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 تنفيذي صملخ

المياه والتنمية الذي تصدره                            يرك ز اإلصدار السابع لتقرير 
 (اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

ر المناخ والحد من مخاطر الكوارث  ف مع تغي                                                     على التكي 
دعت وقد ندرة المياه في المنطقة العربية.  سياقفي 

 اعتماد نهجراتيجيات عالمية إلى عدة أطر واست
الحد من مخاطر الكوارث  في تناول مسائل متكامل

ر المناخ ف مع تغي  منذ المؤتمر العالمي  ، وذلك                        والتكي 
عام في كوبي الذي عقد  المعني بالحد من الكوارث

في المؤتمر الثالث عشر لألطراف في اتفاقية ، ثم 2005
ر ا في الذي عقد لمناخ                                  األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغي 

اكتسب الموضوع أهمية أكبر في عام و. 2007عام  بالي
مع اعتماد  للمجتمع الدولي         مفصليا             كان عاما   الذي 2015

ثالث أجندات رئيسية مترابطة هي خطة التنمية 
وإطار سنداي للحد من مخاطر  2030المستدامة لعام 

ر المناخ. 2030-2015الكوارث                                  واتفاق باريس بشأن تغي 
التزام البلدان  على ضمانإطار سنداي  فقد نص

اتفاق  ودعااستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث، ب
تتخطى  عندما "الخسائر واألضرار"باريس إلى معالجة 

ر المناخ ثار آ ف             تغي  نت خطة التنمية  ،            حدود التكي                      وتضم 
أهداف التنمية المستدامة من بين  2030لعام المستدامة 
        أهدافا  تعالج كافة أوجه التنمية  التي السبعة عشر

ر المناخ ب تتعلق                                             إدارة الموارد الطبيعية ومواجهة تغي 
 وآثار األخطار.

ر المناخ  عمليتي                 على الرغم من أن   ف مع تغي                          التكي 
، ينمختلف ينوالحد من مخاطر الكوارث سلكتا مسار
 بينهما ربطالنجد العديد من التحديات والفرص في 

ابه واالختالف في المنهجيات أوجه التش على أساس
في حين ينبغي وتنفيذ. ال                           والمقاربات المطب قة ووسائل 

  ،نعمليتيالاالستفادة من أوجه التآزر الواضحة بين 
ال بد من معالجة بعض العناصر الحصرية بشكل 

منفصل. أبرز أوجه التشابه بين العمليتين تكمن في 
خ المنا بتقلباتإدارة مخاطر الكوارث المتعلقة 

واالستعداد للمخاطر  المتطرفةوأحوال الطقس 
ر المناخ.  فتكمن في ختالفات اال أما أبرز                        المتعلقة بتغي 

والمنظمات والمؤسسات  المنهجياتوالمصطلحات 
والمنتديات واالختصاصات الدولية وأدوات التقييم 
واالستراتيجيات وآليات ومصادر التمويل. وفي هذا 

ف  عملية             الصدد، رك زت  ر المناخ في العام مع         التكي                        تغي 
وقابلية التأثر  المتطرفةعلى أحوال الطقس  الماضى

ف ر المناخ والقدرة على الصمود والتكي  في حين  ،                                         بتغي 
الحد من مخاطر الكوارث الكوارث  عملية تناولت

والمخاطر واألخطار وإدارة المخاطر أو الحد من 
مخاطر الكوارث. لذلك، ال بد من تحقيق التآزر بين 

ي لكافة أوجه األخطار المتعل قة عمليال                                            تين في التصد 
 ثار وتقييم المخاطر.اآلنمذجة في سيما  ال ،بالطقس

المتكاملة في هذا السياق العديد  المنهجيات تواجه
 عدم توفر ها، ومنهامن التحديات التي تعيق تحقيق

الخسائر الناجمة  عنقواعد بيانات متكاملة ومشتركة 
عدم كفاية و ،ار المتعلقة بالمناخعن الكوارث واألخط

بقابلية الوصول إلى المعلومات وفهم البيانات المتعلقة 
 العلميةسقاطات اإلو ليالتتحالاالجتماعية والتأثر 

ر المناخ. تقوم قواعد بيانات الخسائر ل                                                    سيناريوهات تغي 
 سجلةالناجمة عن الكوارث على البيانات التاريخية الم

ر المناخ على اإلسقاطات                       فيما ترك ز قواعد بيانا                             ت تغي 
 ومع أنالمستقبلية القائمة على سيناريوهات مختلفة. 
هي المعلومات حول الخسائر الناجمة عن الكوارث 

 تحديدعلى لما حدث، فهي تساعد تاريخي  سجل
ر المناخ  في                                                المناطق واألقاليم القابلة للتأث ر بتغي 

 راجباستخدام هذه المعلومات الستخ ، وذلكالمستقبل
في هذا  هختبارا وهذا ما يتم ،نماذج المناخ اإلقليمي
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 اتأولوي تحديدساعد على ت فنمذجة المناخالتقرير. 
تقديم مسوغات واضحة األدلة و العمل باالستناد إلى

ر المناخ عمليات الستثمار في ا لجدوى ف مع تغي                          التكي 
في  ،في بعض المواقع ،والحد من مخاطر الكوارث

طنية. ويمكن استخدام اإلسقاطات خطط التنمية الو
ر المناخ لقابلة المواقع الالمناخية وخرائط                      لتأثر بتغي 

تحديد المخاطر المستقبلية للكوارث ذات الصلة. في 
 هاواتجاهاتمخاطر الكوارث أنماط  فإن فهم ،لذلك

في تحسين عملية التخطيط يساعد الكمية  هاومؤشرات
مشاريع وتعزيز كفاءة االستثمارات المخصصة لل

الكبرى مثل السدود والبنى التحتية الخاصة بالتخزين 
 والحماية من الفيضانات.

ر المناخ والحد من  عمليتاتخضع و ف مع تغي                                   التكي 
مخاطر الكوارث إلدارة مؤسسات مختلفة على 

ذلك  يعودالمستويات العالمية واإلقليمية والوطنية. و
أجندات الجهات مواضيع من جهة إلى اختالف 

ومن جهة  ،استثماراتما يتصل بها من انحة والم
      عزل  م                                           أخرى إلى عمل اإلدارات الحكومية القائمة كل  ب

ر  يتم. على سبيل المثال، ىخرعن األ ف مع تغي                   التكي 
ل  ،وزارة البيئةمن قبل المناخ عادة              فيما تتحم 

 الحكومات ووزارة الداخلية والدفاع المدني 
ويمكن أن يؤدي مسؤولية الحد من مخاطر الكوارث. 

ي غياب التفاعل والتكامل المؤسساتي بين  الحد         عمليت 
ر المناخ وخطط  ف مع تغي                                                 من مخاطر الكوارث والتكي 

ية متكررة أو اتالتنمية الوطنية إلى استجابات سياس
استراتيجيات الحد من  فإنمتضاربة. إضافة إلى ذلك، 

ر المناخ، إذا  ف مع تغي                                               مخاطر الكوارث والتكي 
 على الصعيد الوطني تكون مقتصرة ، ضعت      ما و  

أنشطة محدودة تستهدف  وال تتضمن سوى
 المستويات المحلية أو المدنية أو المجتمعية. 

ل التنفيذ لتحقيق الربط الفعال بين    ب                 بالنسبة إلى س  
ر المناخ والحد من مخاطر الكوارث، يتم  ف مع تغي                                                      التكي 

جيا والتمويل االعتراف أكثر فأكثر بدور العلم والتكنولو

اآلليات التكنولوجية  وال بد من توفروبناء القدرات. 
من أجل تقييم المخاطر قبل وقوع الكارثة الالزمة ل

صياغة اإلجراءات الحاسمة قبل وقوع الكارثة وخاللها 
. تعافيالخسائر ودعم ال الحد منوبعدها إلنقاذ األرواح و

القدرة على                                             كما أن  تطوير التكنولوجيا ونقلها مهم لتقوية 
ر المناخ وإقامة ن  واجم ظم إنذار مبكر لمختلف                           هة تغي 

. حتباس الحرارياألخطار وتخفيض انبعاثات غازات اال
من كافة  حشدهاتدعو العمليتان إلى فالموارد المالية،  أما

 ،والخاصة والمحلية والدوليةمنها العامة  ،المصادر
ويل التم                                         وتعزيز المصادر البديلة للتمويل وتحديدا  

تشدد العمليتان على أهمية بناء القدرات كما المختلط. 
ر المناخ والكوارث. على سبيل التعامل في                                           مع قضايا تغي 

ف                                                         المثال، يرك ز اتفاق باريس على تعزيز القدرة على التكي 
االستباقية قدرات ال                                 في حين يرك ز إطار سنداي على بناء 

ملة لعمليات . ويعتبر بناء القدرات مسألة شاواالستيعابية
ر المناخ والحد من مخاطر الكوارث  ف مع تغي                                                 التكي 

 والتنمية المستدامة بشكل عام.

ف عمليالسياسات بين  تناغممن أجل تحسين             تي التكي 
ر المناخ والحد من مخاطر الكوارث في                                            مع تغي 

الجهود اإلقليمية  مضاعفةالمنطقة العربية، ال بد من 
ر المناخ والقطرية لتخطي التحديات المتع                   لقة بتغي 

واألخطار الطبيعية واألمن المائي التي تؤثر على 
في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية. و

 التقرير:ص إليها هذا          التي خل  توصيات الأبرز  ما يلي

ر اثمشترك بين القطاعات لالستجابة آل نهجاعتماد  •
ر المناخ ومخاطر الكوارث؛                              تغي 

لخطط السابقة عن اواحدة إقامة قاعدة بيانات  •
ر المناخ  ف مع تغي                                               والحالية والمستقبلية للتكي 

صلة بهما  ،                                             والحد من مخاطر الكوارث والقضايا المت 
 ها باستمرار؛صيانتعلى شبكة اإلنترنت و تهاتاحوإ

وضع عملية شاملة لتقييم المخاطر قائمة على  •
ر المناخ ومسوح  لخسائر الناجمة عن ا                         نمذجة تغي 

وبلدانها خاصة بالمنطقة العربية الكوارث ال
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باستخدام مخرجات وقواعد بيانات المبادرة 
ر المناخ على الموارد                                               اإلقليمية لتقييم أثر تغي 
المائية وقابلية تأثر القطاعات االجتماعية 

 ؛(ريكار)واالقتصادية في المنطقة العربية 

تعزيز االبتكارات التكنولوجية واستخدام  •
اسطة نظام المعلومات المنتديات العالمية بو

وابتكارات تكنولوجيا المعلومات  (GIS)الجغرافية 
 واالتصاالت؛

االستفادة القصوى من المنتديات العالمية تحقيق  •
على سبيل  ،عند صياغة االقتراحات وتقديمها

وربطها  ،مركز وشبكة تكنولوجيا المناخإلى  ،المثال
يا باآلليات اإلقليمية مثل مركز اإلسكوا للتكنولوج

 والمؤسسات الوطنية للتكنولوجيا ومراكز البحوث؛

إقامة منتديات علمية إقليمية لالشتراك في  •
ر المناخ والحد من  ف مع تغي                                                مواجهة قضايا التكي 

 مخاطر الكوارث؛

ر  • ف مع تغي                                             وضع خطة عمل إقليمية شاملة للتكي 
المناخ والحد من مخاطر الكوارث يمكن استعمالها 

ستراتيجيات والخطط للتوجيه عند وضع اال
 الوطنية للبلدان العربية؛

في  المساواة بين الجنسينتعميم مراعاة منظور  •
تقييم مخاطر الكوارث والسياسات المتعلقة 

عبر النظر في البيانات والمؤشرات  ،بالمناخ
  الجنس             المصن فة حسب 

قابلية التأثر لتقييم ما يتصل بذلك من عمليات في 
ر المناخ كما هي مت  ب  بعة في ريكار؛                        تغي 

تحديد أدوار ومسؤوليات المؤسسات الوطنية  •
في تقييم  الجهات الوطنية بشكل واضحو

وتنفيذ السياسات واإلجراءات  تهاالمخاطر وإدار
ر المناخ والحد من مخاطر  ف مع تغي                                                 الخاصة بالتكي 

وتعزيز الحوكمة والبيئة المؤسساتية  ،الكوارث
ر وضع السياسات المتكاملة والبرامج                                   التي تيس 

 والمشاريع المشتركة؛

ظم                                        دعم البلدان العتماد أدوات متقدمة مثل ن   •
المعلومات الجغرافية وتقنيات االستشعار عن بعد 

ظم اإلنذار المبكر                         في وضع خرائط األخطار ون  
 لمختلف األخطار؛

العامة  ،حشد الموارد المالية من كافة المصادر •
در وتعزيز مصا ،والخاصة والمحلية والدولية

 التمويل البديلة؛

الدعوة إلى الدعم الدولي واإلقليمي وحشد الموارد  •
لمساعدة الحكومات الوطنية والمحلية في وضع 

لحاجات ا تراعيلها                           آليات تمويل مصممة خصيصا  
 والخصائص الوطنية؛

مكانيات التمويل المختلط إ االستفادة من كل •
وحشد المساعدة اإلنمائية الرسمية من المصادر 

 قليمية والدولية؛اإل

التي جامعة الدول العربية والجهود جهود دعم  •
تبذلها المنظمات األخرى والبلدان العربية لبناء 

تنفيذ إطار سنداي عبر متابعة  من أجلالقدرات 
تنفيذ االستراتيجية العربية للحد من مخاطر 

 ؛2030-2015 الكوارث

بل                                         تعزيز الوعي العام حول مخاطر الكوارث وس   •
ر المناخ والمخاطر على تخفيض                                            قابلية التأث ر بتغي 

 كافة المستويات لبناء القدرة على الصمود؛

ر  •                                             تطوير القدرات للتعامل مع قضايا وكوارث تغي 
 متكامل. وفق نهجالمناخ في المنطقة العربية 

هذا اإلصدار السابع لتقريرها عن اإلسكوا  وقد صممت
 السابق لتغطية المواضيع والقضايا المياه والتنمية

م الفصل األول ، وذلك في ستة فصولذكرها                    . يقد 
ر  النقاشات الدائرة حوللمحة عامة عن  ف مع تغي                   التكي 

المناخ والحد من مخاطر الكوارث مع اإلشارة إلى أبرز 
                                                 أوجه التشابه واالختالف بين العمليتين. ويرك ز الفصل 

التحديات التقنية والثاني على المنطقة العربية 
ف مع في  هاتية التي تواجهوالمؤسسا                      الدمج بين التكي 

ر المناخ والحد من مخاطر الكوارث. ويستعرض                                               تغي 
ر المناخ ومخاطر                                               الفصل الثالث أدوات تقييم تغي 

الكوارث ويعرض أبرز نتائج قواعد بيانات الخسائر 
كما يحاول  ؛الناجمة عن الكوارث في المنطقة العربية
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لتاريخية للخسائر هذا الفصل ربط قواعد البيانات ا
توقعات مبادرة ريكار بشأن الناجمة عن الكوارث مع 
حوال الطقس الشديدة ألالنقاط الساخنة القياسية 

ر المناخ. وي الفصل  تضمن                                          والمناطق القابلة للتأث ر بتغي 
ر كل من  لمسارات    ا  مقارن               الرابع تحليال   ف مع تغي                   التكي 

لتنمية وأهداف ا ،والحد من مخاطر الكوارث ،المناخ
إلى  ما إذا كانت تشيرالمستدامة المتعلقة بالمياه و

ويتناول  .ضعيفة والمساواة بين الجنسينالفئات ال
ر                 الفصل الخامس س   ف مع تغي                                بل تنفيذ خطط التكي 

سيما  ال ،المناخ والحد من مخاطر الكوارث
التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات. ويختم الفصل 

صيات والرسائل الرئيسية من التو مجموعةالسادس ب
عمليتي إلى تحسين اتساق السياسات بين  تهدفالتي 

ر المناخ والحد من مخاطر الكوارث. ف مع تغي                                                  التكي 
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 ات لحصطالم

ACCWaM ّّّالتكّيفّمعّتغّيرّالمناخّفيّقطاعّالمياهّفيّمنطقةّالشرقّاألوسط ّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّّّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّّ  ّ ّ ّّّ ّ ّّ  ّ ّ ّ ّّّ
 وشمالّأفريقيا

ACSAD المركزّالعربيّلدراساتّالمناطقّالجافةّواألراضيّالقاحلة 
AMWC المجلسّالوزاريّالعربيّللمياه 

AR4/AR5 ّيةّالمعنيةّالهيئةّالحكوميةّالدول)الخامسّ/التقريرّالتقييميّالرابع
ّّّبتغّيرّالمنا ّّّّ  ّ ّ ّ ّ(خّ

AWS االستراتيجيةّالعربيةّللمياه 
ASWS 2010-2030ّاستراتيجيةّاألمنّالمائيّفيّالمنطقةّالعربية 

CAMRE مجلسّالوزراءّالعربّالمسؤولينّعنّشؤونّالبيئة 
CBA ّالتكّيفّالمجتمعي ّ ّ ّ ّ ّ ّّّّ  ّ ّ ّ ّّ  

CBDRM اإلدارةّالمجتمعيةّلمخاطرّالكوارث  
CDD ّموجةّالجفافالحدّاألقصىّلطول 

CC ّتغّيرّالمناخ ّّ ّ ّّّّ  ّ ّ ّ 
CCA ّالتكّيفّمعّتغّيرّالمناخ ّّ ّ ّّّّ  ّ ّ ّّّ ّ ّّ  ّ ّ ّ ّّ  

CIHEAM المركزّالدوليّللدراساتّالعلياّالمتوسطيةّالزراعية 
COP ّ(كوب)مؤتمرّاألطراف 

CTCN مركزّوشبكةّتكنولوجياّالمناخ  
CWD ّاأليامّالرطبةّالمتتالية

DANIDA الوكالةّالدانمركيةّللتنميةّالدولية  
days/yr يومّفيّالسنة 

DRR الحدّمنّمخاطرّالكوارث 
EBA ّّالتكّيفّالقائمّعلىّالن ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّّ ّّّّ  ّ ّ ّ   ظمّاإليكولوجيةّّ

ESCWA ّ(اإلسكوا)لجنةّاألممّالمتحدةّاالقتصاديةّواالجتماعيةّلغربيّآسيا 
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ETC مركزّاإلسكواّللتكنولوجيا  
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FAO األغذيةّوالزراعةّلألممّالمتحدةّمنظمة 
GAR ّمكتبّاألممّالمتحدةّللحدّمنّ تقريرّالتقييمّالعالميّالصادرّعن

 مخاطرّالكوارث
GCF الصندوقّاألخضرّللمناخ 

GCM نموذجّالدورانّالعالمي 
GDP الناتجّالمحليّاإلجمالي 
GEF مرفقّالبيئةّالعالمية  

GHG غازّاالحتباسّالحراري 
GIS ّّالمعلوماتّالجغرافيةظمّّ ّن 
GIZ الوكالةّاأللمانيةّللتعاونّالدولي 

GP-DRR المنتدىّالعالميّللحدّمنّمخاطرّالكوارث 
ha هكتار 

HFA إطارّعملّهيوغو  
HYPE (النموذجّالهيدرولوجي)اتّالهيدرولوجيةّللبيئةّؤالتنب 

ICARDA المركزّالدوليّللبحوثّالزراعيةّفيّالمناطقّالجافة 
IDSC كزّالمعلوماتّودعمّاتخاذّالقرارمر  

IDNDR العقدّالدوليّللحدّمنّالكوارثّالطبيعية 
IDRC مركزّالبحوثّللتنميةّالدولية 
IFRC االتحادّالدوليّلجمعياتّالصليبّاألحمرّوالهاللّاألحمر  
IPCC ّالهيئةّالحكوميةّالدوليةّالمعنيةّبتغّيرّالمناخ ّّ ّ ّّّّ  ّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّ ّّّّ ّ ّّ ّ ّّّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّّّ ّ ّ ّ ّّ 

INDCs طنياّّالمساهماتّالمقررةّالمحددةّو ّّ ّ ّ ّ 
ISDRR استراتيجيةّاألممّالمتحدةّالدوليةّللحدّمنّمخاطرّالكوارث 
IWRM االدارةّالمتكاملةّللمواردّالمائية 

LDCs ّأقلّالبلدانّنمّوا  ّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّّّ ّ ّ 
LDCF ّصندوقّأقلّالبلدانّنمّوا  ّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّّّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّ  

LMDC بلدانّناميةّمتقاربةّالتفكير  
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MDGs األهدافّاإلنمائيةّلأللفية  
MENA ّأفريقياالشرقّاألوسطّوشمال 

MHEWS ّّظمّاإلنذارّالمبكرّباألخطارّالمتعددةّ ّن 
NAP ّخطةّالتكّيفّالوطنية ّ ّّ ّ ّّّّ  ّ ّ ّ ّّّّ ّ ّ 

NAPA ّبرامجّالعملّالوطنيةّللتكّيف  ّ ّ ّ ّّّّ ّ ّ ّ ّ ّّّّ ّ ّ ّّّّ ّ ّّ ّ  
NASA ّ(ناسا)اإلدارةّالوطنيةّللمالحةّالجويةّوالفضاءّ
NDCs ّاّّالمساهماتّالمحددةّوطني ّ 

NEMEDECA ّرّالمتوسطّالشبكةّالمعنيةّبإدارةّالجفافّفيّالشرقّاألدنىّوالبح
ّوآسياّالوسطى

NMHS الدائرةّالوطنيةّلألرصادّالجويةّوشؤونّالمياه 
ODA المساعدةّاإلنمائيةّالرسمية 

OECD منظمةّالتعاونّوالتنميةّفيّالميدانّاالقتصادي 
PPP الشراكةّبينّالقطاعينّالعامّوالخاص 

RCM النموذجّالمناخيّاإلقليمي 
RCP مساراتّالتركيزّالتمثيلية 

RHM النموذجّالهيدرولوجيّاإلقليمي 
RICCAR ّّّالمبادرةّاإلقليميةّلتقييمّأثرّتغّيرّالمناخّعلىّالمواردّالمائيةّوقابلية ّ ّّّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّّّ ّ ّّ ّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّّ  ّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ

 (ريكار)العربيةّّجتماعيةّواالقتصاديةّفيّالمنطقةتأثرالقطاعاتّاال
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 مقدمة

 الخلفية

ربين بط ارزداد التي المناخ والحد من مخاطر       تغي 
إدارة المياه على المستويات  وبينهما وبينالكوارث 

الوطنية واإلقليمية والعالمية. وتشير المفاوضات 
والجهود المبذولة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 

فاق باريس التفاقية األمم المتحدة وات 2030لعام 
راإلطارية بشأن  سنداي للحد من  المناخ وإطار      تغي 

مجموعتي بين ربط الإلى أهمية الكوارث  رطمخا
فال رمع       تكي  المناخ والحد من مخاطر الكوارث       تغي 

بغية صياغة سياسات متكاملة بشأن األخطار 
بالنسبة لألخطار                              الطبيعية. ويصح  ذلك تحديدا  

الجفاف والفيضانات حاالت علقة بالمياه مثل المت
رالتي تتفاقم بفعل   المناخ.      تغي 

ركزي في مد جسور التفاهم والعمل قطاع المياه دور مول
سيما في المناطق التي تعاني من  ال ،تينمليهاتين الع نبي

الحالية  اآلثارندرة المياه مثل المنطقة العربية. وتعتبر 
رلوالمتوقعة  على كبيرة ر الطبيعية األخطاالمناخ و      تغي 

بل العيش وقاعدة     وس  لتنمية االجتماعية واالقتصادية ا
تعلق مباشرة بتحقيق أهداف هي تالموارد الطبيعية و

 التنمية المستدامة في المنطقة العربية. 

فويأتي التركيز على ال رمع       تكي  المناخ والحد من       تغي 
في الوقت المناسب في          تحديدا  مخاطر الكوارث 

هذان  وكيف يدعمسياق إطار سنداي واتفاق باريس 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة.  نان العالمياالصك

كما ينسجم مع بعض الصكوك اإلقليمية مثل 
 ،2020االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 

 المرتبطة بها. الوطنيةواآلليات 

 نهجاألهداف وال

على والتنمية اه المي من تقرير                 يرك ز هذا اإلصدار 
فال رمع       تكي  المناخ والحد من مخاطر الكوارث في       تغي 

يبحث في وإطار قطاع المياه في المنطقة العربية. 
العمليتين العالميتين اآلنف ذكرهما من المنظار 

عن االستراتيجيات وخطط العمل               اإلقليمي فضال  
فوالمتعلقة بالاإلقليمية المرتبطة بهما  رمع       تكي        تغي 

واألمن المائي مع  اخ والحد من مخاطر الكوارثالمن
مراعاة ظروف ندرة المياه التي تسيطر على المنطقة. 

. العمليتينفي الربط بين ويعرض التحديات والفرص 
واالختالف بين المنهجيات  التشابهوينظر في أوجه 
 بل تنفيذها من    وس   عمليةفي كل  عتمدةوالمقاربات الم

ا في سياق تحقيق مق بينهأجل تحقيق التآزر واالتسا
في المنطقة العربية  2030خطة التنمية المستدامة لعام 
  التي تعاني من ندرة المياه.

يعرض التقرير نتائج العمل الجاري في المبادرة و
راإلقليمية لتقييم أثر  المناخ على الموارد المائية       تغي 

وقابلية تأثر القطاعات االجتماعية واالقتصادية في 
ذها اإلسكوا بالشراكة  (ريكار)العربية  المنطقة                              التي تنف 

ما حققه . كما يستند إلى مع جامعة الدول العربية
ضمن مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 

قواعد بيانات وطنية وتحديث  إلنشاء ،نشاطات ريكار
معظمها المتعلقة بللخسائر الناجمة عن الكوارث 

تقدير التكاليف و ،ةحددفي بلدان عربية مبالمناخ 
واآلثار االجتماعية واالقتصادية المرتبطة بها. 

ستخدام قواعد بينات ال    ا  هذه الدراسة اختبار تتضمنو
 اإلسقاطات إثباتارث في الخسائر الناجمة عن الكو

المتعلقة  ة للحوادث المناخية القصوىالمستقبلي
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في محاولة لتحديد ورسم  ، وذلكبمختلف األخطار
 ةالمرتفع مخاطرالاطق الساخنة ذات لمنخرائط ل

سيناريوهات  وفقأواخر القرن  حتىلوقوع كوارث 
رمختلفة ل  المناخ.      تغي 

يستخدم التقرير المعلومات القائمة على إضافة إلى ذلك، 
جة                                                 العلم التي تول دت عن نمذجة المناخ اإلقليمي والنمذ

رة وتقييم قابلية التأثر بالهيدرولوجي  المناخ وتقييم      تغي 
األثر وتحليل قواعد بيانات الخسائر الناجمة عن 

صياغة السياسات  عمليات دعمل ،الكوارث
فواالستراتيجيات والمواقف بشأن ال رمع       تكي  المناخ       تغي 

كلفة الخسائر تحديد و والحد من مخاطر الكوارث
 ،الناجمة عن الكوارث من أحوال الطقس الشديدة

. كما يستخدم وعمليات التفاوض على المستوى العالمي
عة على المستوى الوطني في بلدان عربية                                                      البيانات المجم 

من قبل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر  حددةم
الكوارث واإلسكوا حول الخسائر الناجمة عن األخطار 

 تبما فيها معلومات وتحليال ،المتعلقة بالمناخ والطقس
ونوع األخطار  هاوقوع تواترالتاريخية و ظواهرلل
رالتكاليف االجتماعية واالقتصادية وتقييمات آثار و       تغي 

رالمناخ وقابلية التأثر ب  المناخ.      تغي 

في                                 التقرير الجهود المبذولة حاليا   ستعرضي كما
رالمنطقة لمواجهة التحديات المتعلقة ب المناخ       تغي 

واألخطار الطبيعية واألمن المائي من منظار متكامل. 
بية للحد من مخاطر االستراتيجية العر ويستعرض
أولويات إطار سنداي.  على ضوء 2020لعام  الكوارث

بل                    من التوصيات حول س   بمجموعةويختم التقرير 
لتخطي التحديات  والوطنيةالجهود اإلقليمية  تعزيز

رالمتعلقة ب المناخ واألخطار الطبيعية واألمن       تغي 
تحقيق التنمية المستدامة في  تعيقالمائي التي 
 عربية. المنطقة ال

مخرجات النمذجة والتدابير إلى التقرير  ويستند
المبادرات اإلقليمية  توصلت إليهاية التي اتالسياس

ن بقيادة اإلسكوا وكيف يمكن لهذه المخرجات أ
فال تيتساعد في الربط بين استراتيجي رمع       تكي        تغي 

يشير إلى أدوات و المناخ والحد من مخاطر الكوارث.
فوتدابير ال رمع       تكي  المناخ من منظار الحد من       تغي 

أن تدعم  األدواتمخاطر الكوارث وكيف يمكن لهذه 
أولويات الحد من مخاطر الكوارث المتعلقة بالمناخ 

م في والتي يحددها إطار سنداي.  هذا                    التحليل المقد 
بل التنفيذ                                      التقرير حول التدابير ذات األولوية وس  

لى لعربية في تعزيز قدرتها عالدول اسيساعد 
ر ةواجهم المناخ وتخفيض أخطار الكوارث في       تغي 

 سياق ندرة المياه.

 الهيكلية والمحتويات

الفصل األول  قدمييتألف التقرير من ستة فصول. 
فال       مسار ي  النقاشات الدائرة حوللمحة عامة عن        تكي 

رمع  غاية كل و المناخ والحد من مخاطر الكوارث      تغي 
رمن المسارين وما شهداه من  مع اإلشارة إلى  ،     تطو 

 . كما يعالج الفصلهماواالختالف بين التشابهأبرز أوجه 
يالدمج في المحرز التقدم العالمي  األول  ن      مسار 

 .هوالتحديات التي تواجه

                                                 يرك ز الفصل الثاني على المنطقة العربية والتحديات و
       مسار ي التقنية والمؤسساتية التي تواجه الدمج بين 

فال رمع       تكي  اخ والحد من مخاطر الكوارث المن      تغي 
 ؛والتقدم المحرز حتى اآلنعلى المستوى اإلقليمي 

أبرز األهداف وخطط العمل العالمية  ستعرضوي
فواإلقليمية المتعلقة بال رمع       تكي  المناخ والحد من       تغي 

 مخاطر الكوارث.

