
المجموعة الثالثة



الرؤٌة 

األهداف المحددة

الحد من المخاطر الطبٌعٌة الناجمة عن التغٌر المناخً لتحقٌق تنمٌة مستدامة فً المنطقة العربٌة 

تحدٌد المخاطر الطبٌعٌة المؤثرة على المنطقة العربٌة.

تقٌٌم الحالة المعرفٌة والمعلومات والمعارف المتوفرة عن المخاطر الطبٌعٌة المختلفة.

انشاء خرائط لتوزع المخاطر وتتبع آثارها وتحدٌد المناطق األكثر قابلٌة للتضرر.

انشاء نظم للمراقبة والرصد والتنبؤ بالمخاطر المحتملة.

انشاء شبكة عربٌة للتعامل مع المخاطر الطبٌعٌة والحد من آثارها.

توحٌد نظم القٌاس وتحقٌق التناغم فً المنهجٌات المستخدمة .

وضع الٌات وسٌاسات أقلٌمٌة للتعاون بٌن دول المنطقة .



والقابلٌة للتضرر/ المخاوف المشتركة 

آثارها السلبٌة على التنمٌة والقابلٌة للتضررانواع المخاطر

الزٌادة فً شح وندرة الموارد المائٌة  الجفاف

انحسار الغطاء النباتً الطبٌعً والزراعً وانخفاض االنتاجٌة.

انخفاض معدالت االمن الغذائً وتزاٌد معدالت االستٌراد

زٌادة قابلٌة االراضً للتعرٌة

الخلل فً حالة السلم االجتماعً وتزاٌد الصراعات

 تزاٌد معدالت الهجرة للمناطق الحضرٌة واالخالل وتدنً معاٌٌر وقٌم

.المدٌنة

تدهور البنٌة التحتٌة بالمدن

ارتفاع معدالت التضخم

تراجع خطط التنمٌة المستدامة



آثارها السلبٌة على التنمٌة والقابلٌة للتضررانواع المخاطر

.تزاٌد اآلثار السلبٌة على صحة االنسان والحٌوانالعواصف الغبارٌة

تزاٌد اعباء الرعاٌة الصحٌة والعالج.

تباطئ األنشطة االقتصادٌة واالجتماعٌة.

تنامً التؤثٌر السلبً على االنتاجٌة الزراعٌة.

 َالنباتات الطبٌعٌة، الشعاب )تراجع التنوع الحٌوي شامال

(.المرجانٌة، الحٌوانات المزرعٌة ، والحٌاة البرٌة

انحسار الغطاء النباتً الطبٌعً والزراعً وانخفاض االنتاجٌة.

انخفاض معدالت االمن الغذائً وتزاٌد معدالت االستٌراد.

االضرار بحركة االنتقاالت الجوٌة والبرٌة.

:نفس ما سبق مع اضافةالموجات الحرارٌة

 زٌادة معدالت البخر من السطوح المائٌة واالراضً والغطاء

.النباتً

تزاٌد معدالت التعرٌة الفٌزٌائٌة.

والقابلٌة للتضرر/ المخاوف المشتركة: تابع



والقابلٌة للتضرر/ المخاوف المشتركة: تابع

آثارها السلبٌة على التنمٌة والقابلٌة للتضررانواع المخاطر

.تزاٌد معدالت التعرٌة المائٌة واالنزالقات االرضٌةالسٌول والفٌضانات

تؤثر المبانً والمنشآت والبنٌة التحتٌة.

 فً بعض المناطق )تباطئ االنشطة االقتصادٌة واالجتماعٌة

(.  الزراعٌة تدعم مٌاه الفٌضانات الري الفٌضً

انتشار الحشرات واالمراض واالوبئة.

اآلثار السلبٌة لتداخل مٌاه 

البحر مع المٌاه الجوفٌة

االنخفاض فً نوعٌة المٌاه الجوفٌة وصالحٌتها لالستخدام.

انحسار الغطاء النباتً وتملح التربة

زٌادة معدالت التعرٌة الشاطئٌة.

.تغٌر طبٌعة وانواع وانتشار االمراض واالوبئةانتشار االمراض واالوبئة

 (من مالرٌا و سل)تجدد ظهور بعض االمراض

 ظهور سالالت لبعض االمراض القابلة لالنتقال من

. الحٌوانات لالنسان

تزاٌد اآلثار السلبٌة على صحة االنسان والحٌوان.

تزاٌد اعباء الرعاٌة الصحٌة والعالج.



آثارها السلبٌة على التنمٌة والقابلٌة للتضررانواع المخاطر

.انحسار الغطاء النباتً الطبٌعً والزراعً وانخفاض االنتاجٌةحركة الجراد

انخفاض معدالت االمن الغذائً وتزاٌد الحاجة لالستٌراد.

زٌادة قابلٌة االراضً للتجوٌة الرٌحٌة.

