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بدعم مالي من الوكالة السویدیة للتعاون اإلنمائي 
الدولي (Sida) ، یعد مشروع مرفق المناخ 

لتحقیــق أھــداف التنمیــة المســتدامة منصة متعددة 
الشركاء یركز على آثار تغیر المناخ على األمن 
البشري في المنطقة العربیة، وخاصةً في سیاق 

ت.  البلدان التي تمر بأزما
فھو یجمع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

(UNDP) مع جامعة الدول العربیة والمجلس 
العربي للمیاه  (AWC) ومكتب األمم المتحدة للحد 

من مخاطر الكوارث (UNDRR) ومبادرة 
 (UNEP-FI) التمویل لبرنامج األمم المتحدة للبیئة

وبرنامج الموئل (UN-Habitat) وبرنامج األغذیة 
العالمي (WFP) لتقدیم حلول للتصدي ومواجھة 
التحدیات المناخیة وتحقیق فوائد مشتركة عبر 
أھداف التنمیة المستدامة. من خالل القیام بذلك، 
یھدف المشروع الى توسیع نطاق الوصول إلى 
التمویل المتعلق بالمناخ وتقدیمھ عبر الشراكات 

ص. المبتكرة مع القطاع الخا



من خالل النظر الي 
التھدیدات واآلثار المتعلقة 
بالمناخ بنھج شامل، یمكن 
جعل العمل المناخي عامالً 
ھاًما یساھم في تقلیل خطر 

األزمات.
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  القدرة على التكیف مع المناخ مفتاح لتحقیق التنمیة المستدامة في المنطقة العربیة

تسلط أھداف التنمیة المستدامة واتفاقیة باریس بشأن تغیر المناخ وإطار سنداي للحد من مخاطر 
الكوارث الضوء على ان القدرة على الصمود أمام المخاطر المتزایدة الناجمة عن تغیر المناخ 

والكوارث الطبیعیة والصدمات االجتماعیة واالقتصادیة األخرى ھي ما تجعل عملیة التنمیة 
مستدامة. ھذا أمر بالغ األھمیة في المنطقة العربیة والتي ھي بالفعل أكثر مناطق العالم ندرة في 

المیاه والتي تعتمد على استیراد الغذاء. حیث إن التأثیرات المتزایدة لتغیر المناخ تخلق أنواًعا 
عدیدة من نقاط الضعف

بینما یشكل تغیر المناخ تھدیدًا كبیًرا لمستقبل التنمیة في المنطقة العربیة، فإنھ یوفر أیًضا فرصة 
لالبتكار واالنتقال إلى مستقبل أكثر مرونة بما یتماشى مع الرؤیة المنصوص علیھا في السیاسات 

الوطنیة واجندة التنمیة المستدامة ۲۰۳۰.

٣

.
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تبلغ حصة الطاقة المتجددة في 
في إجمالي القدرة المرّكبة 

المنطقة العربیة ٦٪ تقریبًا
من المتوقع أن تؤثر ندرة المیاه
على ٨٠-١٠٠ ملیون
شخص في المنطقة العربیة

بحلول عام ٢٠٢٥

من المتوقع أن یزداد عدد سكان 
بنسبة الحضر في المناطق العربیة 

٪٧٥ بحلول عام ۲۰٥۰

یقع ٢,١٪ فقط من متوسط
ھطول األمطار السنوي في
العالم في المنطقة العربیة

تضم الدول العربیة ٥٣٪
من الالجئین في جمیع أنحاء

العالم

ترتفع درجات الحرارة من
 ٢ إلى ٥  درجات مئویة
أسرع من المتوسط العالمي

٢٤ ملیون من ٦٠ ملیون
(٤٠٪) نازح على مستوى
العالم یأتون من المناطق

العربیة



آثار الھجوم على كوكبنا تتسبب في 

عرقلة جھودنا في القضاء على الفقر 

٪ وانعدام األمن الغذائي. […] ۷۰

من البلدان األكثر عرضة للتأثر بالمناخ 

ھم أیًضا من بین البلدان األضعف من 

الناحیة السیاسیة واالقتصادیة.