رويستعرض الفصل الثالث أدوات تقييم  المناخ       تغي 
ائج قواعد بيانات ومخاطر الكوارث ويعرض أبرز نت

كما  ؛الخسائر الناجمة عن الكوارث في المنطقة العربية
يحاول ربط قواعد البيانات التاريخية للخسائر الناجمة 

النقاط توقعات مبادرة ريكار بشأن مع عن الكوارث 
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والمناطق حوال الطقس الشديدة ألالساخنة القياسية 
ر                 القابلة للتأث ر ب  المناخ.       تغي 

كل من  لمسارات    ا  مقارن               الرابع تحليال   الفصل ويتضمن
فال رمع       تكي   ،والحد من مخاطر الكوارث ،المناخ      تغي 

ما إذا كانت وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه و
  والمساواة بين الجنسين؛ الضعيفةالفئات إلى  تشير

فاآلليات الوطنية واإلقليمية الحالية لل كما يعرض       تكي 
رمع   خ والحد من مخاطر الكوارث.المنا      تغي 

قيتو  بل تنفيذ خطط   س   إلى الفصل الخامس     طر 
فال رمع       تكي   ،المناخ والحد من مخاطر الكوارث      تغي 

وحشد التكنولوجيا والتمويل                  يرك ز على العلم وف
 الموارد من المصادر الدولية واستكشاف 

 د المالية موارلحصول على ابل ابتكارية لل   س  
  ؛الوطنية العمل طالمطلوبة لتحقيق خط

كما يشدد على أهمية بناء القدرات في العمليتين 
 على حد سواء.

 ، إلى الفصل السادس ص التقرير، في   ل  يخو
 من التوصيات والرسائل الرئيسية  مجموعة
 إلى تحسين اتساق السياسات بين  الهادفة

فتي المليع رمع       تكي   المناخ والحد من       تغي 
 مخاطر الكوارث.
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ي ين ب الربط .1 الحد من مخاطر        مسار 

فالكوارث وال رمع       تكي  المناخ      تغي 
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ي بين  الربط .1 الحد من مخاطر        مسار 

ر المناخ ف مع تغي                                   الكوارث والتكي 

ي واالختالف بين  التشابهأوجه         مسار 
       تكي فمن مخاطر الكوارث وال الحد
رمع   المناخ      تغي 

ر .1 ي       تطو  الحد من مخاطر الكوارث        مسار 

فوال رتمع       تكي   المناخ     غي 

 من مخاطر الكوارث الحد (أ)

عابحأجرى    ت   ر                    حول قابلية التأث ر ب ة       ث موس   المناخ      تغي 
 دفعمما  سبعينيات القرن العشرين،منذ أواسط 
إلى لية للتنمية واإلغاثة والحكومات الوكاالت الدو

الحد من                                      اعتماد مفهوم إدارة الكوارث وتحديدا  
من مخاطر  الحدمفهوم أن ومع  1مخاطر الكوارث

اعترفت به الوكاالت فقد ،                     الكوارث جديد نسبيا  
الدولية والحكومات ومؤسسات التخطيط لمواجهة 

واسع  على نطاقالكوارث ومنظمات المجتمع المدني 
  .من الزمن في فترة وجيزةو

، أعلنت الجمعية العامة لألمم المتحدة 1987في عام 
من العقد الدولي للحد " تسعينيات القرن الماضي

كسبيل للترويج لجهود التنسيق  "الكوارث الطبيعية
الدولية للحد من الخسائر المادية واالختالل 

االجتماعي واالقتصادي الذي تتسبب به األخطار 
 ذلكخالل . 2سيما في البلدان النامية ال ،الطبيعية

قد المؤتمر العالمي األول للحد من الكوارث           العقد، ع  
 1994اليابان في عام  الطبيعية في يوكوهاما، في

وخطة عمل استراتيجية "وأفضى إلى اعتماد 
                   نا : مبادئ توجيهية ايوكوهاما من أجل عالم أكثر أم

الكوارث الطبيعية والتأهب لها وتخفيف  للوقاية من
اعتمدت ، 1999عام في نهاية العقد، و .3"آثارها

عالم أكثر "الجمعية العامة وثيقة رئيسية أخرى هي 
رين: الحد من المخاطر لقرن الحادي والعش           أمان ا في ا
الجمعية العامة ، اعتمدت 2000وفي عام  ."والكوارث

 باالستناد إلىاالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث 
الضوء على التحول         مسلطة   ،نتائج العقد الدولي

النمطي من االستجابة للكوارث إلى الحد من الكوارث 
 ."الوقايةثقافة "عبر تعزيز 

قد المؤتمر العالمي الثاني للحد من مخاطر الكوارث    ع  و
لالستجابة للدعوات  2005في كوبي، اليابان، في عام 

المتزايدة من جانب الوكاالت الدولية للتنمية واإلغاثة 
مكونات الحد من مخاطر واضح لتحديد وضع إلى 

القدرة على  في بناءالكوارث ومؤشرات التقدم المحرز 
إطار عمل المؤتمر الصدد، اعتمد الصمود. وفي هذا 

للحد من                         كأول إطار مقبول دوليا   2015-2005هيوغو 
يحدد إطار عمل هيوغو خمس و .4مخاطر الكوارث

الحد من مخاطر الكوارث. في مجال لتدخل لأولويات 
أربعة اجتماعات األمم المتحدة  تعقدعلى أثر ذلك، و
ل مرة ك)منتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث لل

 2009يونيو /وحزيران 2007يونيو /في حزيران (سنتين
في جنيف.  2013مايو /وأيار 2011مايو /وأيار
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عرض في هذه المنتديات التقدم المحرز في             واست 
 نظاميةإطار عمل هيوغو. وبدأت تبرز عملية تنفيذ 

قامت جهات متعددة معترف بها لالستجابة للكوارث و
 .5وضع معايير لالستجابةب

                          ، تمك ن إطار عمل هيوغو من 2015و 2005مي اعبين و
األسرة الدولية عبر التركيز ليس فقط  مفاهيمتغيير 

على بناء القدرة على            لكن أيضا  وعلى التأهب للكوارث 
                                                 الصمود للتخفيف من آثار الكوارث التي ال مفر  منها. 

قد المؤتمر العالمي الثالث للحد من                 هذه الذهنية، ع  بو
 2015نداي، اليابان، في عام مخاطر الكوارث في س

أفضى إلى اعتماد إطار سنداي للحد من مخاطر ف
 .6إطار عمل هيوغو للحلول محل 2015-2030الكوارث 

وينص وغايات طموحة                          يشمل إطار سنداي أهدافا  و

التزام البلدان باستراتيجيات الحد من ضمان على 
المعالم الرئيسية  1 الشكليوضح ومخاطر الكوارث. 

 خطة الحد من مخاطر الكوارث.ل

ق  األمم المتحدة للحد من  مكتب                     إضافة إلى ذلك، ينس 
مخاطر الكوارث إعداد تقارير التقييم العالمية التي 

تصدر مرة كل سنتين بشأن الحد من مخاطر الكوارث 
 في األعوامتقارير وقد صدرت هذه ال) يهاويشرف عل

وتهدف إلى رصد أنماط  ،(2015و 2013و 2011و 2009
م في مجال الحد الواتجاهات مخاطر الكوارث و قد                      ت 

حول  اتتوجيه المجتمع الدوليلبلدان وقدم لوي هامن
السياسة االستراتيجية في مجال مخاطر الكوارث 

ع على  الدعم السياسي واالقتصادي للحد توفير            ويشج 
 من مخاطر الكوارث. 

 خطة الحد من مخاطر الكوارثلالتطور الزمني  .1 الشكل

   .UNISDR, 2014bبتصرف، عن المصدر: 
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تعزيزّالحدّمنّ
الكوارثّوالتركيزّ
علىّاألوجهّالفنيةّ

 والعلميةّ

استعراضّالعقدّالدوليّ
للحدّمنّالكوارثّ
الطبيعية،ّالمخططّ

األولّللتوجيهّ
السياسيّفيّالحدّمنّ

توجهّ)الكوارثّ
 (اجتماعيّومجتمعي

ارتفاعّااللتزامّ
عامّبالتنميةّال

المستدامةّ
وتوسيعّ
ّالشبكات

 والشراكات

ّّتتضمنّقسمّاّجديدّاّهوّ ّ ّ  ّ ّ ّ ّ ّ ّ  ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ
مقاربةّمتكاملةّومتعددةّ"

األخطارّوشموليةّلمعالجةّ
قابليةّالتأثرّباألخطارّ

وتقييمّالمخاطرّوإدارةّ
مؤتمرّالقمةّ)ّ"الكوارث

العالميّللتنميةّ
 (المستدامة

بناءّقدرةّاألممّ
والمجتمعاتّ

علىّالصمودّفيّ
 واجهةّالكوارثم

أهدافّتخفيضّ
الوفياتّوالتقليلّمنّ
الخسائرّاالقتصاديةّ
والخسائرّفيّالبنىّ

التحتيةّوحثّالدولّ
علىّااللتزامّ

باستراتيجياتّالحدّ
 منّمخاطرّالكوارث



11 

 

ر المناخ .2 الشكل                                            التطور الزمني لخطة التكي ف مع تغي 

 
 .Kelman, 2015بتصرف، عن المصدر: 

 

ر المناخ (ب) ف مع تغي                          التكي 

ر المناخ في قد المؤتمر الع   ع                                     المي األول المعني بتغي 
ر  أسبابمعالجة  تومنذ ذلك الحين بات ،1979عام        تغي 

يما تخفيض انبعاثات غازات س ال                أمرا  أساسيا ، والمناخ 
. 7من األنشطة البشريةالناتجة  حتباس الحرارياال
ر المناخ، شك ل المؤتمر السابع و                                                    مع بدء ظهور آثار تغي 

الذي إلطارية بشأن تغير المناخ في االتفاقية الألطراف 
األولى  ناسبةالم ،2001عقد في مراكش، في عام 

ف عن اتفاق مراكش  حينها وأسفر ،8               لمناقشة التكي 
د على  البلدان  مساهمةو ئيةالقضااإلجراءات               الذي شد 

ف. وفي عام                                                  النامية في اتخاذ القرارات بشأن التكي 

طارية تفاقية اإلاال، تم إنشاء صندوقين بموجب 2001
ر المناخ وهما  ف مع تغي  ر المناخ لدعم التكي                                                      بشأن تغي 

ر أقل صندوق  ا والصندوق الخاص بتغي                                      البلدان نمو 
 برنامجمرفق البيئة العالمية بموجب كما أنشئ  ،المناخ

فلاألولوية االستراتيجية   .9      لتكي 

فع ر المناخ ت   ر   ،                                             الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغي 
 ،2007في عام الصادر األول  يييمالتق هافي تقرير
ف  أو البشرية  التعديل في األنظمة"         على أن ه         التكي 
فعلية أو متوقعة ية مناخمؤثرات استجابة لالطبيعية 

أو االستفادة من الفرص من الضرر  للتقليل آلثارها،أو 
مدت. 10"المتاحة  لالستجابة استراتيجيات            وقد اعت 
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ر مع        للتكي ف  المستويات مختلف على المناخ      تغي 
تشمل هذه و .11والوطنية والدولية المحلية

 ،ظم اإلنذار المبكر    ون   ،تقييم المخاطر االستراتيجيات
مثل تنويع المحاصيل أو )ظم الزراعية             وتحسين الن  

وحماية  ،(لة لألخطار                       أصناف المحاصيل المتحم   إدخال
وضع و .12وتدابير التعليم والتوعية ،الموارد الطبيعية

ف             لدان نموا  البأقل بعض                          برامج عمل وطنية للتكي 
 .ذات األولوية لتحديد المجاالت

قد المؤتمر الحادي والعشرون لألطراف      ، ع  2015في عام 
في باريس، وأفضى إلى اعتماد في االتفاقية اإلطارية 

ر المناخ يحدد التدابير  ،الذي13                             اتفاق باريس بشأن تغي 
ف مع على الصعيدين الوطني والعالمي للتكالمطلوبة         ي 

ر المناخ وزيادة القدرة على م . كما يدعو واجهته                                تغي 
 "راضرالخسائر واأل"إلى تطوير طرق لمعالجة االتفاق 
ف عندما ر و .14                        تتخطى اآلثار حدود التكي   الشكل      يصو 

ف 2  .ر المناخ        مع تغي                         أبرز معالم خطة التكي 

 والنطاقرض الغ .2

األسرة الدولية على إطار  أجمعت، 2015م في عا
األهداف  انيحدد ، اللذينسنداي واتفاق باريس

يمكن أن تعالج  ،إذا ما تحققت ،والغايات التي
على والمناخ. وارث والكالمتعلقة بالتحديات الحالية 

الحد من مخاطر الكوارث           من مسار ي      كال  الرغم من أن 
ر المناخ يسع ف مع تغي  لحد من قابلية إلى ا ى                            والتكي 

كل سلكت خطة فقد                                  التأث ر وبناء القدرة على الصمود، 
 .15مسارها الخاصمنهما 

ف مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث  مفهوم                                         يعر 
الزمة ال اتممارسال"                               الحد من مخاطر الكوارث على أن ه 

جهود منهجية  من خاللحد من مخاطر الكوارث لل
بة لوإدارة لتحليل   بما، لكوارثدوث اح                  العوامل المسب 
قابلية  فوتخفي ،                      الحد من التعر ض لألخطار في ذلك

واإلدارة الحكيمة لألرض  ،رضروالممتلكات للت إلنسانا
مستوى االستعداد لمواجهة وتحسين  ،والبيئة

                      وقد رك زت خطة الحد من . 16"األحداث السلبية
 ،على معالجة المخاطر القائمة                      مخاطر الكوارث أساسا  

غير المخاطر  ، وكذلكالطقس الشديدة سيما أحوال ال
متعلقة بالمناخ مثل الزالزل والثوران البركاني ال

تم ربط خطة الحد من في البداية، والتسونامي. 
هي تشمل و ،مخاطر الكوارث بالمساعدة اإلنسانية

على  المعتمدةوالممارسات  من األدوات مجموعة
17المستويين الوطني والمحلي

عناصر  ومنها 
 امرحلة ما قبل الكارثة بما فيه (أ)ة التالية: االستجاب
االستجابة  (ب) ؛والتخفيف من اآلثار والتأهب الوقاية

مرحلة ما بعد الكارثة  (ج) ؛للطوارئ في مرحلة الكارثة
 الدائرةزال النقاشات ت الو. 18التعافي والتنمية ابما فيه

   ا  سياسي     ما  اهتما لقىحول الحد من مخاطر الكوارث ت
دي إلى عدم مما يؤ ،معتدلوالمنخفض ال ينيتراوح ب

 .19تخصيص التمويل الكافي

ف الهيئة الحكومية الدولية المعنية  ،في المقابل                                       تعر 
ر المناخ  ر المناخ على أن ه مفهوم               بتغي  ف مع تغي                                   التكي 

استجابة أو الطبيعية البشرية  التعديل في األنظمة"
 لتقليلل آلثارها،فعلية أو متوقعة أو ية مناخمؤثرات ل

 . 20"أو االستفادة من الفرص المتاحةمن الضرر 
ر المناخ  يقتصروال  ف مع تغي  الحوادث على                         التكي 

رة     ا  أيضيشمل المناخية القصوى بل                    المخاطر المتطو 
درجة الحرارة ومستوى  ارتفاع متوسط الناتجة عن
ر المناخ  .21سطح البحر ف مع تغي                                        وقد رك زت خطة التكي 

لى إض المادي واستندت بنقاشاتها            على التعر            تقليديا  
ف مع فإن  ،لذلك .22العلم                                   االستراتيجيات المتعلقة بالتكي 

ر المناخ ت عنى بإسقاطات وسيناريوهات المناخ                                                 تغي 
 .23اإلنسانيةالمستقبلية من دون االهتمام بالمساعدة 

ر المناخ عناصر االستجابة  ويشمل ف مع تغي                                         التكي 
  ؛التخطيط (ج) ؛تقييمال (ب) ؛المراقبة (أ)التالية: 

 موضوع ظىيحو. 24والتقييم الرصد (ھ)التنفيذ؛  (د)
ر المناخ  ف مع تغي  تمويل الاهتمام سياسي كبير وب                        التكي 
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 .25حوال الطقس الشديدة كبير ومتزايدالمخصص أل
م مفيوفي إطار قطاع الموارد المائية،  اإلدارة  هوم       قد 
تدابير  اذالتخ       مهما                                    المتكاملة للموارد المائية إطارا  

ر المناخ  ف مع تغي  ر المناخ. فخطة التكي  ف مع تغي                                                        التكي 
                                            تطرح استراتيجيات ترك ز على العرض والطلب على 

ذ في العديد من القطاعات مما يشكل جوهر  ،                                   المياه وتنف 
 اإلدارة المتكاملة للموارد المائية. مفهوم

 التناغمأوجه من في حين ينبغي االستفادة ولذلك، 
ر المناخ والحد من واضحة بيال ف مع تغي                                            ن عمليتي التكي 

مخاطر الكوارث، ال بد من معالجة بعض العناصر 
أمام         عائقا   تشكل حيث أنها الحصرية بشكل منفصل

على الرغم من وجود و. نعمليتيال فيالتعاون الوثيق 
روابط واضحة بين العمليتين، ليس من الواضح بعد 

 لى سبيل المثال، . وعبينهما كيف يمكن تحقيق التكامل
ب التنسيق  :ال بد من العمل على مسائل مثل                    متى يتوج 
نوعلى أي مستوى وإلى أي حد                يجب أن يتول ى      وم 

تعدد األطراف                                         القيادة. ولعل  السبب الكامن وراء ذلك هو 
العلماء وممارسي من  بينهاالتنسيق ينبغي  التي

مين على مستوى  صانعياالختصاص و                               السياسات والمنظ 
الذين يستندون إلى أنواع مختلفة من  ،جتمعالم

 المعلومات ويعملون من وجهات نظر مختلفة.

 التشابهأوجه  .3

ر المناخ والحد من مخاطر  ف مع تغي  تا التكي                                                      تسعى عملي 
مخاطر األخطار الطبيعية ورفع الحد من الكوارث إلى 

اطر من هذه المخ قليلالقدرات المجتمعية للت
وجه التشابه بين العمليتين في وتكمن أبرز أ .26وإدارتها

المناخ وأحوال  تقلباتبإدارة مخاطر الكوارث المتعلقة 
ر          والتأه ب  المتطرفةالطقس                          للمخاطر المتعلقة بتغي 
ف الهيئة الحكومية الدولية المعنية و. 27المناخ                                       تعر 

ر المناخ مخاطر الكوارث على أن ه  تقاطع بين ال                                     بتغي 

ر المناخ و ة التأث ر بتغي                       التعر ض لظواهر الطقس                                قابلي 
في سياق       دورا   ين       عمليت  لل فإن، لذلك (3 الشكل)والمناخ 

 التنمية االجتماعية واالقتصادية األوسع. 

تا  منعال يمكن                                   األخطار، لكن يمكن أن تخفف عملي 
ر المناخ والحد من مخاطر الكوارث من  ف مع تغي                                                    التكي 

وطرائق ومنافع  فأهدا ينالعمليت وفيها. آثار
للتخفيف من آثار كل منهما  ةلكن مقارب ،متداخلة

                   في حين ترك ز عملية فالضرر تختلف بشكل ملحوظ. 
 تخفيفالحد من مخاطر الكوارث على اعتماد تدابير ال

ة  حدمن آثار الكوارث لل ر            من قابلي  ، مما سكانال      تأث 
ف مع عملية      رك زتأثر الخطر،  الحد منيسمح ب            التكي 

ف مع المناخ  ر المناخ على قدرة المجتمع على التكي                                                      تغي 
ر  تغي  إطار  فيباستخدام موارده الخاصة. ووذلك           الم 

تين  هان هاتين العملي                                                     سنداي واتفاق باريس اللذين يوج 
اإلطار  اعتمادإضافة إلى  لتشابهعدد من أوجه ا

 للتنفيذ.نفسه الزمني 

ر المناخ  يت                       على الرغم من أن  عملي   ف مع تغي                          التكي 
ضعتا والحد من مخاطر الكوارث  بشكل منفصل ومن        و 

من  حدتسعيان إلى الفهما ، هيئتين مختلفتينقبل 
                                                 قابلية التأث ر والتعر ض لألخطار من أجل رفع القدرة 

محتملة للحوادث هة اآلثار الضارة الواجعلى م
 إضافة إلى ذلك، تنظر العمليتان. 28المناخية القصوى

في األخطار في سياق التنمية المستدامة عبر تحسين 
ع  عامل والت اومقاومته آثار هذه األخطار            طرائق توق 

رو. 29اوالتعافي منه امعه ه تشابأوجه ال 4 الشكل      يصو 
تيالواالختالف بين   .ن       عملي 

ر المناخ والحد ف مع تغي  تا التكي  من مخاطر                                             ترك ز عملي 
الكوارث على أهمية القدرة على الصمود في تحقيق 

وأهمية تعزيز  ،التغيير العالمي في مختلف القطاعات
ف وبناء القدرات في البلدان                                                الدعم الدولي للتكي 

 .                     النامية واألقل نموا  
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ي بين  التشابهأوجه  .3 الشكل ر المناخ         عمليت  ف مع تغي   والحد من مخاطر الكوارث                        التكي 

  .ICPC, 2012 المصدر:

ر المناخ   ت  أوجه التشابه واالختالف بين عملي .4 الشكل ف مع تغي                                                   ي الحد من مخاطر الكوارث والتكي 

  .UNDP, 2012 Howes, 2011; UNISDR and-Venton and La Trobe, 2008; Gero, Méheux and Dominey بتصرف، عن در:االمص

التقلبية 
 الطبيعية

ر المناخ               تغي 
البشري 
 المنشأ

إدارة مخاطر 
 الكوارث

ف مع             التكي 
ر المناخ              تغي 

مخاطر 
 ثالكوار

ظواهر 
الطقس 
 والمناخ

 قابلية التأثر

التعرض 
 للمخاطر

انبعاثات غازات 
 الدفئة

 المناخ

 الكوارث

 األخطار المتصلة بالمناخ فقط•

 رؤية على المدى الطويل•

رات في الظروف •                        يشمل تغي 
 المتوسطة

 نظرة استشرافية•

 يستند إلى العلم•

                   اهتمام سياسي عال  •

 تيارات التمويل كبيرة ومتنامية•

 يشمل كافة المخاطر الجيوفيزيائية•

 يبني على الخبرات السابقة•

 يركز على الظواهر المتطرفة فقط•

 يستند إلى المساعدة اإلنسانية•

 اهتمام سياسي منخفض إلى متوسط•

 تيارات التمويل مخصصة وغير كافية•

ر المناخ ف مع تغي   التكي 

 المشتركة الهواجس

 لية التأثرالحد من قاب

 توطيد القدرة على الصمود

 المبادئ المشتركة

مقاربة من أسفل إلى أعلى، وبناء القدرات، 
 والعالقة مع الحد من الفقر،

ومسائل تنموية مشتركة، ومراعاة 
 المساواة بين الجنسين

 الحد من مخاطر الكوارث
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ر المناخ، ال يتم استخدام تعريف واحد  مسارفي                                         تغي 
درج مفهوملم و ،"للقدرة على الصمود" القدرة على             ي 

المؤتمر السادس عشر  هذا المسار إال فيالصمود في 
، بعدما 2010في االتفاقية اإلطارية في عام لألطراف 

بذلك و         عالميا  قد ارتفعت شعبية هذا المصطلح  كانت
ر المناخ والحد تال كدتأ ف مع تغي  تي التكي                                                 رابط بين عملي 

ر المناخ، كانو. 30من مخاطر الكوارث                            من منظار تغي 
تعزيز قدرات  يشير إلىالقدرة على الصمود  مصطلح

بيئي على حد النظامين االجتماعي االقتصادي وال
في اتفاق  مفهوم بشكل بارزهذا اليظهر و. 31سواء

ف يتعفيما سيما  باريس، ال                             لق ببناء القدرة على التكي 
ر المناخ. وتنص  حدوال                                                     من قابلية التأث ر باآلثار الضارة لتغي 

الهدف تضع األطراف "              تفاق على أن  االمن  7المادة 
ف المتعلق باالعالمي  تعزيز القدرة على والمتمثل في        لتكي 

ف وت من قابلية  حدوال تحملالقدرة على ال وطيد          التكي 
ر المنا بغية المساهمة في التنمية المستدامة  ،خ                   التأثر بتغي 

فالمالئمة بشأن استجابة اال وضمان  .32"      لتكي 

القدرة على  فيحدد الحد من مخاطر الكوارث أما مسار
أو  تجمع العمرانيأو المنظومة قدرة ال"على أنها  صمودال

واالستيعاب مقاومة ال                           المجتمع المعر ض لألخطار على 
الوقت المناسب في  والتعافي من آثار األخطار

من خالل الحفاظ على  ذلك بما في وباألسلوب الفعال،
كما تم . 33"منشآته األساسية والخدمية وترميمها

استخدام هذا التعريف في إطار سنداي بعد نقاش طويل 
 مسارللوصول إلى تعريف واحد لهذا المصطلح ضمن 

 .34الحد من مخاطر الكوارث

بغياب تعريف         دوليا                                 تجدر اإلشارة إلى أن ه تم اإلقرار و
خالل مؤتمر وذلك  ،"للقدرة على الصمود"مشترك 

على          . وردا  2016القمة العالمي للعمل اإلنساني لعام 
مؤتمر، الدعوة األمين العام لألمم المتحدة خالل 

كبار المسؤولين في األمم المتحدة باقتراح  التزم
ق عليه في مختلف تعريف واحد والوصول إلى اتفا

 .35نمائيةاألطر اإل

على دور المدن والمناطق                     وفي المسارين تأكيد  
لكن بدرجات متفاوتة. ويقر و ،والسلطات المحلية

 الجهات المعنية،اتفاق باريس بمسؤولية مختلف 
ر  ،األطراف وغير األطراف في االتفاق                 في مواجهة تغي 

بما فيها المدن والسلطات دون الوطنية  ،المناخ
 .36ااع الخاص وغيرهوالمجتمعات المدنية والقط

سنداي بدور المدن والحكومات المحلية  إطاريعترف و
 وقوع بصفتها السلطة المسؤولة الرئيسية في حال

ويدعو إلى إقامة شبكة عالمية للربط وتبادل  ،الكوارث
بين والتعاون المتبادل  جيدةالمعلومات والممارسات ال

إضافة إلى ذلك،  .37المدن التي تعاني من الكوارث
لق مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث أط

تمكين المدن من مجابهة "حملة  2010في عام 
التي تسعى إلى تعزيز الحوكمة المحلية  "الكوارث

ومعالجة المخاطر الحضرية. وتعمل الحملة حتى اآلن 
 كافة أنحاء العالم بما فيها فيمدينة  3,400مع حوالى 
 .38       عربيا         بلدا   12        مدن  في

إلى  الجهات المعنيةو اتفاق باريس مختلف يدع
جهود لتخفيض االنبعاثات وبناء القدرة مضاعفة ال

                                               على الصمود وتخفيض قابلية التأث ر باآلثار الضارة 
ر المناخ ودعم وتعزيز التعاون اإلقليمي والدولي.                                                     لتغي 

مزيد من ويشدد إطار سنداي على الحاجة إلى 
حلية إلى التعاون التعاون الدولي ويدعو السلطات الم

م في                                                مع الحكومات الوطنية واألسرة الدولية للتقد 
 . هتطبيق

                                بأن الفقراء أكثر قابلية للتأث ر  المسارانعترف وي
قتصادية االوسائل يعانون من محدودية الباألخطار و

التي تمكنهم من بيئية المادية والجتماعية والوا
لها يتناوهذه المسألة  .39تحسين قدرتهم على الصمود

للتنمية المستدامة في خطة التنمية  1الهدف 
التي  1-5في الغاية          تحديدا  و 2030المستدامة لعام 

بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على "تدعو إلى 
                                                  الصمود والحد من تعرضها وتأث رها بالظواهر المتطرفة 
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والكوارث  الصدماتالمتصلة بالمناخ وغيرها من 
 .40"والبيئية القتصادية واالجتماعيةا

 أوجه االختالف .4

ر تشابأوجه ال إلى جانب ف مع تغي                                ه بين عمليتي التكي 
ظالمناخ والحد من مخاطر الكوارث،  أوجه عدة       تالح 

والمنظمات  منهجياتالسيما لجهة  اختالف ال
والمؤسسات والمؤتمرات واالختصاصات الدولية 
وأدوات التقييم واالستراتيجيات وآليات التمويل. 

على ظواهر تركز ة الحد من مخاطر الكوارث عمليف
من منظور قصير األمد  ها                 األخطار والتعر ض ل

 أماإلى العلوم الهندسية والطبيعية.         أساسا   الستنادها
ر المناخ  ف مع تغي                     على قابلية التأث ر فتركز                               عملية التكي 

مقاربة  إلى        أساسا  الستنادها من منظور طويل األمد 
كما أن عملية الحد من  .41اتعلمية متعددة االختصاص

يبرز علم متعدد االختصاصات هي مخاطر الكوارث 
 الفيزيائي./ن االجتماعي والطبيعياالمنظور فيه

المعتمدة شريحة واسعة من األدوات  وتتوفر للعمليتين
 ،ظم اإلنذار المبكر   ن  ومنها                         سابقا  والمطورة حديثا ،

رة والتأمين وإدا ،والتنبؤات والتوقعات المناخية
صلة به والتخطيط الستخدام  ،                           المخاطر المالية المت 

وعلى  .وبناء تصاميم ومعايير الرموز، األراضي وإدارتها
فقد أنشئت لكل ، بين العمليتين هتشابالرغم من أوجه ال

القسم التالي أمثلة عن  قدمأدواتها الخاصة. وي عملية
 . كل من العمليتينأدوات 

ر المناخ (أ)                          أدوات تقييم تغي 

ر المناخ ة التأث ر بتغي  عملية ال هذه في:                                    تقييم قابلي 
ر المناخ اليحدد  ض آلثار تغي                                        مجتمع مجاالت التعر 

ياد تواتر دزا آلثارا ههذ شملتالمحتملة. ويمكن أن 
 تآكلال ،وارتفاع مستوى سطح البحر ،اصفوة الع     وحد  

والفيضان الساحلي. ويهدف هذا التقييم  ،الساحلي
 ه،وتحديد األثر الذي يضر ب المجتمع توعيةإلى 

وتبادل المعرفة بالمسائل المشابهة والضرر من ظواهر 
ومناقشة اآلثار المستقبلية واألضرار  ،الطقس السابقة

ل الممكنة وتحديد الحلو ،من الظواهر المشابهة
ف  .42                    واستراتيجيات التكي 

ر المناخ عملية أداة ال توفر هذه :                        إدارة مخاطر تغي 
المعلومات والعلم لتحليل  منهجية قائمة على

المخاطر والمنافع المحتملة واختيار مسارات العمل 
في ظل مستوى عال من عدم  حتى ،43األمثل
ن ف عند اليمكن اتخاذ تدابير أو أعمال و 44       التيق            تكي 

                                         تحديدها ووضعها حسب سل م األولويات للمخاطر 
 45إحتمالية للحدوثت العواقب األكبر واألكثر ذا

هو عملية إدارة المخاطر التي تقيس  تقييم المخاطر
46حجم العواقب واحتمال حدوثها

. 