.تزاٌد معدالت التعرٌة المائٌة واالنزالقات االرضٌةاالنزالقات االرضٌة

تؤثر المبانً والمنشآت والبنٌة التحتٌة.

تباطئ االنشطة االقتصادٌة واالجتماعٌة  .

انتشار الحشرات واالمراض واالوبئة.

..(التصحر)مخاطر بطٌئة التؤثٌر طوٌلة المدى المخاطر بطٌئة الحدوث

المناطق المعرضة 

لمخاطر متعددة

تداخل وتعاقب المخاطر على بعض المناطق الجغرافٌة.

.....(جفاف، عواصف غبارٌة، موجات حرارٌة، حرائق غابات)

والقابلٌة للتضرر/ المخاوف المشتركة: تابع



والقابلٌة للتضرر/ المخاوف المشتركة: تابع

آثارها السلبٌة على التنمٌة والقابلٌة للتضررانواع المخاطر

.تباطئ األنشطة االقتصادٌة واالجتماعٌةزحف الرمال

تنامً التؤثٌر السلبً على االنتاجٌة الزراعٌة.

 َالنباتات الطبٌعٌة،الحٌوانات )تراجع التنوع الحٌوي شامال

(.المزرعٌة ، والحٌاة البرٌة

انحسار الغطاء النباتً الطبٌعً والزراعً وانخفاض االنتاجٌة.

انخفاض معدالت االمن الغذائً وتزاٌد معدالت االستٌراد.

االضرار بحركة االنتقاالت البرٌة.

.النباتً الطبٌعً تراجع التنوع الحٌوي وانحسار الغطاءحرائق الغابات

والتروٌحٌة تباطئ األنشطة االقتصادٌة واالجتماعٌة.

لمحٌطة ا تلوث الهواء وارتفاع درجات الحرارة.

تدمٌر المنشؤت تسونامً

تزاٌد التعرٌة الشاطئٌة.

تدمٌر البنٌة التحتٌة القرٌبة  .



