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�ة ت���ات ل��اجهة ��في ما ی�ل ال العال�ي ال����ع�� م"ها ت�اجهه  �� .وال��ع ون�رتها، ال��اه ونق- وال�,��، ال+اردة، وال&�اه� ال�"اخ تغ
�� وال��ی �وس مع س�<عة إج�اءات الت>اذ سع9 العال8 أن�اء ج��ع في ال���مات ان ه"ا 3ال� ويؤثر اعيننا تحت يتم حادث بأعتباره Covid-19ف

 ووقت أخر مكان في يحدث بشيء تتعلق" الناس، من العديد أذهان في النها األخرى التحديات مع تفعل ذلك من النقيض وعلى االن، بقوة علينا
  “ !!!....الحق

نهوهذا ما سأتحدث عمع التركيز على السودان كلما أمكن بشكل خاص، ..... لكن كيف يمكن ان نساعد الدول في التعافي من الكرونا

 في ممثلة العامة االمانة مع بالتنسيق المستدامة للتنمية المستوى رفيعة العربية اللجنة تتابع المستدامة، التنمية يخص فيما ،العربية الدول جامعة

  .العربية المنطقة في 2030 المستدامة التنمية أهداف اجندة تنفيذ الدولي، والتعاون المستدامة التنمية أدارة

 المدني المجتمع مؤسسات معو والعربية واألقليمية الدولية المنظمات مع اإلقليمي التنسيق وتعزيز للعمل الشراكات بناء شأنه من ما كل تدرس كما

 التدريبية دوراتال تنظيمو )المستدامة للتنمية العربي األسبوع( أقليمي حوار منصةو الممارسات وأفضل الخبرات تبادل وتشجيع .الخاص والقطاع

 االنتقال على ركيزوالت المستدامة التنمية أهداف على والبناء .األعضاء الدول بين المستدامة التنمية أهداف لتحقيق المشتركة والندوات العمل وحلقات

 .للمنطقة ةالفريد السياق مراعاة مع التصاعدية، اإلجراءات تمكين إلى العالمية السياسات من

 هذه تخداماس ويجرى .المناخ تغير مع التعامل لتعزيز برامج تنفيذ نحو صحية بيئة وخلق الشراكة دعم شأنها من أدوات مجموعة ايضا وتتابع
 وقطاع وميةحك غير ومنظمات وإقليمية دولية ومنظمات حكوميين مسؤولين من( وشركائها الدولي والتعاون المستدامة التنمية ارةإد قبل من األدوات

 .)وغيرهم ... واألكاديميون اإلعالم، ورجاالت والبرلمانيون، والنساء، الشباب، ومجموعات خاص

.ومنصفة قوية عالقات على والحفاظ تطوير في المساعدة خالل من تأثيًرا يحقق النهج هذا أن النتائج أظهرت وقد



)ثمحد(اإلطار التوجيهي العربي لدعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 

 لبناء أولويةك المبادئ هذه إرساء المستدامة التنمية أهداف تحقيق في للنجاح الضروري ومن للجميع، التنمية حقوق مبدأ من أهميتها المبادئ جميع تستمد

.المستدامة التنمية أهداف عمل وخطط برامج ودمج المتكاملة التنمية سياسات ومواءمة ودعم وصياغة القدرات

 ذوي األشخاصو واألطفال والنساء والمهمشة الضعيفة الفئات احتياجات لبيت الوقت نفس وفي المبدأ، حيث من الشاملة السياسات على المبادئ هذه تؤكد

.والشباب الفريدة القدرات

�امة األس��ع الع��ي لل����ة ال��� -م��ة ال	�ار ال���� 
(ASD-Week)

�ة ال���Oامة في أح� أك�� م",ات ال�"��ة ال���Oامة على ال�N��O اإلقل��ي الهادفة ل�عJ>J ح�ار أه�اف ال�"�
�ة أه��ًة وحOً�اT�س���اول في جل�ة  2021االس��ع الع��ي ال�ا#ع على هام� االك��� ......  ال�"Uقة الع