ر المناخ رات في البيئة                  هو مراقبة التغي   :                رصد تغي 
مة عن  م رصد البيانات معلومات قي                                                 الطبيعية. ويقد 

القصير  ييننوع التغيرات التي تحصل على المد
والبعيد في مجاالت المناخ والمجاري المائية والتحات 

م بيانات المناخ التاريخية والجلي                                          د البحري. وتقد 
معلومات مثل المعدالت الطبيعية للحرارة وتساقط 

ن. وتعرض البيانات المناخية األمطار                                         في موقع معي 
رات ن ما إذا كانت بعض المتغي                                                   اتجاهات يمكن أن تبي 

 .47المناخية تزيد أو تنقص مع الزمن

ر المناخ اطق خرائط المنال هذه تحدد :                  خرائط تغي 
ضة للفيضان والصور  والخرائط  الفضائية                        المعر 

الطبوغرافية والصور الجوية وبيانات نظام المعلومات 
الجغرافية وموارد الخرائط األخرى. ومن المهم رسم 
خرائط بنوع المزايا اإلحيائية والفيزيائية أو الطبيعية 

صنع اإلنسان مثل المناطق المزايا التي من أو 
والكثافة السكانية  ،لنباتي ومزاياهوالغطاء ا ،الحضرية
. وتعتبر أدوات رسم الخرائط أساسية لصياغة وغيرها
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تدابير واستراتيجيات وخطط لتخفيض االنبعاثات 
ر المناخ واجهة آثاروتعزيز القدرة على م  .48            تغي 

 ةتشمل نمذجة المناخ اإلقليمي :النمذجة أدوات
والنمذجة الهيدرولوجية. وتنظر نمذجة المناخ 

في المعلومات على نطاق صغير وتعطي  ةقليمياإل
. 49كم 25أو  50معلومات حول الطقس والمناخ بدقة 

                                              وتنظر النمذجة الهيدرولوجية أساسا  في العمليات 
 .50ية بدقة أكبرالهيدرولوج

 أدوات تقييم الحد من مخاطر الكوارث (ب)

تعتمد أدوات تقييم الحد من مخاطر الكوارث مقاربة 
 هامما يجعلالجهات المعنية، لى مختلف               شاملة وترك ز ع

ر المناخ ألن اآلثار تمس  ف مع تغي                                              مؤاتية للتكي 
 هذه األدوات طورتهاقطاعات ومجتمعات مختلفة. 

مراكز بحوث ووكاالت  شملتمجموعة من المؤسسات 
ألمم المتحدة ومنظمات تابعة لحكومية ومنظمات 

 .51حكومية دوليةمنظمات غير حكومية و

 مراحل تقييم المخاطر .5 الشكل

 .World Vision, 2017 المصدر:

قواعد بيانات الخسائر واألضرار الناجمة عن 
مختلف أنواع الكوارث هذه القواعد تحدد  :الكوارث

ن والتي كان لها أثر بشري               األكثر شيوعا                                       في بلد معي 
تلوامثل عدد األشخاص الذين  كبير أو  أصيبواأو        ق 

ضرار واآلثار المادية واالقتصادية مثل األ وا،ضررت
لحق بالطرقات وعدد المدارس والمستشفيات التي ت

رة. وتساعد ق نازلالمتضررة وعدد الم اعد و                  المدم 
على تحديد المخاطر  الجهات المعنيةالبيانات هذه 

التي تطال البلدان والمقارنة بين البلدان وتحديد 
 .52أولويات الدعم

األخطار عنصرين، هو منهجية لتحليل  :اطرتقييم المخ
التأثير                      اللذين يمكنهما معا   ،53المحتملة وقابلية التأثر

بل العيش                               الناس والممتلكات والخدمات وس  في 
ويشمل تحليل المخاطر تحديد األخطار  .54والبيئة

 المخاطر.حجم                                 وقابلية التأث ر والقدرات وتقدير 

م  المراحل الخمس لتقييم المخاطر وفق  5 الشكل      يقد 
التي  ،مجموعة أدوات المخاطر الناجمة عن الكوارث

 :55لمنظمة الدولية للرؤية العالميةا وضعتها

هو تحديد األخطار المحتملة في  :تحليل األخطار .1
 ،منطقة معينة من أجل فهم طبيعتها وسلوكها

 ،(ع والمدىالموق)الجغرافي                 ويشمل التحليل  
وتحليل األبعاد  ،(التواتر والمدة)والتحليل الزمني 

 .56واحتمال الحدوث ،(ة              النطاق والحد  )

ة التأث ر .2 العناصر " حساسيةهو تقدير  :                     تحليل قابلي 
ضة األشخاص والمحاصيل  ذلك بما في ،"        المعر 

 ،ألخطار وآثارهاتجاه ا ،والمباني والخدمات
واالقتصادية ويشمل تحليل البيانات االجتماعية 

 والثقافية ذات الصلة.

واطن القوة             هو تحليل م   :تحليل القدرات .3
والخصائص والموارد المتوفرة في جماعة أو 

التي يمكن استخدامها لتحقيق و ،مجتمع أو منظمة
األهداف المتفق عليها. وفي حال المخاطر الناجمة 

 تحديد عوامل الخطر

 القدرات/قابليةّالتأثر األخطار

عّتحديدّالموق
الجغرافيّوالكثافةّ

 واألرجحية

تحديدّالحساسيةّ
 والقدرات

 تقييمّالخطر

 تقديرّمستوىّالخطر

 المنفعةّاالجتماعيةّواالقتصادية/تحليلّالكلفة
 تحديدّاألولويات

 تحديدّالمستوياتّالمقبولةّمنّالمخاطر
 وضعّالسيناريوهاتّوالتدابير

تحليل المخاطر
 

تقييم المخاطر
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عن الكوارث، يكون الهدف رفع قدرة المجتمع على 
مخاطر الناجمة عن الكوارث عبر التعامل مع ال

لوالتأهب و الوقاية  نجاة والتعافي.وال        التحم 

الخطر الممكن في  ترسم مواقع :خارطة األخطار .4
نة.   خرائط األخطار ال يمكن صحيح أن              منطقة معي 

لكنها تستطيع  ،أن تمنع وقوع ظاهرة كارثية
على األفراد والمجتمعات  التأثيرتخفيض درجة 

واضحة حول مدى  بمعلوماتعبر تزويد الناس 
. وبذلك العازلةمناطق وتحديد الالضرر الممكن 

الكوارث  إجراءات للوقاية منيمكن تصميم وتنفيذ 
تقديرات إلى احتمال وقوع الكوارث و          استنادا  

 نتائج الكوارث المحتملة. 

ب التغي   :رصد المخاطر وتقييمها .5 رات في                 هو تعق 
ن عد في سامما ي ة،                       المخاطر ضمن منطقة معي 

م  ب التقد                                                   تحديد البيانات المرجعية للتمك ن من تعق 
المحرز في مشاريع الحد من مخاطر الكوارث 

ستخدم الرصد والتقييم مؤشرات             وأثرها. وي  
م المحرز وتقييم إدماج تدابير الحد  ب التقد                                                 لتعق 

 من مخاطر الكوارث في المشروع. 

التقدم العالمي والتحديات أمام التكامل  .5

ف    ت  بين عملي                                  ي الحد من مخاطر الكوارث والتكي 

ر المناخ                   مع تغي 

 المستوى السياسي (أ)

العديد من األطر واالستراتيجيات العالمية إلى  دعا
متكامل لعمليتي الحد من مخاطر الكوارث  منهاج

ر المناخ.  ف مع تغي  المؤتمر العالمي ناقش فقد                           والتكي 
 (2005 ، اليابان،كوبي)المعني بالحد من الكوارث 

والمؤتمر الثالث عشر لألطراف في اتفاقية األمم 
ر المناخ   ، إندونيسيا،بالي)                                  المتحدة اإلطارية بشأن تغي 

 2007أهمية التكامل. ودعت خطة عمل بالي لعام  (2007
ف علىالعمل تعزيز إلى   مراعاةبما فيه         التكي 

بل مواجهة الخسائر                                استراتيجية الحد من الكوارث وس  
ر المناخ في البلدان الناميةواألضرار المرت  ،                                         بطة بآثار تغي 

وبالتالي االعتراف بالروابط بين عمليتي الحد من 
ر المناخ ف مع تغي  . ويظهر 57                                      مخاطر الكوارث والتكي 

ر  ف مع تغي                                                   الحد من مخاطر الكوارث في عمليات التكي 
 المناخ كما يلي:

أشارت خطة عمل بالي  :المؤتمر الثالث عشر لألطراف
إلى الحد من مخاطر الكوارث في ركيزة  2007لعام 

ف استراتيجيات  (أ) ما يلي: مع تسليط الضوء على ،       التكي 
إدارة المخاطر والحد من المخاطر بما فيها آليات تقاسم 

استراتيجيات  (ب) ؛المخاطر وتحويلها مثل التأمين
ووسائل الحد من الكوارث لمواجهة الخسائر واألضرار 

ر ا في البلدان النامية القابلة لمناخ                      المتصلة بآثار تغي 
ر المناخبشكل خاص   ؛58                                   للتأث ر باآلثار الضارة لتغي 

دعا إطار كانكون  :المؤتمر السادس عشر لألطراف
ف لعام  إلى تعزيز استراتيجيات الحد من  2010             للتكي 

ر المناخ صلة بتغي  مع مراعاة  ،                                    مخاطر الكوارث المت 
وتقييم  ،المبكر ظم اإلنذار    ون   (...)، إطار عمل هيوغو
وآليات تقاسم المخاطر وتحويلها  ،المخاطر وإدارتها

 ؛59مثل التأمين

في عام  المؤتمر دعا: المؤتمر السابع عشر لألطراف
ر المناخ عبر بناء                            لى الحد من قابلية التأث ر بإ 2011                       تغي 

 ؛60ف والصمود                  القدرة على التكي  

في عام  المؤتمر دعا: المؤتمر الثامن عشر لألطراف
ف 2012  ال ،                                          إلى تعزيز قدرة البلدان النامية على التكي 

ر المناخ عبر  ،                                                سيما القابلة للتأث ر باآلثار الضارة لتغي 
ر المناخ  ؛61                                                  مواجهة الخسائر واألضرار المرتبطة بآثار تغي 

في عام  المؤتمر دعا: المؤتمر التاسع عشر لألطراف
ر المناخ وب 2013 ناء                                            إلى الحد من قابلية التأث ر بتغي 

.62قدرة البلدان النامية على الصمود
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ر المناخ                       أوجه االختالف بين عمليت   .1 الجدول                                                  ي الحد من مخاطر الكوارث والتكي ف مع تغي 

ر المناخ ف مع تغي   الحد من مخاطر الكوارث                        التكي 

 أمزاياال

فة ر توزيع الظواهر المتطر  ة التأث ر بتغي  صلة                                                       مواجهة قابلي           المت 
صلة بالمناخ  .                                         بالمناخ؛ ذات صلة باألخطار المت 

فة؛  ة التأث ر باألخطار والظواهر الطبيعية المتطر                                                              مواجهة قابلي 
 .بذات صلة بكافة أنواع األخطار

 المنهاج

تعددية  ؛منظور العلم البيئي ؛العلم االستناد إلى ؛إدارة المخاطر
ة التأث ر ؛االختصاصات ظور على المدى المن ؛                     منظور قابلي 

 المقاربة من أعلى إلى أسفل. ؛النطاق عالمي ؛الطويل

التركيز  ؛والعلم الطبيعي ةالهندس االستناد إلى ؛إدارة المخاطر
االنتقال  ؛                                                 التقليدي على الظواهر والتعر ض والحلول التكنولوجية

المدى العمل على  ؛من االستجابة والتعافي إلى التوعية والتأهب
النطاق  ؛المدى الطويل إلىأكثر فأكثر  التوجهمع القصير لكن 

 .جمحلي وقائم على المجتمع

 والمؤسسات المنظمات

ر المناخا الهيئة ؛                                              تفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغي 
ر المناخ  .                                      الحكومية الدولية المعنية بتغي 

المنتدى العالمي ؛ مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
  .ر الكوارثللحد من مخاط

 الدولية المؤتمرات

 .المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث في االتفاقية اإلطارية. مؤتمر األطراف

 التقييم

ر تقارير التقييم الخاصة ب                                        الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغي 
التقارير  ؛(وطنية)تقارير االتصاالت ؛ (دولية)المناخ 

 .                     مساهمات محددة وطنيا  ال ؛(وطنية)ثناسنوية اإل

 رير عن اتقال ؛                             تقييم قابلية التأث ر والقدرات
االتحاد الدولي للصليب التي يصدرها الكوارث في العالم 

مثل )قواعد البيانات الدولية للكوارث والهالل األحمر؛ األحمر 
 ؛(Desinventar الصادرة عن ديسنفنتار التقييم العالميةتقارير 

مكتب األمم المتحدة الصادرة عن  ميةتقارير التقييم العال
 .للحد من مخاطر الكوارث

 اإلطار الدولي/االتفاق

 .2030-2015 إطار سنداي ؛2015-2005إطار عمل هيوغو  .2030-2015اتفاق باريس  ؛2012-2005بروتوكول كيوتو 

 االستراتيجيات

البالغات الوطنية إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 
ر ف  ؛المناخ      تغي   ؛             لبلدان نموا  في أقل ا                      الخطط الوطنية للتكي 
 .ومتزايداالعتراف السياسي واسع  ؛ناشئةالجديدة والخطط ال

 العقد الدولي لألمم المتحدة للحد من الكوارث الطبيعية
 استراتيجية وخطة عمل يوكوهاما من أجل  ؛1990-2000

التنمية  ؛2015-2005إطار عمل هيوغو  ؛1994     نا  اعالم أكثر أم
 واسع في غير وضعيف واالعتراف السياسي  تدريجية؛

 .أغلب األحيان

 التمويل

ر الصندوق ال ؛دومتزايدة كبيرةالتمويل  دفقاتت            خاص بتغي 
ف الخاص  ؛              البلدان نموا   صندوق أقل ؛المناخ                     صندوق التكي 

 ة.العالمي ةمرفق البيئ ؛الصندوق األخضر للمناخ ؛بروتوكول كيوتو

لدفاع ا مناالستجابة  ؛وغير كافيةمخصصة مويل ات التدفقت
المصارف  ؛التمويل اإلنساني الدولي ؛الطوارئ/الوطني المدني

 .المساعدة الثنائية ؛المتعددة األطراف

 .Schipper and others, 2014; Thomalla and others, 2006 در:االمص

 .OECD, 2009 أ.
 .Davies, Oswald and Mitchell, 2009 ب.
 .Forino and others, 2014 .ج
 .Venton and La Trobe, 2008 .د
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بشكل صريح إلى  ، دعا إطار عمل هيوغو2005في عام 
ر المناخ في  الحد من عمليات                                   إدماج استراتيجيات تغي 

ر تحديد                                                     مخاطر الكوارث وأشار إلى أن  هذا اإلدماج ييس 
صلة بالمناخمخاطر  وأعادت المنتديات  .63                        الكوارث المت 

 2009 يعالمية بشأن الحد من مخاطر الكوارث في عامال
 .64عمليتينبين ال التناغمالتأكيد على أهمية  2011و

التابع للهيئة الحكومية الثاني الفريق العامل  وأطلق
ر المناخ         خاصا           تقريرا   2012في عام                               الدولية المعنية بتغي 

إدارة مخاطر الظواهر المتطرفة والكوارث "بشأن 
ر المناخللنهوض بعمل ف مع تغي  وتضمن  65"                          ية التكي 

فهم مخاطر الظواهر ب ات المتصلةتحديلل       عرضا  
ف مع المتطرفة المناخية                                    وإدارتها للنهوض بعملية التكي 

ر هذا التقرير الخاص مدخالت لتقرير  ر المناخ. ووف                                                     تغي 
ر التقييم الخامس ل                                       لهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغي 

مكتب األمم المتحدة  صدر، أالمناخ. إضافة إلى ذلك
تنفيذ "تقرير  2013للحد من مخاطر الكوارث في عام 

ع بقوة المعنيين من  66"إطار عمل هيوغو                            الذي شج 
الهيئة تنسيق تدابيرهم. وأشارت زيادة الجانبين على 

ر المناخ  إلى  2014في عام                                        الحكومية الدولية المعنية بتغي 
تواتر وحجم                                    أن  من المتوقع حصول ازدياد كبير في 

ر المناخ على الصعيد                                                   العمليات الخطرة المتصلة بتغي 
 اإلستعدادالعالمي. ونتيجة لذلك، من الضروري تحسين 

ورفع الوعي العام وملء الفجوات المؤسساتية وتحسين 
    ا  يالتخطيط بغية تخفيف األثر الذي قد يكون كارث

ر المناخلألخطار  صلة بتغي   .67                               الطبيعية المت 

 لتنفيذمستوى ا (ب)

في إدماج عمليتي الحد عدة تشارك منظمات دولية 
ر المناخ في  ف مع تغي                                               من مخاطر الكوارث والتكي 

مركز  على سبيل المثال،مج اإلنسانية واإلنمائية. البرا
االتحاد يدعم للمناخ والهالل األحمر الصليب األحمر 

الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر في 
ر المناخ وأحوال الطقس فهم النتائج                                     البشرية لتغي 

 عدة ووكاالت مالية وإنمائية ؛68الشديدة ومواجهتها
التابعة  لتنمية الدوليةاووكالة  ،مثل البنك الدولي
 ،الوكالة الدانمركية للتنمية الدوليةو للواليات المتحدة،

في وضعت  ،وغيرها ،والوكالة األلمانية للتعاون الدولي
ادات توجيهية حول التحصين خططها اإلنمائية إرش
واستثمرت منظمات أخرى مثل  ؛من المخاطر المناخية

والوكالة  ،الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون
والمركز الدولي  ،السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي

ومنظمة  ،ومنظمة الصحة العالمية ،للبحوث اإلنمائية
ن في الحد م ،(اليونيسف)األمم المتحدة للطفولة 

صت موارد إلدماجها في                                        مخاطر الكوارث وخص 
 البرامج والسياسات البشرية أو اإلنمائية.

مثل مكتب األمم المتحدة عدة شرعت مؤسسات و
وبرنامج األمم المتحدة  ،للحد من مخاطر الكوارث

ومنظمة  ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،للبيئة
جراء إفي  ،التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

مقاربات لتعميم اقتراح توصيات و إصدارنقاشات و
ر المناخ في  ف مع تغي  التنمية مسارات                                   مراعاة التكي 

ودعت إلى  ،المستدامة والحد من مخاطر الكوارث
لكوارث التنفيذ المتزامن لعمليتي الحد من مخاطر ا

ر المناخ ف مع تغي  69                        والتكي 
تسعى بعض األنشطة إلى  

بشكل       معا   نعمليتيهاتين الالنظر في كيفية تنفيذ 
ر المناخ ففعال.                                                برنامج عمل نيروبي المتعل ق بآثار تغي 

ف معه لعام  يتضمن  2005                                       والقابلية للتأث ر به والتكي 
المخاطر والظواهر المتطرفة "              بندا  يتعلق بـ         تحديدا  

صلة بالمناخ إلى  حيث يدعو (4مجال العمل ) 70"                المت 
ا وتنفيذها في تقييم إدارة المخاطر والتخطيط له
ف والتنمية المستدامة نظر في آليات وي ،                               سياق التكي 

إضافة  .71جديدة لتقييم المخاطر المناخية وإدارتها
إلى ذلك، يشير الباحثون إلى أن إدماج عمليتي الحد 

ر المناخ في  ف مع تغي                                               من مخاطر الكوارث والتكي 
التخطيط الحضري يساهم في حماية المجتمعات 

وتصميم مدن قادرة على الصمود  ةحاليالحضرية ال
.72في المستقبل
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ف  .2                                       عمليتا الحد من مخاطر الكوارث والتكي 

ر المناخ في المنطقة العربية                                    مع تغي 
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ف  .2                                       عمليتا الحد من مخاطر الكوارث والتكي 

ر المناخ في المنطقة العربية                                    مع تغي 

 تحليل المشاكل في السياق  .ألف
 العربي اإلقليمي

 لمنطقة العربيةلمحة عامة عن ا .1

 .المنطقة العربية من المناطق األكثر حضرية في العالم
في المائة في  2.2و 2وبمتوسط نمو سكاني يتراوح بين 

مليون نسمة بحلول  646السنة، ستضم البلدان العربية 
2014مليون في عام  373مقارنة مع  ،2050عام 

 172و ،73
من  دنموبذلك يرتفع عدد سكان ال ،1980مليون في عام 

في المائة في عام  68إلى  2010في المائة في عام  56
2050

حيث  2كم يينمال 10 المنطقة مساحة بلغوت .74
مناطق قاحلة وشبه قاحلة في المائة منها  90 غطيت

في المائة فقط من  3تضم نسبة و ،وجافة شبه رطبة
وقد  .75في المائة من مجمل السكان 92هذه المساحة 

ارتفاع في المنطقة العربية بفعل  ازداد التوسع الحضري
 ،التنمية االقتصاديةسرعة و ،معدالت الخصوبة
إلى  والهجرة الدولية واإلقليمية ،والتدهور البيئي

 إلى المدن، الريفمن والهجرة  ،البلدان الغنية بالنفط
التوسع  ونتج عنوالنزاعات.  ،وحاالت الجفاف ،والفقر

بغداد وجدة  ثلم)السريع نمو المدن الكبيرة الحضري 
من            ول د سلسلةمما  ،(القاهرةوان              والرياض وعم  

وأثار رات االجتماعية واالقتصادية والسكانية        التغي  
التوسع ما يجري         غالبا   .76تقديم الخدمات القلق بشأن
 ،السريع في البلدان العربية من دون تخطيط الحضري

يفضي ذلك إلى استحداث وتوسيع المستوطنات ف
ر المناخ والكوارث.                     قابلة للتأث ر جدا  العشوائية ال                         بتغي 

دمار البيئة الطبيعية عن سفر هذه الظواهر ت          غالبا  ماو
ر المناخ هذه  .                                        التي تعمل كشريط واق من آثار تغي 

 وضعفصرف الظم    ن  النتيجة، في ظل عدم كفاية 
 ،الفيضاناتأثر لتخفيف من اتدابير هيكلية  غيابو

قس الشديدة جعل عواقب أحوال الطتيمكن أن 
وتواجه بيئة معظم البلدان  .77ة                  والكوارث أكثر حد  

ر                العربية حاليا    درجات عالية من حرارةالمناخ و      ا  في     تغي 
 المياه.في الطقس وندرة 

القيود الرئيسية في وجه التنمية  أحدندرة المياه  شكلت
 طرحو .78واالقتصادية في المنطقة العربية االجتماعية

للموارد المائية والطلب المرتفع  التوزيع غير المتوازن
مثل الطاقة والغذاء )مع قطاعات أخرى  هاعليها وترابط

ر المناخ)لتهديدات تعرضها لو (والصحة  (                مثل تغي 
القرار والمخططين في كافة  يعنصاأمام تحديات بارزة 

حصة الفرد من كانت  ،أنحاء المنطقة. على سبيل المثال
ما  ة أمثالأربع 1950م الموارد المائية المتجددة في عا

الموارد حصة الفرد من صلت قد وو .هي عليه اليوم
مقارنة مع  2014في عام  3م 650المائية المتجددة إلى 

من  13مما جعل  ،3م 6,000المعدل العالمي الذي قارب 
في فئة ندرة المياه الحادة مع أقل     ا  عربي    ا  بلد 22أصل 
    أن  على ت مؤشراال تدلو .79للفرد الواحد 3م 500من 

لتصل الموارد المائية في المنطقة ستنخفض أكثر 
 .80مرة دون المعدل العالمي 11إلى  2050بحلول عام 
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ر المناخ الموارد                                                  إضافة إلى ذلك، ستخف ض آثار تغي 
في المائة إضافية بحلول  20 نسبةالمائية المتجددة بـ

، عبر انخفاض تساقط األمطار وارتفاع الطلب 2030عام 
رب على المي ع تس                                          اه مع ارتفاع درجات الحرارة وتوس 

فيما يرتفع  ،مياه البحر إلى المياه الجوفية الساحلية
مستوى سطح البحر ويستمر اإلفراط في استغالل 

 المياه الجوفية.

ر المناخ، ستعاني البلدان النامية بشكل و                                                    مع تسارع تغي 
من  قبل غيرهاعام والبلدان العربية بشكل خاص 

                                      ها أكثر قابلية للتأث ر وأقل  قدرة على تأثيراته ألن
ف مع  ةقدرأقل الصمود وبشكل عام                 على التكي 

النساء  الخطر يهدد بشكل خاصو .81المحدد هخطارأ
شةوالفقراء في الحضر والمجتمعات المه           استنادا  و .82    م 

ر                                                     إلى تقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغي 
ع  لدان العربية بشكل معظم الب أن يتأثر               المناخ، يتوق 

رات المناخ.  ستصبح المنطقة حارة وجافة ف                      سلبي بتغي 
وغياب                                           أكثر وستهدد درجات الحرارة األكثر ارتفاعا  

تساقط األمطار كمية ونوعية المياه وتزيد من حدوث 
 .83                                    حاالت الجفاف وتخف ض اإلنتاجية الزراعية

ر المناخ العديد من التحديات أمام المدن و                                                  سيطرح تغي 
وموجات الحر واألخطار )االحترار  مثلبية العر

تساقط األمطار )والفيضانات  (الصحية المرتبطة به
تأثر كما ست. 84(الشديد مع البنية التحتية غير المالئمة

ضمن  ونعيشي نيذالعرب ال السكانمن  أعداد كبيرة
كم من السواحل بارتفاع مستوى البحر  100مسافة 

ن  والتحات الساحلي، كما هو ففي . 6 الشكلفي       مبي 
يدفع ارتفاع مستوى س،      مثال   مصرباإلسكندرية  مدينة
م أكثر من مليوني شخص إلى النزوح  0.5 مقدارالبحر ب

مع خسائر في األراضي والممتلكات والبنية التحتية 
 كي إضافة إلى خسائر يمليار دوالر أمر 35بقيمة 

 .85الموجودات التاريخية والثقافية يفال تحصى 

وقد ارتفع تواتر الطقس  ات                           كما أن  المنطقة عرضة لتقل ب
ر المناخ على مر                                                 األخطار الطبيعية ربما نتيجة تغي 

            تدن ي مستوى  في ظل ،العقدين المنصرمين. وأودى ذلك
إلى ارتفاع ملحوظ في الخسائر في  ،التأهب للكوارث

       وتشك ل  .86           لدان نموا  البأقل سيما في  ال ،األرواح
                           ماثال  أمام المنطقة العربية         خطيرا                   الكوارث تهديدا  

بشكل عام والمراكز الحضرية بشكل خاص. وتعاني 
 ة،والشديد المتطرفةالمنطقة من آثار أحوال الطقس 

على الرغم من )بما فيها العواصف الترابية والجفاف 
والفيضانات الخاطفة وموجات  (كثافة األمطارتزايد 

وفق  ،الحر والعواصف البحرية. وعلى سبيل المثال
          ث، تأث رت مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوار

 ةكارثة طبيعية في العقود الثالث 270المنطقة بأكثر من 
                حالة وفاة وأث ر  150,000مما أدى إلى أكثر من  ،الفائتة

ويطرح اجتماع عوامل . 87ماليين نسمة 10على حوالى 
التوسع                                  التأث ر الحضري واألخطار الطبيعية وقابلية  مثل

م األمن الغذائي اعدانالسريع وندرة المياه و الحضري
ر المناخ تحد   السياسات  يعنأمام صا    ا  جدي     يا                     وتغي 

بين تلك التفاعل ووالمخططين في البلدان العربية. 
ة طر المحدقاخمالالعوامل سيعيد رسم خارطة 

الطبيعية هشة  هاجعل قاعدة مواردألنه سي بالمنطقة
مختلف العوامل الداخلية ب شديدة التأثرو

 .88والخارجية

صل بالمناخ إلى و                                              يعيق ازدياد الطقس الشديد المت 
 يحضروسع الجانب النمو السكاني في الحضر والت

بشكل ملحوظ الجهود  ،غير الخاضع للتخطيط
التنمية  المبذولة لتحقيقاإلقليمية والوطنية 

ع أن تالمستدامة. ومن المتو هذه التحديات  تفاقم        ق 
ر المناخ.                                                    وأن تصبح المنطقة قابلة أكثر للتأث ر بتغي 

تقع                                             األخطار الطبيعية بذاتها ال تتسب ب بالكوارث بل 
       معرضا      ا  مجتمعالكارثة عندما تصيب هذه األخطار 

ب       قابال  للخطر و والمنطقة . 89                   للتأث ر وغير متأه 
ر المناخ  قدراتها ضعف  سببب                                    العربية قابلة للتأث ر بتغي 

ف  ن  العائدة إلى انتشار            على التكي                 الفقر المتوط 
والمؤسسات الضعيفة والتخطيط الحضري غير 
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الكفوء والبنى التحتية غير الكافية والنزاعات. 
ر المناخ على المخاطر الناجمة                                                    وبالتالي، سيؤث ر تغي 

      أوال ،  :ن الكوارث في المنطقة العربية بطريقتينع
صلة بالطقس والمناخ ارتفاع األخطار  ؛                              الحادة المت 

ا، ارتفاع قابلية تأث ر المجتمعات باألخطار                                                 وثاني 
 تراجعيكولوجية وظم اإل                سيما تدهور الن   ال ،الطبيعية

ر المياه ونوعي إنتاج الطعام واألمن  انخفاضوتها                   توف 
رالغذائي و بل العيش على المدى الطويل.    س        تأث 

م الفصل الثالث و        تحليال  راسة من هذه الد                   يقد 
                                  حول تحديد قابلية التأث ر بالمناخ           تفصيليا  

 لمختلف القطاعات االجتماعية واالقتصادية 
على مخرجات النماذج المناخية اإلقليمية         قائما  

 للمنطقة العربية.

