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شكر وتقدير 

يتقــدم كل مــن المجلــس العربــي للميــاه وجامعــة الــدول العربيــة وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بجزيــل الشــكر 
ــي  ــم ف ــم وتفانيه ــى وقته ــي عل ــن المناخ ــة باألم ــراف المعني ــي لألط ــوار اإلقليم ــي الح ــاركين ف ــع المش لجمي
المســاهمة فــي ورشــة العمــل التفاعليــة هــذه، بهــدف البــدء فــي وضــع إطــار مشــترك لسياســة األمــن المناخــي 
للمنطقــة العربيــة. كمــا يــود المنظمــون اإلعــراب عــن توجيــه شــكرهم الخــاص لجميــع المتحدثيــن، ومقدمــي العــروض، 
ومنســقي الجلســات علــى مــا قدمــوه مــن مســاهمات قيمــة، ومــا كرســوه مــن وقــٍت وجهــٍد إلطــالق هــذا الحــدث.

 
ونعــرب عــن امتناننــا وتقديرنــا لــكل مــن جامعــة الــدول العربيــة، التــي تمثلهــا الدكتــورة/ نــدى العجيــزي، مديــر إدارة 
ــدوق  ــر االستشــاريين بالجامعــة، وصن ــان، كبي ــد عري ــور/ ودي ــة المســتدامة والتعــاون الدولــي، واألســتاذ الدكت التنمي
ــرات  ــن التغي ــط بي ــق التراب ــروع مرف ــر مش ــت، مدي ــوجاال بان ــتاذة/ س ــه األس ــذي ُتمثل ــي، ال ــدة اإلنمائ ــم المتح األم
المناخيــة وعالقتهــا بأهــداف التنميــة المســتدامة، والســيد/ داســتن شــين، اإلخصائــي اإلقليمــي لتغيــر المنــاخ، وكــذا 
لجميــع شــركاء المشــروع، علــى مــا قدمــوه مــن دعــم كبيــر وإشــراف دقيــق، ممــا أســفر عــن نجــاح هــذا العمــل عالــي 

الجــودة.   

ونتقــدم كذلــك بالشــكر لفريــق المجلــس العربــي للميــاه برئاســة ســعادة واألســتاذ الدكتــور/ محمــود أبــو زيــد، رئيــس 
المجلــس، والــذي تــم إعــداد هــذا العمــل تحــت رعايتــه، وتحــت إشــراف األســتاذ الدكتــور/ وليــد عبــد الرحمن، نائــب رئيس 
المجلــس، والدكتــور/ حســين العطفــي، األميــن العــام للمجلــس. وال ننســى الجهــود الملموســة التــي بذلهــا فريــق 
عمــل المجلــس تحــت إدارة المهندســة/ هبــة الحريــري، نائــب المديــر الفنــي، وقامــت بالتنســيق األســتاذة/ مرفــت 
حســن، مديــر العمليــات، واألســتاذة/ يــارا النجــدي، المنســقة والمســؤولة عــن مشــروعات تغيــر المنــاخ واقتصاديــات 
ــة غنيــم، مســؤولة االتصــال. وتلقــى فريــق العمــل الدعــم الفنــي مــن المهنــدس/ حســام  ــاه، واألســتاذة/ من المي
جبريــل، والمهنــدس/ محمــد عــوض اللــه، متخصصــا تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، واألســتاذة/ شــيرين يوســف 
ــتاذ  ــم األس ــس وه ــي المجل ــون ف ــارون الفني ــي المستش ــم الفن ــم الدع ــي تقدي ــارك ف ــا ش ــات. كم ــر الفعالي مدي

الدكتــور/ طــارق الســمان، كبيــر خبــراء الميــاه، والدكتــورة/ مــاري حليــم، المراجــع الفنــي.

ــن،  ــد الرحم ــد عب ــور/ ولي ــتاذ الدكت ــاص لألس ــٍر خ ــع تقدي ــة، م ــى الورش ــرفين عل ــى المش ــاص إل ــكر خ ــه بش ــا نتوج كم
واألســتاذ الدكتــور/ صفــوت عبــد الدايــم )المجلس العربــي للميــاه(، والدكتور/ أمجــد المهــدي )المعهد الدولــي إلدارة 
الميــاه(، والدكتــورة/ روال خضــرا )معهــد CIHEAM-BARI(، واألســتاذ الدكتــور/ خالــد أبــو زيــد )مركــز البيئــة والتنميــة 
للمنطقــة العربيــة وأوروبــا- ســيدارى(، والدكتــور/ ماجــد محمــود )المركــز اإلقليمــي للطاقــة المتجــددة(، والدكتــورة/ 
مارتينــا جاسكولســكي )برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي(، علــى قيادتهــم للمناقشــات الممتــازة وتعزيزهــم  لتجربــة 

التعلــم التشــاركي كجــزء مــن مــداوالت فريــق العمــل.

ــن  ــارا النجــدي، الذي ــورا هانــي، وأحمــد علــي، وي ــا كذلــك لمقــررى الجلســات، داســتن شــين، ون ونعــرب عــن تقديرن
عملــوا علــى نطــاق واســع لتيســير العناصــر التشــاركية للجلســات، وتوثيــق النتائــج ممــا ســاهم فــي صياغــة نتائــج 

مــداوالت فريــق العمــل.

ــذي وضــع التصــور الناجــح للحــدث، فقــد قــدم األنشــطة التشــاركية، وســاعد فــرق  ــور/ رامــي ســالمة، ال أمــا الدكت
العمــل فــي عملهــا، والــذي كان تقريــره بمثابــة األســاس الــذي اســتند إليــه هــذا التقريــر اإلقليمــي النهائــي، فإنــه 

يســتحق مزيــًدا مــن التقديــر والشــكر الخــاص.

عــالوًة علــى ذلــك، يــود المجلــس العربــي للميــاه وجميــع الشــركاء المنظميــن، تقديــم الشــكر لوكالــة ســيدا )الوكالــة 
ــا  ــة وعالقته ــرات المناخي ــن التغي ــط بي ــق التراب ــروع مرف ــي لمش ــا المال ــى دعمه ــي( عل ــاون اإلنمائ ــويدية للتع الس

بأهــداف التنميــة المســتدامة، وبالتالــي إلــى الحــوار اإلقليمــي لألطــراف المعنيــة باألمــن المناخــى.

أخيــرًا وليــس آخــرًا، فالشــكر واجــب إلــى شــركة إدارة األحــداث »GM Group«، التــي ســاهمت فــي تنفيــذ الخدمــات 
اللوجســتية الفنيــة للحــدث، والتــي دعــم فريقهــا الفنــي تيســير الجلســات عبــر اإلنترنــت.
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الملخص التنفيذي 

يقــدم هــذا التقريــر ملخصــًا ولمحــة عامــة عــن وقائــع ونتائــج الحــوار اإلقليمــي لألطــراف المعنيــة باألمــن المناخــي 
»نحــو إطــار عمــل متكامــل لألمــن المناخــي للمنطقــة العربيــة«، والــذي اســتضافه علــى اإلنترنــت كٌل مــن المجلــس 
العربــي للميــاه وجامعــة الــدول العربيــة وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي خــالل الفتــرة مــن 6 إلــى 8 ديســمبر 2020. 
كان هــذا الحــدث أحــد المحطــات البــارزة لمشــروع مرفــق الترابــط بيــن التغيــرات المناخيــة وعالقتهــا بأهــداف التنميــة 
المســتدامة، الــذي نفذتــه المنظمــات المضيفــة والمنظمــات الشــريكة األخــرى لألمــم المتحــدة، بتمويــل مــن وكالــة 
ســيدا. ذلــك الحــدث الــذي اســتمر علــى مــدى ثالثــة أيــام تضمــن يومــًا مــن العــروض التقديميــة التمهيديــة، ويوميــن 
مــن أنشــطة ورشــة العمــل التفاعليــة التــي ســمحت للمشــاركين بالمشــاركة فــي صياغــة »إطــار السياســة اإلقليميــة 
ــر  ــة وغي ــات الحكومي ــون المنظم ــاركًا يمثل ــدث 73 مش ــذا الح ــر ه ــة. وحض ــة العربي ــي المنطق ــي« ف ــن المناخ لألم

الحكوميــة والمؤسســات البحثيــة واألكاديميــة مــن 14 دولــة عربيــة، وغيرهــا مــن مختلــف الجهــات.

تناولــت العــروض التقديميــة فــي اليــوم األول مفهــوم »األمــن المناخــي«، وشــرحت أوجــه الترابــط بيــن ثالثــة أجنــدات 
عالميــة هامــة هــى أهــداف التنميــة المســتدامة، واتفاقيــة باريــس بشــأن تغيــر المنــاخ، وإطــار ســنداي Sendai للحــد 
مــن مخاطــر الكــوارث. وســلطت هــذه العــروض الضــوء أيضــًا علــى أهميــة اعتمــاد نهــج متكامــل متعــدد القطاعــات 
قائــم علــى تعزيــز الصــالت لمعالجــة قضيــة األمــن المناخــي، فضــاًل عــن الحاجــة إلــى خلــق بيئــة مواتيــة لبحــوث األمــن 
المناخــي والشــراكات والتعــاون والمشــاركة واالبتــكار فــي جميــع أنحــاء المنطقــة. وتمــت مناقشــة األمــن المناخــي - 
كنهــج ابتــكاري - عبــر الســياقات الفنيــة والمؤسســية والسياســية. وكانــت هــذه المجــاالت الثالثــة أيضــًا المحــور الــذي 
ــات تخطيــط فــي اليــوم الثانــي مــن  ــة وعملي ــة تفاعلي ــع فــرق عمــل شــرعت فــي مناقشــات جماعي ــه أرب ركــزت علي

الحــدث.

فــي جلســات جانبيــة عــدة، انضــم كل مشــارك مــن المشــاركين فــي الحــوار إلــى واحــدة مــن فــرق العمــل األربعــة 
ــة: التالي

1. فرقة العمل المعنية باألمن المناخي واإلجهاد المائي
2.فرقة العمل المعنية باألمن المناخي واألمن الغذائي

3.فرقة العمل المعنية بأمن المناخ وأمن الطاقة
4.فرقة العمل المعنية باألمن المناخي والتماسك االجتماعي والمساواة بين الجنسين.