خاصة �2ف ت�ه. ال����ة ال����امة في ال�عافي م- ال,�ونا

 +�اب�ةال واألفYار ال��ادرات وت+��ع ال���Oامة ال�"��ة 3أه�اف ال+�اب وعي ز<ادة إلى ال�",ة ته�فم��ة ال�6اب الع��ي لل����ة ال����امة� ل�"ف
ال,�ونا �تأث� ح�ل االف��اض�ة االج��اعات م- ع�د في وشار�2ا ش7ع�ا ن	- ...... ال���Oامة ال�"��ة أه�اف

 الالزم ال�ع8 وتق��8 ال��ني ال����ع م"&�ات جه�د دمج إلى ال+��ة ته�فةالA�6ة الع���ة لل����@ات ال�?��ة لل����ة ال����ام�  ... ال���Oامة ال�"��ة أه�اف ل�"ف
 ال,�ونا تأث�� ح�ل االف��اض�ة االج��اعات م- ع�د في ا@Bا وشار�2ا ش7ع�ا ن	- ......

 يف لالس���ار الالزم ال�ع8 وتق��8 ال�ه�د تYامل إلى ته�ف ال�ي األج��اعي العUاء م`سOات ش��ةش�Aة العDاء االج��اعي� أه�اف ت"ف
  ال,�ونا تأث�� ح�ل االف��اض�ة االج��اعات م- ع�د في ا@Bا وشار�2ا ش7ع�ا ن	- .... ال���Oامة ال�"��ة

 في وال�ع�فة وال�Y"�ل�ج�ا العل8 دور تع&�8 إلى ال+��ة ته�فل����امةالA�6ة الع���ة للعل�م وال�,��ل�ج�ا م- أجل ال����ة ا��ة ال�"Uقة في �امةال��O ال�"��ة أه�اف ت"فT� الع
)االن+اء ت�9(

الحوارات المجتمعية حول التنمية المستدامة



ة العربية التقرير اإلقليمي حول أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطق

�ة ال�"Uقة أن�اء ج��ع في ال"Jاعات في حاداً  ت,اع�اً  ال�اضي العق� شه�T��ر hأل� م�ا وتعق��ًا، و�gالً  ح�ةً  أك�� ال"Jاعات هه أن ت�ّ�e وق� .العiقافي 3ال�+ه� ال�ال 
� األرواح، مe اآلالف مoات خOارة إلى لل"Jاع ال��اك�ي األث� أدN  �ا .ال���Oامة ال�"��ة وف�ص ال�+�k  األمe وقّ�ض ال�"Uقة في الغ"ي� ال����ة، وال�"ى �لYاتال�� وت�م
   .ال�Oاواة  ع�م أوجه وتفاق8 ال�الی�e، ونJوح
 ی"ام�اتد ت�Uر مع أّنه إال .والع�ز وال��ض وال��ع الفق� مe خال عال8 إلى ت"+� ال�+�k، األمe م�ادu مe تع�Oه �3ا وأه�افها، 2030 لعام ال���Oامة ال�"��ة خUة
�ة، ال�"Uقة أن�اء ج��ع في ال"JاعT��اق ذk ال����ات مe م���عةً  بها ت�أث� أو نJاعات ت+ه� ال�ي �ولال ت�اجه العOال�ي ال���د ال �� ح� على ال��احة وال��ارد راتالق� تقّ
  .واس��ام�ها ال�"��ة م�اسw اس��قاقات وتقّ�ض س�اء،
 ال��أث�ة ال�ل�ان ت�اجهها يال� الف�<�ة لل����ات ال�,�k ی�8 ل8 ما ت�ق�قه س��عر ال���Oامة ال�"��ة أه�اف مe الع�ی� 3أنّ  م�Jای� وعي ث�ة ال>لف�ة، هه ض�ء وعلى