يدور نقاش واسع حول إدماج عمليتي الحد من 
ر المناخ  ف مع تغي  من        بدءا                                         مخاطر الكوارث والتكي 

إلى                 ي العالمي وصوال  اتمؤسساتي والسياسالمستوى ال
 في المنطقة أما .90النقاشات اإلقليمية والوطنية

 وضع استراتيجيات الحد من مخاطرفيتم ، العربية
ر المناخ على المستويات  ف مع تغي                                                 الكوارث والتكي 

في معظم البلدان بمعزل عن البلدان األخرى، الوطنية 
ف استهدأو ال أنشطة محدودة للتكامل            ال ت بذل سوى

 المستويات المحلية أو المدنية أو المجتمعية. وبالتالي،
م حتى اآلن في تحقيق اإلدماج  لم يحصل                               تقد 

ف مع                                                الحقيقي بين الحد من مخاطر الكوارث والتكي 
عزى  ر المناخ والحلول العملية. ويمكن أن ي  إلى  ذلك                                             تغي 

  التحديات التقنية والمؤسساتية.مجموعة من 

 2000، كم من المناطق الساحلية 100ضمن مسافة  ونعيشي نيذالعرب ال سكانال .6 الشكل

 (مئوية)نسبة 

 
  .Raey, 2009-Elن ع ،      بتصر فالمصدر: 
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 التحديات التقنية اإلقليمية .2

من الكوارث           متسارعا         نمطا  المنطقة العربية  تشهد
ع أ صلة بالمناخ والطقس ومن المتوق  ن يزيد هذا                                       المت 

ر  فاقم تغي  ع أن ي                                                   االتجاه في المستقبل. ومن المتوق 
المناخ أحوال الطقس الشديدة في المنطقة مثل 

الضغط على  يرفعمما  ،الفيضانات وحاالت الجفاف
الموارد المائية المحدودة واألمن الغذائي ويزيد من 

سيما الفقراء.  ال المدن،                             قابلية تأث ر المجتمعات وسكان 
ازدياد النزاعات حول  بسببآخر نام اجس مته يبرزو

الموارد المائية المشتركة والموارد الطبيعية األخرى 
ال بد من وضع قواعد بيانات وفي السنوات المقبلة. 

                                                ومعلومات حول األخطار وقابلية التأث ر لدعم عمليات 
                                              صنع السياسات والقرارات. غير أن  المنطقة تفتقد 

لة وتعمل بمعلومات غير للبيانات الشاملة والمتكام
سقة عبر  القسم  هذا ويشير. والقطاعات الوكاالت           مت 

إلى أبرز التحديات التقنية في المنطقة العربية التي 
تعيق التكامل بين عمليتي الحد من مخاطر الكوارث 

ر المناخ: ف مع تغي                            والتكي 

متكاملة حول الخسائر البيانات الاعد وغياب ق
صلة بالمناخالناجمة عن الكوارث واأل  .                     خطار المت 

يعتبر الوصول إلى قاعدة بيانات األخطار المناخية 
 وبيانات األرصاد الجوية والهيدرولوجية ذات الصلة

       عنصرا                                     فضال  عن المعلومات حول األخطار األخرى
        كما أن   .في عملية صنع القرار الفعالة         جوهريا  

المعلومات االقتصادية الدقيقة حول التكاليف 
ف  إلى دعوةع ضرورية للوالمناف                         تدابير الوقاية والتكي 

على مختلف المستويات. وال بد من توحيد قواعد 
الجهات ل كافة والبيانات وتحديثها وتسهيل حص

بما فيها المنظمات غير الحكومية  ،عليها المعنية
ومراكز البحوث واألوساط األكاديمية. وسيكون 
 تتسم الحرص على توفر المعلومات الموثوقة والتي

بالمصداقية حول مستويات المخاطر الموجودة 
ا في تحقيق التكامل بين الحد من  ا تحديد                                              مفيد 

ر المناخ في  ف مع تغي                                             مخاطر الكوارث والتكي 
 مختلف الجوانب. 

 شكل. يمتكامل لتقييم المخاطرال المنهاجغياب 
نا   إطار حوكمة مكونات من                        تقييم المخاطر مكو 

ر المناخ والحد من       لتكي  لالمخاطر األوسع                             ف مع تغي 
مخاطر الكوارث. وقد أشارت الهيئة الحكومية الدولية 

ر المناخ إلى أن  على نحو إدارة المخاطر "                             المعنية بتغي 
من تدابير  مجموعةفعال تنطوي بشكل عام على 

التخفيف من المخاطر وتحويلها واالستجابة للظواهر 
يتبع و .91"تركز على عمل واحد وينبغي أالوالكوارث 

تقييم المخاطر في عمليتي الحد من مخاطر الكوارث 
ر المناخ  ف مع تغي  مختلفة على  طرق ومناهج                         والتكي 

الملحوظ واألهداف المشتركة  التشابهالرغم من 
                                                  الموجودة في منهجياتهما المطب قة. على سبيل المثال، 

 ضمانيسعى تقييم الحد من مخاطر الكوارث إلى 
على األدلة للتخفيف من أثر صنع القرارات القائمة 

 األخطار الطبيعية والوقاية من التهديدات عبر معاينة
والمؤسساتية  العوامل االجتماعية واالقتصادية

والسياسية والثقافية لتحديد أثر األخطار الطبيعية 
ف والتعافي.  ن وقدرته على التكي  أما                                              على مجتمع معي 

ر المناخ  ف مع تغي  ذه العوامل ه فيفينظر                               تقييم التكي 
ف جزء من الك  عاملحدد كيف يتيو                 قدرة على التكي 

الناس مع آثار المناخ. لذلك، يجب أن تستفيد إدارة 
المخاطر المرتبطة بالظواهر المناخية المتطرفة واآلثار 

ظم                                         الشديدة واألخطار الطبيعية من مقاربة الن  
تقييم عمليتي  آلياتوالمتكاملة التي تجمع بين أدوات 

ر المناخ. الحد من  ف مع تغي                                           مخاطر الكوارث والتكي 

. ستكون المناطق التخطيط الحضريضعف 
صلة يقابلاألكثر الحضرية                             ة للتأث ر باألخطار المت 

بالمناخ. وتحصل التنمية الحضرية في العديد من 
المدن العربية من دون االمتثال ألنظمة قانونية أو 

ضي. ستخدام األرامتكاملة القوانين بناء أو خطط 
وتستوجب التنمية الحضرية إجراءات معيارية إلدارة 
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خطط المخاطر والطوارئ وإلنفاذ األنظمة وقوانين 
في المائة من  75البناء. وتشير التقديرات إلى أن 

خطر عرضة للالمباني والبنى التحتية في المنطقة 
ر المناخ وتحديدا  ال ارتفاع مستوى                                   مباشر آلثار تغي 

 .92تواتر األيام الحارة والعواصفحدة و ازديادالبحر و
صلة و                                           في المناطق الحضرية، ستؤثر األخطار المت 

ظم النقل        مثل ن   ،بالمناخ بشكل سلبي على الخدمات
ومصانع الطاقة وشبكات تزويد المياه ومعالجة المياه 

مشاريع التعافي  تنشأ وعالوة على ذلك،المبتذلة. 
مدة لتستمر مبادرات مستقلة من وإعادة اإلعمار 

وجيزة وينتج عن ذلك غياب عملية الحد من مخاطر 
األنظمة عن إعادة اإلعمار ومشاريع ن عالكوارث 

البلدان  ولم تبذلوالتخطيط على المدى الطويل. 
جهود ضئيلة في مشاريع التخطيط  سوىالعربية 

سياسات االستثمار لتشجيع إدارة  وجهواإلدارة التي ت
 المخاطر المتكاملة والفعالة. 

تحتاج ظم اإلنذار المبكر المتعدد األخطار.        ياب ن  غ
دى البلدان العربية إلى بناء القدرة على الصمود ل

المناطق  إدارة                                    لمجتمعات القابلة للتأث ر وتطوير خطط ا
ظم اإلنذار المبكر    ن  إلى تفتقد فهي الساحلية المتكاملة. 

للتعامل مع األخطار مثل الفيضانات الخاطفة وارتفاع 
 موجاتوبحر واآلثار على المناطق الساحلية مستوى ال

الجفاف الممتدة والعواصف الرملية وموجات الحر 
تقييم المخاطر  اعتماد أدوات. وال بد من وغيرها

بناء و ،أدوات النشر والتواصلو ،المعلوماتجمع و
العناصر الرئيسية  من أجل حيازةقدرات االستجابة 

  ظم اإلنذار المبكر.    لن  

. يعتبر التواصل صول إلى المعلوماتالوكفاية عدم 
دة والمتكاملة وتبادل                                                    الفعال وقواعد البيانات الموح 

لتعزيز  ةأساسيالجهات المعنية عناصر المعلومات بين 
التكامل بين عمليتي الحد من مخاطر الكوارث 

ر المناخ. و ف مع تغي  المنطقة العربية ال تزال                            والتكي 
ول الطقس المعلومات ح تحضير تعاني من صعوبة

القرار  ينعاوالمناخ وتوصيلها وعرضها أمام ص
 والجمهور المحلي. 

صلة بقابلية التأث ر                                                     الفهم غير الكافي للبيانات المت 
وا االجتماعي                                             . على الرغم من أن  العلماء والباحثين أقر 

في السنوات األخيرة بأهمية المجموعات االجتماعية 
بناء  حاجة إلىبزال ت فهي ال، (وغيرهاوالعمر  الجنس)

واضح للعوامل الثقافية واالقتصادية والسياسية فهم 
        للتأث ر قابلة المجتمعات التي تساهم في جعل 

شة                                               بالكوارث. ويعتبر الالجئون والمجموعات المهم 
زال ت البالظواهر المفرطة. و           أو تضررا                 األكثر تأث را  

                                                 األسباب الكامنة وراء قابلية التأث ر االجتماعية غير 
في السياسة العامة في               معالجة جيدا   الومة ومفه

في        تقدما  البلدان العربية  تحرزلقد أالمنطقة العربية. 
اإلبالغ عن التدابير التي اتخذتها بشأن إطار عمل 

في تحسين     ا  محدود هذا التقدم ظل أثر لكنهيوغو، 
السياسات ومسائل الحوكمة على المستويات الوطنية 

                           ن قابلية التأث ر االجتماعية الوطنية للتخفيف م دونو
شة  .93                         وتمكين المجموعات المهم 

ن في تقييم التكاليف االقتصادية                                           عدم التيق 
إلى                     . يعود ذلك تحديدا  للظواهر المتطرفة والكوارث

ر المناخ وتقديرات  ن في نتائج نمذجة تغي                                                   عدم التيق 
تكاليف األضرار والفجوات في قيود البيانات 

قة المستعملة في تحليل بيانات والمنهجيات غير الدقي
 مما يزيد من صعوبةاألضرار الناجمة عن الكوارث. و

ف                                                  تقدير التكاليف التفاعل بين مختلف خيارات التكي 
                                           واالفتراضات بشأن التعر ض وقابلية التأث ر في 

ف                                  المستقبل فضال  عن مستويات القدرة ع            لى التكي 
 .94والصمود في المجتمعات

ر وإسقا تليالتحالغياب                       طات سيناريوهات تغي 
ر المناخ  تستند. المناخ القائمة على العلم                    نمذجة تغي 

 والمحليةالدراسات الوطنية  إلىفي البلدان العربية 
تنفذ حاالت الطوارئ أو  للتعامل مع التي تجري فقط
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مشاريع على المدى القصير مثل البالغات الوطنية ك
ر الخاصة باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأ         ن تغي 

دة جدا         نظرا  والمناخ.  ر المناخ المعق                                        إلى طبيعة تغي 
والمتعددة االختصاصات، من المهم االعتماد على 

ر المناخ وإسقاطات  ليالتتح سيناريوهات ال                      تغي 
على المستويات  اتالقائمة على العلم لصياغة السياس

 اإلقليمية ودون اإلقليمية.

تعيق . قيةغياب البيانات والمعلومات ذات المصدا
سقة وذات                                              صعوبة جمع البيانات والمعلومات المت 
ر المناخ                                                   المصداقية حول الموارد المائية وآثار تغي 
                                            وقابلية تأث ر مختلف القطاعات وعملية الحد من 
مخاطر الكوارث في المنطقة العربية عمليات 

المبنية على  اتالتحليل الدقيق وصنع القرار
 ر سياسات . كما تمنع إنشاء أطالمعلومات

سقة وتعاونية.                   مت 

 التحديات المؤسساتية اإلقليمية .3

ر          أساسيا       دا                    عد المؤسساتي محد            عتبر الب     ي                   لقابلية التأث 
                                          بالظواهر المفرطة ألن ه يشمل العالقة بين وضع 

 .95والكوارثها في إدارة المخاطر نفيذالسياسات وت
ر المناخ  ف مع تغي                                                  وعلى الرغم من أن عمليتي التكي 

ن إلدارة اد من مخاطر الكوارث خاضعتوالح
عتبر مبررا   شابهفتمؤسسات مختلفة،                          أهدافهما ي 

في هذا  لتكامل المؤسساتيتحقيق ال    ا  قوي    ا  منطقي
دون هذا تحديات مؤسساتية تقف لكن و. المجال
تعرقل التعاون حيث في المنطقة العربية  التكامل

ق يتعل تحديات. بعض هذه الن العمليتينوالتنسيق بي
بين  تفاعالتوالواألفقية  رأسيةالبطبيعة العالقات 

على المستويات العالمية واإلقليمية  العمليتين
خرى ببيئة األ التحديات تعلقوالوطنية، في حين ت

السياسات في البلدان  ياغةصنع القرارات وإطار ص
 ما يلي:التحديات العربية. وتشمل 

لعمليتي الوطنية /اإلقليمية/األطر العالميةانفصال 
ر المناخ ف مع تغي  .                                               الحد من مخاطر الكوارث والتكي 

عزى العزل بين                                              في المنطقة العربية، يمكن أن ي 
جندات الجهات مواضيع أختالف إلى ا العمليتين

صلة بها  ومن جهة من جهة،                                  المانحة واالستثمارات المت 
عن       عزل  ماإلدارات الحكومية بكل من عمل ى إلى أخر
ر . على سبيل ىخراأل ف مع تغي                                المثال، يخضع التكي 

ل وزارة الداخلية                                                       المناخ عادة لوزارة البيئة فيما تتحم 
والدفاع المدني مسؤولية الحد من مخاطر الكوارث. 
ويمكن أن يؤدي غياب التفاعل والتكامل المؤسساتي 
ر  ف مع تغي                                                  بين خطط الحد من مخاطر الكوارث والتكي 

بات سياسية المناخ والتنمية الوطنية إلى استجا
 .96متضاربةمتكررة أو 

الحد  ؤكد عمليتا. تضعف أو سوء حوكمة المخاطر
ر المناخ  ف مع تغي  الحاجة                                           من مخاطر الكوارث والتكي 

مثل  ،المزيد من المبادرات من أسفل إلى أعلى إلى
ف القائم على المجتمع وإدارة مخاطر  ،                                 مشاريع التكي 

ف ا ،الكوارث القائمة على المجتمع لقائم على           والتكي 
يمكن أن تكون االستراتيجيات والنظام اإليكولوجي. 

                                                  المترك زة على المجتمع والخبرة المحلية أكثر فعالية 
صلة بالطقس                                                من حيث التكلفة لتخفيض المخاطر المت 

ة واسعالمن التدابير البنيوية                        والمناخ وأكثر إنصافا  
من أعلى المتجهة                              . بيد أن  المقاربة المركزية والنطاق

ر المناخ  ،لى أسفلإ ف مع تغي                                            السائدة في عمليتي التكي 
والحد من مخاطر الكوارث في معظم البلدان العربية 

ن. عمليتيستستمر في إعاقة التكامل الفعال بين ال
ر المناخ  ف مع تغي                                                    إضافة إلى أن  استراتيجيات التكي 
والحد من مخاطر الكوارث في البلدان العربية، إذا ما 

وال تتضمن لى الصعيد الوطني وجدت، توضع ع
ستهدف المستويات المحلية أو ينشطة لأل        تفصيال  

المدنية أو المجتمعية. على سبيل المثال، ال بد من 
ر المناخ والحد من  ف مع تغي                                               برامج شاملة للتكي 

مخاطر الكوارث خالل عمليات استخدام األراضي 
                                        والتخطيط اإلنمائي ألن  ذلك يساعد الحكومات 
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ر المناخ المحلية                                              على التخفيف من قابلية التأث ر بتغي 
صلة بها وتعزيز القدرة على م ة واجه                                        واألخطار المت 

المناخ والكوارث في القطاعات الرئيسية مثل الموارد 
سوء المائية والزراعة والتنمية الحضرية. كما زاد 

في المنطقة العربية من األعباء  العمليتينالتنسيق بين 
للموارد المالية  الفعالستخدام اإلدارية ومنع اال

                             وخف ض الفعالية العامة للجهود  ،والبشرية والطبيعية
المبذولة للتخفيف من المخاطر. وتشمل التحديات 

األطر تعقيد و ها؛                   الخطط بدال  من تكاملتنافس  :األخرى
فرص تبادل األدوات والمنهجيات ضياع و ؛السياسية
ألنشطة  لتمويل المشتركاوغياب فرص  ؛والمقاربات
كأولوية  تهايجب معالجهذه التحديات . العمليتين

ملحة لتحقيق المستويات القصوى من تخفيض 
تنسيق بين ال ضعفالمخاطر على أساس شامل. و

على مختلف المستويات قائم  نعمليتيال
الوطنية /الوطنية والوطنية/اإلقليمية)

 أةمجز ةالمؤسساتي المرجعية. و(المحلية/والوطنية
ر المناخ ألن المس ف مع تغي                                          ؤولية األولى عن التكي 

البيئة والمياه )تقع على عاتق الوزارات القطاعية 
في حين أن المسؤولية عن الحد  (والزراعة والصحة

                                                 من مخاطر الكوارث تقع أوال  على عاتق الدفاع المدني 
 الداخلية.  وزارةو

البلدان العربية  اعتمد عدد من. اتالقدرتدني 
ر المناخ استراتيجيات  ف مع تغي                                        وطنية لعمليتي التكي 

ح أن  ،والحد من مخاطر الكوارث                        غير أن ه من المرج 
ر المناخ والمخاطر  ع آلثار تغي                                                   يتخطى النطاق المتوق 

صلة بها في المنطقة العربية قدرة  هذه                                              واألخطار المت 
        جهودا  ذلك وسيستوجب  مواجهة،البلدان على ال

ية ومالية على حد لتطوير قدرات إضافية تقن كبيرة
االعتماد لفترة طويلة  دىسواء. إضافة إلى ذلك، أ
حكومات ضعف ال إلىعلى الحكومات المركزية 

على التخفيف من في القدرة ملحوظ       تدن  ومحلية ال
ر ال ف مع تغي  مناخ ومخاطر الكوارث                            األخطار والتكي 

 .97المرتبطة به

أحد عتبر    ي  وهذا . الموارد الماليةعدم كفاية 
ر المناخ  ةالرئيسي اتديالتح ف مع تغي                                  لعمليتي التكي 

والحد من مخاطر الكوارث على الصعيدين الوطني 
الحكومات في المنطقة تعاني من قيود فوالمحلي. 

سيما في البلدان المنخفضة  ال ،مفروضة على الميزانية
من هواجس الديون عدة تعاني بلدان كما الدخل. 

تيالم في يبقى االستثمار العافالمتصاعدة   ن       عملي 
شارك مجموعات ال ت. إضافة إلى ذلك،         محدودا  

المجتمع المدني والمجتمعات المحلية والقطاع 
في تطوير استراتيجيات إال على نحو محدود الخاص 

ر المناخ والحد من مخاطر  ف مع تغي                                              وخطط التكي 
حد من قاعدة ي ذلكو ،الكوارث منذ المراحل األولى

البلدان العربية  رتفتقكما . يتينالمتوفرة للعملالموارد 
ال  ،لذلك .98أدوات تمويل وتأمين مخاطر الكوارثإلى 

بد من تعزيز آليات التمويل والبحث عن استراتيجيات 
 ابتكارية في البلدان العربية. 

: تقييمالرصد وال أطروغياب  السياساتعدم اتساق 
ف لعمليتي اشامل السياسي الطار اإلغياب  يساهم        لتكي 
ر المناخ والحد من مخاطر الكوارث في البلدان مع ت                                               غي 

ظم إدارة المخاطر في                       إلى جانب عدم إنفاذ ن   ،العربية
مخاطر الكوارث بشكل  ، في زيادةمعظم البلدان

ضعف البرامج الشاملة قلة و كما أنملحوظ. 
ف المخصصة                                       للتخفيف من المخاطر واالستجابة للتكي 

ر المناخ و يح وشامل إطار صح عدم توفر                 مع تغي 
 تحقيق ، هي من العوامل التي ستعيقللرصد والتقييم

 .نعمليتيالالمزيد من التكامل بين 

الجهات عملت حتى اآلن، . التطبيقفعالية عدم 
ر المناخ كل من عمليتي  المسؤولة عن ف مع تغي                          التكي 

والحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية إلى 
 ينعاصلال بد و بعض.البعضها عن       عزل  محد كبير ب

هذين في  الجهات المعنيةالسياسات والخبراء و
ال لضمان من ال ينمجالال  اعتماد نهج                       تعاون بشكل فع 

إدارة المخاطر على المستويات المحلية في شامل 
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في الحالي النهج والوطنية واإلقليمية. وقد أسفر 
ية المعزولة اتالمؤسساتية والسياسالترتيبات 

يات تطبيق وتمويل منفصلة عن وضع آل نلعمليتيل
لتقييم المناخ ومخاطر  ختلفةومنهجيات تقييم م

الكوارث. وعلى الرغم من وضع إرشادات توجيهية 
ر المناخ والحد عمليتي  إلدراج محددة ف مع تغي                                التكي 

التنمية الوطنية في  ضمن مسارمن مخاطر الكوارث 
الوكاالت  فقد طبقتالعديد من البلدان العربية، 

في برامج عملها الخاصة من دون ذلك  ةفمختلال
 .تحقيق التكامل بين العمليتين

من المهم نقل  .ث وصنع السياساتابحالفجوة بين األ
ر المناخ والحد من المعرفة بعمليتي  ف مع تغي                                   التكي 

مخاطر الكوارث وفهمهما إلى أبعد من الحلقات 
صلة بهما مباشرة. على سبيل األكاديمية والعلمية ال                              مت 

على  نعمليتيالأن يعمل الخبراء في من مثال، ال بد ال
هم في القطاعات الرئيسية مثل الصحة ئنظراتوعية 

، والبيئة والمالية والزراعة والوزارات المعنية األخرى
ها. ال يكفي أن وباستخدام لغة يمكن أن يفهموذلك 

المخاطر للجهات اإلنمائية  نعمليتياليشرح أخصائيو 
استجابات                      بد أن يقترحوا أيضا  األخرى فقط بل ال 

من )السياسات  ينعاعملية وتدخالت سياسية لص
سيساعد و. (اتم والسياسوالعلمنطلق التفاعل بين 

التواصل عبر االختصاصات والقطاعات في مواجهة 
 نعمليتيالالحاجز المرتبط بعدم فهم أوجه التآزر بين 

 منافع التكامل. في إظهار و

 التشابهم وإدراك أوجه يؤخر عدم فه .نقص الوعي
ر المناخ والحد  ف مع تغي                                                   واالختالف بين عمليتي التكي 

العالمية )من مخاطر الكوارث على كافة المستويات 
الهادفة إلى الجهود  (واإلقليمية والوطنية والمحلية

 همنافعواالستفادة من  متكامل اعتماد نهج
حمالت التوعية العامة وبرامج  ولم تكن المستقبلية.

غياب االستراتيجيات  فعالة بسببلتعليم النظامية ا
توحيد مختلف عدم الواضحة على المدى الطويل و

األهداف التي يتم السعي إليها في المنطقة. وال بد من 
خاصة باألخطار محددة الهدف و إدخال مواد
والوحدات  التدريبي لمنهاجا ضمن والقطاعات

طها. التدريبية ولتحديد المعرفة المحلية وتنشي
في العديد من البلدان  هادفةوتشمل هذه المدخالت ال

على سبيل المثال تلبية الحاجات التدريبية في 
 .99تقنيات البناء اآلمن

التكامل بين عمليتي  تحقيقالتقدم في  .4

ر  ف مع تغي                                          الحد من مخاطر الكوارث والتكي 

 المناخ في المنطقة العربية

 الماضيةأطلق في المنطقة العربية خالل السنوات 
قضايا الحد من مخاطر  ةعالجلمالمبادرات  عدد من

ر المناخ ف مع تغي  على سبيل منها  ،                                الكوارث والتكي 
ر المناخي                                                   المثال، اإلعالن الوزاري العربي حول التغي 

ر  2007في عام  عن االلتزام العربي بالمضي           الذي عب 
ر المناخ والتخفيف من        قدما   ف مع تغي                                          نحو التكي 

وخطة العمل اإلطارية العربية للتعامل مع  ،تأثيراته
ر المناخ  سعت في الوقت نفسه و .2020-2010                   قضايا تغي 

ر المناخ على الموارد                                                          البلدان العربية إلى تقييم آثار تغي 
ف الوطنية من أجل المائية الوطنية                          دعم خطط التكي 

مة  تفاقية األمم في إطار االلتزام با                  والبالغات المقد 
ر المناخ. المتحدة اإلطار تم  ،2011في عام و                      ية بشأن تغي 

اعتماد استراتيجية األمن المائي في المنطقة العربية 
اقترحت سلسلة من التدابير  التي ،2010-2030

لالستجابة لتحديات ندرة المياه في المنطقة 
واستكملت بخطة عمل تشمل مجموعة من مشاريع 

 ،                                           التنفيذ التي ترك ز على كفاءة استخدام المياه
ر المناخ ،والموارد المائية غير التقليدية واإلدارة  ،             وتغي 

 واألمن المائي. ،المتكاملة للموارد المائية

لقرارات اعتمدها المجلس الوزاري العربي           وتنفيذا  
ومجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون  ،للمياه
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 ،ن لإلسكواووالدورة الوزارية الخامسة والعشر ،البيئة
يات التعاونية المشتركة بين الوكاالت              فضال  عن العمل

التابعة التي تضم المنظمات المتخصصة واإلقليمية 
لألمم المتحدة وجامعة الدول العربية، تم إطالق 

ر المناخ على الموارد                                                        المبادرة اإلقليمية لتقييم أثر تغي 
المائية وقابلية تأثر القطاعات االجتماعية واالقتصادية 

2010في عام  (يكارر)في المنطقة العربية 
تتألف و .100

استعراض  (أ): هي مبادرة ريكار من أربع ركائز عمل
  ؛              قابلية التأث رلألثر ولتقييم متكامل  (ب) ؛مرجعي

بناء القدرات وتعزيز  (د) ؛ونشر المعلومات ةوعيتال (ج)
القدرة المؤسساتية. وأنتجت مبادرة ريكار مخرجات 

ر المن اخ حتى منتصف                                    حول اإلسقاطات المستقبلية لتغي 
القرن ونهايته في مختلف السيناريوهات الخاصة 

بالحرارة وتساقط األمطار ومؤشرات المناخ القصوى 
والجريان السطحي والتبخر النتحي ومعايير أخرى 

تقييم في إطار ريكار للمنطقة العربية بأكملها. كما جرى 
قابلية تأثر أبرز القطاعات على أساس المؤشرات 

 نظمبواسطة أدوات  ئطالخرا تحميل وتقنيات
إنشاء قواعد بيانات الخسائر و ،المعلومات الجغرافية

الناجمة عن الكوارث التاريخية وتحديثها في بلدان 
هذه النتائج في الفصل  رد تفاصيلعربية مختارة. وت

الروابط بين                  حيث ت عرض أيضا  الثالث من هذا التقرير 
ر المناخ للظواهر المتطرفة  وقواعد بيانات                                      إسقطات تغي 

 الخسائر الناجمة عن الكوارث. 

اإلسكوا وشركاؤها سلسلة من المشاورات مع  وأجرت
في  يةالعرب ةوغير الحكومي ةالحكومي الجهات المعنية

الستخالص منظور إقليمي لخطة  2014و 2013عامي 
 .101وأهداف التنمية المستدامة 2015التنمية لما بعد 

طبيعية في المنطقة ارتفاع تواتر األخطار الوألن 
 الممتلكاتإلى خسائر في األرواح وسيؤدي العربية 

سيما عندما  ويعيق التنمية االجتماعية واالقتصادية ال
 بها، السكانقابلية تأثر األخطار مع ارتفاع هذه تترافق 
أهداف التنمية المستدامة تحقيق العمل على  ينبغي
بر ع على الصمودقدرة المجتمعات العربية لتعزيز 

                                       تفادي التعر ض لمخاطر جديدة والتخفيف من 
ذلك من الوفيات  حدالمخاطر الحالية. وبالتالي، سي

والخسائر االقتصادية  ضررينوعدد األشخاص المت
األقسام في عرض    ت  والناجمة مباشرة عن الكوارث. 