قــام المشــاركون فــي الحــوار بوضــع تعريــف مشــترك لمفهــوم األمــن المناخــي، ثــم قامــوا بالتصويــت علــى هــذا 
التعريــف فــي المنطقــة العربيــة، كمــا وضعــوا رؤيــة مشــتركة للنهــوض باألمــن المناخــي كنهــج للسياســة والتخطيــط 

عبــر المنطقــة. نعــرض فيمــا يلــي هــذا التعريــف وهــذه الرؤيــة:

التعريف اإلقليمي لألمن المناخي

ــة علــى  ــرات المناخي ــرات المجمعــة للتغي ــد ُيســتخدم لوصــف وفهــم التأثي األمــن المناخــي هــو مفهــوم جدي
ــا،  ــد م ــي لبل ــتقرار السياس ــة، واالس ــة واالقتصادي ــة االجتماعي ــة، والتنمي ــم البيئي ــة، والنظ ــوارد الطبيعي الم
وبالتالــي منطقــة مــا بأكملهــا. ويهــدف األمــن المناخــي إلــى التركيــز علــى التأثيــر الُمحفــز للتغيــر المرتبــط 
ــاره عامــاًل يــؤدي إلــى مضاعفــة المخاطــر التــي مــن شــأنها أن ُتســفر عــن تهديــدات متعــددة  ــاخ باعتب بالمن
لرفاهيــة اإلنســان، والمرونــة االقتصاديــة، واألمــن القومــي، وتؤثــر تأثيــرًا مباشــرًا علــى الفئــات المســتضعفة، 

وتهديــدات أخــرى تســتلزم جهــودا أخــرى للتخفيــف مــن حدتهــا والتكيــف معهــا فــي مختلــف القطاعــات.
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الرؤية اإلقليمية لألمن المناخي

بحلــول عــام 2030، ســتتمتع المنطقــة العربيــة بالبيئــة المواتيــة التــي ُتمّكــن صنــاع القــرار واألطــراف المعنيــة 
ومجتمــع البحــوث مــن التعامــل علــى نحــٍو اســتباقي مــع التعقيــدات الناشــئة التــي تكتنــف التحديــات المتعلقــة 
بالمنــاخ، مــن أجــل تحقيــق االســتقرار اإلقليمــي، واالســتدامة، والضمــان االجتماعــي، وأهــداف التنميــة 
المســتدامة، وهــو مــا يمكــن تحقيقــه بدعــم تفعيــل إطــار سياســات متكامــل لمنظــور ترابــط  األمــن المناخــي 
الــذي يعــود بالنفــع علــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، ويعــزز االســتجابة للتحديــات المحــددة مــن خــالل 
تعزيــز التــآزر، وتقليــل المفاضــالت، وإدراج مفهــوم األمــن المناخــي فــي عمليــات التخطيــط ووضــع الميزانيــات، 
ــوث  ــراء البح ــى إج ــجيع عل ــراكات، والتش ــاركي، والش ــط التش ــي، والتخطي ــاون اإلقليم ــاق التع ــيع نط وتوس
ــز الوصــول إلــى  متعــددة التخصصــات، ونقــل المعرفــة، والتدريــب، ورفــع الوعــي، والتحــول الرقمــي، وتعزي

التمويــل المســتدام.

انخرطــت فــرق العمــل األربعــة في عمليــة تخطيط تشــاركي تضمنــت الوقوف علــى التحديــات واألهداف االســتراتيجية، 
وترتيبهــا، ثــم تمــت صياغــة إجــراءات اســتراتيجية للعمــل علــى تحقيــق هــذه األهــداف. وإلــى جانــب المناقشــات التــي 
كانــت تــدور حــول المجــال المعنــي الــذي تركــز عليــه كل فرقــة مــن فــرق العمــل، قــام جميــع المشــاركين بإنشــاء روابط 
مــع الموضوعــات التــي تركــز عليهــا فــرق العمــل األخــرى، وتطبيــق نهــج تعزيــز الصــالت فــي خطــوات التخطيــط التــي 

. يضعونها

وعلــى الرغــم مــن المحــور الخــاص الــذي ركــزت عليــه كل فرقــة مــن فــرق العمــل، لوحــظ وجــود تداخــالت كبيــرة بيــن 
ــار  ــى االفتق ــرق إل ــع الف ــارت جمي ــا أش ــرق. كم ــا الف ــت اليه ــي َخُلص ــية الت ــية والسياس ــة والمؤسس ــات الفني التحدي
إلــى المعرفــة والوعــي بمفهــوم األمــن المناخــي وعــدم كفايــة البيانــات المتاحــة عنــه وكــذا آليــات تبــادل البيانــات 
ــاع نهــج  ــات الموجــودة بطــرٍق تســمح باتب ــة، فضــاًل عــن فقــدان القــدرة علــى الجمــع بيــن مجموعــات البيان اإلقليمي
متكامــل لتحقيــق األمــن المناخــي، مثــل البيانــات عــن ُكبــرى التحديــات التــي تواجــه المنطقــة. ومــن أوجــه القصــور 
ــاكل  ــي الهي ــات ف ــن القطاع ــتركة بي ــج مش ــود ُنه ــدم وج ــو ع ــل ه ــرق العم ــا ف ــزت عليه ــي رك ــرى الت ــة األخ المهم
ــذ األمــن المناخــي، واالفتقــار إلــى قنــوات االتصــال والتعــاون بيــن القطاعــات، فضــاًل عــن  ــات تنفي المؤسســية وآلي
ــط والتكامــل. عــالوًة علــى ذلــك، اعتقــد  االفتقــار إلــى القــدرة علــى تطبيــق نهــج السياســات المبنــى علــى التراب
المشــاركون أن آليــات التمويــل المســتدام ونمــاذج األعمــال غيــر المالئمــة إنمــا تــؤدي إلــى عرقلــة البحــث والتنفيــذ 
فــي مجــال األمــن المناخــي، فــي ظــل عــدم وجــود االســتراتيجيات االســتباقية إلشــراك القطــاع الخــاص ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي. ومــن بيــن أهــم التحديــات السياســية التــي حددتهــا فــرق العمــل: االفتقــار إلــى اإلرادة السياســية، 
ــدام  ــي، وانع ــي اإلقليم ــن المناخ ــداف لألم ــات وأه ــع عتب ــدم وض ــي، وع ــد اإلقليم ــى الصعي ــية عل ــر السياس واألط

االلتــزام الفعلــي بإجــراءات األمــن المناخــي.

كمــا كان هنــاك أيضــًا عــدد مــن أوجــه التشــابه والتــآزر عبــر فــرق العمــل فيمــا يتعلــق باألهــداف االســتراتيجية وبنــود 
العمــل المحــددة. واقترحــت جميــع الفــرق إجــراء المزيــد مــن البحــوث حــول األمــن المناخــي، باســتخدام أحــدث التقنيــات 
ــاث  ــن اإلن ــع بي ــي تجم ــاركية الت ــث التش ــج البح ــي، وُنه ــكار الرقم ــك االبت ــي ذل ــا ف ــة، بم ــث االبتكاري ــات البح ومنهجي
والذكــور علــى حــٍد ســواء، وكــذا الفئــات المهمشــة والمســتضعفة، وذلــك لتعزيــز المعرفــة والبيانــات والمعلومــات 
ــات  ــر القطاعــات، يجــب تصنيــف بيان ــل هــادف عب ــن مــن إجــراء تحلي المتعلقــة باألمــن المناخــي. وفــي ســبيل التمكي
البحــث، ووضــع بروتوكــوالت جديــدة لتجميــع البيانــات. واقترحــت جميــع المجموعــات تقييــم منصــات تبــادل المعلومــات 
الموجــودة فــي المنطقــة، وخلــق أوجــه تــآزر فيمــا بينهــا، وربمــا يلــزم تصميــم وإنشــاء منصــات جديــدة لتبــادل البيانات 
ــات المشــاركة والتعــاون علــى المســتوى  ــد اإلقليمــي. وقــد يســتدعي األمــر كذلــك اســتحداث أخالقي علــى الصعي
ــاه  ــع«، واالتج ــف »بالتقوق ــي تتص ــة الت ــذ القطاعي ــط والتنفي ــاكل التخطي ــن هي ــي ع ــرورة التخل ــع ض ــي، م المؤسس
ــن  ــدرات م ــة الق ــز تنمي ــًا تعزي ــات أيض ــذه المجموع ــت ه ــات. واقترح ــن القطاع ــل بي ــط والتكام ــز التراب ــج تعزي ــو ُنه نح
أجــل تعميــق فهــم األمــن المناخــي، والنهــوض بالبحــوث المشــتركة بيــن القطاعــات والقائمــة علــى الترابــط، ووضــع 
ترتيبــات مؤسســية وأســاليب عمــل متكاملــة وشــاملة لعــدة قطاعــات. وعلــى الصعيدين السياســي والمؤسســي، تم 
اقتــراح نمــاذج أعمــال وتمويــل ابتكاريــة ومســتدامة، باإلضافــة إلــى تقويــة العالقــات مــع القطــاع الخــاص، ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي. وطالــب أعضــاء المجلــس بمزيــد مــن االلتــزام السياســي باألمــن المناخــي، علــى أن يتــم قيــاس 
هــذا االلتــزام وفقــًا للمعاييــر المرجعيــة اإلقليميــة آلداء األمــن المناخــي. ويمكــن أن يســاعد وضــع المزيــد مــن الهيــاكل 
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التشــاركية والسياســية، وهيــاكل الحوكمــة علــى مشــاركة أكثــر اســتباقية مــن جانــب مختلــف األطــراف المعنيــة فــي 
ــية، وال  ــادة السياس ــن القي ــض أن تمكي ــد البع ــك أك ــى ذل ــالوًة عل ــي. ع ــن المناخ ــي لألم ــار إقليم ــذ إط ــر وتنفي تطوي
ســيما القيــادة النســائية، ُيعــد بمثابــة خطــوة هامــة نحــو تعزيــز األجنــدة السياســية لألمــن المناخــي فــي المنطقــة. 

ويتضمــن القســم الثانــي مــن هــذا التقريــر تقريــًرا عرضــا مفصــاًل عــن النتائــج التــي توصــل لهــا فريــق العمــل.