 في وال�ول لل�Oان 2030 عام خUة تUلعات ب�ق�<z وارد واالح��ال .الOالم وجه�د وال�"��ة اإلنOاني الع�ل ب�e ما ی�yT شامالً  نه�اً  اّت�اعها ع�� وذلx 3ال"Jاعات،
�ة ب�رجة ال�"Uقة�   .وgأتها مe وال�>ف�ف ال"Jاع آثار لفه8 ال�عJزة ال�ه�د ُت�ل ل8 ما  ل�اً  إU3الها أو  �

xل�ة ال�ول جامعة ت�لها ال�ي ال�ه�د مع ت�+�اً  لT� 3ال"Jاعات، ال��أث�ة ال�ل�ان في األوضاع تفاق8 إزاء 3القلh م"ها وشع�راً  ال�"Uقة، ل+ع�ب وال�"��ة الOالم ل��ق�h الع
�ة الل�"ة gل�9T�� في ال�ال~ اج��اعها في ال���Oامة، لل�"��ة الع��Oإع�اد ال�امعة إلى ،2017 د� �>�� ی�"اول .إقل��ي تق>� �انال�ل في ال���Oامة ال�"��ة أه�اف" تق
�ة ال�"Uقة في 3ال"Jاعات ال��أث�ةT��ةا ال�ول جامعة قادت وق� .ال�"Uقة أن�اء ج��ع في ال���Oامة ال�"��ة أه�اف ت�ق�h على ال"Jاعات وت�اع�ات "العT�� ص�اغة لع>� ال�ق
9>��h ال��~ وأجO"اكة 3ال��IOMلله��ة ال�ول�ة وال�"&�ة UN-ESCWAواإلس��ا، ال�+�UNTFHS ،k لألمe االس��oاني ال����ة األم8 ص"�وق  مe  ل مع وال+

UN-Migration.  



�اف ال��ع�دة وال�`سOات ال����ة واألم8 األعiاء ال�ول ح��مات 3أن ال�راسة وتOّل8gرة وال����عات ال��ني وال����ع األ�iاً  قاَرناً م م"&�راً  تقّ�م ال���>� ومJا�ا ف
 3األدوار ع��ف� 3أس�ه ال����ع مN��O  على نهج اع��اد مe ب� ال  ان  ليّ  ع�ل إgار وإلن+اء .3ال"Jاعات ال��أث�ة ال��oات في 2030 عام U<3ة لل"ه�ض ع�ی�ة

  .ال����عات هه بها تUiلع ال�ي ال�>�لفة
 مe 16 اله�ف مع ىی��اش �3ا وال�Pس�ات ال�الم تعNHN في ال��ع�دی- ال��ل	ة أص	اب ل�ع. وال�ولي واإلقل��ي ال�?�ي ال����J  على الق�Hة ال�6اكات ت�76ع
   .ال���Oامة ال�"��ة أه�اف

�� ذلx و<17e�i اله�ف في م�ّ�- ه� �2ا الق�رات م���J  على ال7هات هSه ودع. ال�عاون  خالل مe إال األه�اف هه ت�ق�e��� h الgات، ق�رة ت�O�3ا ال�`س 
��ه8 ال��ع�دیe ال�,ل�ة أص�اب ق�رات تعJ>J و<�Uلw .ال���Oامة ال�"��ة 3أه�اف ال��علقة ال��انات رص� ذلx فيYة وملU<على 2030 عام ل  N��Oي ال�"gال�. 
eاز أجل م� أجل وم- ل	ةال�� أص	اب إلى #ال���ة األه��ة #الغ أم� ال6امل ال�هج أن اّتiح ج�اع�ة، ن�ائج وت�ق�h ال���Oامة ال�"��ة أه�اف ن�� تق�م إح