مبادرات وأهداف وخطط عمل عالمية تفاصيل التالية 
لتخفيف من وإقليمية للحد من مخاطر الكوارث وا

ر المناخ.                 تغي 

أبرز األهداف واالستراتيجيات  .باء
وخطط العمل العالمية والخاصة 

 بالمنطقة العربية

ية لعملية اتوالمكونات السياس ألدواتا .1

  الحد من مخاطر الكوارث

والمبادرات العربية  2015-2005إطار عمل هيوغو  أ()
 ذات الصلة

لعاملة على الحد ، اعتمدت األسرة الدولية ا2005في عام 
من مخاطر الكوارث إطار عمل هيوغو كصك عالمي 
لتوجيه تنفيذ عملية الحد من مخاطر الكوارث على 

إطار عمل  وقد هدفمختلف مستويات المجتمع. 
الذي إضفاء المزيد من الزخم للعمل العالمي إلى هيوغو 

إطار العمل الدولي                                  كان جاريا  بموجب الصكوك التالية:
 ؛(التسعينيات)ي للحد من الكوارث الطبيعية للعقد الدول

                                                    استراتيجية يوكوهاما من أجل عالم أكثر أمنا : المبادئ و
الكوارث الطبيعية والتأهب لها  للتعامل معالتوجيهية 

وخطة عملها التي اعتمدت في عام  وتخفيف حدتها
واالستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث  ؛1994
الحد دف العام إلطار عمل هيوغو . وكان اله1999لعام 
الخسائر الناجمة عن الكوارث  منملحوظ  بشكل

والخسائر في األرواح والموجودات االجتماعية 
واالقتصادية والبيئية للمجتمعات والبلدان من خالل 

الحرص على أن  (1)أولويات العمل الخمس التالية: 
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تكون عملية الحد من مخاطر الكوارث أولوية وطنية 
لية على حد سواء مع أساس مؤسساتي قوي ومح

تحديد مخاطر الكوارث وتقييمها ورصدها  (2) ؛للتنفيذ
استخدام المعرفة واالبتكار  (3) ؛وتعزيز اإلنذار المبكر

لبناء ثقافة السالمة والقدرة على الصمود على  عليموالت
التخفيف من عوامل الخطر  (4) ؛كافة المستويات

جابة أهب للكوارث لضمان االستتعزيز الت (5) ؛األساسية
 .102الفعالة على كافة المستويات

على الرغم من أن الحكومات الوطنية والمحلية 
لتنمية تحقيق اتتحمل المسؤولية األولى في 
استراتيجياتها رسم االجتماعية واالقتصادية و

بما فيها الحد من مخاطر  ،الوطنية اإلنمائيةوخططها 
الدولية واإلقليمية البيئة  فإن توفيرالكوارث، 
تنمية المعرفة و تطويرأساسي لعنصر التمكينية 
الموارد المطلوبة لبناء أمم توفير القدرات و

ومجتمعات قادرة على الصمود. ومنذ اعتماد إطار 
رت جامعة الدول 2005عمل هيوغو في عام                       ، تصد 

العربية بالتعاون مع الوكاالت اإلقليمية العمل على 
الحد من مخاطر الكوارث في  تعزيز إدماج عملية

ر المناخ  الرئيسيةالسياسات اإلقليمية                    بشأن تغي 
والبيئة وآليات التنسيق في إدارة الكوارث. كما تدعم 

تنفيذ إطار عمل هيوغو على جامعة الدول العربية 
المستويات اإلقليمية والوطنية وتعمل على تعزيز 
ية تنسيق الجهود باتجاه تنفيذ االستراتيجية الدول

للحد من الكوارث. إضافة إلى ذلك، أطلقت جامعة 
الدول العربية ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر 

االستعراض األول للتقدم  2009الكوارث في عام 
المحرز في تنفيذ إطار عمل هيوغو في المنطقة 
العربية وتقييم الوضع الراهن للحد من مخاطر 

 .103الكوارث في المنطقة

قد المؤتمر العربي األول بشأن الحد    ع  ، إضافة إلى ذلك
 ،2013في عام  ،األردن ،من مخاطر الكوارث في العقبة
. 2014في عام  ،مصر ،والمؤتمر الثاني في شرم الشيخ

 ينعا                                         وشك ل المؤتمران منتدى للحكومات العربية وص
السياسات والمخططين واألوساط االكاديمية والمجتمع 

شة الحد من مخاطر المدني وخبراء التنمية لمناق
ي العقبة                   تما باعتماد إعالن        واخت   ،الكوارث في المنطقة

ر  .104وشرم الشيخ                               عكس إعالن شرم الشيخ بشأن تغي 
التحديات العربية في مجال الحد من  (2014)المناخ 

مخاطر الكوارث والتزام البلدان العربية بإطار الحد من 
ن توصيات جدو. 2015مخاطر الكوارث لما بعد  يدة                تضم 
 الشبابالمنظمات المعنية بمن المجتمع المدني و

المسؤولين عن شؤون وزراء العرب الاألطفال. وصادق و
على إعالن شرم الشيخ في اجتماعهم     ا  الحقالبيئة 

السادس والعشرين المنعقد في جدة في تشرين 
 . 2014نوفمبر /الثاني

م التقرير اإلقليمي لمكتب األمم المتحدة للحد و                                               يقد 
بشأن التقدم المحرز في  (2015)خاطر الكوارث من م

الحد من الكوارث وتنفيذ إطار عمل هيوغو في 
المنطقة العربية لمحة عامة عن االتجاهات في 

التقدم المحرز والتحديات والفجوات في تنفيذ إطار 
. 2015وعام  2005عمل هيوغو للفترة الممتدة بين عام 

الحكومات اعتراف  في زدياداال عن كشف التقريرو
بأهمية رفع أولوية الحد من  الجهات المعنيةالعربية و

بيد أن التقدم المحرز واإلنجازات  ،مخاطر الكوارث
على الصعيد الوطني ليست ملحوظة وال شاملة. لكن 

زال ي التنفيذ إطار عمل هيوغو  ال بد من اإلقرار بأن
يواجه تحديات ملحوظة مع غياب الواليات 

لمالية والقدرات على المستويين الواضحة والموارد ا
 .105طني والمحلي مما يشكل أشد القيودالو

 إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث (ب)
2015-2030 

 مد إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث     اعت  
المتحدة العالمي الثالث  مفي مؤتمر األم 2015-2030
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 18اليابان في  ،في سندايللحد من مخاطر الكوارث 
. وأتى نتيجة مشاورات انطلقت بين 2015س مار/آذار

ومفاوضات  2012مارس /في آذار الجهات المعنية
 2014يوليو /حكومية دولية دارت بين تموز

بدعم من مكتب األمم المتحدة للحد  2015مارس /وآذار
                                              من مخاطر الكوارث نزوال  عند طلب الجمعية العامة 

ف    ل                                             لألمم المتحدة. ويعتبر إطار سنداي األداة الخ  
على عناصر تضمن  ؤهتم بنافقد إلطار عمل هيوغو. 
الجهات ذي قامت به الدول ولاستمرارية العمل ا

بموجب إطار عمل هيوغو. لكن أبرز التحوالت  المعنية
التركيز الكبير على إدارة  (1)هي: في إطار سنداي 
  ؛أهداف عالمية حديد سبعةت (2) ؛مخاطر الكوارث

 ؛نتيجة متوقعةكر الكوارث من مخاطحد الاعتبار  (3)
من  حدال (5) ؛المخاطر الجديدة تفاديالتركيز على  (4)

المخاطر الموجودة وتعزيز القدرة على الصمود. إضافة 
إلى ذلك، يعتمد إطار سنداي مبدأين توجيهيين هما 
المسؤولية األولى للدول في اتقاء مخاطر الكوارث 

 .106اتالمؤسسوإشراك المجتمع وجميع  ،منها حدوال
إضافة إلى ذلك، تم توسيع نطاق عملية الحد من 

مخاطر الكوارث بشكل ملحوظ للتركيز على األخطار 
من صنع اإلنسان واألخطار تلك التي الطبيعية و

صلة                                                     والمخاطر البيئية والتكنولوجية والبيولوجية المت 
وتم تعزيز القدرة على الصمود على المستوى  ،بها

إطار  ؤكدالمجاالت. ويالصحي بشكل كبير في كافة 
تحسين فهم مخاطر  (1)يلي:  الحاجة إلى ماسنداي 

ة التأث ر بها  ض لها وقابلي                                                         الكوارث في كافة أبعاد التعر 
تعزيز حوكمة مخاطر  (2) ؛األخطار واصفاتوم

واإلقليمية  الكوارث بما فيها المنتديات الوطنية
  ؛مساءلة إدارة مخاطر الكوارث (3) والعالمية؛

االعتراف  (5) ؛لتأهب إلعادة البناء على نحو أفضلا (4)
اآلخذ حشد االستثمار  (6) ا؛وأدواره الجهات المعنيةب

لتفادي استحداث مخاطر لمخاطر ا في اإلعتبار
القدرة على صمود البنى التحتية تحسين  (7) ؛جديدة

تعزيز  (8) ؛الصحية واإلرث الثقافي وأماكن العمل
لعالمية وسياسات وبرامج التعاون الدولي والشراكة ا

لعة على المخاطر  ذلك بما في ،                                   الجهات المانحة المط 
الدعم المالي والقروض من المؤسسات المالية 

بوضوح بالمنتدى إطار سنداي عترف يكما  .107الدولية
العالمي للحد من مخاطر الكوارث والمنتديات 
ضمان اإلقليمية للحد من مخاطر الكوارث كآليات ل

                                  والرصد واالستعراضات الدورية دعما  اتساق الخطط 
لهيئات األمم المتحدة. وقد تم تكليف مكتب األمم 

المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بدعم تنفيذ إطار 
ي على                                           سنداي ومتابعته واستعراضه. ويرك ز إطار سندا

 .108األولويات األربعة التالية

 .فهم مخاطر الكوارث .1

جل تحسين الكوارث من أبل إدارة مخاطر          تعزيز س   .2
 .التصدي لها

ن االستثمار في مجال الحد من مخاطر الكوارث م .3
 .أجل زيادة القدرة على مواجهتها

تعزيز التأهب للكوارث بغية التصدي لها بفعالية  .4
وإعادة البناء بشكل أفضل في مرحلة التعافي 

 وإعادة التأهيل واإلعمار.

 االستراتيجية العربية للحد من مخاطر  ج()
ف  2020-2010الكوارث                         وخطة تنفيذها والتكي 

 في ضوء إطار سنداي

مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون اعتمد 
البيئة تدابير تتعلق بالحد من مخاطر الكوارث من خالل 

لوضع استراتيجية عربية  2009مايو /قرار صدر في أيار
منه بارتفاع المخاطر           اعترافا  ، للحد من مخاطر الكوارث

رث التي تتحدى العملية اإلنمائية في وتواتر الكوا
للقمة العربية األولى بشأن التنمية                     المنطقة واستتباعا  

دت هذه وقد  .االجتماعية واالقتصادية م               اعت 
االستراتيجية بعنوان االستراتيجية العربية للحد من 

ديسمبر /في كانون األول، 2020-2010 مخاطر الكوارث
 :109ينغرض تهدف إلى تحقيقوهي  ،2010
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وخصائص استراتيجية ومجاالت  ةرؤي وضع •
أساسية لتنفيذ الحد من مخاطر الكوارث في 

 المنطقة العربية؛

تعزيز اآلليات المؤسساتية وآليات التنسيق  •
وترتيبات الرصد لدعم تنفيذ االستراتيجية على 

المستويات اإلقليمية والوطنية والمحلية من خالل 
 إعداد برنامج عمل. 

اء العرب المسؤولين عن شؤون مجلس الوزروجدد 
االستراتيجية في القمة العربية  التأكيد على البيئة

الثانية للتنمية االجتماعية واالقتصادية في كانون 
المجلس االقتصادي عليها صادق ثم  ،2011يناير /الثاني

واالجتماعي في جامعة الدول العربية في دورته 
على أعلى  تمد      واعت   ،2011سبتمبر /في أيلولالمنعقدة 

المستويات السياسية في قمة رؤساء الدول في بغداد 
2012مارس /في آذار

تم تصميم االستراتيجية  .110
الستكمال الجهود القائمة والمستمرة في عملية الحد 
من مخاطر الكوارث التي تبذلها المؤسسات الوطنية 
                                                  والمنظمات اإلقليمية في المنطقة العربية. وترك ز على 

لحد من المخاطر ل حدعلى ال ةة والقدرزيز المعرفتع
القدرة على  زيادةالخسائر الناجمة عن الكوارث و من

       ، رك ز 2015إلى  2010الصمود. وفي الفترة الممتدة من 
بات شركاء التنفيذ في االستراتيجية على المقار

المخاطر الناشئة  الحد منالمتعددة القطاعات بهدف 
بما يتماشى مع  2020في المنطقة العربية بحلول عام 

األولويات العالمية التي حددها إطار عمل هيوغو 
جامعة الدول  وكانتهداف اإلنمائية لأللفية. األو

هذه االستراتيجية  قد قادت عملية صياغةالعربية 
بالتعاون مع المكتب اإلقليمي للدول العربية  هاوتنفيذ

التابع لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 
اهمة العديد من المعاهد التقنية اإلقليمية وبمس

ووكاالت األمم المتحدة والبنك الدولي واالتحاد 
الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

اعتماد  وأعقبوشبكات المجتمع المدني. 
االستراتيجية وضع برنامج عمل تفصيلي لتنفيذ 

ية ، وافقت جامعة الدول العرب2011. وفي عام هاأولويات
على إنشاء مركز عربي للوقاية من الزالزل        أيضا  

 .111الجزائر مقرهالكوارث الطبيعية األخرى وو

بالتعاون  ،، عقدت جامعة الدول العربية2015في عام 
 ،مع مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

 إطار إلى إدخال يهدف         عربيا            إقليميا            اجتماعا  
تعراض وتحديث اسكما إلى سنداي إلى المنطقة 

 االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 
من أجل ضمان اتساقها مع إطار سنداي  2015-2030

 .112األخرىوااللتزامات اإلقليمية 

بالتنسيق مع مكتب  ،، استضافت قطر2017مايو /في أيار
األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وجامعة الدول 

العربي الثالث بشأن الحد المؤتمر التحضيري  ،العربية
من مخاطر الكوارث وذلك قبل ثالث أسابيع من انعقاد 

 ،في كانكون للحد من مخاطر الكوارثالمنتدى العالمي 
في ظل تمثيل واسع للحكومات العربية  المكسيك.

والمنظمات اإلقليمية والدولية والمجتمع المدني 
ر والقطاع األكاديمي والشباب، ختم المندوبون المؤتم

إعالن الدوحة للمنتدى العالمي الخامس بشأن "باعتماد 
               الذي يرك ز على  "الحد من مخاطر الكوارث

االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث لعام 
مع تشديد كبير على مواءمة الجهود اإلقليمية مع  2030
دعا اإلعالن إلى اعتماد االستراتيجية . 113سندايإطار 

ووضع  2030ن مخاطر الكوارث العربية بشأن الحد م
برنامج عمل مع أولويات واضحة تتماشى مع إطار 

 الفترة ها فينتائجسنداي على أن تظهر أولى 
دعا إلى دور أقوى للعلوم والتكنولوجيا كما  .2018-2020

                                                    في المنطقة العربية بما ينسجم مع حملة عالمية ا طل قت 
للحد من مخاطر مكتب األمم المتحدة في مؤتمر 

إعالن         . ورك ز 2016يناير /الكوارث في كانون الثاني
ق علمي لتمثيل كل الدوحة                                            على الحاجة إلى تعيين منس 

بلد في المجلس االستشاري العربي للعلوم والتكنولوجيا 
2015 نوفمبر/الذي أنشئ في تشرين الثاني

114. 
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 ة لعملية ياألدوات والمكونات السياس .2

ر المناخ               تغي 

 اتفاق باريس (أ)

بتنفيذ تدابير تخفيف          عالميا                          س اتفاق باريس التزاما  يعك
إلى ات االحتباس الحراري اآلثار للحد من انبعاثات غاز

االحترار العالمي  الحد منو ،                    مستويات آمنة نسبيا  
بدرجتين مئويتين على أمل المزيد من االنخفاض إلى 

ف وتخفيف آثار  ،درجة مئوية 1.5                                   وتنفيذ تدابير التكي 
ر المن ومما ال شك فيه . 115الموارد الماليةوضمان اخ،           تغي 

 ستؤثر الجديدة هومتطلبات تنفيذهذا االتفاق أحكام  أن
صلة بها                                                         على حوكمة المناخ العالمية واآلليات المالية المت 

الوطنية  اتالتنفيذ. وبالتالي، ستؤثر على المناقش طرقو
عن أفضل طريقة الصلة ذات لمناخ والخطط بشأن ا

البشرية حتباس الحراري عاثات غازات االانب الحتساب
المنشأ وعمليات اإلزالة الموافقة لمساهماتها المقررة 

. على سبيل المثال، ينبغي أن تعزز                المحددة وطنيا  
الحكومات المتقدمة والنامية على حد سواء السالمة 
البيئية والشفافية والدقة واالكتمال وقابلية المقارنة 

في  اإلذدواجيةتفادي  تحرص علىأن و ،واالتساق
اإلبالغ عن تخفيض االنبعاثات وفق التوجيهات 

في اتفاقية األمم المتحدة  المعتمدة في مؤتمر األطراف
 ينعاالمخططين وص كون على. لذلك، سياإلطارية

القرارات تنسيق السياسات  متخذيالسياسات و
وتنفيذ  ،تشغيلهاوالمشتركة بين القطاعات وتصميمها 

لمساهمات تخفيف المدرجة في االف و              مشاريع التكي  
لبلدان امن المرجح أن تواجه و.                        المقررة المحددة وطنيا  

أكبر  السياسية منذ التسعينيات، هابسبب مواقف ،النامية
التحديات جراء نظمها السياسية واقتصاداتها الضعيفة 

ية والمالية واإلدارية وقدراتها التقن ةحوكمسوء الو
طي هذه العوائق في البلدان          يتطل ب تخو .116المحدودة

النامية إصالحات سياسية وتغييرات في الحوكمة 
والعمليات  التفاعالت الديناميكيةو لجهات الفاعلةا)

                     فضال  عن الدعم المالي  ،(وغيرها الشبكاتونموذج 
 والتقني من البلدان المتقدمة. 

للتوقيع               منه، مفتوحا   20كان اتفاق باريس، وفق المادة 
 22مم المتحدة في نيويورك من في مقر األ

من قبل  2017أبريل /ننيسا 21إلى  2016أبريل /نيسان
الدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية 

األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 
ر المناخ. و  194 كان، 2017يونيو /حزيران 16 في               تغي 

ع        طرفا   ليه. صادق ع    ا  طرف 148على االتفاق و        قد وق 
عوبلغ عدد البلدان العربية الم        بلدا   21 ة على االتفاق    وق 

                         وتجدر اإلشارة إلى أن ه من . 117      بلدا   11عليه  ةصدقالمو
م مساهماته المقررة المحددة         عربيا         بلدا   19أصل                                قد 
صلة بالحد           وأهدافا      ا  بلدان خطط 8، أدرجت        وطنيا                مت 

 .118بياناتهامن مخاطر الكوارث في 

اإلطارية العربية للتعامل مع قضايا خطة العمل  (ب)
ر المناخ   2020-2010             تغي 

ر المناخي  د اإلعالن الوزاري العربي حول التغي                                                 يشد 
ر المناخ  2007الصادر في عام                                 على األثر المحتمل لتغي 

ة لتحقيق التنمية                               والحاجة إلى اتخاذ تدابير ملح  
المستدامة. وتاله وضع خطة العمل اإلطارية للتعامل 

ر المناخمع قض 2010-2020                 ايا تغي 
ت تحت  119                التي أعد 

رعاية جامعة الدول العربية بالشراكة مع المنظمات 
العربية اإلقليمية. تم تصميم اإلطار لتعزيز قدرات 

اتخاذ التدابير المناسبة في مجالي على البلدان العربية 
ف والتخفيف و ر المناخ على ا                  التكي                               لتعامل مع قضايا تغي 

اف التنمية المستدامة في المنطقة تحقيق أهد عند
العربية. ويمكن تحقيق ذلك من خالل تمكين البنى 

القطاعات االقتصادية من واالجتماعية والمؤسساتية 
ر المناخ ووضع السياسات والبرامج ل  لحد                                                تقييم آثار تغي 
ر  ف مع اآلثار المحتملة لتغي                                                 من االنبعاثات والتكي 

هداف اإلعالن تتبع خطة العمل مبادئ وأ 120المناخ
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ر المناخي   نص. وت(2007)                                   الوزاري العربي حول التغي 
 :ما يلياألهداف االستراتيجية لخطة العمل على 

ر المناخ و الحد من .1  ستعداداالرفع                     مخاطر تغي 
 لمواجهة آثاره المحتملة من خالل برامج 

ف  .                التخفيف والتكي 

الحفاظ على الموارد الطبيعية والبشرية وضمان  .2
 .ة الئق للمواطنين العربستوى معيشم

التنمية المستدامة في الدول  اإلسراع في تحقيق .3
 .فيها األهداف اإلنمائية لأللفية العربية بما

تقوية وبناء القدرات المؤسساتية الوطنية  .4
ر المناخ والت ف                                            واإلقليمية للتعامل مع قضايا تغي       كي 

صلة بالطقس والمناخ  .                                  مع الكوارث المت 

تحفيز التعاون اإلقليمي تأمين ظروف مؤاتية ل .5
 والدولي الضروري لدعم البرامج الوطنية. 

 الحد منتتطرق الخطة إلى آثار المناخ والحاجة إلى 
تشدد على وهي المناخ. ب المتصلة كوارثالمخاطر 
ي بين أطر  التناغمأوجه  ر المناخ         عمليت  ف مع تغي                          التكي 

إدماج  ، وبالتالي ضرورةوالحد من مخاطر الكوارث
صلة  الحد                                           من مخاطر الكوارث في كافة البرامج المت 

ف بناء وتقوية التعاون مع كما تدعو إلى  .        بالتكي 
االستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث على 

واستخدام  ،المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية
من مخاطر الكوارث في  حداآلليات والقدرات لل

ف وتنفيذه ا. وتقر الخطة                               التخطيط لبرامج التكي 
أنشطة  ةبأهمية الحد من مخاطر الكوارث وتدرج أربع

ر المناخ: في مجاليمكن تنفيذها  ف مع تغي                           التكي 

 .تنفيذ ومتابعة إطار عمل هيوغو .1

كافة  إدماج عملية الحد من مخاطر الكوارث في .2
ف صلة بالتكي   .                         البرامج المت 

 بناء وتقوية التعاون مع مكتب األمم المتحدة  .3
 على المستويين  مخاطر الكوارث للحد من

 .الوطني واإلقليمي

 اآلليات والقدرات للحد من  استخدام .4
  مخاطر الكوارث في التخطيط لبرامج

ف  وتنفيذها.        التكي 

دت الخطة برامج لمجاالت التركيز والقطاعات و                                            حد 
ن في   . 2 الجدول                        المعنية كما هو مبي 

         مؤخرا  اإلطارية العربية دمجت خطة العمل أ
صلة بإطار سنداي وخطة                                               عناصر وتدابير إضافية مت 

أهداف ما تضمنته من و 2030 لعام التنمية المستدامة
لالستعراض من              تخضع حاليا   وهيالتنمية المستدامة. 

أجل تجميع البرامج المرتبطة بتنفيذ المساهمات 
م ال                المحددة وطنيا   قية األمم المتحدة تفا            التي تقد 

ر المناخ  التفاق باريس.         تنفيذا                            اإلطارية بشأن تغي 

ر الدعم                                                  يعتمد النجاح في تنفيذ خطة العمل على توف 
ر المناخ.  كافيالفني والمالي ال                                للتعامل مع قضايا تغي 

ويمكن للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة أن تدعم 
 التنمية المستدامة في الخطة. على سبيل المثال، 
ر المناخ بالتفصيل في كافة                                                   ال بد من تقييم آثار تغي 

ظم البيئية والمجتمعات. لكن من دون                القطاعات والن  
إنشاء البنى التحتية المؤسساتية والقدرات الفنية 

ر المناخ  نماذج المناخ والمعرفة )                           المناسبة بشأن تغي 
                 لن تتكل ل الجهود  (وغيرهاوالخبرة والبيئة التمكينية 

من الضروري البناء واالستدامة. تتحقق ال بالنجاح و
على األطر اإلقليمية القائمة واستخدام قدرات 
                                             المنظمات اإلقليمية لتشك ل آليات دعم للبلدان. 

على الصعيد اإلقليمي لبناء القدرة حثيثة ذلت جهود    ب  
ة بالمناخ. رتبطاألخطار الم واجهةمالصمود في على 

مت مبادرة ر يكار أدوات التقييم                                على سبيل المثال، قد 
ر المناخ وتقييم قابلية                                                      المطلوبة للتعامل مع آثار تغي 

من  ، وذلك                                     التأث ر والربط بالحد من مخاطر الكوارث
د لدعم السياسات اإلقليمية                                               أجل تقديم تقييم موح 

ر المناخ. ف مع تغي                               حول التكي 



37 

 

ر المناخبرامج خطة العمل اإلطارية ال .2 الجدول                                     عربية للتعامل مع قضايا تغي 

 القطاعات عناصر البرنامج 

        التكي ف

قابلية تأثر التنمية االقتصادية لإعداد تقييم  •
ر المناخ في المنطقة                                     واالجتماعية بتغي 

ف في مختلف القطاعات •                                           وضع استراتيجيات التكي 

إعداد استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث  •
 وتنفيذها

 المياه واألراضي؛ ود الجويةالمناخ واألرصا
؛ الزراعة والغابات؛ والتنوع البيولوجيو
السكان والمستوطنات ؛ والبناء؛ والصناعةو

والبحار والمناطق ؛ الصحة العامة؛ والبشرية
 الساحلية

  التخفيف والتمويل

 حتباس الحراريتقييم انبعاثات غازات اال •
القطاعية والوطنية ومعدل نموها في مختلف 

 اتالقطاع

رصد وتقييم خيارات التخفيف في مختلف  •
 القطاعات

 وضع استراتيجيات وسياسات وبرامج التخفيف  •

الزراعة ؛ والمياه واألراضي والتنوع البيولوجي
 والبناء؛ النقل؛ والطاقة؛ والصناعةو ؛والغابات

 المسائل العامة

 ياتالسلوك حسينرفع الوعي وت •

 تعزيز الحوار وبناء الشراكات •

 راتبناء القد •

 رفع الوعي وتحسين السلوكيات 

طة •                                 إنتاج مواد علمية وإعالمية مبس 

 تدريب الطاقم اإلعالمي •

 توعية العامةللبرامج إعداد  •

 عالماإل

استعراض وتحديث التشريعات القائمة لتعكس  •
ر المناخ                    قضايا تغي 

                                         إنشاء بيئة تشريعية تمك ن التعاون الثنائي  •
 ر المناخ                                والمتعدد األطراف بشأن قضايا تغي  

 التطوير التشريعي

األدوات المالية لتشجيع االستثمار في استخدام  •
كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا 

 اإلنتاج النظيف

 السياسات والعمليات المالية

 .Haddad, 2009 المصدر:

 

 دور مجموعة التفاوض العربية في عمليات  ج()
ر المناخ العالمية                       تغي 

أعضاء في )       بلدا   22موعة العربية من تتألف المج
. تعتمد اقتصادات بعض هذه (جامعة الدول العربية

سيما  ال ،على قطاع الطاقة األحفورية                البلدان كثيرا  
ر  يشكلالنفط. و                                  اإلعالن الوزاري العربي حول التغي 
مد في عام المناخي األساس للتدابير  ،2007                     ، الذي اعت 

العربية في التعامل ة ويعكس موقف المجموعة لالحقا
ر المناخ                  وانطالقا  من موقف . 121                     مع قضايا تغي 
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ها المجموعة العربية   مع مجموعة                    المعلن عن تواؤم 
بانتظام تصميمها على السعي  ؤكدتفهي والصين،  77الـ 
ر المناخ في كافة إلى                                                 تحقيق ما يلي: تضمين قضايا تغي 

وتشجيع  ؛السياسات القطاعية الوطنية واإلقليمية
فتدابير الوطنية واإلقليمية ال مع المناخ             على التكي 

ر إنتاج )واعتماد برامج التخفيف من اآلثار  ؛        المتغي 
وتنويع  ،وتحسين كفاءة الطاقة ،واستخدام وقود أنظف

ف متماشية  ؛(وغيرها ،مصادر الطاقة                              واعتماد تدابير تكي 
ي والقضاء على مع النمو االجتماعي واالقتصاد        تماما  
إلى المجموعة العربية افة إلى ذلك، تدعو إض .122الفقر

ر المناخ.                                        العمل الطموح والسريع على تغي 

والصين والمجموعة العربية  77تتفق مجموعة الـ و
على المبادئ العامة التي ترتكز عليها مواقف الدول 
ر المناخ. أوال ، الحرص                                                النامية خالل مفاوضات تغي 

بموجب على استمرار العملية المتعددة األطراف 
ر المناخ.                                                  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغي 

، الحفاظ على مبدأ المسؤولية المشتركة لكن        ثانيا  
مع التركيز المتواصل  ،المتباينة والقدرات الخاصة

بموجب  هاالبلدان المتقدمة بالتزامات وفاءعلى 
، تعتبر التنمية أساسية للبلدان    ا  بروتوكول كيوتو. ثالث

من  المطروحةمواجهة التحديات المحلية النامية ل
، يعتبر الحصول على                          عدم مساواة وفقر. وأخيرا  

 إذا                                             التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات أساسيا  
ما أرادت البلدان النامية تحقيق أولوياتها االجتماعية 

ر المناخ. لدىواالقتصادية                              مواجهة تحديات تغي 

الجزائر )لعربية دعم بعض البلدان ايإضافة إلى ذلك، 
 (والجمهورية العربية السورية والسودان ومصر

  مجموعة البلدان النامية المتقاربة التفكير
(Like Minded Developing Countries) لتي تم تأسيسها ا

مبادئ توجيهية أساسية.  ةوتعمل وفق ثالث        مؤخرا  
تقليص جهود البلدان  القضاء على الفقر وعدم      أوال ، 

، بذل                           التنمية المستدامة. ثانيا  حقيق تالنامية في 
الجهود لزيادة التزام البلدان المتقدمة بتأدية واجباتها 

                                       تجاه اتفاق باريس من حيث تسل م القيادة 
لبلدان النامية جهود افي تخفيض االنبعاثات ودعم 

ف والتخفيف من اآلثار. ثالثا   ،                                           في مجال التكي 
على البلدان                    التي يمكن أن ت فرض  ودالتخفيف من القي

النامية مع االلتزام التام بمبدأ المسؤوليات المشتركة 
 لكن المتباينة.

في المنطقة العربية  األمن المائي ةاستراتيجي (د)
 وخطة العمل ذات الصلة 2010-2030

اعتمد المجلس الوزاري العربي للمياه االستراتيجية 
لمواجهة في المنطقة العربية العربية لألمن المائي 

حديات واالحتياجات المستقبلية المتعلقة الت
تحدد و. 2011يونيو /في حزيرانبالتنمية المستدامة، 

االستراتيجية أبرز القضايا التي تواجه المنطقة 
 :123ما يلي ومختلف أولويات العمل مع التركيز على

 ،أولويات التنمية االجتماعية واالقتصادية •
 الوصول إلى إمدادات المياه والصرف         تحديدا  
 ،والتمويل واالستثمار ،والمياه للزراعة ،الصحي

 ،والموارد المائية غير التقليدية ،والتكنولوجيا
 واإلدارة المتكاملة للموارد المائية؛

صلة بإدارة الموارد  األولويات السياسية •                         المت 
المائية المشتركة وحماية الحقوق العربية في 

 تلك الخاضعة لالحتالل؛         تحديدا  و ،المياه

 ،المرتبطة ببناء القدرات لويات المؤسساتيةاألو •
 المبادراتاعتماد البحوث وإجراء و ،ورفع الوعي

 التشاركية التي تضم المجتمعات المدنية. 

في المنطقة ألمن المائي اتضع خطة عمل استراتيجية 
لخمس سنوات من          ملموسا                        العربية جدوال  زمنيا  

األنشطة المحددة الواجب تنفيذها إلنجاح 
ب التقدم المحرز اال                                          ستراتيجية مع مؤشرات لتعق 

                       . وترك ز خطة العمل على هاباتجاه تحقيق أهداف
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المستوى اإلقليمي لكن مع تحديد األولويات وفق 
األهداف واألولويات الوطنية. وتتمحور خطة العمل 

أنشطة  منهافي كل  تندرجحول ستة مواضيع 
 ومخرجات وأهداف وغايات كبرامج فرعية: 

ثة بشأتعزيز ت .1 ن وضع المياه                            وفير المعلومات المحد 
 .في المنطقة العربية

 .دارة المتكاملة للموارد المائيةتحسين تنفيذ اإل .2

 تعزيز القاعدة العلمية والتكنولوجية  .3
 .والصناعية

 .زيادة التمويل للمشاريع المائية .4

ف معهتعزيز القدرة على  .5 ر المناخ والتكي   .                               تقييم تغي 

لحقوق العربية في المياه في إنشاء آليات لحماية ا .6
 الموارد المائية المشتركة. إطار 
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ر المناخ والحد من مخاطر أ .3                                        دوات تقييم تغي 

 الكوارث ونتائجه وفرص التكامل بينهما
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ر المناخ والحد من مخاطر أ .3                                        دوات تقييم تغي 

 الكوارث ونتائجه وفرص التكامل بينهما

 أدوات التقييم ألف.