٥

األمین العام لألمم المتحدة - أنطونیو غوتیریش
جامعة كولومبیا دیسمبر ٢٠٢٠



تعزیز األمن البشري من خالل الصلة بین أھداف التنمیة المستدامة والمناخ

ان تغیر المناخ تحدي إنمائي معقد وتھدید متزاید للتنمیة المستدامة واالستقرار االجتماعي والسالم 
واألمن. نرى ذلك بشكل خاص في المنطقة العربیة حیث أن معظم السیاقات المتأثرة بالصراع في 

المنطقة ھي أیًضا بعض من أكثر النقاط المعرضة لمخاطر المناخ في العالم. قد أصبح الترابط بین 
. المناخ واألمن من أھم أولویات صانعي السیاسات في المنطقة العربیة وخارجھا

من خالل النظر الي التھدیدات واآلثار المتعلقة بالمناخ بنھج شامل، یمكن جعل العمل المناخي 
عامالً ھاًما یساھم في تقلیل خطر األزمات. عند دمج ذلك في سیاسات وخطط التعافي بعد 

األزمات، یمكن أن یساعد في المضي قدًما بشكل أفضل وأقوى وأكثر شموالً. ھذا ھو اإلطار 
اإلرشادي الذي بني علیھ مشروع "مرفق المناخ لتحقیــق أھــداف التنمیــة المســتدامة: العمـل 

المناخــي مــن أجــل األمن البشري في الدول العربیة".
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تعزیز المعرفة والتنسیق بشأن األمن المناخي بین أصحاب المصلحة الرئیسیین في 
المستوى اإلقلیمي لتحقیق العمل المناخي مع فوائد مشتركة عبر أھداف التنمیة 

المستدامة والوقایة والتعافي من األزمات.
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المشروع

الوطنیین  المصلحة  أصحاب  المشروع  یدعم  المشتركة،  ــراءات  اإلجـ خــالل  من 
التنمیة  أھداف  عبر جمیع  فوائد  تحقق  بحیث  الفعال  المناخي  العمل  التخاذ  واإلقلیمیین 
المستدامة، مع عوائد ملموسة من جھود منع األزمات والتعافي منھا. تحقیقًا لھذه الغایة، 
على  متنوعة  شبكات  خالل  من  والتمویل  الشراكات  نطاق  توسیع  إلى  یھدف  فإنھ 

. المستویین اإلقلیمي والوطني

یتم  الوطنیین واإلقلیمیین والدولیین بحیث  الشركاء  بین  التعاون  بتنسیق  المشروع  یقوم 
والمناخ  المستدامة  التنمیة  أھداف  بین  الصلة  معالجة  في  للمساھمة  لھم  الفرصة  اتاحة 
الخاصة بكل شریك. وبالتالي، تساھم ھذه األسالیب  التنافسیة  المیزة  واألمن من خالل 

التعاونیة في النتائج الثالثة التالیة:

تعزیز القدرات الوطنیة والمحلیة لدمج اعتبارات تغیر المناخ في سیاسات التنمیة 
ومنع األزمات والتعافي منھا، وتوسیع نطاق التمویل المناخي إلیجاد حلول محلیة 

مبتكرة ذات فوائد مشتركة عبر أھداف التنمیة المستدامة.

تعزیز الحصول على التحلیالت واألدوات واالستراتیجیات على المستوى 
اإلقلیمي لدعم منھجیة الرابط المناخي لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة، واألھداف 

المعنیة في منع األزمات والتعافي منھا.



الرؤیة

المرفق

في النھایة ستؤدي األنشطة التي یدعمھا المشروع إلى إنشاء مرفق المناخ لتحقیق أھداف التنمیة 
المستدامة. یھدف المرفق إلى أن یصبح الشریك المفضل لتقدیم الحلول التقنیة وخیارات التمویل 

لمواجھة مخاطر متعددة األبعاد في الدول العربیة، وبالتحدید الصلة بین أھداف التنمیة المستدامة 
والمناخ واألمن، بما یتجاوز مدة ونطاق المشروع. 

تقدیم الدعم لتفعیل
وتنفیذ المشاریع القابلة

للتمویل

تحفیز التمویل العام
والخاص

توفیر أسالیب المعرفة
والحصول على
المعلومات

تنمیة الشراكات
والشبكات

إعداد بحوث
ودراسات تحلیلیة
موجھة نحو
السیاسات

المرفق

المشروع
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من المتوقع أن یساعد مرفق المناخ لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة على تحسین الصلة بین أھداف 
التنمیة المستدامة والمناخ واألمن من خالل:



٩

شركاء المشروع

المشروع عبارة عن شراكة بین المنظمات اإلقلیمیة الرائدة ومن ضمنھا جامعة الدول العربیة 
والمجلس العربي للمیاه (AWC) والعدید من منظمات األمم المتحدة مثل برنامج األمم 

 ،(UNDRR) مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ،(UNDP) المتحدة اإلنمائي
مبادرة التمویل لبرنامج األمم المتحدة للبیئة (UNEP-FI)، برنامج الموئل

 (UN-Habitat)، وبرنامج األغذیة العالمي (WFP) في منطقة الدول العربیة.

مدة المشروع

٢٠١٩ - ٢٠٢٢

٩,٩٧ ملیون دوالر أمریكي
المیزانیة الحالیة للمشروع 



بدعم مالي من



SDG-Climate Facility Project

@SDGClimFacility