 .ال�	ل�ة ال���7عات مع ال��اصل

 وص�ل س�e�i عل�ها، تق�,� أن ب�ون  ال�	ل�ة وال���7عات ال��ني وال���7ع األكاد@��ة األوسا] ت+�ل ال�ي ال�ع"�ة ال��ل�ة الفاعلة ال�هات مع ال�عاون  إنّ 
�ة ال�ه�د"gال� h��Uة أه�اف ل��� وال�ع�ضة ضعفاً  األك�� الفoات إلى ال���Oامة ال�"�U<ار في اإله�ال لgالع�ل إ h�   .2030 عام خUة ل��ق

�hٍ ب� الع�ل على ح�<,ة بها ال��أث�ة أو ال"Jاعات ت+ه� ال�ي ال���مات فإن ال��ع�دیe، ال�,ل�ة أص�اب عe ال���ل�e إسهامات مe ی�iح ك�اO" h� مع وث
�ة ال����عات���ة ال����عات وتUiلع .�المال و��اء وال����ة االن�ان�ة االح��اجات ن�� م��Oام نهج ات�اع أجل مe وال�ول�ة اإلقل�� في رئ�Oي ب�ور ال�ول�ةو  اإلقل

 ال�U<ل ال��N على ال�"��ة وت�ق�h الOالم إرساء و األنOان�ة االح��اجات ل�ع8 ال�هات هه دع8

ً  والمتأثرة نزاع، من والخارجة نزاعاً، تشهد التي األعضاء الدول إقليمية، مبادرة في التقرير، ويغطي  المحدد، السياق ذات لوقائعل أفضل ولتحليلٍ  .بنزاع إقليميا

 مهوريةج ،الهاشمية األردنية لمملكةا  :هي أعضاء دول ثماني اختيار تم المنطقة، في النزاع حاالت في المتاحة والفرص القائمة التحديات ذلك في بما

السورية العربية الجمهورية و اليمنية الجمهورية ،ليبيا دولة ،اللبنانية الجمهورية ،العراق جمهورية ،االتحادية الصومال جمهورية ،السودان



اإلطار االستراتيجي اإلقليمي العربي وخطة العمل من أجل القضاء على الجوع

يةاللجنة الفرعية للقضاء على الجوع بالمنطقة العرب

األمن يقوتحق الجوع على القضاء في المتمثل المستدامة اإلنمائية األهداف من الثاني الهدف تحقيق 
 لعدة العربية ةللمنطق بالنسبة خاصة أهمية يشكل المستدامة الزراعة وتعزيز التغذية وتحسين الغذائي
:منها أسباب

شرع قبل عليه كان الذي المستوى نفس إلى اليوم ليصل 2014 عام منذ المنطقة في الجياع عدد تزايد 
؛)2019 الفاو،( حادة عامة صحية مشكلة يمثل يزال ال األطفال لدى التغذية نقص أن كما سنوات،

الجماعي؛ والنزوح أمدها طال التي النزاعات عن الناجم الغذائي األمن انعدام  

ي،األراض وتدهور المتزايد والفقر الغذائي واألمن المائي األمن على يؤثر السكان، عدد ارتفاع 
المستدامة؛ التنمية اهداف من الثاني الهدف تحقيق على تؤثر وكلها والتصحر

المناخ، روتغي للزراعة، الصالحة واألراضي المياه ندرة حيث من سيما ال - للمنطقة الهيكلي الضعف 
ً  يستلزم ً  نهجا  ويدعم فية،الري المناطق في الصغيرة الحيازات أصحاب من الفقراء على يركز مزدوجا
 وجي؛البيول والتنوع الطبيعية الموارد تحمي أن يمكن مناخية ومستدامة ذكية زراعية بنظم هؤالء
 الدخل رصف ضمان على والتركيز الحضرية، المناطق في الفقراء المستهلكين إلى محدد دعم وتقديم
  االجتماعية؛ الحماية وبرامج المستدامة، العمل فرص وتوفير