فــي حيــن كانــت جلســات فــرق العمــل بمثابــة بداية هامــة وناجحــة لصياغة »إطــار سياســة األمــن المناخــي« للمنطقة، 
أثبــت العمــل والنتائــج أيضــًا إتاحــة الفرصــة إلجــراء مزيــدًا مــن أعمــال الدعــم وتنميــة القــدرات. وأظهــرت المناقشــات 
عــدم اإلرتبــاط النســبي بيــن مســتوى التخطيــط النظــري والتأثيــر العملــي الحقيقــي للتخطيــط والتنفيــذ الواقعــي 
المســتند إلــى الترابــط. ونظــرًا ألن نهــج األمــن المناخــي يركــز علــى آثــار تغيــر المنــاخ علــى الشــعوب وســبل كســب 
ــر  ــح تأثي ــأنه أن يوض ــن ش ــوذج م ــاء نم ــة إلنش ــر واقعي ــط أكث ــاليب تخطي ــات وأس ــع سياس ــن وض ــد م ــال ب ــهم، ف عيش
التغييــرات المتعلقــة بتغيــر المنــاخ فــي إمكانيــة الوصــول إلــى الميــاه أو الغــذاء أو الطاقــة علــى الشــعوب، والفقــر، 
واألمــن، والهجــرة، والعوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة األخــرى. ومــن ناحيــة أخــرى، مــن الضــروري إجــراء مناقشــات 
إقليميــة حــول أهميــة اتفاقــات وآليــات تقاســم المــوارد العابــرة للحــدود، وأجنــدات التخطيــط االســتباقية للحــد مــن 
ــر حمايــة أكثــر شــمواًل للفئــات المســتضعفة.  ــاخ، فضــاًل عــن توفي ــر المن مخاطــر الكــوارث والهجــرة الناجمــة عــن تغي

ويلخــص القســم الثالــث مــن هــذا التقريــر نتائــج ورشــة العمــل ويقتــرح الخطــوات المســتقبلية.

تكلــل الحــدث الناجــح الــذي اســتمر ثالثــة أيــام باإلطــالق الرســمي للشــبكة اإلقليميــة لألمــن المناخــي، وهــي محطــة 
بــارزة أخــرى فــي مشــروع مرفــق الترابــط بيــن التغيــرات المناخيــة وعالقتهــا بأهــداف التنميــة المســتدامة. وســتقوم 
هــذه الشــبكة الجديــدة بــدور مركــز فكــري مبتكــر لتطويــر وتنفيــذ سياســات وأنشــطة األمــن المناخــي علــى الصعيــد 
اإلقليمــي عبــر المنطقــة العربيــة. وســتعمل خطــط العمــل التــي وضعتهــا فــرق العمل خــالل الحــوار على توجيــه عمل 
الشــبكة اإلقليميــة لألمــن المناخــي فــي عــام 2021 ومــا بعــده. وســتكون أمــام الشــبكة اإلقليميــة لألمــن المناخــي 
ــى  ــل إل ــط والتكام ــى التراب ــم عل ــي القائ ــن المناخ ــول األم ــات ح ــل المناقش ــا تحوي ــن بينه ــمة، م ــام حاس ــدة مه ع
أدوات وُنهــج تخطيــط عمليــة ومتعــددة األبعــاد. كمــا ُيمكــن أن ُيســاعد الحــوار واألحــداث المســتقبلية التشــاركية بيــن 
األطــراف المعنيــة، والتــي تتبــع منهجيــة مماثلــة، فــي تعزيــز إطــار سياســة األمــن المناخــي اإلقليمــي. وللتأكــد مــن 
أن مثــل هــذا اإلطــار يمكــن أن يحقــق تأثيــرًا فعليــًا وملموســًا وواقعيــًا ينبغــي تحويــل الفهــم القطاعــي المتكامــل 
ــون  ــات والمخطط ــو السياس ــا صانع ــتخدمها ويطبقه ــة يس ــات حقيقي ــى أدوات وآلي ــي إل ــن المناخ ــامل لألم الش
ومديــرو المشــروعات فــي جميــع أنحــاء المنطقــة بشــكل يومــي. وتضــم هــذه الشــبكة الجديــدة بالفعــل عــددًا كبيــرًا 
مــن األعضــاء، وقــد قــام منظمــو الحــوار بطــرح دعــوة واســعة النطــاق إلدخــال مزيــدًا مــن التطبيقــات فــي الشــبكة 

مــن خــالل نمــاذج إبــداء االهتمــام المتاحــة علــى  الموقــع اإللكترونــي للحــوار.

وبعــد الختــام الناجــح للحــوار اإلقليمــي لألطــراف المعنيــة باألمــن المناخــى، ســتبدأ الشــبكة اإلقليميــة لألمــن المناخي 
عملياتهــا فــي أوائــل عــام 2021، بنــاًء علــى التوصيــات وخطــط العمــل التــي وضعتهــا فــرق العمــل األربعــة. ويتضمــن 
القســم الرابــع مــن هــذا التقريــر ملخصــًا بالمبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالشــبكة. وســوف ُتســهم كذلــك نتائــج الحــوار 
فــي إعــداد »ملخــص سياســات« حــول األمــن المناخــي فــي المنطقــة العربيــة، وســوف يتــم توزيعــه علــى طائفــة 
كبيــرة مــن األطــراف المعنيــة عبــر المنطقــة. وســوف ينقــل هــذا الملخــص الرســائل المســتفادة الرئيســية، وتوصيــات 
السياســة التــي تمــت صياغتهــا أثنــاء الحــوار، وذلــك علــى النحــو المبيــن فــي القســم الخامــس مــن التقريــر. عــالوًة 
علــى ذلــك، يخطــط المجلــس العربــي للميــاه إلجــراء حــوار إقليمــي ثــاٍن لألطــراف المعنيــة يتبــع نســقًا تشــاركيًا مماثــاًل 
ــات  ــن المناقش ــد م ــي بمزي ــاع الثان ــذا االجتم ــمح ه ــام 2021. وسيس ــالل ع ــق خ ــت الح ــي وق ــده ف ــرر عق ــن المق وم

المتعمقــة بنــاًء علــى نتائــج هــذا الحــوار.
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ــة أيــام، مــن 6 إلــى 8 ديســمبر 2020،  ُأجــري الحــوار اإلقليمــي لألطــراف المعنيــة باألمــن المناخــي علــى مــدى ثالث
تحــت عنــوان » نحــو إطــار عمــل متكامــل لألمــن المناخــي للمنطقــة العربيــة«.

قــام المجلــس العربــي للميــاه بتنظيــم حــوار األطــراف المعنيــة، بدعــم مــن جامعــة الــدول العربيــة، ومكتــب الــدول 
ــرات  ــن التغي ــط بي ــق التراب ــروع »مرف ــي مش ــارزة ف ــة ب ــاره محط ــي، باعتب ــدة اإلنمائ ــم المتح ــج األم ــة لبرنام العربي
ــق  ــذا المرف ــج ه ــالق برنام ــم إط ــيدا. وت ــة س ــن وكال ــول م ــتدامة« المم ــة المس ــداف التنمي ــا بأه ــة وعالقته المناخي
فــي ينايــر 2019 فــي إطــار مبــادرة منظومــــة مخاطــر المنــــاخ التــي أطلقتهــا جامعــة الــدول العربيــة، وســينتهي 
ــى  ــاخ عل ــر المن ــار تغي ــى آث ــز عل ــركاء ترك ــددة الش ــة متع ــة منص ــق بمثاب ــد المرف ــمبر 2022، ويع ــي ديس ــذه ف تنفي
ــدان التــي تمــر بأزمــات متعــددة. ويجمــع هــذا  ــة، وال ســيما فــي ســياق البل األمــن البشــري فــي المنطقــة العربي
المرفــق بيــن كٍل مــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، وجامعــة الــدول العربيــة، والمجلــس العربــي للميــاه، ومكتــب 
األمــم المتحــدة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث، ومبــادرة تمويــل برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة، وبرنامــج األمــم المتحــدة 
للمســتوطنات البشــرية، وبرنامــج األغذيــة العالمــي، مــن أجــل تقديم حلــول للتغلب علــى التحديــات المناخيــة، وتحقيق 
فوائــد مشــتركة عبــر أهــداف التنميــة المســتدامة. وفــي ســبيل ذلــك، يهــدف البرنامــج إلــى توســيع نطــاق الوصــول 
إلــى التمويــل المتعلــق بقضيــة تغيــر المنــاخ، وذلــك بعــدة طــرق مــن بينهــا إقامــة الشــراكات االبتكاريــة مــع القطــاع 
الخــاص. وســيقوم البرنامــج بإنشــاء منصــة إقليميــة ُتمكــن المؤسســات فــي جميــع أنحــاء العالــم العربــي - بمــا فــي 
ــوكاالت المانحــة،  ــة، وال ــة، والمؤسســات البحثي ــر الحكومي ــات، والمنظمــات غي ــة، والهيئ ذلــك المؤسســات الحكومي
والشــركاء االســتراتيجيين اآلخريــن - مــن إدمــاج األمــن المناخــي بنجــاح فــي صنــع السياســات والتخطيــط االســتراتيجي. 
وبإنشــاء شــبكة لألمــن المناخــي، ســوف تســتند المنصــة بالتأكيــد إلــى التعــاون المســتمر بيــن األعضــاء مــن الشــركاء 

االســتراتيجيين.

ويتمثــل الهــدف مــن حــوار األطــراف المعنيــة باألمــن المناخــى فــي تعزيــز قــدرة المؤسســات اإلقليميــة والوطنيــة 
علــى إدراج اعتبــارات األمــن المناخــي فــي اســتراتيجيات وسياســات التنميــة، علــى نحــو ُيفيــد فــي تحقيــق أهــداف 
ــة  ــة بطال ــين؛ ومعالج ــن الجنس ــاواة بي ــة؛ والمس ــن الطاق ــي وأم ــي والغذائ ــن المائ ــين األم ــل: تحس ــددة مث متع
الشــباب؛ والقضــاء علــى الفقــر؛ والحــد فــي الوقــت نفســه مــن آثــار النزاعــات واألزمــات وتقليــل احتمــاالت نشــوبها. 
خــالل الحــوار، قامــت األطــراف المعنيــة التــي تمثــل مجموعــة كبيــرة مــن المؤسســات والقطاعــات والــدول بمناقشــة 
ــن  ــة باألم ــات المتعلق ــة بالسياس ــة المرتبط ــتراتيجية المحتمل ــول االس ــت الحل ــة، ووضع ــات العملي ــف التحدي وتصني
ــي  ــن المناخ ــج األم ــة دم ــول كيفي ــات ح ــادل اآلراء والمعلوم ــى تب ــة إل ــي، باإلضاف ــد اإلقليم ــى الصعي ــي عل المناخ

ــر اســتدامة وتنســيقًا. بطريقــة أكث

وقد َخُلص الحوار إلى تحقيق المخرجات التالية: 

وضع تعريف واضح لمفهوم األمن المناخي وما يعنيه بالفعل بالنسبة للمنطقة العربية. 	

