
الحد من مخاطرالكوارث ”

“في إطار التكيف مع تغير المناخ



 :المشتركة الرؤية

في إطار التكيف مع الحد من المخاطر الطبيعية 
لتحقيق تنمية مستدامة في ة لمناخيات التغيرا

المنطقة العربية
 



والقابلية للتضرر/ المخاوف المشتركة 

آثارها السلبية على التنمية والقابلية للتضررأنواع المخاطر

الجفاف

  الزيادة في شح وندرة الموارد المائية

 انحسار الغطاء النباتي الطبيعي والزراعي وانخفاض

.االنتاجية

انخفاض معدالت األمن الغذائي وتزايد معدالت االستيراد

زيادة قابلية األراضي للتعرية

الخلل في حالة السلم اإلجتماعي وتزايد الصراعات

 تزايد معدالت الهجرة للمناطق الحضرية واالخالل وتدني

.معايير وقيم المدينة

تدهور البنية التحتية بالمدن

ارتفاع معدالت التضخم

تراجع خطط التنمية المستدامة



آثارها السلبية على التنمية والقابلية للتضررأنواع المخاطر

العواصف 
الغبارية

تزاٌد اآلثار السلبٌة على صحة اإلنسان والحٌوان.

تزاٌد أعباء الرعاٌة الصحٌة والعالج.

تباطئ األنشطة اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة.

تنامً التؤثٌر السلبً على اإلنتاجٌة الزراعٌة.

 َالنباتات الطبٌعٌة، الشعاب المرجانٌة، )تراجع التنوع الحٌوي شامال

(.الحٌوانات المزرعٌة ، والحٌاة البرٌة

إنحسار الغطاء النباتً الطبٌعً والزراعً وإنخفاض اإلنتاجٌة.

إنخفاض معدالت األمن الغذائً وتزاٌد معدالت اإلستٌراد.

االضرار بحركة االنتقاالت الجوٌة والبرٌة.

الموجات 
الحرارية

:نفس ما سبق مع اضافة

ًزٌادة معدالت البخر من السطوح المائٌة واالراضً والغطاء النبات.

تزاٌد معدالت التعرٌة الفٌزٌائٌة

والقابلية للتضرر/ المخاوف المشتركة: تابع



والقابلية للتضرر/ المخاوف المشتركة: تابع

آثارها السلبية على التنمية والقابلية للتضررأنواع المخاطر

.رضٌةاألتزاٌد معدالت التعرٌة المائٌة واالنزالقات السيول والفيضانات
تؤثر المبانً والمنشآت والبنٌة التحتٌة.
 فً بعض المناطق )شطة االقتصادٌة واالجتماعٌة أاالتباطئ

(.  الزراعٌة تدعم مٌاه الفٌضانات الري الفٌضً
مراض واالوبئةانتشار الحشرات واأل.

تداخل مياه البحر مع 

المياه الجوفية

االنخفاض فً نوعٌة المٌاه الجوفٌة وصالحٌتها لالستخدام.
انحسار الغطاء النباتً وتملح التربة
زٌادة معدالت التعرٌة الشاطئٌة.

مراض األنتشار ا

وبئةواأل

 مراض واالوبئةاألنواع وانتشار أوتغٌر طبٌعة.
 (سل ومن مالرٌا )مراض االتجدد ظهور بعض
 مراض القابلة لالنتقال من الحٌوانات األظهور سالالت لبعض

.  نسانلإل
 والحٌوان نساناإلتزاٌد اآلثار السلبٌة على صحة.
 الرعاٌة الصحٌة والعالج عباءأتزاٌد.



آثارها السلبية على التنمية والقابلية للتضررالمخاطر انواع

حركة الجراد

 نتاجٌةاإلانحسار الغطاء النباتً الطبٌعً والزراعً وانخفاض.

 من الغذائً وتزاٌد الحاجة لالستٌراداألانخفاض معدالت.

 الرٌحٌة للتجوٌةراضً األزٌادة قابلٌة.

 نزالقاتاإل

رضيةاأل

رضٌةاأل نزالقاتتزاٌد معدالت التعرٌة المائٌة واإل.

تؤثر المبانً والمنشآت والبنٌة التحتٌة.

 نشطة االقتصادٌة واالجتماعٌةاألتباطئ  .

وبئةمراض واألانتشار الحشرات واأل.

المخاطر بطيئة 

الحدوث

 (التصحر)مخاطر بطٌئة التؤثٌر طوٌلة المدى..