التنمية أهداف على كبير إيجابي تأثير له سيكون المستدامة للتنمية الثاني الهدف تحقيق في التقدم 
 13 و )المياه( 6 و )الفقر( 1 المستدامة التنمية أهداف ذلك في بما الصلة ذات األخرى المستدامة

.)القوية والمؤسسات والعدالة السالم( 16 و )المناخ تغير(

 الفرعية لجنةال إلى المستدامة للتنمية المستوى رفيعة العربية اللجنة طلبت

  : الجوع على القضاء أجل من عمل وخطة إقليمي استراتيجي إطار وضع

 أصحاب من وغيرها المنطقة لدول االستراتيجي التوجيه توفير•
 سياساتها في مراعاتها ينبغي التي الرئيسية األولويات بشأن المصلحة

 من انيالث الهدف تحقيق إلى الرامية وبرامجها وخططها واستراتيجياتها
  المستدامة؛ التنمية أهداف

 الهدف تحقيق نحو المصلحة، أصحاب جميع من قوي التزام ضمان•
 يةالتنم وغايات أهداف من وغيرها المستدامة التنمية أهداف من الثاني

 ؛الصلة ذات المستدامة

 والعلوم المعارف تبادل :خالل من اإلقليمي التعاون من األستفادة تحفيز•
 دودللح العابرة القضايا لمعالجة اإلجراءات واتخاذ والتكنولوجيات،

 في املوالتك "للجميع الربح" مبدأ أساس على المشتركة واالستثمارات
العمل

"  القضاء على الجوع"الوصول لمبادرة عربية حول 
لتسريع تحقيق هدف وغايات الهدف الثاني وما 

يرتبط بها من اهداف وغايات 



زيادة اإلنتاجية الزراعية على نحو مستدام؛ : 1األولوية 
تسريع وتيرة التحول الريفي؛ : 2األولوية 
ضمان الحصول على الغذاء عن طريق تعزيز نظم الحماية االجتماعية المراعية للتغذية؛ : 3األولوية 
تشجيع التحول االستراتيجي نحو اتباع نظم غذائية أكثر صحة واستدامة؛ : 4األولوية 
بناء القدرة على الصمود أمام الصدمات والضغوط؛   5األولويات  :5األولوية 
الحفاظ على السالم وتخفيف آثار الصراع؛  :6األولوية 
تعزيز التجارة واالستثمار داخل المنطقة إلدارة األمن الغذائي :7األولوية 

ةتعزيز ودعم الروابط الريفية الحضرية والنُهج المتكامل: 2األولوية 

سياسات التحول الزراعي
 التنمية المتكاملة المتعددة القطاعاتاستراتيجيات
تحسين الخدمات العامة في المناطق الريفية

دامةتعزيز التحول االستراتيجي نحو اتباع نظم غذائية أكثر صحة واست: 4األولوية 

 اطر الغذائيةسياسات للتأثير على سلوك المستهلك والحد من المخ -البيئات الغذائية
 إعادة صياغة األغذية للحد من المخاطر الغذائية -اإلمدادات الغذائية
الغذائيةات إصالح اإلعان
استخدام الضرائب الغذائية بشكل استراتيجي
تشجيع وضع العالمات التغذوية
تنظيم اإلعالن عن األطعمة والمشروبات التي تستهدف األطفال وتسويقها

زيادة اإلنتاجية الزراعية على نحو مستدام: 1األولوية 

 الكصغار الم ما بخصاالستثمار في قطاع الزراعة، وال سيما
تعزيز وصول صغار المالك إلى مدخالت اإلنتاج والخدمات
االستثمار في االبتكار والبحث والتطوير
سد الفجوة المائية
معالجة تدهور األراضي
الحد من الهدر و فقدان الطعام

ذيةضمان الحصول على الغذاء من خالل تعزيز نظم الحماية االجتماعية المراعية للتغ: 3األولوية 