الوقــوف علــى التحديــات الرئيســية التــي تعيــق التنفيــذ الســليم إلطــار عمــل متكامــل لألمــن المناخــي فــي  	
المنطقــة العربيــة.

وضــع رؤيــة مشــتركة بيــن األطــراف المعنيــة حــول العناصــر الرئيســية الالزمــة لبــدء تفعيــل إطــار اســتراتيجي  	
متكامــل لتعزيــز العمــل المناخــي نحــو األمــن البشــري فــي المنطقــة العربيــة، وإدراج اعتبــارات األمــن المناخي 

فــي التخطيــط اإلنمائــي وسياســات الحــد مــن المخاطــر.

ــة  	 ــة تمكيني ــق بيئ ــي خل ــاعدة ف ــتراتيجي للمس ــل االس ــات العم ــتراتيجية وأولوي ــداف االس ــة باأله ــع قائم وض
ــة. ــة وابتكاري ــج متكامل ــتخدام ُنه ــي باس ــن المناخ ــة لألم ــة الحالي ــات العملي ــة التحدي لمواجه

تفعيــل شــبكة إقليميــة لألمــن المناخــي لتكــون بمثابــة كيــان هــام ومبتكــر مــن شــأنه وضــع وتنفيــذ سياســات  	
وأنشــطة األمــن المناخــي علــى المســتوى اإلقليمــي فــي جميــع بلــدان المنطقــة العربيــة. ويمثــل إطــالق 
هــذه الشــبكة محطــة بــارزة فــي مشــروع مرفــق الترابــط بيــن التغيــرات المناخيــة وعالقتهــا بأهــداف التنميــة 
المســتدامة. وتضــم الشــبكة بالفعــل عــددًا كبيــرًا مــن األعضــاء، وستشــكل مظلــة للعمــل اإلقليمــي المتعلــق 

بأمــن المنــاخ فــي عــام 2021.
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ــزووم  ــة ال ــتخدام منص ــت باس ــر اإلنترن ــدث عب ــتضافة الح ــروري اس ــن الض ــد-19، كان م ــروس كوفي ــي في ــرًا لتفش نظ
ــات  ــن لتســهيل األنشــطة والتدريب ــم اســتخدام منصتــي Group-Map و Mentimeter االفتراضيتي للمؤتمــرات. كمــا ت
التــي حفــل بهــا الحــوار. وتوفــر هــذه المنصــات أدوات إلكترونيــة إلجــراء االتصــاالت والمناقشــات فــي الوقــت الفعلي، 

نظــرًا لضرورتهــا فــي التخطيــط التشــاركي.

يلخــص هــذا التقريــر وقائــع حــوار األطــراف المعنيــة باألمــن المناخــى، بمــا فــي ذلــك النتائــج الرئيســية لمناقشــات 
المشــاركين، باإلضافــة إلــى التحديــات واألهــداف وخطــط العمــل المحــددة. وُتعــد النتائــج والمخرجــات التــي توصلــت 
لهــا فــرق العمــل خطــوة هامــة أولــى نحــو صياغــة حــوار إقليمــي بشــأن األمــن المناخــي توجهــه مشــاركة القطاعــات 
واألطــراف المعنيــة المتعــددة. وال تعكــس هــذه المخرجــات آراء منظمــي الحــدث، كمــا أنهــا ليســت تقييمــات نهائيــة 
ــس  ــا تعك ــة، وإنم ــي المنطق ــط ف ــي والتخطي ــن المناخ ــات األم ــة بسياس ــطة المتعلق ــام واألنش ــات المه ألولوي
المدخــالت القيمــة للمشــاركين فــي الحــوار، وُتبــرز أولــى النقــاط ذات األهميــة إلجــراء تقييــم محــدد األهــداف 
للسياســات الالزمــة وإجــراءات التخطيــط فــي المنطقــة. وبنــاًء علــى ذلــك، ستســاعد تلــك المخرجــات والنتائــج فــي 
تشــكيل العمــل المســتقبلي للشــبكة اإلقليميــة لألمــن المناخــي، والجهــات الفاعلــة والشــركاء اإلقليمييــن اآلخريــن.

1-1 المشاركون 

حضــر الحــدث كبــار المســؤولين الحكومييــن وصنــاع السياســات وخبــراء مــن المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة متعــددة 
األطــراف المتخصصــة فــي المجــاالت ذات الصلــة. وبلــغ العــدد اإلجمالــي للمشــاركين فــي ورشــة العمــل 73 مشــاركًا 
ــو  ــا ه ــة، كم ــة عربي ــن 14 دول ــة م ــة األكاديمي ــات البحثي ــة، والمؤسس ــر الحكومي ــة وغي ــات الحكومي ــون المنظم يمثل

موضــح فــي الجــدول رقــم 1 )القائمــة الكاملــة الــواردة فــي الملحــق رقــم 1: قائمــة المشــاركين(.

جدول رقم 1: مجموعات المشاركين

ممثلون من المجموعة

الدول العربية
ــة  ــارات العربي ــر، واإلم ــر، واألردن، وقط ــان، ومص ــن، ولبن ــال، واليم ــراق، والصوم الع
المتحــدة، والمملكــة العربيــة الســعودية، والمغــرب، والجزائــر، وفلســطين، وتونــس، 

ــودان.  والس

المنظمات الدولية

ــل برنامــج األمــم  ــادرة تموي ــك الدولــي، ومب ــي، والبن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائ
المتحــدة للبيئــة، وبرنامــج األغذيــة العالمــي لألمــم المتحــدة، ومكتــب األمــم المتحــدة 
ــي  ــز اإلقليم ــاه، والمرك ــي إلدارة المي ــد الدول ــوارث، والمعه ــر الك ــن مخاط ــد م للح
للطاقــة المتجــددة، والمركــز الدولــي للبحــوث الزراعيــة فــي المناطــق الجافــة، 
ــم  ــة األم ــد CIHEAM-BARI، وهيئ ــكو، ومعه ــرة، واليونس ــة للهج ــة الدولي والمنظم

ــيدارى(. ــا )س ــة وأوروب ــة العربي ــة للمنطق ــة والتنمي ــز البيئ ــرأة، ومرك ــدة للم المتح

ــر الحكوميــة  المنظمــات غي
ــة واألوســاط األكاديمي

المجلــس العربــي للميــاه، والشــبكة العربيــة للبيئــة والتنميــة، والمكتــب العربــي 
ــة الشــرق األوســط، وجامعــة عيــن شــمس، والجامعــة  ــة، ومركــز تنمي للشــباب والبيئ
والمركــز  الميــاه،  لبحــوث  القومــي  والمركــز  الصحــراء،  بحــوث  اللبنانيــة، ومركــز 

القومــي للبحــوث. 

النمسا، والواليات المتحدة األمريكية، وإيطاليا، والدنمارك، وكندادول أخرى

كان للمــرأة حضــور وتمثيــل كبيــر فــي جميــع خطــوات ورشــة العمــل وأنشــطتها؛ حيــث بلــغ عــدد النســاء المشــاركات 27 
ســيدة مــن بيــن إجمالــي 63 مشــارك، أي بنســبة مشــاركة 37% تقريبــًا.  
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1-2 هيكل ورشة العمل 

ــق  ــم كل جلســة مــن أجــل تحقي ــم تصمي ــة؛ وت ــام الثالث تضمنــت ورشــة العمــل ســت جلســات أقيمــت علــى مــدار األي
أهــداف محــددة مــن خــالل سلســلة مــن األنشــطة التفاعليــة والتدريبــات المباشــرة. ويصــف الجــدول رقــم 2 تسلســل 
جلســات الورشــة التــي اســتمرت ثالثــة أيــام، بينمــا يتضمــن الملحــق رقــم 2 )أجندة ورشــة العمــل( مزيــدًا مــن التفاصيل 

عــن كل يــوم:

جدول رقم 2: تسلسل الحوار

الهدفالجلسةاليوم

األول

الجلسة األولى: فهم 
السياق  

التعريف بموضوع األمن المناخي، والتوصل إلى توافق مشترك حول 
التعريف العام لألمن المناخي كمفهوم، وما يعنيه بالنسبة للمنطقة 

العربية.

الجلسة الثانية: تمهيد 
الطريق

التعريف بمنهجية وهيكل حوار األطراف المعنية باألمن المناخى بالتفصيل 
لضمان استيعاب المشاركين للموضوع، وتنظيم عمل فرق العمل، وشرح 

الهدف الرئيسي لكل فرقة عمل، ومجاالت الترابط التي تمت معالجتها خالل 
مناقشات الفرق.

الثاني

الجلسة األولى: وضع 
الرؤية، وتحديات 

التغيير

الوصول إلى فهم مشترك لتحديات األمن المناخي الرئيسية التي تؤثر على 
األبعاد الفنية، والمؤسسية، والسياسية، وُتعيق تفعيل األمن المناخي في 

قطاعات المياه والغذاء والطاقة وكذا التماسك االجتماعي.

وضع رؤية مشتركة حول كيفية بناء سياسة متكاملة لألمن المناخي في 
المنطقة العربية لمواجهة التحديات الحالية.

الجلسة الثانية: 
وضع االستراتيجيات، 

وتحديد األولويات

اتخاذ قرارات بشأن األهداف اإلستراتيجية األساسية التي تساهم في تحقيق 
الرؤية الموضوعة بناًء على التحديات المحددة لتحويل تلك الرؤية من الجانب 

النظري إلى الجانب العملي.

الثالث

الجلسة األولى: 
التخطيط التفصيلي، 

حان وقت العمل

تحويل األهداف االستراتيجية المتفق عليها إلى مجموعة من األنشطة 
)الخطط( التي ُتنفذ على مراحل في إطار الشبكة اإلقليمية لألمن المناخي 

خالل العام المقبل كخطوة أولى نحو تفعيل إجراءات األمن المناخي أو 
النهوض بها، نظرًا الحتمالية إسهامها في تحقيق الرؤية التي تم وضعها.