ر المناخ وقابلية أدوات تقييم آثا .1                         ر تغي 

ر به            التأث 

ن الفصالن السابقان  المتكاملة في  الطرقاب يغ                     بي 
ر المناخ وقابلية التأث ر به في المنطقة                                                        تقييم آثار تغي 

معظم العمل السابق على دراسات  وقد قامالعربية. 
ق وعلى المستوى المحلي عبر                                              ت جرى على نطاق ضي 

ة لدراسة قضية تصغير نطاق نماذج المناخ العالمي
صلة أساسا   بتوفير الموارد المائية والتوازن                      معينة مت 

رات في تساقط األمطار والحرارة. ولم                                                 من حيث التغي 
ل سوى جهود ضئيلة جدا   الستخدام مخرجات                             ت بذ 

رات في األوجه      تغي  ال محاكاةنماذج المناخ اإلقليمية ل
والجريان  ،المجرى المائي اتدفقتالهيدرولوجية مثل 

والظواهر المتطرفة  ،والفيضانات الخاطفة ،السطحي
أن تتسبب بأضرار في  ظواهر. يمكن لهذه الوغيرها

المناطق الحضرية والمستوطنات البشرية واألراضي 
تم وبل العيش الريفية والناس بشكل عام.              الزراعية وس  

لى إ          استنادا   "ماذا لو"استخدام سيناريوهات 
رات عشوائيحصول افتراضات  ة في المعايير               تغي 

اآلثار ووضع تدابير  محاكاةالهيدرولوجية والجوية ل
مع هذه اآلثار في خطط عامل سياسية تساعد على الت

ل أي  ف والتنمية الوطنية. إضافة إلى ذلك، لم ت بذ                                                        التكي 
جهود إلجراء تقييم متكامل لهذه اآلثار وقابلية التأثر 

صلة بها في الب لدان                                         االجتماعية واالقتصادية المت 
 إطار منهجي مشترك.  وفقالعربية 

على هذا التحدي، دعا اإلعالن الوزاري العربي       ردا  و
ر المناخي الذي اعتمده مجلس الوزراء                                               حول التغي 

العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته التاسعة 
إلى تطوير ونشر  ،2007ديسمبر /في كانون األول ةعشر

ر المناخ على الموارد                                منهجيات وأدوات لتقييم أثر تغي  
ف                المائية دعما                                      لصياغة استراتيجيات وتدابير للتكي 
مع أهداف التنمية االقتصادية     ا  ممتماشية تما

 281واالجتماعية. ونتيجة لذلك، اعتمدت اإلسكوا القرار 
في دورتها الوزارية الخامسة والعشرين التي  (25-د)

األمانة بة       مطال   ،2008مايو /انعقدت في صنعاء في أيار
                                             بإعداد تقييم لقابلية تأث ر التنمية االقتصادية التنفيذية 

ر المناخ اإلقليمي مع التركيز تحديدا                                                        واالجتماعية بتغي 
أن على على موارد المياه العذبة. وأدى ذلك إلى االتفاق 

األمم المتحدة وجامعة الدول العربية تتعاون 
اد في إعد التابعة لكل منهمامنظمات المتخصصة الو

ر المناخ على الموارد المائية. لتقييم                                                    قابلية التأث ر بتغي 
 وأدت هذه العملية إلى تنفيذ مبادرة ريكار.

ضمن أنشطة ريكار، تم جمع قواعد بيانات الخسائر 
لتحديد  عينةالناجمة عن الكوارث في بلدان عربية م

صلة                                             وتقييم االتجاهات التاريخية للكوارث المت 
 رها االجتماعية واالقتصادية.بالطقس والمناخ وآثا

أبرز المعايير مثل نوع وأشتمل هذا المسح على 
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الكارثة وتواترها والبصمة المكانية لتواتر الكارثة 
الزمنية والوفيات  هاسلسالالكوارث و واتجاه

والبنى التحتية والخسائر  الممتلكاتوالخسائر في 
 ع المكاني. ياالقتصادية والتوز

ز مكونات منهجية ريكار يعرض هذا الفصل أبرو
ص عن المخرجات والمؤشرات المتوقعة     ا        وملخ 

للحوادث المناخية القصوى وتفاصيل وتحليل 
عة من البلدان.                                                  المعلومات عن خسائر الكوارث المجم 

سيتم استخدام قواعد البيانات التاريخية وتحليل و
االتجاهات والتوزع المكاني لتواتر الكوارث وحدوثها 

عة المناطق الساخنة للتأكيد على  ر           المتوق             بسبب تغي 
المناخ في المستقبل. إضافة إلى ذلك، سيتم اختبار 
عة على مؤشرات الظواهر  ر المناخ المتوق                                                 آثار تغي 

المتطرفة لتحديد مناطق الخطر المرتفع والمنخفض 
                                               لحدوث الكوارث على المدى الطويل. وقد ت مك ن هذه 

أدوات نمذجة  المقاربة العلماء والباحثين من ربط
المناخ بمعايير خسائر الكوارث بطريقة متكاملة عندما 

ر المن اخ متوفرة                                      تكون قواعد البيانات ونمذجة تغي 
 ريكار.  فيبسهولة كما هو الحال 

 في إطار مبادرة                               ات بع التقييم المتكامل المعتمد 
جة طريقةريكار  . (Step wise approach   ٍ  )        متدر 

ن تقييم األثر عل ى استحداث نماذج                          ويقوم مكو 
رة النطاق بشكل ديناميكي  ،                                          مناخية إقليمية مصغ 

ي المجال العربي الشرق األوسط وشمال /                   تغط 
. المناخ العالميةمن سلسلة من نماذج  ، وذلكأفريقيا

النماذج  لوضعستخدم هذه المخرجات كمدخالت    ت  و
الهيدرولوجية اإلقليمية والنماذج الهيدرولوجية 

في المنطقة  عينةألحواض م المرتكزة على األحواض
تقييم ل ستخدم مخرجات هذه النماذج   ت  العربية. ثم 

ر اإلقليمي  مقاربة متكاملة للخرائط  وفق                       قابلية التأث 
ن  التقييم المتكامل  . ويربط7 الشكلفي              كما هو مبي 

ر المناخ بتقيي        تقييم  الناتج عن ذلك  م قابلية                        آثار تغي 
ر االجتماعي واالقتصادي والبيئي. ويمكن                                            التأث 

التقييم المتكامل هذه لدعم سياسات  طريقةتطبيق 
ر المناخ ف مع تغي  وتدابيره واستراتيجياته                         التكي 

عملية صنع السياسات في على نحو أقل لدعم و
في بعض  ،مجال الحد من مخاطر الكوارث

 المقاييس المناسبة للدقة المستخدمة 
 ي التحليل. ف

 منهجية التقييم المتكامل في ريكار .7 الشكل

 
 .2011اإلسكوا، المصدر: 
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 النمذجة المناخية اإلقليمية (أ)

ذة في إطار ريكار  ر المناخ المنف                                                    ترتكز إسقاطات تغي 
 على مساري تركيز تمثيليين: السيناريو المتوسط 

RCP 4.5 مور على حالهاسيناريو بقاء األو RCP 5 هو و
الهيئة  هذين السيناريوهين األسوأ. وضعتالسيناريو 

ر المناخ واستخدمتهما                                                     الحكومية الدولية المعنية بتغي 
لدعم النمذجة المناخية العالمية واإلقليمية في تقرير 

تم توليد مخرجات النمذجة والتقييم الخامس. 
 كم 50 ×كم  50ريكار بمقاييس إطار المناخية في 

 المناخية النمذجة مخرجات على النتائج وترتكز
 لألرصاد السويدي المعهد عن الصادرة اإلقليمية
النموذج الجوي  باستخدام والهيدرولوجية الجوية

 .RCA4 (Rossby Centre)اإلقليمي الرابع لمركز روسبي 

ذة                                            أظهرت النمذجة المناخية اإلقليمية المنف 
ر المإطار في  ناخ على المنطقة                     ريكار آثار تغي 

 وأشارت  ،العربية التي تعاني من ندرة المياه
إلى ارتفاع الحرارة وانخفاض تساقط         أساسا  
ن في الشكلين  .124األمطار  . 9و 8                        كما هو مبي 

ر في هذه المعايير المناخية و                                                 تم تحديد تأثير التغي 
عة في منتصف القرن                                              عبر مقارنة الفترات المتوق 

  (2100-2081)لقرن وفي نهاية ا (2046-2065)
ظهر (2005-1986)مع الفترة المرجعية            . وي 

ر العام في الحرارة في نهاية القرن                                           التغي 
 في متوسط درجة الحرارة السنوية           ارتفاعا  

 درجات مئوية  3إلى  1في المنطقة العربية بـ 
 درجات مئوية  5إلى  2وبـ  RCP 4.5وفق 
  .RCP 8.5وفق 

ر الحرارة في الفتر .8 الشكل  الفترة المرجعية بمقارنة  2100-2081و 2065-2046 تين                      تغي 

 RCP 8.5و RCP 4.5 بحسب كل من السيناريوهين 1986-2005
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 ةالعربي المنطقةفروقات إقليمية كبيرة في  تظهرلكن و
يشهد وف فس. RCP 8.5و RCP 4.5ين هفي السيناريو

ساحل المتوسط الشرقي وشمالي أفريقيا عامة 
 2.5ارتفاعات في متوسط درجات الحرارة بما يقارب 

لدرجة مئوية  في قصى األرتفاع اال                ويتوقع أن يسج 
درجة مئوية في منطقة األطلس  3.4 هذه المنطقة وهو

في  في المغرب والصعيد وشبه جزيرة سيناء الجنوبية
المتوقع أن في درجات الحرارة على أما االرتفاع األ. مصر
الجزء الشمالي الشرقي لشبه الجزيرة العربية  هيشهد
في حوض دجلة وسيحدث درجة مئوية  4.2يناهز فس

ع                                                      والفرات العلوي. وفي بلدان جنوب الصحراء، من المتوق 
درجة  4.0و 3.5أن يتراوح ارتفاع درجات الحرارة بين 

درجة  4.2قة، تبلغ وستحدث أكبر زيادة في المنطمئوية. 
المنطقة الممتدة من شمال الحجاز إلى جنوب  فيمئوية، 
زيادات تدريجية ستشهد شبه الجزيرة العربية واألردن. 

في متوسط درجات الحرارة على المدى الطويل خالل 
درجة مئوية  24، لتصل إلى الحادي والعشرين القرن

ذا درجة مئوية. وه 25، وربما تصل إلى 2100بحلول عام 
ع أن                                                      يؤكد الدراسات السابقة التي أظهرت أن  من المتوق 

يزداد متوسط درجات الحرارة على المدى الطويل 
درجة مئوية  23.1في منطقة الخليج، لتصل إلى           تدريجيا  

رجة مئوية في د 23.9وفي عشرينيات هذا القرن، 
 .125سبعينياتالرجة مئوية في د 25.1و ،ربعينياتاأل

فض متوسط تساقط األمطار من المتوقع أن ينخو
على المنطقة العربية بشكل عام خالل القرن الحادي 

                                                والعشرين، ولكن سيكون هناك تقل ب مكاني كبير. على 
ن  ين همن السيناريو        أن كال   9 الشكل                   سبيل المثال، يبي 

إلى انخفاض متوسط التساقط الشهري الذي يشير 
ملم في المناطق  8-10إلى  بحلول نهاية القرن يصل

الساحلية، وال سيما حول جبال األطلس في الغرب 
واألحواض العلوية لنهري دجلة والفرات في الشرق. 

رات في تساقط األمطار  رات ب                                     وترتبط هذه التغي            التغي 
جميع  ستشهدفي الجريان السطحي وتوافر المياه. و

          ، تقل بات تهاجغرافينوع ت، بسبب ةالعربي منطقةأنحاء ال
بين مختلف المناطق الفرعية، وسيكون             كبيرة جدا  

ر المناخ الذي يتجلى في في                  التغيير ملموسا                                   معدل تغي 
 .زيادة تواتر الظواهر المتطرفة

ر متوسط تساقط األمطار الشهري  .9 الشكل  2100-2081و 2065-2046تين لفترفي ا                                تغي 

 RCP 8.5و RCP 4.5 بحسب كل من السيناريوهين 2005-1986 الفترة المرجعيةبمقارنة 

 
 .ESCWA and others, 2017a :المصدر
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 المؤشرات المناخية القصوى (ب)

ع المؤشرات المناخية القصوى   ،في ريكار      أيضا                                    تم توق 
إلى المؤشرات التي وضعها فريق الخبراء           استنادا  
رات المناالمعني  وهو فريق خ ومؤشراته،                     بتحديد تغي 

لجنة علم المناخ تحت رعاية المنظمة لعمل مشترك 
العالمية لألرصاد الجوية. وستؤثر أنواع الظواهر 
من                                              المتطرفة على المنطقة العربية وستختلف كثيرا  

ر في                                                منطقة فرعية إلى أخرى. وشملت مؤشرات التغي 
وأيام الصيف  ،درجات الحرارة مؤشر مدة موجة البرد

 40درجة مئوية و 35 تزيد عن رجة حرارة قصوىمع د
مؤشرات  أماستوائية. االليالي الو ،درجة مئوية

الحد فشملت تساقط األمطار المتوقعة في ريكار 
وأيام تساقط األمطار  ،األقصى لطول موجة الجفاف

وأيام  ،(ملم 10التي تزيد عن أو تساوي )الغزيرة 
 عن أو تساوي التي تزيد)    ا  دتساقط األمطار الغزيرة ج

 .126ومؤشرات أخرى ،(ملم 20

ن و ر في أيام الصيف مع حرارة  10 الشكل      يبي                                 التغي 
تين للفتر (SU40)درجة مئوية  40 قصوى تزيد عن

مقارنة مع الفترة المرجعية  2100-2081و 2046-2065
. RCP 8.5و RCP 4.5السيناريوهين  وفق 1986-2005

في منطقتي الصحراء        قويا                          وتكشف النتائج احترارا  
وفق وشبه الجزيرة العربية الوسطى الكبرى 

مما يشير إلى أن ارتفاع درجات  ،RCP 8.5 السيناريو
الحرارة القصوى في المناطق الساحلية سيكون أقل 

 وفقمنه في األجزاء الوسطى من المنطقة 
 .127ينهالسيناريو

ر في  .10 الشكل  تينللفتردرجة مئوية(  40في السنة )تزيد عن                    األيام الحارة جدا  عدد            التغي 

 بحسب كل من  2005-1986مقارنة بالفترة المرجعية  2100-2081و2046-2065

 RCP 8.5و RCP 4.5 السيناريوهين

 .ESCWA and others, 2017a المصدر:
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ر في الحد األقصى  .11 الشكل  2065-2046 تينالسنة للفترفي أيام الجفاف المتتالية لعدد                       التغي 

 RCP 8.5و RCP 4.5 بحسب كل من السيناريوهين 2005-1986الفترة المرجعية بمقارنة  2100-2081و

 
  .ESCWA and others, 2017a المصدر:

ر في عدد أيام  .12 الشكل الفترتين في  (ملم 20 من في السنة )أكثر ألمطارالشديد لتساقط ال                    التغي 

 بحسب كل من السيناريوهين 2005-1986مقارنة بالفترة المرجعية  2100-2081و 2046-2065

RCP 4.5 و RCP 8.5 

 
 .ESCWA and others, 2017a :المصدر
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معدالت  تشير اإلسقاطات إلى تباين كبير في
في المنطقة. وتظهر ألمطار ل المتطرفتساقط ال

توقعات الحد األقصى لطول موجة الجفاف اتجاهات 
مع زيادة عدد األيام الجافة     ا  نحو ظروف أكثر جفاف

لبحر األبيض في منطقة اعلى وجه التحديد 
األجزاء الغربية والشمالية من شبه  وفي المتوسط

. (11 الشكل)الجزيرة العربية بحلول نهاية القرن 
ويدل ذلك على أن موسم الجفاف الصيفي يمتد في 

الطول خاصة في هذه المناطق. وتظهر بعض 
المناطق في الجزء األوسط والشرقي من شمال 

في أيام الجفاف المتتالية. وال بد     ا  ضأفريقيا انخفا
من استكمال نتائج هذا المؤشر بمعلومات إضافية، 

لى فترة جفاف أقصر ال تستبعد حيث أن اإلشارة إ
اختبار مؤشرات  لدىحدوث زيادة في تواتر الجفاف 

 أخرى متصلة بالجفاف.

الشديد  تساقطالأليام نتائج العدد السنوي تشير 
نة في  (ملم 20 أكثر من)ألمطار ل إلى  12 الشكل            المبي 

 وهوكثافة بلممطرة األيام اعدد انخفاض إجمالي 
نهاية القرن. ويمكن أن  دعن في المنطقةالمتوقع 

المتتالية  المطرتكون المؤشرات المتعلقة بأيام 
ملم  20 تزيد عن أمطارفيها تساقط ت التيواأليام 

تحديد مخاطر الفيضانات المحتملة. في              مفيدة أيضا  
                    ر المتتالية مؤشرا  مطأيام ال عددويمكن أن يكون 

تكون  لكن، لنيادة مخاطر الفيضانات. ولز        واضحا  
قع المياه امو دقيقة إذا لم تشملالمعلومات 

السطحية. أما المؤشر اآلخر على الظواهر المتطرفة 
، ولكن            ملم يوميا   20 بما يزيد عنفهو تساقط األمطار 

المواقع ذات أما . يليس بالضرورة بشكل متتال
         منخفضا                          والتي تشهد معدال  سنويا  التحضر المرتفع 

 20زيادة تساقط األمطار بـ فيمكن ل ،مطاراألتساقط ل
تعرضها  مخاطرإلى حد كبير د يزفيها أن ي ملم
لفيضانات. وتقع المناطق التي تشهد زيادة في عدد ل

ملم في أفريقيا  20 التي تزيد عنأيام تساقط األمطار 
 مان وأعالي النيل.                     الوسطى وجنوب شرق ع  

 ية اإلقليمية النماذج الهيدرولوج (ج)

تم تطبيق نموذجين هيدرولوجيين مختلفين في 
النموذج الهيدرولوجي اإلقليمي  لوضع ريكار

اإلسقاطات لمنطقة العربية بأسرها، وهما نموذج ل
ل ) (HYPE)الهيدرولوجية للبيئة                     لنمذجة تدفق وتحو 

المياه والمغذيات والكربون العضوي في التربة 
عه المعهد السويدي ي وضذال (والبحيرات واألنهار

ونموذج قدرة  ،لألرصاد الجوية والهيدرولوجية
رة  توازنات المياه لنمذجة ) (VIC)                 التسرب المتغي 

                              ي وضعه أصال  شو ليانغ في جامعة ذال (والطاقة
جريان األمطار مع ل ان. إنهما نموذج128واشنطن

تركيز أساسي على المياه السطحية والجريان 
اخية المختلفة السطحي. وتوفر النمذجة المن

المطبقة في إطار ريكار نتائج اإلسقاطات المتعلقة 
رات عن الفترة                             بمعايير محددة وت ظهر التغي  

بعد مخرجات  فيما استخدمتقد و المرجعية.
النمذجة المناخية اإلقليمية المتعلقة بالحرارة 
واألمطار كمدخالت في النمذجة الهيدرولوجية 

ز.   13الشكل ويبين                             اإلقليمية بعد تصحيح التحي 
رات في جريان المياه في المنطقة العربية.                                                التغي 

نتائج في الشكل مجموعة التلخص كل قطعة و
اإلسقاطات الهيدرولوجية من نموذجي المستخلصة 

رة. وعلى الرغم من  للبيئة                                       وقدرة التسرب المتغي 
ق الفرعية، فإن وجود اختالفات في بعض المناط

من النموذجين الهيدرولوجيين المستخلصة النتائج 
ر الجريان              تظهر عموما                                   اتجاهات مماثلة في تغي 

السطحي. ويبدو أن التفاوت األكبر يقع في المناطق 
رات في الجريان                                                    العليا من النيل األبيض. وتتبع التغي 

تساقط في ر                                   السطحي إلى حد كبير نفس نمط التغي  
لواألمطار.  في حوض النيل إشارات متباينة       تسج 

الجريان السطحي، في حين في النخفاض وازدياد 
ل انخفاض في الجريان السطحي في الساحل       يسج 

بعض في الشمالي للمغرب والجزائر وتونس، وكذلك 
المناطق الفرعية في أحواض دجلة والفرات. ويمكن 
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إلى جنب مع مؤشرات                             استخدام هذه المعايير جنبا  
ألمطار في تحديد المناطق المتطرف لتساقط ال

مخاطر الفيضانات، وبالتالي ل المعرضةالساخنة 

يمكن مقارنتها بخسائر الكوارث الناجمة عن 
في قواعد البيانات الوطنية للبلدان  ،الفيضانات
 الدراسة.ب المشمولة

  2065-2046للفترتين لم/الشهر( ر في الجريان السطحي )م             متوسط التغي   .13الشكل 

 بحسب كل من السيناريوهين 2005-1986مقارنة بالفترة المرجعية  2100-2081و

RCP 4.5 وRCP 8.5 باستخدام النموذجين الهيدرولوجيين 

 

 

 .ESCWA and others, 2017a :المصدر
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ر  .14 الشكل نات قابلية التأث  ر التقييمي الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية التقري بحسب                       مكو 

ر المناخ،   2007               بتغي 

 
 .ESCWA and others, 2017a: المصدر

 

                           أدوات تقييم قابلية التأث ر د()

ن تقييم قابلية التأث ر في  ريكار إلى مبادرة                                     يستند مكو 
الهيئة الحكومية الدولية المعنية التي اتبعتها منهجية ال

ر الم ناخ في تقريرها التقييمي الرابع. وفي إطار           بتغي 
م قابلية التأث ر على أنها  معادلة تشمل                                             هذا المنظور، ت فه 

ر المناخ ن لتغي  ر آل تهوحساسي ،                              تعر ض نظام معي            ثار تغي 
ف مع على واآلثار المحتملة،  ها،                             المناخ والقدرة على التكي 

ن في إلى  "التعرض". ويشير 14 الشكل                 النحو المبي 
رات توزيع المكاني الوة نوعيالو ةكميمن حيث ال ،       تغي 
في معايير مناخية مثل  يحدثها تغير المناخ ،والزماني

قد تؤثر ، درجة الحرارة وتساقط األمطار وسرعة الرياح
 "الحساسية" شيرعلى النظم االجتماعية والبيئية. وت

ظم     لن  ائة الطبيعية التي تجعل الوضع المادي والبي إلى
ر المناخ مثل                                           المتضررة عرضة بشكل خاص لتغي 

              وتوز ع وكثافة والغطاء األرضي استخدام األراضي 

. وغيرهاالسكان والبيئة المبنية والقرب من الساحل 
من خالل على نظام ما  "ةالمحتمل ثاراآل"ويتم تحديد 

ر المناخ  هالجمع بين تعرض كما  ،هتجاه تهوحساسي              لتغي 
فالقدرة "وتشير  .14 الشكلهو مبين في  ، "           على التكي 

لهيئة الحكومية الدولية ل التقييمي الرابعللتقرير        وفقا  
ر المناخ، إلى  ن على الت"                           المعنية بتغي   أقلم                       قدرة نظام معي 

ر المناخ  بما في ذلك تقلب المناخ والظواهر )                مع تغي 
أو  ،األضرار المحتملةالتخفيف من ، أو (المتطرفة

 .129"العواقب التعامل معاالستفادة من الفرص، أو 

                                              تشمل قابلية التأث ر العامة في المنطقة العربية 
                                               مختلف قابليات التأث ر القطاعية تجاه مختلف آثار 

ر المناخ الرئيسية التي تم تحديدها، والتي تتألف                                                     تغي 
ملخص  15 الشكلويرد في  من قطاع فرعي أو أكثر.

في إطار ريكار  شمولة بالدراسةللقطاعات الم
 .عليها اآلثار تتحلياللو

 الحساسية

ف ار المحتملةاآلث  القدرة على التكي 

 التعرض

 قابلية التأثر
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ر في المنطقة العربية شمولة فيالقطاعات واآلثار الم .15 الشكل                                         تقييم قابلية التأث 

 

 .ESCWA and others, 2017a المصدر:

 

عدد من  على        التأث ر قابلية لتقييم خريطة وضع يعتمد
واستخدامها في         مؤشرا   71تم اختيار )مؤشرات ال

 قابلية التأثريتم تصنيفها في مكونات  (التحليل
وأبعاد  (                                    التعرض والحساسية والقدرة على التكي ف)

ر المناخ، تم ت حديد                                             كل منها. ولكل أثر من آثار تغي 
ة المؤشرات بمساعدة سلسلة األثر وهي أداة تحليلي

السببية بين المؤشرات واألبعاد  توضح العالقات
والمكونات واألثر ذي الصلة. وقد استمدت مؤشرات 

التعرض من مخرجات نمذجة المناخ ولها طابع 
. وشمل عنصر (مع الوقت تتغيرأي )ي يكدينام

: السكان الحساسية مؤشرات مصنفة في ثالثة أبعاد
مؤشرات القدرة  تنف                           والطبيعية وصنع اإلنسان. وص  

ف في ستة أبعاد هي: المعرفة والوعي                                              على التكي 
والتكنولوجيا والبنى التحتية والمؤسسات والموارد 
االقتصادية واإلنصاف. ويتضمن البعد األخير البعد 

من خالل  المساواة بين الجنسينالمتعلق بقضايا 
 اإللمام بالقراءة والكتابة إدراج مؤشر خاص بمعدل

 فئاتلدى اإلناث نسبة للذكور ومؤشرات متعلقة بال
فترض أن تكون مؤشرات (16 الشكل)الضعيفة                           . وي 

ف ثابتة وال                                               الحساسية ومؤشرات القدرة على التكي 
ر مع مرور الوقت نظرا   رات                            تتغي                            لتعقيدات مراعاة التغي 

الزمنية في معايير النمذجة في طبقات الحساسية 
ف. وقد يؤدي ذلك إلى بعض القيود                                                   والقدرة على التكي 

 .في تفسير مخرجات النموذج في بعض التطبيقات

 القطاع القطاع الفرعي

 توافر المياه

 المنطقة التي تغطيها الغابات
 المنطقة التي تغطيها األراضي الرطبة

 المياه المتوفرة للشرب
 الحاالت الصحية الناجمة عن اإلجهاد الحراري

 معدل التشغيل في القطاع الزراعي

 المياه المتوفرة للمحاصيل
 اشيةالمياه المتوفرة للم

 الداخلية الفيضاناتمنطقة 

 المياه

ظم                        التنوع البيولوجي والن  
 البيئية

 راعةالز

البنية التحتية والمستوطنات 
 البشرية

 الناس
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 سلسلة األثر في ريكار .16 الشكل

 
  .ESCWA and others, 2017b :المصدر

 .الفرعية بالقطاعات الخاص التصنيف  *

 

التقييم الذي أجري في إطار نتائج  وتبحث إحدى
ر في توافر المياهاريكار  وهو مسألة شاملة تؤثر  ،                      لتغي 

على قطاعات أخرى مثل الزراعة والتنوع البيولوجي 
 17والصحة والمستوطنات البشرية. وترد في الشكلين 

بحسب                               مخرجات قابلية التأث ر الشاملة  18و
منتصف  تيلفتر ،RCP 8.5و RCP 4.5ن هيلسيناريوا

ر في توافر المياه  .                                          القرن ونهاية القرن للتغي 

توقعات المبينة في الشكلين إلى أن األرقام  وتشير
 تينالفتر في                                 قابلية التأث ر مرتفعة بشكل معتدل 

تفق مع ما ي، ينالمستقبلي ينالسيناريوهبحسب و
ندرة المياه األكثر حدة المتوقعة في المستقبل. 

المنطقة العربية إلى زيادة قابلية  غالبية أنحاء تتجهو
سيناريو ال بحسب                                 التأث ر من منتصف إلى نهاية القرن 

باستثناء المناطق الجنوبية من  ،(RCP 4.5)معتدل ال
حيث  ،شبه الجزيرة العربية وحوض الفرات العلوي
 بحسب                                        من المتوقع أن تنخفض قابلية التأث ر. أما 

، فإن االختالفات في (RCP 8.5)لسيناريو الشديد ا
على مر السنين. وتشمل         عموما   ضئيلة               قابلية التأث ر 

                                               المناطق التي تشهد أكبر زيادة في قابلية التأث ر 

 (0.50)التعرض 
 (0.25)السكان 

 (0.21)كثافة السكان •

القوى العاملة الزراعة في حصة •
(0.14) 

األطفال والمسنين من السكان  نسبة•
(0.14) 

 حصة الزراعة من إ الناتج المحلي•
 (0.15) اإلجمالي

 (0.18)ن والالجئ•

 (0.18)ن والمهاجر•

األثر المحتمل 
(0.50) 

 تقييم قابلية التأثر

 (0.50)الحساسية 

 مؤشرات الظواهر المتطرفة
ر في العدد السنوي أليام تساقط تغي  •

 (*0.33)مم  10األمطار بـ 

ر في العدد السنوي أليام تساقط تغي  •
 (*0.33)مم  20األمطار بـ 

 (0.25)الطبيعية 

الغطاء  - استخدام األراضي•
 (*0.23)األرضي 

 (0.21)تعرية التربة •

 (0.22)تدهور الغطاء النباتي •

 (0.15)كثافة الماشية •

 (*0.19)األراضي الرطبة •

 (0.50)صنع اإلنسان 

نات المناطق المعرضة للفيضا•
(0.50) 

 (0.15)المساحة الحضرية •

 (0.13)شبكة الطرقات •

المناطق الخاضعة لحماية •
 (0.11)اإلرث الثقافي 

معالجة مياه الصرف الصحي •
(0.11) 

 (0.07)اإلنصاف 

للذكور نسبة معدل إلمام اإلناث •
 (0.34)بالقراءة والكتابة 

بسبب  ضائعةالسنوات ال•
 (0.29)اإلعاقة 

 (0.10)المعرفة والوعي 

 (0.38)تطوير الحكومة اإللكترونية •

 (0.31)التعليم الجامعي االلتحاق ب•

معدل إلمام الكبار بالقراءة والكتابة •
(0.31) 

 (0.12)البنية التحتية 

المياه والصرف الصحي 
(0.32) 

المناطق التي تخدمها •
 (1.0)السدود 

 (0.32)البيئة 

 (1.0)ة داء البيئأمؤشر •

 (0.36)النقل 

 (1.0)كثافة شبكة الطرقات •

 (0.10)التكنولوجيا 

عدد مقاالت الصحف العلمية •
 (0.39)والفنية 

مؤشر تكنولوجيا المعلومات •
 (0.61)واالتصاالت 

 (0.50)الموارد االقتصادية 

الناتج حصة الفرد من •
 (0.50)جمالي اإلالمحلي 

المساعدة اإلنمائية •
 (0.50)الرسمية 

 (0.10)مؤسسات ال
 (0.34)مؤشر الحوكمة •

 المناطق الخاضعة لحماية •

 (0.31)الطبيعة 

الحد من مخاطر المعنية بلجان ال•
 (0.35)الكوارث 

 النموذج الهيدرولوجي اإلقليمي
 (*0.34)ر في جريان المياه      تغي   •
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المنطقة الوسطى من الصحراء الكبرى وجنوب شرق 
المناطق التي تنخفض فيها قابلية والصحراء العربية. 