وضع سياسات متكاملة للحصول على الطعام المغذي
تعزيز االستهداف والرصد الفعالين لنظم الحماية االجتماعية
ماعية في توسيع الروابط بين أهداف الفقر اإلنمائي والدور الذي يمكن أن تؤديه الحماية االجت

مواجهة الصدمات وحاالت الطوارئ

بناء القدرة على الصمود أمام الصدمات والضغوط: 5األولوية 

تعزيز إدارة مخاطر الكوارث من أجل إدارة مخاطر الكوارث
رصد األزمات ومخاطر الكوارث مقرونة باإلنذار المبكر واإلجراءات االستباقية
االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث من أجل الصمود من أجل الحد من ضعف المجتمعات المحلية أمام األزمات والكوارث
في اإلنعاش وإعادة التأهيل والتعمير" إعادة البناء بشكل أفضل"تعزيز التأهب للكوارث من أجل االستجابة الفعالة و

الحفاظ على السالم والتخفيف من آثار النزاع :6األولوية 

العمل على امتداد العالقة بين اإلنسانية والتنمية والسالم
ضمان الوصول إلى المبادئ اإلنسانية والتمسك بها
االستثمار في األمن الغذائي ونظم المعلومات التغذوية
إعادة( توفير الدعم في سبل كسب العيش وتعزيز األسواق لتعزيز  (

المشاركة في األنشطة االقتصادية المنتجة
توسيع نطاق تغطية برامج شبكات األمان االجتماعي

تعزيز التجارة واالستثمارات داخل المنطقة إلدارة األمن الغذائي: 7األولوية 

تعزيز التعاون اإلقليمي لتعزيز التجارة داخل المنطقة
إنشاء احتياطيات غذائية مشتركة إقليمية وشبه إقليمية
اديإدماج التجارة كجزء من استراتيجيات األمن الغذائي ووسيلة للنمو االقتص
االستثمارات المشتركة



طرالفيضانات في السودان الكوارث واآلثار وادارة المخا

يةاللجنة الفرعية للقضاء على الجوع بالمنطقة العرب

Number of disasters by type and year in the Arab Region between 1980 and 2019

 حالة السودان بجمهورية المدني للدفاع القومي المجلس أعلن 2020 سبتمبر شهر خالل

 عن مالناج المأسوي )السيول( الفيضان اثار خلفته ما بسبب أشهر ثالثة لمدة طوارئ

 إرتفاع ذلك من واألكثر .السودان على عام 100 منذ المسبوقة غير الغزيرة األمطار

 حتى تأد والتي الغزيرة األمطار هذه جراء من واألبيض األزرق النيلين في المياه منسوب

 إلى العشرات وإصابة قتيل 100 بنحو قُدرت بشرية ألضراراً  المعلنة، للبيانات طبقا اليوم،

 ذلك يف السودانية االجتماعية والتنمية العمل وزيرة أشارت حيث المادية األضرار جانب

ً  انهياراً  انهارت منزل ألف 100 من أكثر أن إلى الوقت  مليون نصف من أكثر وأن كليا

.تضرروا قد سوداني

 ألهداف 2030 اجندة تنفيذ على السلبية وأثارها العام هذا السودان يشهدها التي االوضاع لخطورة ونظرا
 خالل عام لك متتالية فيضانات يشهد الذي السودان في لالستقرار تهديد من تشكله وما المستدامة التنمية
 دراسة اعداد رحيقت العربية، بالمنطقة الجوع على للقضاء الفرعية اللجنة عمل إطار وفي .السابقين العقدين

:التالية العناصر خالل من المخاطر، وادارة واآلثار الكوارث السودان في الفيضانات حول

السودان، في الفيضانات وآثار طبيعة على شاملة نظرة  

السودان، داخل السيول معدالت تزايد مع وتقلباته المناخ تغيرات بين العالقة تحديد

السودان، في األراضي واستخدامات االرضي الغطاء حالة وتطور الفيضانات بين العالقة  

السكان، واستقرار المعيشة ومستويات الفيضانات بين العالقة

والرعوية يةالريف السكانية المجتمعات استقرار لضمان الفيضانات مخاطر وادارة المرونة بناء كيفية 
.والحضرية