الجلسة الثانية: إطالق 
الشبكة اإلقليمية 

لألمن المناخي

تقديم ملخص بالنتائج واالستنتاجات الرئيسية لورشة العمل التي استمرت 
على مدى ثالثة أيام، واالتفاق على الخطوات التالية، وإطالق الشبكة 

اإلقليمية لألمن المناخي لمتابعة اإلجراءات المتفق عليها، وتحديد طريق 
الُمضي ُقدمًا.

ــراء  ــة للخب ــروض تقديمي ــا ع ــٍة، تلته ــاٍت ترحيبي ــوم األول بكلم ــدث الي ــة للح ــة والداعم ــات المضيف ــت المنظم افتتح
حــول مختلــف جوانــب األمــن المناخــي. وبــدأت الجلســات التفاعليــة بمالحظــات تمهيديــة، وانتهــت بجلســات ختاميــة 
فــي الجلســة العامــة، ممــا أتــاح للمشــاركين فرصــة لمناقشــة النتائــج والتعليــق عليهــا. وقــام بتيســير المناقشــات 
مشــرفون ومنســقون مؤهلــون مــن المجلــس العربــي للميــاه والــوكاالت الشــريكة األخــرى. ويمكــن االطــالع علــى 

www.climatechangedialogue.com ــع ــارة الموق ــج بزي ــة، والنتائ ــروض التقديمي ــل، والع ــة العم ــواد ورش م
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2- النتائج

يلخص القسم التالي النتائج الرئيسية التي خرج بها الحوار اإلقليمي لألطراف المعنية باألمن المناخي.

2-1 اإلنجازات 

ــة  ــف والرؤي ــمل التعري ــي تش ــر، والت ــن التقري ــم األول م ــي القس ــورة ف ــرة المذك ــات المباش ــب المخرج ــى جان إل
المشــتركة لألمــن المناخــي، والوقــوف علــى التحديــات واألهــداف وتخطيــط العمــل االســتراتيجي المســتهدف، فضــاًل 
عــن إطــالق الشــبكة اإلقليميــة لألمــن المناخــي، حقــق الحــدث مزيــدًا مــن اإلنجــازات التــي قــد تســاعد فــي تســهيل 

التعــاون اإلقليمــي فــي مجــال األمــن المناخــي والتــي يمكــن ايجازهــا فــي النقــاط التاليــة:

أثار الحدث استجابة كبيرة، من حيث عدد المشاركين ومشاركتهم  وتعقيباتهم اإليجابية. 	

ــن  	 ــوم األم ــام بمفه ــق االهتم ــي وخل ــتوى الوع ــع مس ــي رف ــة ف ــراف المعني ــي لألط ــوار اإلقليم ــح الح نج
المناخــي.

نجح الحوار في تنفيذ نهج تشاركي على الرغم من استضافته عبر شبكة اإلنترنت. 	

ســاعد الحــدث فــي خلــق لغــة وســردية جديدتيــن لمناقشــة األمــن المناخــي، ولــن يقتصــر دورهمــا علــى إثــراء  	
ــر  ــاركون عب ــا المش ــتفيد منه ــول أن يس ــن المأم ــل وم ــب، ب ــي فحس ــن المناخ ــة لألم ــبكة اإلقليمي ــل الش عم

تضمينهــا فــي مهامهــم بالمؤسســات التــي يعملــون بهــا.

نجــح الحــدث فــي تســليط الضــوء علــى الترابــط بيــن الموضوعــات الرئيســية ذات الصلــة التــي تشــكل جــزءًا مــن  	
نهــج األمــن المناخــي. ويأمــل المجلــس العربــي للميــاه فــي تعزيــز نهــج تعزيــز الترابــط والتكامــل، والتفكيــر 

مــن خــالل األنشــطة المســتقبلية للشــبكة.

2-2 تعريف األمن المناخي 

ــن  ــة لألم ــبكة اإلقليمي ــل الش ــاس لعم ــة، وكأس ــة العربي ــي المنطق ــي ف ــن المناخ ــة األم ــر سياس ــن وتطوي لتضمي
المناخــي التــي تــم إطالقهــا حديًثــا، فــال بــد مــن التفاهــم المتبــادل للوصــول إلــى تعريــف »األمــن المناخــي«، وأتــاح 

ــة المشــاركة، أال وهــو: ــع األطــراف المعني ــه جمي ــازة لصياغــة تعريــف اتفقــت علي الحــوار فرصــة ممت

التعريف اإلقليمي لألمن المناخي

ــة علــى  ــرات المناخي ــرات المجمعــة للتغي ــد ُيســتخدم لوصــف وفهــم التأثي األمــن المناخــي هــو مفهــوم جدي
ــا،  ــد م ــي لبل ــتقرار السياس ــة، واالس ــة واالقتصادي ــة االجتماعي ــة، والتنمي ــم البيئي ــة، والنظ ــوارد الطبيعي الم
ومــن ثــم، لمنطقــة مــا بأكملهــا. ويهــدف األمــن المناخــي إلــى التركيــز علــى التأثيــر الُمحفــز للتغيــر المرتبــط 
ــاره عامــاًل يــؤدي إلــى مضاعفــة المخاطــر التــي مــن شــأنها أن ُتســفر عــن تهديــدات متعــددة  ــاخ بإعتب بالمن
لرفاهيــة اإلنســان، والمرونــة االقتصاديــة، واألمــن القومــي، وتؤثــر تأثيــراً مباشــرًا علــى الفئــات المســتضعفة، 
وتهديــدات أخــرى تســتلزم جهــودًا متكاملــة للتخفيــف مــن حدتهــا والتكيــف معهــا فــي مختلــف القطاعــات.
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2-3 المستوى المعرفى للمشاركين 

أوضحــت التدريبــات التفاعليــة المنفــذة تمتــع المشــاركين بمســتوى جيــد مــن المعرفــة بالموضوعــات المتعلقــة باألمن 
المناخــي. ومــع ذلــك، تــم تحديــد الفجــوات المعرفيــة التاليــة:

ــن 	  ــاواة بي ــدم المس ــة، وع ــن الطاق ــاد، وأم ــدور االقتص ــي ل ــر الكاف ــدروا التقدي ــم يق ــاركين ل ــم المش معظ
ــة. ــي المنطق ــتدامة ف ــز االس ــي تعزي ــين، ف الجنس

معظــم المشــاركين لــم يقــدروا التقديــر الكافــي لظواهــر الطقــس المتطرفــة وأثرهــا فــي إحــداث الكــوارث، 	 
وكذلــك أثــر تغيــر المنــاخ علــى فقــدان التنــوع البيولوجــي.

ــدم  ــا تق ــامل، إال أنه ــكل ش ــاركين بش ــة المش ــة معرف ــم درج ــة لتقيي ــت كافي ــج ليس ــذه النتائ ــن أن ه ــم م ــى الرغ عل
ــة بمــا َتَقــدم مــن موضوعــات لدعــم االســتدامة فــي المنطقــة،  مؤشــرًا علــى ضــرورة رفــع وعــي األطــراف المعني

ــات. ــن القطاع ــل بي ــآزر والتكام ــد الت ــذي يول ــادل ال ــم المتب ــق التفاه ــي خل ــاعدة ف والمس

2-4 التحديات الشاملة لألمن المناخي 

ســمحت نتائــج حــوار األطــراف المعنيــة بالوقــوف علــى التحديــات المشــتركة أمــام المجــاالت المواضيعيــة لفــرق العمل 
األربعــة. وُيلقــي القســم التالــي الضــوء علــى التحديــات المشــتركة لألمــن المناخــي، والتــي ينبغــي وضعهــا فــي 

االعتبــار لضمــان التــآزر واالتســاق أثنــاء تطويــر وتنفيــذ سياســة األمــن المناخــي.

أ ( البعد الفني 
جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمناخ وإدارتها وإمكانية الوصول إليها. 	
ــر  	 ــة للتغي ــاذج اإلقليمي ــدًا النم ــة، وتحدي ــة العربي ــي المنطق ــي ف ــي اإلقليم ــث العلم ــتوى البح ــي مس تدن

المناخــي، واســتخدام تقنيــات الرقمنــة وبنيتهــا التحتيــة.
ــة  	 ــاه والزراع ــاالت المي ــي مج ــاخ )ف ــات المن ــة« لتحدي ــة »التقليدي ــات الفني ــول والممارس ــى الحل ــاد عل االعتم

ــاالت. ــن الح ــر م ــي كثي ــة ف ــر فعال ــون غي ــي تك ــة(، والت والطاق
ضعف تبادل المعرفة والخبرة مع مختلف األطراف المعنية. 	
عدم وجود دعم فني لألعمال التجارية االبتكارية الخضراء. 	
عدم القدرة على استخدام أحدث التقنيات. 	

ب ( البعد المؤسسي
ــر  	 ــات غي ــة، والمنظم ــات المانح ــك الجه ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة والوطني ــات اإلقليمي ــن المنظم ــيق بي ــف التنس ضع

ــي. ــن المناخ ــراءات األم ــق بإج ــا يتعل ــة، فيم الحكومي
ضعــف تنفيــذ الُنهــج المتكاملــة لتعزيــز الترابــط والتكامــل للتكيــف مــع تغيــر المنــاخ والتخفيــف مــن حدتــه )نهــج  	

التقوقــع(.
ضعف الهياكل والقدرات المؤسسية التي تتعامل مع موضوعات األمن المناخي. 	
تداخــل األدوار والمســؤوليات بيــن مختلــف الــوكاالت علــى الصعيديــن الوطنــي واإلقليمــي فيمــا يتعلــق  	

ــاخ. ــع المن ــف م ــى التكي ــدرة عل ــي والق ــن المناخ ــات األم بسياس
ضعف مشاركة األطراف المعنية في سياسات األمن المناخي وعمليات صنع القرار. 	
ضعــف مشــاركة القطــاع الخــاص فــي سياســات وإجــراءات األمــن المناخــي )نمــاذج للشــراكات بيــن القطاعيــن  	

العــام والخــاص(.
ــفافة  	 ــل ش ــات تموي ــى آلي ــار إل ــب االفتق ــى جان ــي، إل ــن المناخ ــراءات األم ــي إلج ــم المال ــة الدع ــدم كفاي ع

ــاخ. ــر المن ــع تغي ــف م ــى التكي ــدرة عل ــاء الق ــات لبن ــددة القطاع ومتع
ضعف إنفاذ القانون.  	
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ج( البعد السياسى
ــب  	 ــاه والغــذاء والطاقــة والجوان ــة )المتعلقــة بالمي ــن السياســات واالســتراتيجيات اإلقليمي ضعــف التكامــل بي

االجتماعيــة، والحــد مــن مخاطــر الكــوارث( فــي المنطقــة العربيــة.
عــدم توافــق السياســات المناخيــة الوطنيــة مــع السياســات اإلقليميــة والدوليــة فــي كثيــر مــن الحــاالت، ممــا  	

يخلــق تحديــات أمــام تكيــف االســتراتيجيات الوطنيــة مــع السياســات اإلقليميــة والوطنيــة.
عدم وجود أطر شفافة تستند إلى مؤشرات متكاملة لرصد المناخ. 	
ضعف اإلرادة السياسية في االلتزام بسياسات/استراتيجيات األمن المناخي. 	
عــدم االســتقرار السياســي ونشــوب النزاعــات فــي أنحــاٍء عــدة مــن المنطقــة العربيــة، ممــا أدى إلــى نــزوح  	

أعــداد كبيــرة مــن األشــخاص.

