
التفاعل بين مخاطر الكوارث والتنمية في 

 العالم العربي



 ما أهمية المواضوع –لماذا األن  –الخلفية 

 اإلحتالل•

سوريا، ليبيا، مصر، لبنان، : النزاعات•

 اليمن، تونس

 :اآلزمات•

 الغذاء–

 النفط–

 األزمة المالية–

 الركود–

 

 تغير المناخ وإنعكاساته•

 الجفاف•

 إرتفاع مستوى البحار•

ارتفاع شدة ووتيرة االخطار •
 المرتبطة بالمناخ

 تزايد عدد السكان•

 البطالة، وخاصة عند الشباب واإلناث•

 ضعف الحوكمة•

 إرتفاع الالمساواة، ومنها بين الجنسين•

عدم القدرة على تخفيض الفقر والفقر •
 المدقع والفقر المزمن

 

 

 

 التنمية المستداة تقدم الحل األنجع، وربما األوحد، للتحديات آعاله



 التفاعل بين السياسات والعلم

ثغرات في مؤشرات أهداف التنمية •

لآللفية التي يتم جمعها من قبل 

 (45)الحكومات 

بشكل كامل من قبل % 42–

من % 24الدولة، مقابل 

غير % 34المنظمات الدولية و

 موجودين في أية دولة

 

ثغرات في مؤشرات أهداف التنمية •

كما يظهر الرسم  –( 87)المستدامة 
 البياني
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فقر، صحة وعدم  –الوضع الحالي للتنمية في العالم العربي 

 مساواة
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مياه غذاء وطاقة –الوضع الحالي للتنمية في العالم العربي   



الهيكلية المتكاملة المقترحة لتفعيل التنمية المستدامة في 

 العالم العربي

4. Means of Implementation, Partnerships and Global 

Solidarity & Resilience 

 

3. Governance & Justice 

 

2. Prosperous, Sustainable & 

Resilient Societies  

 

1. Human Dignity, 

Rights and Wellbeing 

4.1 Means of implementation & partnerships: finance, 

technology, trade, capacity building 

4.2 Global solidarity & resilience: climate, atmosphere, 

biodiversity, oceans 

3. Governance, social justice and participation, peace and 

security, sound institutions, rule of law 

 

2.1 Sustainable natural resource base: water, food/land & 

energy security, SCP 

2.2 Resilience to disasters & climate change impacts 

2.3 Economic prosperity: innovation, infrastructure, & 

sustainable cities 

1.1 Access and sufficiency: water, sanitation, health, energy, 

food/nutrition, housing 

1.2 Equity and opportunity: inclusive growth, poverty, income, 

gender, decent work, education, equality  



 العوامل المساعدة

 :عوامل مساعدة عابرة لألهداف•

إنهاء اإلحتالل وتعميم مفاهيم السلم –

 وتقبل األخر

 التخلص من الالمساوة–

 تحسين مستويات التعليم–

المشاركة : الحوكمة الصالحة–

لتبرير المقايضات، فعالية اإلدارة 

 العامة، الشفافية، مكافحة الفساد

 

صناعة )اإلستثمار في اإلقتصاد المنتج •

 في فرص العمل “ الغني”( وزراعة

رفع مستوى التكامل بين البلدان •

العربية في مجاالت التجارة، 

اإلستثمار، العلوم، التكنولوجيا 

 واألبحاث

 حوافز ضمن السياسات المالية والنقدية•

.........أخيراً، العالم العربي بين خيارين  



التفاعل بين اإلستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 

 واإلطار اإلستراتيجي العربي للتنمية المستدامة

 :القضاء على الفقر بجميع أشكالهالهدف األول 

 صالحيات جمع معلومات خسائر الكوارث، ( 1 •

التأكد من شمول الخسائر اإلقتصادية للقطاع الرسمي وغير ( 2•

 الرسمي، 

 التاكد من شمول المنازل في الريف وغير الرسمية،( 3•

 التفاعل مع المخاطر الممتدة والفقر وتغير المناخ،( 4 •

 .التاثير على سياسات تقليص الفقر( 5 •



التفاعل بين اإلستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 

 وخطة العمل العربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ

 :تنمية السياحة البيئية البرنامج الثاني عشر

وضع استراتيجيات للمناطق السياحية لتكون أكثر قدرة على •

 المجابهة،

المشاريع السياحية الكبيرة الجديدة تأخذ بعين اإلعتبار تغير •

 المناخ وإدارة مخاطر الكوارث، 

 تعزيز المشاريع السياحية القائمة للحد من آثار تغير المناخ،•

 وضع استراتيجيات لتطوير مجاالت السياحة البديلة، •

التأكد من أن ينعكس ما سبق في صالحيات ومسؤوليات •

لتنفيذ الخطط وتحديد اإلحتياجات  الجهات المسؤولة والوزارات

 .المالية



 للنقاش