امةالمناخ وأهداف التنمية المستدهدف مرفق االرتباط بين 

UNDRR

 التنمية أهداف بين ترابطال مرفق شكلي
 يف فعالة إقليمية شراكة والمناخ المستدامة

 األهداف إطار في العربية الدول لدعم برنامج
 .لأللفية اإلنمائية األهداف من 13

ً  المرفق ويقترح  فوائد تحقيق على يركز نهجا
 ،األخرى المستدامة التنمية أهداف في واضحة

 ر،الفق من الحد :يلي بما المتعلقة تلك مثل
 وعدم المياه، إلى والوصول الغذائي، واألمن

 والسالم األراضي، وتدهور المساواة،
 افاألهد تحقيق أجل من والشراكة واالستقرار،

 ةالمعرف - والمعلومات المستدام، التمويل مع
 التنمية أهداف من 17 باألهداف المتعلقة

 نم االستفادة إلى المرفق ويسعى .المستدامة
 نتقالاال على والتركيز المستدامة التنمية أهداف

 تيحت التي اإلجراءات إلى العالمية السياسة من
 مع القمة، إلى القاعدة من إجراءات اتخاذ

.للمنطقة الفريد السياق مراعاة

ية زيادة الوعي والفهم للنهج المتعلقة بالصلة المناخية في سياق تحقيق التنمية بين األطراف الفاعلة في مجال التنم: 1النتيجة 

اف التنمية المستدامة السياسات واالستراتيجيات اإلقليمية ذات الصلة التي تم رسمها لتسليط الضوء على الثغرات والفرص الرئيسية في أهد
ذات الصلة واألولويات القطاعية المحددة

" لف الجهات إقليمية شاملة مع أصحاب المصلحة على الصعيدين اإلقليمي والوطني لتسليط الضوء على كيفية مساهمة مخت" حواراتيناء
"المناخ ترابطات"الفاعلة في نهج 

لةالجهود التي تبذل لمواجهة السياسات بما في ذلك التقارير الرفيعة المستوى التي تتضمن مواد االتصال والتدريب ذات الص

 مية المستدامة تعزيز الوصول إلى التحليل واألدوات واالستراتيجيات على المستوى اإلقليمي لدعم نُهج الربط بين سياسات التن: 2النتيجة 

ثر االجتماعيدعم التحليل من أجل تحسين تحديد خصائص المخاطر ومواطن الضعف ووضع خطوط أساس للقدرات التكيفية والقابلية للتأ

تعزيز خدمات اإلنذار المبكر واألدوات ونهج تقييم المخاطر من أجل تحسين صنع القرار

صعيد اإلقليميدعم وضع االستراتيجيات وإنتاج تقارير تقييم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشأن تغير المناخ لدعم العمل المنسق على ال

بين سياسات  تعزيز البيئة التمكينية على الصعيدين الوطني والمحلي من أجل البرامج والسياسات الرامية إلى إدماج نُُهج الصلة: 3النتيجة 
التنمية في مجال المناخ على الصعيدين الوطني والمحلي 

دعم وضع السياسات في القطاعات الرئيسية وتعزيز قدرات أصحاب المصلحة

 البرنامج بالمجتمعاعات المحليةأنشأ صندوق تجريبي يسمح بالوصول إلى المنح من أجل النهوض بتنفيذ

النهوض الحصول على التمويل األخضر المستدام والشراكات مع القطاع الخاص التي تدعمها الشراكة لتمكين بناء القدرة على الصمود و
في إطار مبادرة التنمية المستدامة" رابطة المناخ"بنهج 