2-5 رؤية األمن المناخي 2030

ــتجابة  ــين االس ــل تحس ــن أج ــا م ــاق عليه ــة 2030(، واالتف ــة )رؤي ــر القادم ــنوات العش ــتركة للس ــة مش ــع رؤي ــم وض ت
ــرق  ــا ف ــز عليه ــي ترك ــية الت ــاملة الرئيس ــا الش ــار القضاي ــي االعتب ــة ف ــذه الرؤي ــع ه ــي. وتض ــن المناخ ــات األم لتحدي

ــل. ــآزر والتكام ــان الت ــة لضم ــل األربع العم

الرؤية اإلقليمية لألمن المناخي

بحلــول عــام 2030، ســتتمتع المنطقــة العربيــة بالبيئــة المواتيــة التــي ُتمّكــن صنــاع القــرار واألطــراف المعنيــة 
ومجتمــع البحــوث مــن التعامــل علــى نحٍو اســتباقي مــع التعقيــدات الناشــئة التي تكتنــف التحديــات المتعلقة 
ــة  ــداف التنمي ــي، وأه ــان االجتماع ــتدامة، والضم ــي، واالس ــتقرار اإلقليم ــق االس ــل تحقي ــن أج ــاخ، م بالمن
المســتدامة، وهــو مــا يمكــن تحقيقــه بدعــم تفعيــل إطــار سياســات متكامــل لمنظــور ترابــط األمــن المناخــي 
ــات المحــددة مــن  الــذي يعــود بالنفــع علــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، ويعــزز االســتجابة للتحدي
ــع  ــط ووض ــات التخطي ــي عملي ــي ف ــن المناخ ــوم األم ــات، وإدراج مفه ــل المفاض ــآزر، وتقلي ــز الت ــال تعزي خ
الميزانيــات، وتوســيع نطــاق التعــاون اإلقليمــي، والتخطيــط التشــاركي، والشــراكات، والتشــجيع علــى إجــراء 
البحــوث متعــددة التخصصــات، ونقــل المعرفــة، والتدريــب، ورفــع الوعــي، والتحــول الرقمــي، وتعزيــز الوصــول 

إلــى التمويــل المســتدام.

 

2-6 سبل المضي قدمًا – إطار تفعيل سياسات األمن المناخي في المنطقة العربية

ــوار  ــذا الح ــج ه ــت نتائ ــة. قدم ــة العربي ــي المنطق ــي ف ــن المناخ ــة األم ــل سياس ــة لتفعي ــراءات فوري ــاذ إج ــزم اتخ يل
ــض  ــاك بع ــر، هن ــذا التقري ــن ه ــن م ــا يتبي ــة. وكم ــي المنطق ــي ف ــن المناخ ــتقبل األم ــكيل مس ــق لتش ــة طري خارط
بنــود العمــل الشــاملة التــي تــم وضعهــا باالشــتراك مــع األطــراف المعنيــة لتفعيــل هــذه السياســة. يتــم جمــع هــذه 
اإلجــراءات وتقســيمها تحــت ثالثــة عناويــن عامــة، وهــي: أدوات اإلدارة، واألدوار المؤسســية، والبيئــة التمكينيــة، كمــا 

هــو موضــح فــي الجــدول رقــم 3:
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جدول رقم 3: إطار تفعيل سياسات األمن المناخي في المنطقة العربية

البيئة التمكينيةاألدوار المؤسسيةأدوات اإلدارة

1- تعزيز البيئة التمكينية1- آليات التنسيق 1- إدارة البيانات

بناء قاعدة بيانات / مركز بيانات / 
ملتقى بيانات يتسم بالشمولية 

والتكامل لجمع البيانات المناخية، 
وإدارتها، ومشاركتها )وتشمل 

هذه البيانات المعلومات المناخية، 
والمعلومات االجتماعية واالقتصادية 

المصنفة، ومعلومات الحد من 
مخاطر الكوارث، وغيرها.(

تعظيم التآزر والتنسيق القطاعي 
بين الجهات الفاعلة ذات الصلة )نهج 

تعزيز الترابط والتكامل(.

تعزيز أوجه الترابط والتكامل بين 
ومع األطر السياسية الدولية، 

وهي: األهداف العالمية للتنمية 
المستدامة، واتفاقية باريس بشأن 
تغير المناخ، وإطار سنداي للحد من 

مخاطر الكوارث.

إنشاء شبكة رصد إقليمية متكاملة 
لقياس ومتابعة التغيرات المناخية 

في المنطقة العربية. 

تحديد اإلطار/المظلة المؤسسية 
اإلقليمية لتخطيط األمن المناخي 

)تعتبر الشبكة اإلقليمية لألمن 
المناخي التي تم إنشاؤها فرصة 

ممتازة تخدم هذا الغرض(

تعزيز التعاون اإلقليمي لألمن 
المناخي من خالل تعزيز االتفاقات 

وااللتزامات اإلقليمية في جميع 
أنحاء المنطقة. 

2- العلوم والبحوث

تعزيز نهج التخطيط التشاركي لألمن 
المناخي من خالل إشراك صناع 

السياسات، والمجتمع المدني، 
والفئات المستضعفة، والمؤسسات 

األكاديمية 

التركيز على خطط الحد من مخاطر 
الكوارث أثناء صياغة قرارات األمن 

المناخي. 

تمكين البحث العلمي من خالل إنشاء 
أداة تنبؤ قوية لتحديد الظواهر 

المناخية المستقبلية
2- بناء القدرات 

معالجة النزوح الجماعي البشري 
الناتج عن عوامل تتعلق بالبيئة، 
والفقر، والتوترات االجتماعية، 

والنزاعات، أثناء صياغة قرارات األمن 
المناخي. 

استحداث آليات جديدة لبحوث 
المناخ تأخذ في االعتبار الروابط 

المتبادلة بين الموضوعات الفنية، 
والمؤسسية، واالجتماعية، 

واالقتصادية، والسياسية

تعزيز هيكل الكيانات الحكومية إلدراج 
اعتبارات األمن المناخي في خططها 

اإلنمائية، وقدرتها على ذلك، وكذا 
تمكنها من بناء القدرات بين األطراف 

المعنية، والمستخدمين النهائيين، 
وخاصًة الشباب، والنساء، والمزارعين 

من أصحاب الحيازات الصغيرة. 

تعزيز آداء أنظمة الحماية االجتماعية، 
واإلغاثة في حاالت الكوارث، على 

الصعيدين الوطني واإلقليمي

توظيف التقنيات الرقمية لنمذجة 
تغير المناخ وأنظمة دعم القرار. 

تعزيز دور المؤسسات الوطنية / 
اإلقليمية لبدء حوار السياسات بشأن 

قضايا األمن المناخي، والحفاظ على 
استمراريته. 

ضمان وضع الفئات المستضعفة 
في االعتبار عند صياغة قرارات األمن 

المناخي.

تقديم الحلول التكنولوجية الحديثة 
في قطاعات المياه والزراعة 

والطاقة )نقل التكنولوجيا(.

تعزيز المساواة بين الجنسين، من 
خالل تأييد دور المرأة، وإدراج النوع 

االجتماعي في صميم سياسات 
األمن المناخي.
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3- األدوات االقتصادية

تحسين الوعي بتأثيرات تغير المناخ 
على مجموعة من المستويات، 
بما في ذلك مستوى واضعي 

السياسات، والموظفين التنفيذين، 
في مختلف القطاعات، فضاًل 

عن منظمات المجتمع المدني 
والمستخدمين النهائيين، وتزويدهم 

باألدوات التي تمكنهم من اتخاذ 
إجراءات منسقة لتحقيق أهداف 

األمن المناخي المشتركة. 

ضمان الدعم السياسي لألدوات 
االقتصادية والقوانين والحوافز ذات 

الصلة باألمن المناخي.

تعزيز الوصول إلى الموارد المالية، 
وتحديد آليات تمويل سياسة 

وإجراءات األمن المناخي. 

إنشاء نظام متفق عليه لرصد وتقييم 
السياسة اإلقليمية لألمن المناخي. 

  

تطوير نماذج أعمال للشراكات بين 
القطاعين العام والخاص واألفراد، 

وتشجيع المستثمرين/ القطاع 
الخاص على المشاركة في إجراءات 

األمن المناخى. 