المخاطر وآثارها السلبٌة على المستوى الوطنً

عوائق سٌاسٌةعوائق مالٌةعوائق فنٌةالمخاطر

نقص قواعد البٌانات وتحلبل •القدرة على التكٌف

.واستخالص المعلومات

نقص الكوادر البشرٌة القادرة •

على التعامل مع نوعٌات 

.المخاطر

ضعف المٌزانٌات المرصودة •

.للبحث العلمً والتطوٌر

صعوبة الحصول على التقانات •

الحدٌثة والتكنولوجٌا المتقدمة

ضعف التكنولوجٌا المتاحة •

محدودٌة المٌزانٌات المرصودة •

للتعامل مع قضاٌا التكٌف فً 

التغٌر المناخً او فً الحد من 

المخاطر الطبٌعٌة

غٌاب الخطط فً برامج الدولة •

الموجهه لخدمة الحد من 

المخاطر

نقص المعلومات الصحٌحة فً •

الوقت المناسب

ضعف التنسٌق بٌن •

المؤسسات الوطنٌة المعنٌة 

لتداخل وتضارب المصالح

ضعف اآللٌات القائمة عن •

ادارة ملف المخاطر اما 

لضعف االمكانٌات، غٌاب 

الخبراء، غٌاب ونقص وعدم 

تطبٌق تشرٌعات، عدم وضوح 

.الصالحٌات

.نقص الخرائط الغرضٌة •التخطٌط الجغرافً

•  

محدودٌة المٌزانٌات  •

المرصودة العداد خرائط لتوزع 

وطبٌعة المخاطر الطبٌعٌة

غٌاب الخطط فً برامج الدولة •

الموجهه للتخطٌط للتعامل مع  

المخاطر تبعاَ لتوزعها 

.الجغرافٌة

مشاكل قبلٌة وعرقٌة  •

عدم قناعة السكان المحلٌٌن  •

لغٌابهم عند وضع الحلول 

المطروحة

ضعف الوعً البٌئً•

خالفات بٌن الدول فً  •

المناطق الحدودٌة فً مستوى 

التعامل مع المخاطر



المخاطر وآثارها السلبٌة على المستوى الوطنًتابع 

عوائق سٌاسٌةعوائق مالٌةعوائق فنٌةالمخاطر

غٌاب منهجٌات واضحة •النظم البٌئٌة

للتعامل مع طبٌعة النظم البٌئٌة 

المختلفة

تغٌٌر االستخدامات بما ٌخل •

بالتوازن البٌئً

ضعف المعلومات وخرائط  •الموارد الطبٌعٌة

االساس والغرضٌة حول الموارد 

الطبٌعٌة

ضعف االستفادة من الطاقات  •

المتجددة للحد من استنزاف 

الموارد الطبٌعٌة

رغبة السٌاسٌٌن فً المكاسب •

الحالٌة السرٌعة على حساب 

االستدامة فً ادارة الموارد 

.الطبٌعٌة

ضعف الموارد المالٌة المتاحة •هجرة الخبراء •الهجرة

فً توطٌن واستقطاب الهجرة 

الناتجة عن تزاٌد معدالت 

المخاطر



الموارد المناسبة المتوفرة باالقلٌم التً ٌمكن ان تسهم فً تجاوز المحددات

مإسسات اقلٌمٌة

مبادرات

آلٌات للتعاون والتنسٌق

مإسسات المجتمع المدنً



مإسسات اقلٌمٌة

جامعة الدول العربٌة م االمانة الفنٌة لجامعة الدول العربٌة•

، المنظمة العربٌة “أكساد”المركز العربً )المنظمات العربٌة المتخصصة •

للتنمٌة الزراعٌة، االكادٌمٌة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا والنقل 

.....................(البحري

منظمات االمم المتحدة•

oالمكتب العربً لالستراتٌجٌة الدولٌة للحد من المخاطر

oبرنامج االمم المتحدة للبٌئة

oًبرنامج االمم المتحدة االنمائ

oاالسكوا

oمنظمة الصحة العالمٌة

o منظمة االرصاد الجوٌة

o الٌونسٌف/ الٌونسكو

سٌداري       •

اٌكاردا•
المكتب االقلٌمً لجمعٌات الصلٌب والهالل االحمر•

•IOC 



مبادرات

مبادرة المركز المشترك لدول الخلٌج للحد من الكوارث وادارتها

.التمرٌن المٌدانً الدوري لمواجهة الكوارث وصحة الطوارئ فً شمال أفرٌقٌا والشرق االوسط

آلٌات التعاون والتنسٌق

االزمات/ الكوارث/اآللٌة العربٌة للتنسٌق فً جالة المخاطر

ISDRالشبكة العربٌة للحد من المخاطر 

 UNEPشبكة التكٌف  مع التغٌرات المناخٌة

 ADMAnet   ACSADالشبكة العربٌة لمراقبة تدهور االراضً وتقدٌره



مإسسات المجتمع المدنً

الشبكة العربٌة للتنمٌة

منتدى البٌئة والتنمٌة



فرص النشاط

:القضاٌا بٌن الحدود

:   الجفاف واالحواض المائٌة 

(مٌاه جوفٌة)حوض الحماد  

(مٌاه سطحٌة  تركٌا وسورٌا والعراق)حوض الفرات  

(مٌاه سطحٌة  مصر والسودان ودول حوض النٌل )حوض نهر النٌل 



:القضاٌا بٌن الحدود

:   العواصف الغبارٌة

.........(سورٌة والعراق واالردن والكوٌت والسعودٌة)  

....(السودان ومصر والجماهٌرٌة العظمى )  



:القضاٌا بٌن الحدود

:   حركة الجراد

....(ودول المشرق العربً...... السودان ومصر )    

( الصومال والسودان والٌمن  والسعودٌة وسلطنة عمان)   

(مورٌتانٌا والمغرب والجزائر والجماهٌرٌة)   

   



:القضاٌا بٌن الحدود

:   زحف الرمال

.........(لعراق واالردن والكوٌت والسعودٌة)  

....(السودان ومصر والجماهٌرٌة العظمى )  

(الٌمن والسعودٌة)   



:القضاٌا بٌن الحدود

:  االمراض واالوبئة 

.......(عبر االنتقال بٌن حدود الدول)  



:القضاٌا الفنٌة

االزمات/الطواري/شبكة معلومات اآللٌة العربٌة للتنسٌق ف حالة المخاطر

جهود مبعثرة فاعلة غٌر منتظمة او دون تنظٌم مستمر وبدون شكل منهجً

:جهود منظمة
وزارات الزراعة العربٌة/ جامعة كولومبٌا/منظمة االغذٌة والزراعة:  فً حالة شبكة الجراد

، المنظمة (اكساد جفاف وتصحر وامن مائً عربً وتنوع حٌوي)المنظمات العربٌة المتخصصة 

(   امن غذائً عربً)العربٌة للتنمٌة الزراعٌة وأكساد 



:التنظٌمات االقلٌمٌة

/ UNCCDمكافحة التصحر)االمانة الفنٌة جامعة الدول العربٌة االتفاقٌات البٌئٌة الثالث 

(UNCBDالتنوع الحٌوي/ UNFCCالمناخ

/  االعالن الوزاري للتغٌر المناخً/ تنسٌق المواقف العربٌة)مجلس وزراء المسإول عن البٌئة 

.......(االعداد لمإتمر كوبنهاجن

بٌن المنظمات العربٌة ووكاالت االمم المتحدة المتخصصةالتنسٌق

االتحاد االوربً/ الٌابان / الصٌن / التنسٌق مع دول امرٌكا الجنوبٌة  

االتحاد المتوسطً

اتحاد المغرب العربً

(س ص) الصحراء والساحل 