التأثر من منتصف إلى نهاية القرن فهي حوض دجلة 
المناطق  أماالفرات وأعالي النيل وجنوب المغرب. و

بالدرجة عالية فهي تتأثر تأثر التي تتسم بقابلية 
ف وترتبط كثيرا   بتدنياألولى                                    القدرة على التكي 

ن التعرض  مثل مناطق أعالي النيل وحول )              بمكو 
. وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المخرجات (خليج عدن

استخدام  منهاوخاضعة لبعض القيود في الدراسة 
ل  ف التي تمث                                                 مؤشرات الحساسية والقدرة على التكي 

عن الظروف المستقبلية كما                       الظروف الحالية عوضا  
ح آنفا   .               هو موض 

ر .17الشكل  ر قابلية: المياه توافر في        التغي   القرن منتصف في العامة        التأث 

 .ESCWA and others, 2017a: المصدر

ر العامة في نهاية القرن .18الشكل  ر في توافر المياه: قابلية التأث                                                                التغي 

  .ESCWA and others, 2017a: المصدر
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إنشاء قواعد بيانات وطنية للخسائر الناجمة  .2

 عن الكوارث في المنطقة العربية

يعتبر إنشاء قواعد بيانات وطنية للكوارث خطوة هامة 
صلة من أ                                             جل حساب الخسائر الناجمة عن الكوارث المت 

على نحو منتظم. وتسهل  هابالطقس والمناخ وتتبع
قواعد البيانات هذه توليد المعلومات والمعارف الالزمة 
ف معه  ر المناخ والتكي                                                      لتقدير المخاطر ودعم تقييم تغي 
وعمليات الحد من مخاطر الكوارث. وتتناول قواعد 

لها، مما كوارث عدة مؤشرات البيانات الوطنية لل               وتسج 
ساعد في تقييم الخسائر في الموجودات البشرية ي

        فضال  عن  ،مثل الوفيات واإلصابات ،واالقتصادية
مثل اإلسكان  ،بل العيش                             الخسائر في البنى التحتية وس  

والزراعة والثروة الحيوانية والخدمات والمرافق العامة 
من قبل       ليا  والخاصة. ويتم جمع هذه المعلومات مح

من                                              السلطات الوطنية والمحلية بدرجة عالية نسبيا  
أو /التفاصيل، وعادة ما ترتبط بالوحدات اإلدارية و

 .في كل بلد لحجم المؤسسات                 البلديات، تبعا  

ضمن أنشطة ريكار، أجريت دراسات استقصائية و
عدد وطنية لتطوير هذه األدوات وقواعد البيانات في 

هي األردن وتونس وفلسطين العربية بلدان ال من
ذها المكتب اإلقليمي للدول العربية                                                     ولبنان واليمن، نف 
 ،التابع لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

 وهي، Desinventar باستخدام منهجية ديسنفنتار
للجمهور وأداة مفتوحة المصدر لبناء  متاحة منهجية

بتحديد  قواعد بيانات الكوارث. وتسمح هذه المنهجية
لمعلومات عن حدوث الكوارث وتواترها وخسائرها ا

البياني المكاني  هاتمثيلاستخالص و هاوتحليل
. وقد ظل هذا البرنامج على نحو متجانس نياوالزم

قيد التطوير والتحسين المستمرين لما يقارب عقدين 
بدأت بلدان أمريكا الالتينية في بناء  منذ أنمن الزمن، 

تم جمع و .130مة لجرد الكوارثقواعد بيانات منتظ
قواعد بيانات الكوارث التي تم اإلبالغ عنها على 
 المستوى الوطني المستخدمة في هذا الفصل 

من قبل  ضبطهافي إطار أنشطة ريكار، ولكن تم 
االستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث 

 تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من عداد إل
2015م مخاطر الكوارث لعا

 مجموعة ال هذه .131
 "تقرير التقييم العالمي"البيانات المعروفة باسم من 

(GAR Universe)  بعين االعتبار فقط الكوارث التي تأخذ
                                           تتسب ب بها األخطار الطبيعية وبالتالي تستثني 

 من صنع اإلنسان التي األخطار  البيانات عن
النفطية والكوارث التكنولوجية  التسرباتمثل )

التركيز الرئيسي لهذا التحليل         وينصب   .132(هاوغير
ن الطقس وكيف الناجمة عالمعايير /على الكوارث

يمكن استخدامها في التحقق من النقاط الساخنة التي 
ر                                                      حددتها مبادرة ريكار بالنسبة لآلثار المستقبلية لتغي 

 .133المناخ في المنطقة العربية

رات  بيانات التي تم جمعها من قواعد ال                 تعتبر المتغي 
 ،والتواتر ،مثل نوع المخاطر)الوطنية لخسائر الكوارث 

 ،وتحليل االتجاهات ،والبصمة المكانية لتواتر الكوارث
المعايير الرئيسية الالزمة لتقدير  (والوفيات واإلصابات
يمكن حساب التكاليف كما المخاطر وتقييمها. 

إلى هذه الخسائر المادية                             االقتصادية للكوارث استنادا  
دة في قا اعد البيانات. ويتم التقييم االقتصادي و            لمقي 

والمنازل  ،المنازل المتضررة)بتحويل األضرار المادية 
ومناطق المحاصيل المتضررة، وطول الطرق  ،المدمرة

تقدير  وضع، من أجل نقديةإلى قيمة  (وغيرهاالمتضررة 
متحفظ لألضرار والخسائر الناجمة عن الكوارث. وبما أن 

ل األضرار المادية المبل  هذه المن غ عنها إلى                                  هجية تحو 
قيمة نقدية، ينبغي اعتبارها خسارة اقتصادية مباشرة 
ر اتجاهات السلسلة                                                 وليس خسارة غير مباشرة. وتتغي 
                                                     الزمنية الواردة في هذا التقرير من بلد إلى آخر تبعا  

لتاريخ بداية ونهاية كل مجموعة بيانات وطنية. ويشير 
التي  األحداث المقيدةإلى عدد  "كوارثتواتر ال"مؤشر 

    ا  واحد    ا  تجدر اإلشارة إلى أن قيدوالتواتر.  تدل على
الناجمة )يمكن أن يحتوي على عدد كبير من الخسائر 

              ي حتسب كظاهرة  ه، ولكن(مثل الزالزل شديدةكوارث  عن
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لواحدة فقط. ومن ناحية أخرى، يمكن أن        تسج 
 (سمى الكوارث الممتدةتو)الفيضانات المتكررة والمحلية 

من                                            عدة قيود، مما يجعل هذا الخطر أكثر تواترا  في 
غيره. وتلخص الفقرات التالية النتائج الرئيسية للدراسة 
االستقصائية التي أجراها مكتب األمم المتحدة للحد من 

 مخاطر الكوارث لمختلف المؤشرات المستخدمة في
لكوارث ذات مع التركيز على ا ،البلدان العربية عدد من

 معلومات أساسية عن التطورات عرضالصلة بالطقس و
 .134المؤسساتية والقانونية الرئيسية

 األردن

 المديرية العامة للدفاع المدني في تعتبر إدارة الكوارث
لمجلس األعلى للدفاع المدني الهيئة الرائدة في ل التابعة

وتعمل على  األردنجهود الحد من مخاطر الكوارث في 
ه معظم 1999انون الدفاع المدني لعام أساس ق               . وتوج 

الموارد على الصعيدين الوطني والمحلي إلى تعزيز 
لكنها قدرات التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها. و

المؤسساتي المتكامل المتعدد النهج  لم تعتمد بعد
 هي بحاجة إلىو ،القطاعات للحد من مخاطر الكوارث

ر العديد من البلدان األخرى . وعلى غراء هذا النهجإرسا
بذل المزيد من الجهود  يحتاج األردن إلىفي المنطقة، 

للتنسيق بين المستويين الوطني والمحلي بشأن الحد 
المدن والبلديات  بحيث تضعمن مخاطر الكوارث 

القدرة على الصمود. وكان األردن لتعزيز          ا  محليةخطط
م المحرز باتج        ناشطا   اه تنفيذ إطار                                في اإلبالغ عن التقد 

م تقريرين مرحليين وطنيين في عام                 عمل هيوغو وقد 
2015وعام  2013

135. 

                                               أظهرت قواعد بيانات خسائر الكوارث في األردن أن  و
ضة للعديد من األخطار الطبيعية ، وال سيما                                       البالد معر 

صلة بالمناخ، بما في ذلك الجفاف والظواهر  تلك                                              المت 
وجات الحر المتطرفة مثل العواصف الثلجية وم

والفيضانات الخاطفة. وقد أضاف تدفق الالجئين 

الصراعات اإلقليمية باإلضافة إلى البنى  ناتج عنال
 ،                                               التحتية الضعيفة أصال  والموارد الطبيعية المحدودة

تعزيز قدرة البالد  على الجهود الهادفة إلى    ا  ركبي    ا  ئعب
 على الصمود والحد من مخاطر الكوارث.

بيانات ات الوطنية هذه، تستند وفي قاعدة البيان
الهيدرولوجية والجوية إلى المعلومات التي تم  األخطار

الممتدة جمعها عن الكوارث على الصعيد الوطني للفترة 
. وتشير قاعدة بيانات الخسائر 2012إلى  1982من 

الثلجية هي  ةالناجمة عن الكوارث إلى أن العاصف
بلغ عدد العواصف  ، إذفي األردن                       الكارثة األكثر تواترا  

دت  593ما مجموعه أصل من  163 الثلجية ي               كارثة ق 
ل أكثر من  ليها يربع ال                                     خالل هذه الفترة، وهو ما يمث 

 .(19 الشكل)الصقيع والفيضانات والجفاف 

يزداد اتجاه تواتر الكوارث، مع تقلبات هامة في 
ن في  سنوات مختلفة. وكما يمكن  ،20 الشكل            هو مبي 

 1992عوام األرؤية أربع ظواهر متطرفة هامة في 
الجفاف ) 2000و ،(العواصف الثلجية وموجة البرد)

. (حرائق الغابات والصقيع) 2011و 2010و ،(       أساسا  
جلت، 2011و 2010وخالل عامي  موجات صقيع       س 
دة مناطق من البالد. وتمثل الظواهر متكررة في ع

في المائة من  97الهيدرولوجية والجوية حوالي 
 (21 الشكل)ظهر التوزيع الجغرافي يمجموع القيود. و

                                        أن  منطقة معان شهدت أكبر عدد من الكوارث 
 ت. وبلغ(81)وإربد  (89)ان           تليها عم   (98) المحصورة

بشكل رئيسي المسجلة ة يريقدتالخسائر االقتصادية ال
مليون دوالر. وأدت الظواهر  29الفترة  تلكخالل 

في المائة من  95الهيدرولوجية والجوية إلى أكثر من 
العواصف الثلجية كانت الخسائر االقتصادية حيث 

دة تواترا   في قاعدة البيانات                                   هي أكثر الكوارث المقي 
ي الخسائر االقتصادية العامة، ساهم ف       أهم م       ضا  وأي

العقبة  اتليها األمطار والفيضانات. وتعتبر محافظت
من حيث الخسائر     ا  رت تضروالطفيلة أكثر المحافظا
 .22 الشكلفي االقتصادية كما هو مبين 
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 ها في األردنأنواع الكوارث وتواتر .19 الشكل

 
 . UNISDR, 2017a بتصرف، عن :المصدر

 اتجاه السلسلة الزمنية لتواتر الكوارث في األردن .20 الشكل

 عدد التقارير

 
  .UNISDR, 2017a :المصدر

28.5%أخرى،  2, 12%موجات الحر، 

16,3%الزلزال، 

19,3%األمطار، 

26,4%حرائق الغابات، 

49.8%الفيضانات الخاطفة، 

92,16%الجفاف، 

94,16%الفيضانات، 

94,16%الصقيع، 

163,27%العواصف الثلجية، 
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 البصمات المكانية للكوارث  .21 الشكل

 في األردن

 
  .R, 2017aUNISD المصدر:

ع المكاني للخسائر االقتصادية يالتوز .22 الشكل

 الناجمة عن الكوارث في األردن

 
  .UNISDR, 2017a المصدر:

 لبنان

يواجه لبنان بالفعل العديد من التحديات بسبب النزاعات 
الداخلية  اإلدارية المشاكلالالجئين و تدفقاإلقليمية و
البنية التحتية والخدمات العامة. وباإلضافة  وعدم كفاية

إلى كل هذه التحديات، يتأثر لبنان عادة باألخطار 
 ،والفيضانات ،الطبيعية المتكررة مثل العواصف الثلجية

 ،والزالزل ،وحرائق الغابات ،والجفاف ،ت األرضيةاالنهياالو
التي تتسبب بانخفاض قدرة البالد على الصمود وارتفاع 

 .136       للتأث رقابليتها 

                                               كانت الظواهر الرئيسية التي ضربت البالد تحديدا  و
، وحرائق 2003و 2002في عامي  عواصف األمطار الكثيفة

والفيضانات  ،2008و 2007لغابات الكبرى في عامي ا
عمليات  ، لم تكن. وبوجه عام2013الشديدة في عام 

على المستوى االستجابة والتنسيق في حاالت الكوارث 
ت رئاسة مجلس أ، أنش2009. وفي عام الكفاءة الالزم من

                                                    الوزراء وحدة إلدارة مخاطر الكوارث ك ل فت بتنسيق جهود 
الحد من مخاطر الكوارث في جميع القطاعات. وتجري 

مناقشات بشأن إنشاء وكالة وطنية إلدارة الكوارث،         حاليا  
 ولكنه  ،إلى مشروع قانون يتناول هذه الضرورة          استنادا  

، 2013نتظار موافقة مجلس النواب. وفي عام ال يزال با
أنشئت لجنة التنسيق الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 

ووضعت خطة االستجابة الوطنية واالستراتيجية 
 الوطنية إلدارة الكوارث.

م لبنان التقاريروقد  تنفيذ إطار  نحوعن التقدم المحرز                     قد 
 عمل هيوغو منذ أن بدأت دورة اإلبالغ الوطنية كل

2007سنتين في عام 
 2010وفي الفترة ما بين عامي . 137

توسيع نطاق حمالت التوعية بشأن الحد من  جرى، 2015و
فيما وتعزيز الروابط بين العلوم والسياسات ف ،المخاطر

وإشراك الحكومات المحلية  ،يتعلق بمخاطر الكوارث
الخاصة خرائط الوتحديث  ها،والبلديات وتعزيز قدرات

 .وتقييمها نات الخاطفةمخاطر الفيضاب

 السجالت

 الخسائر االقتصادية المشتركة
 بماليين الدوالرات األمريكية



59 

 

 أنواع الكوارث وتواترها في لبنان .23 الشكل

 
 .NISDR, 2017aUبتصرف، عن المصدر: 

 

 شكلت الظواهر الهيدرولوجية والجوية المائية و
 المائة من جميع القيود وتسببت بنسبة  hgjفي 75

ئة من في الما 86و اةالوف حاالت في المائة من 100
 48مجموع الخسائر االقتصادية المقدرة بمبلغ 

المشمولة  2013-1980فترة المليون دوالر خالل 
 ..(23 الشكل)الدراسة ب

 2002و 1998هامة خالل األعوام  قيم قصوىبرزت 
كما يتبين من اتجاهات السلسلة الزمنية،  2010و

د ما يص ، يشير معظمها      سجال   218ل إلى               حيث قي 
             كثر تواترا  األالكوارث  وقعتإلى حرائق الغابات. و

ظاهرة.  749في محافظة جبل لبنان حيث سجلت 
خالل العقود الثالثة الماضية، كان معدل الوفيات و

في لبنان، حيث بلغ عدد                       بسبب الكوارث منخفضا  
. وقد انخفض 1980منذ عام        شخصا   156القتلى 

العام للوفيات على مر السنين. ويرجع االتجاه 
إلى  الناتجة عن الكوارث في لبنانسبب الوفيات 

 األرضية ت راواالنهياالعواصف الثلجية 
 .بشكل أساسي والفيضانات

من حيث الخسائر االقتصادية، ال تزال الكوارث 
مثل العواصف الثلجية وحرائق الغابات هي األكثر 

العامة في لبنان.  في الخسائر االقتصادية         إسهاما  
عزى أكثر من ربع الخسائر االقتصادية إلى                                           وي 
 حاتالعواصف الثلجية تليها حرائق الغابات والت

والفيضانات. إن  (باألمطار الغزيرة    ا  سالمرتبطة أسا)
االتجاه العام للخسائر االقتصادية آخذ في االزدياد، 

دة بين عامي من كبير  بتأثير  2001                         األضرار المقي 
                 أن  عكار والشمال  25 الشكلويتبين من  .2004و

لت أعلى الخسائر.                                والبقاع قد سج 

116,4%أخرى،  66,3%األمطار، 

69,3%االنهيار األرضي، 

70,3%العواصف، 

102,4%التحات، 

115,4%الفيضانات، 

الفيضانات الخاطفة، 
%168,7

العواصف الثلجية، 
%429,17

1392,55%حرائق الغابات، 
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اتجاه السلسلة الزمنية لتواتر  .24 الشكل

 الكوارث في لبنان

 عدد التقارير

  .UNISDR, 2017a ر:المصد

 البصمات المكانية للكوارث  .25 الشكل

 في لبنان

 

 .UNISDR, 2017a المصدر:

ع المكاني للخسائر االقتصادية ي       التوز   .26 الشكل

 الناجمة عن الكوارث في لبنان

 

  .UNISDR, 2017a المصدر:

 فلسطين

فلسطين في السنوات األخيرة موجات حر شهدت 
دت المعدالت السكانية المرتفعة مع وبرد متطرفة. وأ

االقتصادية  وضاعانعدام التخطيط المدني واأل
مؤسساتية الليات اآلوالسياسية الهشة واالفتقار إلى 

نظام متعدد القطاعات للحد من الالزمة العتماد 
لتأثر بالكوارث اة يقابل زيادةإلى  ،مخاطر الكوارث

ر المناخ.                                  وارتفاع مخاطر آثار تغي 

متعددة األطراف للحد لجنة          ، ك ل فت 2013 في عامو
من مخاطر الكوارث باستعراض األطر المؤسساتية 

والقانونية، بما في ذلك آليات التنسيق، لتعزيز تقييم 
فريق األمم  أجرىالمخاطر وإدارتها والتأهب لها. وقد 

والتنسيق في حاالت  المعني بالتقييمالمتحدة 
في في فلسطين  للتأهب للكوارث        تقييما  الكوارث 

القوانين القائمة محدودية ص إلى أن      وخل   2014عام 

 السجالت

 لخسائر االقتصادية المشتركةا
 بماليين الدوالرات األمريكية
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دارة ال تسمح بإبشأن الحد من مخاطر الكوارث 
. واعترفت توصيات اللجنة على نحو شامل لمخاطرا

ر سليم لمشاركة المجتمع المحلي في                                             بوجود تصو 
فلسطين والعديد من الممارسات الجيدة على الصعيد 

فيها لتعزيز اإلدارة            مضي قدما  المحلي التي ينبغي ال
الوطنية لمخاطر الكوارث على الصعيدين المحلي 
والوطني. وال بد من إنشاء آلية وطنية من خالل 

 دأبتذلك،  على الرغم منمتعددة األطراف. و عملية
عن التقدم المحرز نحو تنفیذ  على اإلبالغفلسطین 

ة تقاریر وقدمت ثالث 2009إطار عمل ھیوغو منذ عام 
 .138كل سنتین منذ ذلك الحين

اآلثار المتصلة بالمخاطر الهيدرولوجية  نسبةكانت و
 69و ،األحداثفي المائة من مجموع  99.23والجوية 

في المائة من  92و ،في المائة من مجموع الوفيات
درتمجموع الخسائر االقتصادية التي  مليون  11بـ       ق 

 ن أصلالدراسة. ومالمشمولة ب 1980-2013لفترة لدوالر 
إلى  (في المائة 99.23)    ا  قيد 385، يشير    ا  قيد 388

ظواهر هيدرولوجية وجوية، وال تزال الحرائق 
    ا  دقي 80و 102)والفيضانات من المخاطر البارزة فيها 

شهدت محافظتا طولكرم ونابلس و. (على التوالي
على التوالي  55و 51، األحداثاأعلى عدد من 

 .(29إلى  27األشكال من )

         مستقرا  في فلسطين يزال اتجاه تواتر الكوارث  وال
طفيف. وتشير جميع القيود إلى كوارث  تراجعمع 

بسبب     ا  صشخ 45ما مجموعه  ضىممتدة. وق
الكوارث، وجميعهم بسبب الظواهر الهيدرولوجية 

ر  ل، إلى حد كبير                             والجوية. أما التواتر فمتغي            ولم تسج 
 حيث سجلت  1988ذروات مهمة باستثناء عام 

ر       قيدا   11ظاهرة، بينما بلغ المتوسط السنوي  39           . وت قد 
مليون  11.5قيمة الخسائر في فلسطين بأكثر من 

دوالر. وقد نجمت هذه الخسائر عن خطرين رئيسيين 
والفيضانات  (                   ماليين دوالر تقريبا   8)هما: العواصف 

ل معا   (مليون دوالر 2.7)  في المائة  92                 التي تمث 
 من المجموع.

 أنواع الكوارث وتواترها في فلسطين .27ل الشك

 
 .UNISDR, 2017a بتصرف، عنالمصدر: 

20,5%أخرى،  9,2%العواصف الرعدية، 

11,3%الجفاف، 
12,3%عواصف الرياح، 

24,6%األمطار، 

25,6%الجليد، 

28,8%العواصف الثلجية، 

30,8%موجة الحر، 

46,12%العواصف، 

80,21%الفيضانات، 

102,26%الحرائق، 
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اتجاه السلسلة الزمنية لتواتر  .28 الشكل

 الكوارث في فلسطين

 عدد التقارير

 
 . UNISDR, 2017a المصدر:

 بصمات المكانية للكوارث ال .29 الشكل

 في فلسطين

 
 .UNISDR, 2017a المصدر:

 

 تونس

في المائة من القيود في  99أن  تجدر اإلشارة إلى
 1982من عام الممتدة قاعدة بيانات تونس في الفترة 

هيدرولوجية وجوية.  لظواهرهي  2013إلى عام 
صلة بالطقس                                            وتتعرض تونس لمختلف األخطار المت 

لثلجية والعواصف الرملية مثل العواصف ا
، وضع البلد 1991والفيضانات والجفاف. وفي عام 

يهدف إلى الحد من المخاطر الناجمة         محددا           تشريعا  
من صنع التي عن األخطار الطبيعية واألخطار 

اإلنسان. ومنذ ذلك الحين، وضعت سياسات وقوانين 
قطاعية من أجل التصدي للكوارث التي تنطوي على 

ر المناخ.  بما ،مخاطر                                     فيها الكوارث المتصلة بتغي 
اإلبالغ عن التقدم المحرز نحو تنفيذ ببدأت تونس و

قدمت تقريرين ف، 2011إطار عمل ھیوغو في عام 
، أطلقت 2012وفي عام  139وطنيين منذ ذلك الحين

تونس المنتدى الوطني المتعدد األطراف للحد من 
الجهات مخاطر الكوارث الذي يجمع بين جميع 

 ،والمؤسسات الوطنية ،من الحكومة المركزية نيةالمع
والمنظمات غير الحكومية  ،والمجتمع المدني

والهيئات اإلقليمية  ،والمجتمع العلمي ،المحلية
ة التنمية هيئالمشتركة. وباإلضافة إلى ذلك، أنشأت 

للدستور     ا  ة وفققادمالمستدامة وحقوق األجيال ال
وفر هذه اللجنة . وت2014الجديد الذي اعتمد في عام 

للحد من مخاطر الكوارث وقابلية            مفاهيميا      را  إطا
ر المناخ.                        التأث ر بتغي 

 شير ي، 32إلى  30ن في األشكال من              وكما هو مبي  
إلى الجفاف  (      قيدا   1918ما مجموعه )معظم القيود 

              ترك ز في والية ي. و(384)تليه الفيضانات  (      قيدا   1121)
ن الكوارث، وهو ما صفاقس معظم الوفيات الناجمة ع

ة التي ضربت كثيفيمكن تفسيره بالفيضانات ال
، 1982سبتمبر /البلديات المختلفة في الوالية في أيلول

 .      شخصا   93مما أسفر عن مقتل أكثر من 
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 أنواع الكوارث وتواترها في تونس .30الشكل 

 
 .UNISDR, 2017a بتصرف، عنالمصدر: 

اتجاه السلسلة الزمنية لتواتر  .31 الشكل

 الكوارث في تونس

 عدد التقارير

 

  .UNISDR, 2017a :المصدر

 البصمات المكانية للكوارث  .32 الشكل

 في تونس

 
  .UNISDR, 2017a المصدر:

113,6%أخرى، 
85,4%الحرائق، 

94,5%عواصف البرد، 

121,6%حرائق الغابات، 

384,20%الفيضانات، 

1121,59%الجفاف، 
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تواتر الكوارث  تزايد،                             اتجاه السلسلة الزمنية أيضا  في 
لى مر السنين خالل الفترة المشمولة بالتقرير من ع

جل، حيث 2012إلى عام  1982عام   170أكثر من      س 
في بعض السنوات في حين بلغ المتوسط        قيدا  

 .      قيدا   60السنوي 

 اليمن

                    اليمن قابال  للتأث ر  باتعلى مدى العقدين المنصرمين، 
صلة بالطقس بسبب ارتفاع معدل                                                 أكثر بالكوارث المت 

 ى التوسع الحضري،وضعف السيطرة عل ،و السكانيالنم
واالفتقار إلى  ،لتنمية الحضريةعدم التخطيط لو

الضوابط البيئية. ويعتبر المجلس األعلى للدفاع المدني 
أول هيئة وطنية إلدارة الكوارث واالستجابة لها بشكل 

متعدد القطاعات تحت إشراف وزارة الداخلية. وفي عام 
المياه والبيئة المديرية العامة لحاالت ، أنشأت وزارة 2004

الطوارئ البيئية بوصفها المؤسسة الحكومية األولى 
جوانب الحد من مختلف إجراءات بشأن  باتخاذية نالمع

تلك مخاطر الكوارث مثل تحديد المخاطر الطبيعية و
ورسم الخرائط ألنظمة اإلنذار  ،التي من صنع اإلنسان

عن التقدم التقارير  على تقديماليمن  ودأبالمبكر. 
تنفيذ إطار عمل هيوغو منذ أن بدأت دورة  نحوالمحرز 

2007اإلبالغ الوطنية كل سنتين في عام 
140. 

لة في قاعدة بيانات اليمن وي                                                شير معظم القيود المسج 
واهر هيدرولوجية إلى ظ (36إلى  33األشكال من )

 (      قيدا   1533)منها في المائة  95والي ح شأنيوجوية. و
صلة بالطقس. وأخعن   شير نصف القيود ي                    طار مت 

تليها االنهياالت  ،إلى الفيضانات الخاطفة (      قيدا   840)
. ويظهر (      قيدا   199)في المائة  12بنسبة األرضية 

الجدول الزمني زيادة هائلة في تواتر الظواهر 
مع ذروات هامة  2005الهيدرولوجية والجوية منذ عام 

عدة كوارث  لبالد، حيث ضربت ا2010و 2007في عامي 
. ويظهر التوزع (بالفيضانات الخاطفة    ا  سأسا رتبطت)

في                               أن الكوارث كانت أكثر تواترا   (35 الشكل)المكاني 
 ظاهرة. 184محافظة تعز، إذ بلغت 

الفيضانات والفيضانات الخاطفة مجتمعة  سببتتو
 ما يقارب التي بلغت ة غالبية الخسائر االقتصاديب
 كان. وقد (في المائة 97أي بنسبة ) دوالر اتمليار 3

، المسببين الرئيسيين لهذه الخسائر فيضانان كبيران
  1982عام في و (مليون دوالر 162) 1981في عام 

                             . وتترك ز في محافظة عدن معظم (مليون دوالر 975)
، ويرجع ذلك (في المائة 81)ة الخسائر االقتصادي

دار سعد  مديريةلفيضانات التي ضربت إلى ا    ا  ساأس
 29في سنوات مختلفة ومن بينها فيضانات 

. وتوضح التي تسببت بأكثر األضرار 1982مارس /آذار
هذه الظاهرة الوحيدة االتجاه الخارج في السلسلة 
الزمنية. وتعتبر الفيضانات الخاطفة أكثر الكوارث 

واإلصابات.  دموية إذ تتسبب بأكبر عدد من الوفيات
 دوالر  اتمليار 3ومن أصل الكلفة اإلجمالية البالغة 

-1971)خالل السنوات المشمولة بالدراسة االستقصائية 

في المائة من هذه الكلفة إلى  97، يعزى (2013
 الفيضانات الخاطفة.

 أنواع الكوارث وتواترها في اليمن .33 الشكل

 
 . UNISDR, 2017aعن بتصرف،  المصدر:

أخرى

91

6%

الزلزال

94

6% األمطار

100

6%

العواصف 
الرعدية

152

9%

الفيضانات

161

10%

االنهيارات 
األرضية

199

12%

الفيضانات 
الخاطفة

840

51%
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اتجاه السلسلة الزمنية لتواتر  .34 الشكل

 الكوارث في اليمن

  عدد التقارير

 
 . UNISDR, 2017a المصدر:

 البصمات المكانية للكوارث  .35 الشكل

 في اليمن

 
 . UNISDR, 2017a المصدر:

التوزع المكاني للخسائر االقتصادية  .36 الشكل

 الناجمة عن الكوارث في اليمن

 
 . UNISDR, 2017a المصدر:

تحليل قواعد بيانات الخسائر الناجمة  .باء
عن الكوارث في المنطقة العربية وأبرز 

 نتائجها 

ص  ن حيث المؤشرات بعض اآلثار م 3 الجدول      يلخ 
 الرئيسية للموجودات البشرية واالقتصادية لكل بلد

، للفترة المشمولة خمسةلبلدان العربية المن ا
. فعلى سبيل المثال، تسببت الكوارث في بالدراسة
      منزال   594 ر بـ    قد  ما يحالة وفاة و 145األردن بـ 
من المحاصيل المتضررة. وفي          هكتارا   840و         متضررا  

حالة وفاة بسبب الكوارث،  330موع تونس، من مج
      منزال   17821من جراء الفيضانات، ودمر  258قتل 

هكتار من المحاصيل. وتجدر اإلشارة  837000وتضرر 
لت في اليمن                                             إلى أن أعلى الخسائر البشرية سج 

في حين  (حتى عند مقارنة فترات زمنية مماثلة)
سجلت أعلى الخسائر االقتصادية في اليمن 

 الخسائر االقتصادية مجتمعة
 بماليين الدوالرات األمريكية

 عدد األحداث
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ذلك، تجدر اإلشارة إلى  لى الرغم منعوتونس. و
ثغرات كبيرة في قواعد البيانات التي تم جمعها 
والتي ال بد من التحقق منها مع السلطات المعنية 

عدم ات ثغرهذه ال منالبلدان. وكل من تلك في 
 قيدةالمكان الدقيق للظواهر المتسجيل 

من الضروري العمل على ف. (الجغرافية حداثياتاإل)
الظواهر كما ف بفعالية؛ لتقييم المخاطر عوسنطاق أ

 ليست في المحافظات    ا  سجلت في األقضية وأحيان
 كافية من حيث النطاق. 