تصميم برامج الدعم االقتصادي 
والضمان االجتماعي للفئات 

والقطاعات المستضعفة، وخاصًة 
الشباب والنساء والمزارعين من 

أصحاب الحيازات الصغيرة

  

3- توصيات بشأن العمل المستقبلي للشبكة اإلقليمية لألمن المناخي

يقــدم هــذا القســم األخيــر مــن التقريــر التوصيــات التاليــة للمضــي قدمــًا فــي تنفيــذ نتائــج حــوار األطــراف المعنيــة 
باألمــن المناخــى، واتخــاذ الخطــوات األولــى نحــو تفعيــل سياســات وإجــراءات األمــن المناخــي فــي المنطقــة العربيــة. 
ــي  ــة بالمض ــات المعني ــن الكيان ــدة م ــًا واح ــها حديث ــم تأسيس ــي ت ــي الت ــن المناخ ــة لألم ــبكة اإلقليمي ــتكون الش وس
قدمــًا نحــو تنفيــذ الخطــوات األولــى المتفــق عليهــا فــي هــذا الحــوار، بينمــا يمكــن أن تســاعد األحــداث المســتقبلية 
ــم الوقــوف عليهــا وتحليلهــا خــالل هــذا الحــدث  ــا التــي ت ــة فــي توســيع نطــاق القضاي التشــاركية لألطــراف المعني

الــذي اســتمر لمــدة ثالثــة أيــام.
وقد خلصت التوصيات الي النقاط التالية:

ــن . 1 ــد م ــاذ مزي ــي اتخ ــى، ينبغ ــن المناخ ــة باألم ــراف المعني ــي األول لألط ــوار اإلقليم ــج الح ــى نتائ ــة إل باإلضاف
الخطــوات لضمــان التفعيــل الناجــح لسياســة األمــن المناخــي فــي المنطقــة العربيــة. لذلــك، ُيوصــى بشــدة 
ــن  ــرازه. وم ــم إح ــذي ت ــاح ال ــم النج ــراز معال ــة إلب ــنوات القادم ــالل الس ــة خ ــراءات المقترح ــض اإلج ــذ بع بتنفي
الُنهــج المحتملــة للنجــاح وضــع مجموعــة مــن التدخــالت المختــارة لتنفذهــا الشــبكة اإلقليميــة لألمــن المناخــي/ 
ــع  ــيق م ــتدامة، بالتنس ــة المس ــداف التنمي ــا بأه ــة وعالقته ــرات المناخي ــن التغي ــط بي ــق التراب ــروع مرف أو مش

ــرى.  ــة األخ ــراف المعني ــريكة واألط ــوكاالت الش ال

رسم خرائط المبادرات اإلقليمية الحالية وتقييم نقاط قوتها وتحديد الفجوات والفرص.. 2

ُيعــد تعزيــز الوصــول إلــى المــوارد الماليــة وتحديــد آليــات تمويل سياســة األمــن المناخــي أمرين هاميــن لضمان . 3
االســتدامة، ويتطلــب تحقيقهمــا تعاونــًا قويًا بيــن الــدول العربيــة ووكاالت التمويل اإلقليميــة والدولية.

ــن . 4 ــة األم ــل سياس ــد تفعي ــار عن ــي االعتب ــوار ف ــا الح ــرج به ــي خ ــتراتيجية الت ــراءات االس ــداف / اإلج ــذ األه تؤخ
ــتنفاروتحفيز  ــف واس ــر مضاع ــداث تأثي ــن إح ــراءات م ــذه اإلج ــن ه ــي أن تتمك ــة. وينبغ ــي المنطق ــي ف المناخ

ــات. ــف القطاع ــر مختل ــة عب ــية إيجابي ــتجابات سياس اس

ــل. . 5 ــن التفصي ــد م ــة بمزي ــطة والمنخفض ــة المتوس ــددة ذات األولوي ــداف المح ــات واأله ــة التحدي ــي دراس ينبغ
ومــن الُمعتقــد أن النهــج القائــم علــى الحــوار الُمتبــع فــي هــذا الحــدث ســيكون طريقــًة قّيمــة وعمليــة لوضــع 

مكونــات أكثــر تفصيــاًل لسياســة األمــن المناخــي.
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يوصــى بشــدة بترجمــة القــرارات إلــى خطــط عمــل مــن خــالل دمــج النتائــج ذات الصلــة في خطــط واســتراتيجيات . 6
التنميــة الوطنيــة واإلقليمية.

ــم أن تركــز الجهــود . 7 ــر، فمــن المحت ــزال فــي أولــى مراحــل التطوي ــن أن سياســة األمــن المناخــي ال ت فــي حي
ــن  ــآزر بي ــه الت ــي وأوج ــن المناخ ــات األم ــق بموضوع ــا يتعل ــة فيم ــراف المعني ــدرات األط ــاء ق ــى بن ــة عل األولي

ــات. القطاع

ــذه . 8 ــم ه ــي تنظي ــة، وينبغ ــراف المعني ــن األط ــعة م ــاركة واس ــي مش ــن المناخ ــة األم ــة سياس ــب صياغ تتطل
ــدًا للغايــة  ــة. وكان النهــج المتبــع فــي هــذا الحــدث مفي المشــاركة لضمــان تركيزهــا علــى األهــداف المطلوب

ــة. ــة معين ــي مرحل ــاهمة ف ــل مس ــى أفض ــول عل ــأنها الحص ــن ش ــي م ــة الت ــراف المعني ــد األط ــي تحدي ف

تطــرق الحــوار إلــى أربعــة مجــاالت تركــز على موضوعــات األمــن المناخــي )الميــاه والطاقــة والغذاء والتماســك . 9
االجتماعــي(. ومــع ذلــك، ينبغــي تقييــم القطاعــات األخــرى باســتخدام نهــج مماثــل لهــذا الحــوار، ومــن أهــم 
هــذه القطاعــات، الصحــة، والنظــم البيئيــة، وتخطيــط اســتخدام األراضــي. ورغــم تقســيم المشــاركين خــالل هــذا 
الحــدث للعمــل مــع خبــراء آخريــن علــى خلفيــة خبرتهــم، إال أن تقســيم المجموعــات بحيــث تناقــش كل مجموعــة 
ــداث  ــي األح ــات ف ــع القطاع ــمل جمي ــاًل، تش ــر تكام ــات أكث ــكارًا ومخرج ــق أف ــن أن يخل ــًة يمك ــات كاف الموضوع

المســتقبلية.

ــن . 10 ــعة م ــة واس ــن مجموع ــن بي ــًا قويي ــيقًا وتعاون ــي تنس ــن المناخ ــات األم ــح لسياس ــل الناج ــب التفعي يتطل
المنظمــات واألطــراف المعنيــة علــى الصعيديــن الوطنــي واإلقليمــي. ومــن األهميــة بمــكان الحفــاظ علــى 

ــة. ــراف المعني ــع األط ــع جمي ــن م ــل الوثيقي ــيق والتواص التنس

إن تعزيــز دور الشــبكة اإلقليميــة لألمــن المناخــي التــي تــم إنشــاؤها يعــد أمــرًا بالــغ األهميــة للنهوض بسياســة . 11
ــك، ُيوصــى بشــدة باستكشــاف طــرق للحفــاظ علــى اســتدامة  ــة. لذل األمــن المناخــي فــي المنطقــة العربي

الشــبكة مــن حيــث القــدرات الفنيــة والماليــة.

ــرح إجــراء مراجعــة ســنوية للتقــدم المحــرز فــي اتخــاذ قــرارات األمــن المناخــي كجــزء مــن العمــل . 12 مــن المقت
ــذ.  ــاء زخــم مســتمر لدعــم التنفي ــى بن ــة لألمــن المناخــي، وهــو مــا ســيؤدي إل المنتظــم للشــبكة اإلقليمي

تعتبــر المتابعــة ومراقبــة الجــودة مــن العناصــر الهامــة التــي تضمــن ســهولة تنفيــذ التوصيــات التــي تمخــض . 13
عنهــا الحــوار. لذلــك، ينبغــي وضــع إطــار متابعــة واضــح قبــل تنفيــذ التدخــالت وذلــك للتركيــز المســتمر علــى 

التقــدم المحــرز فــي التنفيــذ.

4- توصيات عامة للباحثين وصناع السياسات ومتخذي القرار 

أعــدت فــرق العمــل مجموعــة كبيــرة مــن خطــط العمــل اإلبداعيــة لتوجيــه عمــل الشــبكة اإلقليميــة لألمــن المناخــي 
فــي عــام 2021. ويتضمــن هــذا القســم األخيــر مــن التقريــر مجموعــة مــن التوصيــات للمضــي قدمــًا فــي تنفيــذ نتائــج 
حــوار األطــراف المعنيــة، واتخــاذ الخطــوات األولــى نحــو تفعيــل سياســات وإجــراءات األمــن المناخــي فــي المنطقــة 

العربيــة. وقــد أســفر الحــدث عــن التوصيــات التاليــة:
البيانات والمعارف  

ــاركتها  	 ــات مش ــة ومنص ــات الحالي ــم البيان ــي تقيي ــن ينبغ ــل، ولك ــة بالفع ــات متاح ــد بيان ــات وقواع ــاك بيان هن
ــتدامته. ــي واس ــن المناخ ــة باألم ــات المتعلق ــع البيان ــة م ــات الحالي ــط البيان ــوات ورب ــل الفج وتحلي

ــع  	 ــدة لجم ــتركة وموح ــات مش ــتخدام منهجي ــي، باس ــج تعاون ــي نه ــة ف ــارف إضافي ــات ومع ــي إدراج بيان ينبغ
البيانــات، ومعاييرهــا، وتنســيقها، ومعــدل جمعهــا، وتحليلهــا عبــر المنطقــة. ويعــد جمــع البيانــات المصنفــة 

أمــرًا هامــًا مــن أجــل نجــاح تحليــل الترابــط والتكامــل.
لجمــع البيانــات الجديــدة ذات الصلــة، ينبغــي تفعيــل آليــات تمويــل ابتكاريــة، فضــاًل عــن اســتخدام تقنيــات جديــدة  	

ــة، واالستشــعار عــن بعــد،  ــال، نظــم المعلومــات الجغرافي ــات )ومنهــا علــى ســبيل المث ــة لجمــع البيان ومهني
وغيرهمــا(، بينمــا ينبغــي دمــج مجموعــات البيانــات والمؤشــرات للســماح بإجــراء عمليــات تحليــل تشــمل جميــع 

القطاعــات.
ال بــد مــن الجمــع بيــن البيانــات الفنيــة واالجتماعيــة، إلدراج العلــوم االجتماعيــة فــي أبحــاث تغيــر المنــاخ، وتنفيــذ  	

المزيــد مــن منهجيــات البحــث التشــاركية التــي تســمح بإنتــاج المعرفــة مــن قبــل الفئــات المســتضعفة. كمــا 
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ــل  ــن أج ــك م ــات، وذل ــن الباحث ــات، وتمكي ــع البيان ــث وجم ــات البح ــي منهجي ــي ف ــوع االجتماع ــي إدراج الن ينبغ
الخــروج بنتائــج بحثيــة ذات صلــة بالنــوع االجتماعــي.