المناطق المعرضة 

لمخاطر متعددة

جفاف، ) .تداخل وتعاقب المخاطر على بعض المناطق الجغرافٌة

.....(، موجات حرارٌة، حرائق غاباتغبارٌةعواصف 
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والقابلية للتضرر/ المخاوف المشتركة: تابع

آثارها السلبية على التنمية والقابلية للتضررالمخاطر انواع

.تباطئ األنشطة االقتصادٌة واالجتماعٌةزحف الرمال

 نتاجٌة الزراعٌةاإلتنامً التؤثٌر السلبً على.

 َوالحٌاة  المزرعٌةالنباتات الطبٌعٌة،الحٌوانات )تراجع التنوع الحٌوي شامال ،

(.البرٌة

 نتاجٌةاإلانحسار الغطاء النباتً الطبٌعً والزراعً وانخفاض.

 من الغذائً وتزاٌد معدالت االستٌراداألانخفاض معدالت.

ضرار بحركة االنتقاالت البرٌةاإل.

.النباتً الطبٌعً تراجع التنوع الحٌوي وانحسار الغطاءحرائق الغابات

والتروٌحٌة تباطئ األنشطة االقتصادٌة واالجتماعٌة.

لمحٌطة ا تلوث الهواء وارتفاع درجات الحرارة.

ت آالمنشتدمٌر تسونامي

تزاٌد التعرٌة الشاطئٌة.

من السواحل تدمٌر البنٌة التحتٌة القرٌبة .



و التحديات المعوقات
ع القرار، واألبحاث المرتبطة اصنلقلة البيانات الضرورية 

 التقييمات الدقيقة لتغير المناخ على المستوى الوطني و اإلقليمي)

(و بيانات قابلية التضرر و الكوارث

نقص الكوادر المدربة 

(مركزيةال)نقص الموارد المالية 

(الحوكمة الرشٌدة)ضعف التنسيق بين الجهات المعنية 

ضعف البناء المؤسسي على كافة المستويات

اختالف وتباين األولويات بين الدول

آلٌات نقص في التشريعات و 



الفرص و الموارد  المتاحة

جامعة النجاح )وجود الخبرات المتاحة فً بعض الجامعات العربٌة •

الوطنٌة، األكادٌمٌةالعربٌة، أكساد، المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة، 

(جامعة الخلٌج العربً، المجلس الوطنً للبحوث والعلوم

منظمات األمم المتحدة و الدولٌة العاملة فً المنطقة•

خبرات جمعٌات الهالل األحمر والصلٌب األحمر خبرات الجمعٌات •

.الغٌر حكومٌة األخرى مثل شبكة رائد

المركز اإلقلٌمً للحد من المخاطر للتدرٌب والبحوث•

مركز تونس الدولً للبٌئة، مركز مكافحة التلوث فً جٌبوتً، مركز •

إدارة الطوارئ فً السعودٌة، معاهد متخصصة وطنٌة



أولويات التنفيذ
جمع البٌانات والخرائط والمعلومات وتحدٌثها بشكل دوري•

تحدٌد األدوار والمسئولٌات على المستوى اإلقلٌمً و الوطنً•

على المستوى الوطنً واإلقلٌمًتطوٌر آلٌات تنسٌق و متابعة•

تنظٌم مإسسً للجهود والخطط الموضوعة لضمان متابعتها بشكل دوري •

تركٌز الجهود فً البحث و تطوٌر التكنولوجٌا وتبادل الخبرات•

تحدٌد مٌزانٌات لبرامج عملٌة للحد من المخاطر فً إطار التكٌف مع التغٌر •

المناخً

.....(التعلٌم، االستعداد واالستجابة، )مجموعات عمل عربٌة متخصصة •

إعداد برامج تعلٌمٌة وتدرٌبٌة متخصصة والبدء فً تنفٌذها من خالل •

المركز اإلقلٌمً وإتاحتها لجمٌع الدول 

متابعة تنفٌذ إطار عمل هٌوغو وإعداد التقارٌر الوطنٌة واإلقلٌمٌة•



هناك إرادة سٌاسٌة عربٌة وقرار لمجلس وزراء البٌئة العرب •

نحتاج آللٌات عملٌة وبرامج تنفٌذٌة •

الطاقات والموارد والخبرات موجودة فً عالمنا العربً ولكن نحتاج •

لرصدها وتحدٌدها واستخدامها بشكل فعال

الوعً الوعً الوعً والتعلٌم•

إشراك المجتمعات المحلٌة وقدرات المتطوعٌن•

العمل على مستوى المدن والقرى مع الجهود الوطنٌة•

العربً ومع المناطق األخرى-تضافر الجهود والتعاون العربً•


