٌتبع) البٌان الوزاري العربً :  ثالثاا 

:تناول البٌان أٌضاا 

 .رفا أي توجه نحو اتخاذ إجراءات أحادٌة الجانب•

واوضح الموقف العربً من بروتوكول كٌوتو وفترة •

2012االلتزام الثانٌة لما بعد عام 



الخبلصة

هذا ملخص للجهود االقليمية  للتعامل مع قضايا تغير المناخ

والرسالة الرئيسية هي ان هناك 

ارادة سٌاسٌة للتعامل مع قضاٌا تغٌر المناخ

هناك حاجة ماسة لـ

وضع البعد التنموي فً االعتبار لذا فالتكٌف هو اولوٌة  
المنطقة العربٌة 

خاصة في إطار سعي الدول العربية لتحقيق تنمية مستدامة في 
.ظل العديد من الضغوط االقتصادية واالجتماعية 



شكـرا  
envsusdev.dept@las.int