ينبغي تصميم ُنهج إقليمية مشتركة للبحث وجمع البيانات. 	
ــت  	 ــاركتها. واقترح ــات مش ــين عملي ــيطها وتحس ــي تبس ــدة، ينبغ ــات الجدي ــة والبيان ــات المتاح ــبة للبيان بالنس

جميــع المجموعــات إنشــاء منصــة إقليميــة لتبــادل البيانــات ومركــز للمعرفــة مــن أجــل التمكيــن مــن الوصــول 
ــي. ــد اإلقليم ــى الصعي ــاركتها عل ــي، ومش ــت الفعل ــي الوق ــة ف ــات ذات الصل ــى البيان إل

التعاون والتنسيق
ــاك  	 ــداف، فهن ــددة األه ــة مح ــتجابات وطني ــاخ اس ــار المن ــث آث ــن حي ــي م ــوع  اإلقليم ــب التن ــن يتطل ــي حي ف

ــقة. ــة منس ــتجابة إقليمي ــالل اس ــن خ ــا إال م ــن معالجته ــة ال يمك ــات إقليمي عملي
يعــد االتصــال والتنســيق المعــزز بيــن صنــاع السياســات والــوكاالت المنفــذة، علــى الصعيديــن الوطنــي  	

ــي.  ــن المناخ ــات األم ــع سياس ــي صن ــل ف ــط والتكام ــز التراب ــج تعزي ــق نه ــيًا لتطبي ــرًا أساس ــي، أم واإلقليم
ــن  ــعة م ــة واس ــن مجموع ــًا بي ــًا قوي ــيقًا وتعاون ــي تنس ــن المناخ ــات األم ــح لسياس ــل الناج ــب التفعي ويتطل
المنظمــات الوطنيــة واإلقليميــة واألطــراف المعنيــة. ومــن األهميــة بمــكان الحفــاظ علــى التنســيق والتواصــل 

ــة. ــراف المعني ــع األط ــع جمي ــن م الوثيقي
يقتصــر إجــراء البحــوث والقــرارات ذات الصلــة بتغيــر المنــاخ علــى بعــض مراكــز البحــوث والــوزارات )وزارات البيئــة  	

ــر  ــح أكث ــول، فتصب ــر الحل ــات وتطوي ــع البيان ــاليب جم ــوث وأس ــذه البح ــة ه ــى لغ ــر عل ــذي يؤث ــر ال ــًا(، األم غالب
ــك  ــي ذل ــا ف ــات )بم ــوزارات والقطاع ــف ال ــن مختل ــاون بي ــإن التع ــم ف ــن ث ــة. وم ــة والعلمي ــج التقني ــال للُنه مي
االجتماعيــة واالقتصاديــة والزراعيــة، وتلــك المعنيــة بالطاقــة والميــاه( سيســاعد فــي صياغــة ســردية جديــدة 
لألمــن المناخــي، وفــي الوقــت نفســه، يــؤدي إلــى تنفيــذ النهــج المتكامــل متعــدد القطاعــات الــالزم لتحقيــق 

مزايــا األمــن المناخــي المتعلقــة بمختلــف أهــداف التنميــة المســتدامة.
هنــاك حاجــة إلــى مزيد مــن التعــاون اإلقليمي فــي الســياقات التاليــة: 1( تعريــف المصطلحات، ووضــع تعريفات  	

واضحــة، وأجنــدة إقليميــة مشــتركة؛ 2( وضــع معاييــر وأهــداف إقليميــة واضحــة تلتــزم بهــا الحكومــات، وتبلــغ 
بالتقــدم المحــرز فــي تحقيقهــا، والتــي تخلــق حافــزًا إقليميــًا للعمــل؛ 3( صياغــة األطــر القانونيــة والتنظيميــة 
اإلقليميــة لمشــاركة البيانــات وسياســات وإجــراءات األمــن المناخــي؛ 4( التشــارك فــي جمــع البيانــات وإنشــاء 
ــمل  ــتثمار تش ــل واالس ــة للتموي ــر أدوات ابتكاري ــات؛ 5( تطوي ــات والمعلوم ــاركة البيان ــة لمش ــات إقليمي منص
ــاء  ــدرات، وإنش ــاء الق ــاركة، وبن ــة للمش ــة مواتي ــق بيئ ــات؛ 6( خل ــع القطاع ــة بجمي ــراف المعني ــف األط مختل
آليــات حوكمــة أكثــر تشــاركية لمنظمــات المجتمــع المدنــي والجهــات الفاعلــة الجماهيريــة وكذلــك المنظمــات 

اإلقليميــة والوطنيــة.
الحاجــة ُملحــة إلــى إقامــة أنــواع جديــدة مــن الشــراكات مــن أجــل البحــث وتبــادل المعرفــة والتمويــل وصنــع  	

ــن أن  ــدة يمك ــة جدي ــراد طريق ــاص واألف ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــراكات بي ــد الش ــا. وتع ــات وتنفيذه السياس
ــد مواقــف مربحــة  ــزام، ويمكــن أن تول ــة وااللت ــة والمشــاركة اإلقليمي تســاعد فــي تحســين التعــاون والفعالي

ــة. ــراف المعني ــع األط لجمي

األدوات واالستراتيجيات االبتكارية 
تســتدعي الحاجــة اســتخدام أدوات فنيــة وتشــغيلية أفضــل تســمح بجمــع البيانــات وتحليلهــا )بمــا فــي  	

ذلــك البيانــات التاريخيــة(، ومشــاركة البيانــات، والتقييــم، والمتابعــة، وإنشــاء نمــاذج التنبــؤ، والخرائــط، 
القــرار. صنــع  وأدوات  والســيناريوهات، 

يجــب تطويــر األدوات والعمليــات وإضفــاء الطابــع المؤسســي عليهــا إلتاحــة البيانــات ونتائــج البحــوث  	
والمعلومــات وتمكيــن صنــاع السياســات مــن الوصــول إليهــا، ممــا يســهم فــي ســد الفجــوة بيــن األوســاط 
األكاديميــة وصنــاع السياســات. وقــد تشــمل هــذه األدوات صياغــة الملخصــات المعنيــة بالسياســات، والتقاريــر 

ــات. ــز للمعلوم ــاء مراك ــة، وإنش الموازي
هنــاك حاجــة إلــى المزيــد مــن األدوات التشــاركية لتوليــد المعرفــة، وصياغــة السياســات، وصنــع القــرار. ويجــب  	

تصميــم طــرق ابتكاريــة إلشــراك الجمهــور فــي القضايــا المتعلقــة باألمــن المناخــي، مثــل جلســات االســتماع 
العامــة، والعمــل مــع المنظمــات الوطنيــة واإلقليميــة، وورش العمــل التشــاركية لألطــراف المعنيــة، باإلضافــة 

إلــى توســيع العمــل علــى إنشــاء شــراكات ناجحــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص واألفــراد.
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يحتــاج صنــاع القــرار إلــى تعميــم مراعــاة منظــور النــوع اإلجتماعــى، والفئــات المســتضعفة )معرفــة الفئــات  	
ــع السياســات وتنفيذهــا.  ــات وصن ــن، وغيرهــم( فــي البحــث وجمــع البيان ــات الســكان األصليي المهمشــة، وفئ
ومــن بيــن الطــرق الممكنــة للمضــي قدمــًا، تحديــد حصــص للجنســين، وتمويــل األبحــاث التــي تشــمل الفئــات 

ــر والمنشــورات المصاغــة.  ــر لغــة السياســات، والتقاري المســتضعفة، وتغيي
ُيعــد تعزيــز الوصــول إلــى المــوارد الماليــة وتحديــد آليــات تمويــل سياســة األمــن المناخــي أمــرًا بالــغ األهميــة  	

ــة.  ــة والدولي ــل اإلقليمي ــة ووكاالت التموي ــدان العربي ــن البل ــًا بي ــًا قوي ــب تعاون لضمــان االســتدامة. وهــذا يتطل
ويجــب تطويــر نمــاذج األعمــال االبتكاريــة وكذلــك أدوات التمويــل واالســتثمار والتحفيــز بالتعــاون مــع مختلــف 

األطــراف المعنيــة علــى الصعيديــن الوطنــي واإلقليمــي.

بناء القدرات 
يلــزم بنــاء القــدرات مــن أجــل فهــم المعلومــات الخاصــة باألمــن المناخــي، وبكيفيــة تحســين ُنهــج تعزيــز الترابــط  	

ــد  ــي لتولي ــوع االجتماع ــي الن ــاملة تراع ــاركية ش ــج تش ــق ُنه ــة خل ــات، وبكيفي ــن القطاع ــا بي ــل فيم والتكام
ــات ومشــاركتها.            ــة جمــع البيان ــة، وبكيفي ــاء الشــراكات اإلقليمي ــة بن المعرفــة واتخــاذ القــرار، وبكيفي

ينبغــي تدريــب الموظفيــن الحكومييــن علــى األمــور الخاصــة بتغيــر المنــاخ، واألمــن المناخــي، والنــوع  	
االجتماعــي، والبحــوث التشــاركية والحوكمــة، وقوائــم جــرد االنبعاثــات التــي أعدتهــا الهيئــة الحكوميــة الدوليــة 
ــر المنــاخ واإلبتــكار فــى ســبل التمويــل ، وكــذا إدارة أدوات جمــع البيانــات المحدثــة، والمتابعــة،  المعنيــة بتغي

ــرار. ــم الق ــط، ودع ــم، والتخطي والتقيي
ــل  	 ــاع التموي ــك قط ــي ذل ــا ف ــى، بم ــن المناخ ــة باألم ــراف المعني ــف األط ــن مختل ــدرات بي ــع الق ــي رف ينبغ

ــى  ــي، حت ــع المدن ــروعات والمجتم ــري المش ــة ومدي ــاط األكاديمي ــاص واألوس ــاع الخ ــتثمرين والقط والمس
ــز الترابــط  يتســنى لهــم فهــم األمــن المناخــي واالســتدامة والنهــج المشــتركة بيــن القطاعــات، ونهــج تعزي

ــة.  ــراف المعني ــع األط ــن جمي ــتركة بي ــات مش ــترك ولغ ــم مش ــى فه ــول إل ــي الوص ــل، وبالتال والتكام
ــة  	 ــكيل مجموع ــدرات، وتش ــاء الق ــج بن ــي ُنه ــاركة ف ــتضعفة للمش ــات المس ــرأة والفئ ــتهداف الم ــي اس ينبغ

ــز تعميــم مراعــاة لمنظــور النــوع  ــاء وتعزي مــن النســاء المؤهــالت مــن المؤسســات الرئيســية قــادرة علــى بن
ــي.  ــاج االجتماع ــز باإلدم ــدات تتمي ــع أجن ــى، ووض اإلجتماع
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