لعربية عزيز التمويل المستدام والتمويل المناخي في المنطقة اقرير تت

عربيةال المنطقة في المستدام التمويل آلية

 األمم رنامجلب العربية الدول اعتماد سياق في العمل تنفيذ تم
 .باريس باتفاق والتزامها 2030 المستدامة للتنمية المتحدة

 ثراألك المستدام التمويل لممارسات مناقشة الدراسة تقدم
 اتواإلمار والبحرين والمغرب واألردن مصر في انتشاراً 
.السعودية العربية والمملكة المتحدة العربية

ً  يقدم كما   األردن يف بالمناخ المتعلق التمويل لحالة تقييما
 .ومصر والعراق وتونس

 ويلالتم زيادة دون تحول التي للحواجز مناقشة ذلك ويلي
  بالمناخ، المتعلق والتمويل المستدام

 برازإل المنطقة في والفرص والضعف القوة نقاط وتحليل
 استعدادب المرتبطة والتهديدات والفرص والضعف القوة نقاط

 مراعاة راألكث االقتصادات إلى للتحول العربي المالي النظام
 .للبيئة

 ياتوالتوص الجيدة للممارسات بمناقشة الدراسة وتُتبع
 في المالي القطاع استعداد لتعزيز العامة بالسياسات المتعلقة
.المناخب المتعلق والتمويل المستدام التمويل لدمج المنطقة

موجز التوصيات المتعلقة بالسياسات

:تعزيز اإلطار التشريعي والتنظيمي

المناخ بتغير المتعلقة المالية واألنظمة القواعد سن  

والحوكمة واالجتماعية البيئة عن اإللزامي اإلبالغ إقرار ESG ومتطلبات 
  البيانات عن الكشف

لدى اإلقراض ممارسات في اإللزامية االستدامة ممارسات اعتماد 
.المالية المؤسسات

: زيادة الوعي بمزايا التمويل المستدام

 شاملة وتوعوية ةوتدريبي تعليمية بحمالت القيام خالل من الثقافي التغيير تعزيز
 الشمول بشأن المنطقة في المركزية البنوك معظم بها تقوم التي لتلك مماثلة
.الرقمي والتحول المالي

تكيف قادرة على المرنة تقديم حوافز لتمويل االنتقال إلى اقتصادات خضراء 
مع تغير المناخ،

 في التنظيمية والجهات المركزية المصارف خالل من الحوافز وتقديم 
 فضيليةالت الصرف أسعار مثل المرونة، ذات للبلدان الوطنية المالية المؤسسات
.االئتمان تخصيص وسياسات

:اعتماد تصنيف التمويل المستدام والتمويل المناخي

.منهجياتوال والمعايير والتعاريف المستدام التمويل مقاييس واعتماد استخدام 

:تطوير مجموعة من المشاريع الخضراء القابلة ل البنوك

 لعمالقةا المشاريع وهيكلة اإلقليمية األخضر االستثمار فرص تحديد
 إلقليميا التمويل استخدام سيتم حيث العربية البلدان في المشتركة
.المشتركة للقروض

رفع مستوى االستعداد الوطني لمواجهة تغير المناخ والتمويل

نم وهذا الوطنية المنفذة للوكاالت المؤسسية القدرات تعزيز 
 ةالمالي الموارد على الوطنية الكيانات حصول يحسن أن شأنه

 مما المالية، المؤسسات في وكذلك المناخ صناديق في المتاحة
 الخاص، القطاع لمشاركة أكبر مجاالً  يهيئ

وضمان الوطني، التخطيط إطار في المناخ تغير إدماج 
 كافية مالية تدفقات تخصيص

لبشك المدربين من المجال هذا في الخبراء من مجموعة طويرت  
 المحامين الحصر ال المثال سبيل على ذلك في بما جيًد،

  .البيانات ومقدمي والمحاسبين
ذلك في بما المصلحة، أصحاب مختلف بين التنسيق تحسين 

 المالي، للقطاع التنظيمية والجهات الحكومية، الكيانات
.والمستثمرين المالية والمؤسسات



خالص الشكر