تواتر األخطار والتكاليف  38و 37ن الشكالن      يبي  
الخمسة لبلدان لاالقتصادية لهذه األخطار بالنسبة 

صلة بالطقس تشك ل جتمعةم ن أن األخطار المت                                            . ويتبي 
ث في المنطقة العربية وهي مصدر معظم الكوار

في المائة من جميع  83معظم األضرار حيث أن 

                                        الخسائر االقتصادية في المنطقة تسب بت بها 
األردن ) تتأثر دول شرق المتوسطوالفيضانات. 

صلة  (وفلسطين ولبنان                             بشكل رئيسي باألخطار المت 
في المائة من  60اليمن أكثر من  يسجلبالطقس. و

في المنطقة، وتقسم بالتساوي  مجموع الوفيات
صلة تلك بين األخطار الجيولوجية و         تقريبا            المت 

بالمناخ، مما يعكس أهمية تعزيز قدرة البلد على 
ف لمجابهة هة الكوارث وعلى واجمالصمود في                  التكي 

صلة بالمناخ. وتزداد معدالت الوفيات                                               اآلثار المت 
الناجمة عن تواتر الكوارث والخسائر االقتصادية 

يتعلق بالظواهر الممتدة فيما بوجه عام، خاصة 
الصغيرة والمتوسطة الحجم مثل الفيضانات 

بسبب زيادة  ،الخاطفة والفيضانات وحرائق الغابات
ر المناخ                                                    االحترار باعتباره أحد اآلثار الرئيسية لتغي 

 في المنطقة العربية.

 تصادية في الجردات الوطنية للخسائر الناجمة عن الكوارث الخسائر البشرية واالق .3 الجدول

 شمولة بالدراسةفي البلدان العربية الم

 البلد

فترة 
 البيانات

عدد 
 الظواهر

عدد 
 الوفيات

المنازل 
رة          المدم 

المنازل 
رة           المتضر 

المحاصيل 
المتضررة 

 (هكتار)

الخسائر االقتصادية 
 اإلجمالية

 (كييدوالر أمر)

 29,540,000 840 594 83 145 593 2012-1982 األردن

 684,630,000 837,288 24,728 17,821 330 1,918 2013-1982 تونس

 11,560,000 0 798 65 45 388 2013-1980 فلسطين

 48,870,000 17,700 1,366 181 156 2,527 2013-1980 لبنان

 3,023,200,000 20,234 37,311 22,392 4,126 1,637 2013-1971 اليمن

 .UNISDR, 2017aالمصدر: 
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  نوع األخطار وتواتر الكوارث في البلدان العربية المشمولة بالدراسة .37 الشكل

 
 .UNISDR, 2017a                                تصميم فريق اإلعداد، استنادا  إلى المصدر:

 الدراسةبفي البلدان العربية المشمولة الخسائر االقتصادية الناجمة عن الكوارث  .38 الشكل

 )بالدوالرات األمريكية(

 
 .UNISDR, 2017a                                تصميم فريق اإلعداد، استنادا  إلى :المصدر

حرائق الغابات

2,173

28%

الجفاف

1,228

16%

الفيضانات الخاطفة

1,057 

14%

الفيضانات

903 

12%

العواصف الثلجية

650 

8%

االنهيارات األرضية

289

4% الحرائق

229

3%
األمطار

209 

3%

العواصف الرعدية

176

2%

الزالزل

174

2%

العواصف

133

2%

الصقيع

125

2%
التحات

102

1%

عواصف البرد

96

1%

عواصف الرياح

87

1%

موجات الحر

47

1%

عواصف رملية

31

0%

موجات البرد

20

0%

أخرى

47

1%

الفيضانات

$3,381,452,422

84%

حرائق الغابات

$244,142,211

6%

الزالزل

$155,975,021

4%

الجفاف

$110,489,628

3%

العواصف الثلجية

$81,125,497

2%

أخرى

$65,524,390

1%
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الربط بين قواعد البيانات التاريخية  .جيم
للخسائر الناجمة عن الكوارث والنقاط 
 الساخنة والمناطق المعرضة للخطر 

عة                                حسب المؤشرات القصوى المتوق 
 في ريكار 

ر                                                     لقواعد بيانات خسائر الكوارث دور مهم في تحليل تغي 
 "النقاط الساخنة"على تحديد  ، فهي تساعدالمناخ

من               أكثر تواترا  الكوارث حيث تكون اآلثار أعلى أو 
إال ما تعكس ال المعتاد. الخسائر الناجمة عن الكوارث 

يمكن استعمالها كدليل على ولكن ، حدث في السابق
ر المناخ المستقبلي المناط                                          ق القابلة للتأثر بتغي 

باستخدام النماذج المناخية اإلقليمية كما هي 
مستخدمة في ريكار. وسيساعد ذلك على تحديد 

األولويات في اإلجراءات على أساس األدلة وتقديم 
ر المناخ  ف مع تغي                                                  مبررات قوية لالستثمار في التكي 

في  والحد من مخاطر الكوارث في مواقع معينة
استخدام                                      الخطط اإلنمائية الوطنية. ويمكن أيضا  

                                                 المؤشرات المناخية المتطرفة وخرائط قابلية التأث ر 
لتحديد المخاطر المستقبلية للكوارث ذات الصلة. وكما 
ن في القسم السابق، يمكن أن يساهم فهم أنماط                                                    هو مبي 

مخاطر الكوارث واتجاهاتها ومؤشراتها الكمية في 
لتخطيط وتعزيز كفاءة االستثمارات تحسين عملية ا

المخصصة للمشاريع الضخمة مثل السدود وغيرها من 
 البنى التحتية للتخزين والحماية من الفيضانات.

رات تجدر اإلشارة إلى فعلى سبيل المثال،               أن التغي 
المتوقعة في تساقط األمطار والمؤشرات القصوى 

عاتها المعايير الهامة التي ينبغي مراذات الصلة هي 
ويمكن التوقف عند عند تقييم مخاطر الفيضانات. 

 نيوفرامعيارين هامين في هذا السياق ألنهما 
مة عن المناطق المعرضة للفيضانات في                                              مؤشرات قي 

141هما األيام الرطبة المتتاليةو المستقبل
وأيام  

ملم. وقد  20 التي تزيد عن أو تساويتساقط األمطار 
بمقارنة  ،هو مبين أدناه كما ،الطريقةتم اختبار هذه 

صلة رات مت  لنهاية  بالفيضانات، ومتوقعة                     ثالثة متغي 
ف        وفقا  القرن  ر  وهي، RCP 8.5                   للسيناريو المتطر          التغي 

ر في األيام الرطبة         والتغي   ،في تساقط األمطار
التي تزيد عن أو وأيام تساقط األمطار  ،المتتالية
ين في من أعلى إلى أسفل كما هو مب)ملم  20 تساوي

مع التوزع المكاني لقواعد بيانات  (األشكال أدناه
                                               الخسائر الناجمة عن الكوارث التي سببتها أساسا  

 الفيضانات في لبنان واليمن.

ن مؤشر ،(39 الشكل)لبنان في  أيام تساقط األمطار           بي 
في التوقعات           ارتفاعا   ملم 20 التي تزيد عن أو تساوي

المستقبلية لعدد األيام التي تتساقط فيها األمطار التي 
محيط في جبل لبنان وسيما  ال ،           ملم يوميا   20تزيد عن 

بيروت. وتجدر اإلشارة إلى تواتر أكبر لقيود الكوارث 
 الشكلفي هذه المنطقة في الماضي كما هو مبين في 

ومن المتوقع أن تكون هذه المناطق أكثر عرضة  .39
للفيضانات الخاطفة في المستقبل بسبب اآلثار 

ر المناخ. و ض     عر  ت، يمكن توقع كلمع ذ                         المتوقعة لتغي 
مناطق أخرى من لبنان أقل للفيضانات الخاطفة في 

 الشمال والبقاع.مثل محافظتي 

ن مؤشر األيام الرطبة المتتالية                                                 بالنسبة لليمن، بي 
في التوقعات المستقبلية بشكل رئيسي في           انخفاضا  

غرب اليمن في صعدة والحديدة على الرغم من أنهما 
تعرضتا لعدد كبير من الكوارث بسبب الفيضانات في 

. ويمكن تقدير أن تكون هذه (40 الشكل)الماضي 
فة في المستقبل المناطق أقل عرضة للفيضانات الخاط

ر المناخ. وفي المقابل،                                                     على ضوء اآلثار المتوقعة لتغي 
يمكن توقع ارتفاع مخاطر الفيضانات الخاطفة في 

المتوقع أن  التي من حضرموت بسبب زيادة األيام
 ملم. 20 يزيد عن أو يساويتشهد تساقط أمطار 
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ر تساقط األمطار التوقعات المستقبلية للمؤ .39 الشكل                                                      شرات المتصلة بالفيضانات في ريكار )تغي 

ملم من أعلى إلى أسفل في  20≤ ومؤشر األيام الرطبة المتتالية ومؤشر أيام تساقط األمطار 

 اليمين( في لبنان إلىاليسار( والتوزع المكاني للكوارث التاريخية )

 
  تصميم فريق اإلعداد. :المصدر

ر تساقط األمطار  .40 الشكل                                                                              التوقعات المستقبلية للمؤشرات المتصلة بالفيضانات في ريكار )تغي 

ملم من أعلى إلى أسفل في  20≤  ومؤشر األيام الرطبة المتتالية ومؤشر أيام تساقط األمطار

 اليمين( في اليمن إلىاليسار( والتوزع المكاني للكوارث التاريخية )

 
 فريق اإلعداد. تصميم: المصدر
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باإلضافة إلى النتائج المذكورة أعاله، يلزم إجراء و
مزيد من التحليل على المستوى القطري من أجل 

توفير المزيد من المالحظات للتحقق من صحة هذه 
تطبيق النمذجة الهيدرولوجية على  كما يلزمالنتائج، 

من أجل تقييم  "النقاط الساخنة"نطاق الحوض لهذه 
أعلى.  قةضانات المستقبلية المحتملة بدمخاطر الفي

وقد استخدم مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر 
ة محتمللالكوارث نماذج حسابية لتقييم المخاطر ا

خرائط األخطار لفيضانات األنهار من المقاربة  إلنتاج
تي مخاطر وأخطار الفيضانات الالعالمية لتقييم 

لنمذجة  2015 تقرير التقييم العالمي لعامفي  اعتمدت
في كافة أحواض األنهار الرئيسية فيضانات األنهار في 

 .142العالم أنحاء

ليل مماثل لمؤشرات درجة الحرارة يمكن إجراء تحو
تقييم المخاطر المستقبلية للظواهر المتطرفة من أجل 

إلى             ، استنادا                                    مثل موجات الحر واأليام الحارة جدا  
خية المتصلة الكوارث التاريبيانات توقعات ريكار و

بهذه األخطار. ويمكن استخدام هذه النتائج كمؤشر 
واتخاذ قرار  "النقاط الساخنة"طين لتحديد        للمخط  

بشأن التدابير المناسبة الالزمة في االستراتيجيات 
الوطنية للتصدي لهذه األخطار المحتملة ولرسم 

ظم المعلومات                                 خرائط بسيطة للمخاطر باستخدام ن  
                              تنادا  إلى اإلسقاطات النموذجية أي اس)الجغرافية 

. ويمكن تقديم خرائط (والنقاط الساخنة المحددة
 فاعلةالقرار التخاذ إجراءات  يعنالمخاطر هذه إلى صا

تستند إلى أدلة علمية ولتخصيص استثمارات أكثر 
ر المناخ والتخفيف منها بالنظر  ف مع آثار تغي                                                        دقة للتكي 

متصلة بهذه اآلثار. إلى الكوارث والخسائر التاريخية ال
                                 استخدام مخرجات قابلية التأث ر في              ويمكن أيضا  

ريكار في تقدير مخاطر الخسائر الناجمة عن الكوارث 
ة لقابلية كيإلى الطبيعة الدينامي                   في المستقبل نظرا  

آثار  إلى    ا                                         التأث ر، مع عنصر التعرض الذي يستند أساس
ر المناخ  رة              تغي  اية القرن. حتى نه زمنمع مرور ال          المتغي 

وينبغي التشديد على أنه إلى جانب المقارنة البسيطة 

المذكورة أعاله بين توقعات ريكار المستقبلية وقواعد 
بيانات الحد من مخاطر الكوارث التاريخية، ال بد من 

ور قائم على المخاطر بشأن نمذجة مواصلة أخذ منظ
عن اآلثار  أدقآثار المناخ من أجل توفير معلومات 

مة عن الظواهر المتطرفة في المستقبل ونتائجها الناج
 ضمن سياق الحد من مخاطر الكوارث. االقتصادية

ظم             باستخدام ن   ،أجري المزيد من التحقيقات
الختبار  ،حصائيةاإلمنهجية الالمعلومات الجغرافية و

ر المناخ في ريكار والظواهر                                                    االرتباط بين مؤشرات تغي 
 . ولتحقيق ذلك، تمالتاريخية في منهجية ديسنفنتار

          ومكانيا                                            جمع البيانات ومعالجتها وتحويلها جغرافيا  
كل لتكون بمثابة مدخالت للمنهجية المحددة لألخطار 

األخطار إزاء  خرائط الحساسيةلوضع ، ثم على حدى
صل بالمناخ.  تم إصدار ست خرائط ف                       لكل خطر مت 

 ،والسيول ،لفيضاناتا :األخطارإزاء  للحساسية
 ،وموجات الحر ،وحرائق الغابات ،والعواصف
وفق المبادئ التوجيهية للمفوضية  ، وذلكوالجفاف

إلى البيانات التاريخية     ا  استناد ،ISO 31010األوروبية و
في الدراسة  2005-1986لفترة المرجعية لو ،لديسنفنتار
أخطار اء إز الحساسية لخريطة 41 الشكل)الحالية 

ألخطار إزاء ا. وأظهرت خرائط الحساسية (الفيضانات
هيمنة الفيضانات والسيول والعواصف في شمال 

واضحة لحرائق  زيادةبينما لوحظت  العربية، المنطقة
الغابات وموجات الحر والجفاف في جنوب المنطقة. 

                                    المناطق المناخية التي تؤثر تأثيرا  إلى ذلك يعود و
لية األخطار الخاضعة للدراسة على احتما         مباشرا  

 وكثافتها وبصماتها المكانية.

، بعد إلى قيم مؤشرات ريكار للفترة المرجعية       نظرا  
العينات والتحقق من صحتها، تم تطبيق االنحدار  أخذ

المتعلقة بكل بيانات المجموعة لاللوجستي اإلحصائي 
تم اختيار هذه الطريقة إليجاد وقد ألخطار. من ا

ن مؤشرات ريكار واألخطار المتصلة االرتباط بي
بالطقس. تم تحديد مواقع المناطق المعرضة للخطر 
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على أساس المؤشرات القصوى لإلسقاطات 
في هذا                     كما هو مبين سابقا   ريكارل       وفقا  المستقبلية 

المصادقة إمكانية  من قحقتحليلها للتجرى و ،الفصل
صحة خرائط إسقاطات المؤشرات ذات  على

 ستقبلية لألخطار الطبيعية.الحساسية الم

ت النتائج األولية للدراسة أن لحظبشكل عام، 
تظهر  2100حتى عام  1986اإلسقاطات من عام 

 الحساسيةفي نسب مستويات     ا  فطفي          انخفاضا  
األخطار المتصلة بالمياه مثل الفيضانات إزاء العالية 

والسيول والعواصف في شمال المنطقة المشمولة 

. وفي المقابل، لوحظت هافي جنوب     عا  بالدراسة وارتفا
زيادة ملحوظة في النسب المئوية المتوقعة 

ألخطار المتصلة إزاء المستويات الحساسية العالية 
بدرجات الحرارة العالية مثل حرائق الغابات 

وموجات الحر والجفاف. وتغطي الحساسية العالية 
في المائة من المنطقة المشمولة بالدراسة  50للجفاف 

تي هي باألصل عرضة لذلك بحلول نهاية القرن. ال
وينبغي أن يؤخذ ذلك في االعتبار، ال سيما في 

المنطقة العربية، حيث هذه النقاط الساخنة قابلة 
وتعاني من ندرة المياه بمستويات      صال  أللتأثر 

 دة.حمختلفة من ال

( وأواسط 2005-1986الفترة المرجعية ) بينفيضانات لإزاء الحساسية لخريطة مقارنة  .41 الشكل

 (RCP 8.5للسيناريو       وفقا  ) تهالقرن ونهاي

 
 تصميم فريق اإلعداد.: المصدر
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المستمدة من االنحدار اللوجستي شملت المعادلة 
 (7من أصل  3)للجفاف أعلى عدد من مؤشرات ريكار 

من بين نماذج األخطار األخرى. تنطوي جميع 
التنبؤية األخرى لألخطار على عاملين ولكن  المعادالت

معادلة الفيضانات تنطوي على عامل األيام الرطبة 
 المتتالية على أنه العامل التوضيحي الوحيد.

                                            أظهرت النتائج التي تم الحصول عليها أن  جميع 
المؤشرات القصوى السبعة لها عالقة مع واحد على األقل 

ي تحديد حدوث من األخطار وبالتالي تضطلع بدور ف
هذه  مجموع 4 الجدولن         . ويبي  تهأو كثاف/والخطر 

 40ن تي تزيد عالنتائج. والملفت أن الحرارة القصوى ال
ن األكثر درجة مئوية واأليام الجافة المتتالية هما العامال

نماذج تتضمن  ثالثةن تم إدخالهما في االلذ         توضيحا  
كان عامل كثافة تساقط  أخطار. وفي المقابل، الثةث

فقط المستعمل )ملم في اليوم  10ن ع ر التي تزيداألمطا
التي تزيد وعامل درجة الحرارة القصوى  (في العواصف

 .        توضيحا  درجة مئوية األقل  35ن ع

بيانات األخطار التاريخية تشكل  أن االختبار هذا يؤكد
ألخطار إزاء انقطة انطالق لتقييم الحساسية 

الطبيعية، ومن المهم استخدام مقاربة تستند إلى 
في االعتبار الظواهر                                   القيود السابقة على أن تأخذ أيضا  

التي قد تحدث في المستقبل على الرغم من عدم 
أو في قواعد بيانات الخسائر.  الملحقاتذكرها في 

ر المناخ  تقييم  عند                                     ولذلك، من المهم التصدي لتغي 
ن ألطبيعية، خاصة تلك المتصلة بالطقس، األخطار ال

ر المناخ  تغيير المكونات الطبيعية التي  يواصل             تغي 
 الطريقةتؤثر على احتماليتها وحدوثها. وتسمح هذه 

أكثر بتغطية أفضل للظواهر المحتملة وتوفر تقديرات 
. االحتمال وقوع كل ظاهرة والخسائر المرتبطة به دقة

 يوصى بما يلي: ولتحقيق هذا الربط بشكل أفضل

ينبغي جمع بيانات الظواهر اليومية بصورة  •
منهجية، وفهرستها في أشكال معيارية موحدة، 
 يمكن الوصول إليها وتحتوي على بيانات وصفية.

 هاتسجيل حجم كل خطر أو ظاهرة متطرفة وموقع •
هو عنصر حاسم في عملية توثيق  هاوتوقيت تهاومد

ه البيانات وفهرسة األضرار والخسائر. وتشكل هذ
لمعايرة نماذج                                المتراكمة على مر الزمن أساسا  
ف مع األخطار الالزمة لفهم الصلة بين                    عمليتي التكي 

ر المناخ والحد من مخاطر الكوارث على نحو                                              تغي 
 .ة هذه النماذجأفضل والتحقق من صح

ف مع ينبغي أن توحد عمليتا  • ر المناخ            التكي               تغي 
والحد من مخاطر الكوارث نطاق عملهما 
 وتقييدهما من أجل تعاون شامل أفضل.

ر .4 الجدول  واألخطار المتصلة بالطقسالقصوى المناخ  ات                        الترابط بين مؤشرات تغي 

ر المناخ                     مؤشرات تغي 

الداللة  مستوى
في النماذج 
 ي لـ:وضيحت اللوجستية

 الفيضانات والعواصف 2 الرطبة المتتالية األيام

 العواصف 1 ملم في اليوم 10ن تزيد عكثافة تساقط األمطار 

 السيول والجفاف 2 ملم في اليوم 20ن تزيد عكثافة تساقط األمطار 

 السيول وحرائق الغابات والجفاف 3 األيام الجافة المتتالية

 ات الحرموج 1 درجة مئوية 35ن تزيد عالحرارة القصوى 

 العواصف وحرائق الغابات والجفاف 3 درجة مئوية 40ن تزيد عالحرارة القصوى 

 فريق اإلعداد. :المصدر
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خسائر  ها حولمن تحسين قواعد بياناتللبلدان ال بد 
على جمع بيانات  تهاالكوارث عن طريق تعزيز قدر

تطبيقاتها اعتماد الكوارث وتفسيرها واستخدامها و
ال سيما و ،بياناتهذه التعزيز نوعية بصورة منهجية و

تنفيذ إجراءات مراقبة و التقديرية، الخسائر االقتصادية
ين كل ربط بالالجودة والتحقق من صحتها عن طريق 

ر المناخ على المستوى الوطني.                                                قواعد بيانات تغي 
وباإلضافة إلى ذلك، ال بد من تعزيز استخدام قاعدة 

إعداد ارث في بيانات الخسائر الناجمة عن الكو
ف مع وفي وضع استراتيجيات  السياسات ر            التكي        تغي 

للتخطيط لالستثمارات  ةالمقبل هاتالمناخ والسيناريو
المطلوبة لتحسين قدرة البلدان على الصمود. ومن 

وضع خريطة كاملة للخسائر الناجمة عن  األمثل
الكوارث للمنطقة العربية بأسرها الستخدامها كمرجع 

ر المناخ  الناجمة عنر المستقبلية لنمذجة المخاط              تغي 
ر ما تتعرض له المنطقة. ول                                                تكون بمثابة المرجع لتصو 

على مراحل من خالل  هذه الخريطة إعدادويمكن 

وخرائط التعرض  على حدة،الخرائط لكل خطر  وضع
نة،أو موجودات م/للخطر لقطاعات و  خرائط قابلية و       عي 
ودراسات  سحمقوائم  هذا يتطلبو .               التأث ر لكل خطر

شاملة لحاالت التعرض للخطر وقابلية التأثر باألخطار 
إلى هذه المخرجات، يمكن                     المنطقة. واستنادا  كل في 

 متعددة لألخطار الخريطة ووضع خرائط لكل خطر 
 في المنطقة.

على الصعيد العالمي، من الضروري إدماج قواعد 
ر المناخ ج الدم ، على غرار                                  بيانات خسائر الكوارث وتغي 

ذ في إطار مبادرة في  ،ريكار للمنطقة العربية                       المنف 
العديد من العمليات العالمية في منصة واحدة بإدارة 

وتقارير  ،المجموعات العلمية مثل منهجية ديسنفنتار
ر المناخ  ،                                                     التقييم للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغي 

وتقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر 
أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة في و ،الكوارث

. 2030خطة التنمية المستدامة لعام 
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ف  .4                                     أطر الحد من مخاطر الكوارث والتكي 

ر المناخ                 مع تغي 
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ف أ .4                                    طر الحد من مخاطر الكوارث والتكي 

ر المناخ                 مع تغي 

بين الحد من مخاطر  ةتحليل مقارن .ألف
ر المناخ  ف مع تغي                                   الكوارث والتكي 

ف التنمية المستدامة المتصلة وأهدا
 بالمياه

الثالثة للحد من مخاطر الكوارث العالمية األطر 
ر المناخ وأهداف التنمية المستدامة ف مع تغي  ،                                                  والتكي 

 األطروتطوير  ةرابطمتسياسات  تدعو إلى وضع
تدعو كما . اتإصالحإجراء و ةوالتنظيمي ةالقانوني
المركزية ذات إلى إدماج اإلجراءات ال العالميةاألطر 

المشاركة فبينما تتم الصلة في التنمية المحلية. 
على المستوى على النحو األفضل صد والوساطة والر

ال تزال هناك حاجة إلى التكامل والدعوة ، المحلي
والتوعية والتثقيف وإقامة شراكات وشبكات جديدة 

ف من أجل أنشطة الحد من مخاطر ا                 لكوارث والتكي 
ر المناخ المقارنة  5 الجدولويوضح  .143               مع تغي 

ف مع  العالمية بين الحد من مخاطر الكوارث             والتكي 
ر المناخ وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة                                                 تغي 

 .كل من هذه العمليات بالمياه وخطط عمل

كل مسارات العمل الجاري على  إطار سنداييجمع 
وارث. وباعتبار إطار سنداي أول إدارة مخاطر الك

وضع هو األساس لف، 2015اتفاق للتنمية لما بعد عام 
 ةواجهملتنمية المستدامة قادرة على لفعالة  طخط

أداة طوعية ويوفر  هوطار هذا اإلمخاطر الكوارث. 
جديدة للسياسات والعمليات المتعلقة بإدارة  طريقة

في            يمثل تحوال   وبالتالي فهو ،مخاطر الكوارث
المقاربة السياسية على الصعيد العالمي من إدارة 

الهدف حيث إن  ،الكوارث إلى إدارة مخاطر الكوارث
الكوارث الجديدة والحد من مخاطر  تفادي اآلن هو

شاملة لجميع  عمليةالكوارث القائمة، من خالل اتباع 
مختلف ب                             يشارك فيها كل المجتمع وت عنىاألخطار 
جتماعية والبيئية، بغية االقتصادية واال اتالسياس

  144الصمودالحد من قابلية التأثر وزيادة القدرة على 

تغيير خطط العمل سيتم اتفاق باريس  بموجب
ها جميع البلدان تالوطنية المتعلقة بالمناخ التي قدم

إن  .صدور االتفاقإلى األمم المتحدة قبل          تقريبا  
 تضمنتهاالتي  "               المحددة وطنيا   زمعةالمساهمات الم"

ل ما يتلك و خطط العمل نوي كل بلد اإلسهام به           تفص 
ستصبح االنبعاثات العالمية،  الحد منباتجاه 

ل هذه "             محددة وطنيا  المساهمات ال"                  . وسوف تسج 
في سجل عام تحتفظ به                           المساهمات المحددة وطنيا  

العامة األمانة  عملت. والعامة لألمم المتحدة األمانة
             ا طلق في عام الذي هذا السجل المؤقت  على تطوير

 ،منصة عامة على شبكة اإلنترنت     شك لي، وهو 2016
األولى وإدارة تسجيل مساهماتها  إمكانيةلبلدان ل تتيح

ويتضح أن تنفيذ اتفاق باريس  .145الوثائق ذات الصلة
أدوار بعض تنقيح تحالفات جديدة وعقد سيؤدي إلى 

 ،المؤسسات، بما في ذلك مرفق البيئة العالمية
 ،ات الحكومية الدولية مثل البنك الدوليوالمنظم

ومختلف وكاالت األمم المتحدة، من أجل االستجابة 
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ته ومساعد ،وخاصة البلدان النامية ،كل بلد على حدةل
بشكل فعال. وستؤثر هذه  على الوفاء بالتزاماته

األدوار المنقحة داخل المنظمات الحكومية الدولية 
بية المستقبلية بينها على خطط البلدان العر وفيما

ر المناخ وموقفها السياسي.                                    بشأن تغي 

وتستند أهداف التنمية المستدامة إلى نجاح األهداف 
 2000اإلنمائية لأللفية الثمانية المتفق عليها في عام 
كنقطة  2015لتقليل الفقر المدقع إلى النصف بحلول عام 

وسط نحو القضاء على الفقر بجميع أشكاله. وركزت 
نمائية لأللفية على األبعاد الكثيرة للفقر األهداف اإل

المدقع، بما في ذلك انخفاض الدخل والجوع المزمن 
وعدم المساواة بين الجنسين واالفتقار إلى التعليم 

ونقص فرص الحصول على الرعاية الصحية والحرمان 
وغيرها. وعلى  صرف الصحيمن المياه النظيفة وال

األهداف اإلنمائية ار المحققة في إطنجازات اإلالرغم من 
، وال        كافيا              حقق تقدما  يلأللفية، فإن العديد من البلدان لم 

على نطاق               أصبح معروفا  االستدامة البيئية، و فيسيما 
لتحقيق الهدف  مطلوبمن العمل  المزيد         واسع أن  

النهائي المتمثل في القضاء على الفقر المدقع بجميع 
في لذلك، اتفقت حكومات العالم  146أشكاله
للتنمية المستدامة        هدفا   17على  2015سبتمبر /أيلول

. وتستند أهداف التنمية 2030لتوجيه التنمية حتى عام 
 169المرتبطة بها البالغ عددها  لغاياتوا 17المستدامة الـ 

غاية إلى االعتقاد بأن الشمول والتكامل والعالمية يمكن 
 واستندت 147للجميع ةستدامأكثر ا            حقق مستقبال  تأن 

الجهات عملية صياغة أهداف التنمية المستدامة إلى آراء 
وذلك ، في مختلف القطاعات والبلدان ةالمتعدد المعنية
مع مبادئ الشمول والتكامل والعالمية. ولكن          اتساقا  

، الجهات المعنيةسيتطلب تنفيذ األهداف مشاركة جميع 
 كمافي صياغتها.       فعال   تشارك تلك التيوليس فقط 
لتنفيذ إشراك المدن واألعمال التجارية سيستوجب ا

لعة تماما  والوكاالت الحكومية التي قد ال تكون  على               مط 
أهداف التنمية المستدامة. وسيتطلب ذلك توجيهات 

سهلة االستعمال بشأن الخطوات الجديدة التي يمكن أن 

إلى أهداف التنمية                               تتخذها الجهات المنضمة حديثا  
بعض ف. تنفيذهافي      ما  المستدامة من أجل المضي قد

الجهات المعنية في هذا لمساعدة المنشورة  الدراسات
إما خاصة بقطاع محدد دون شرح السياق  المجال
مها في جلسة بحيث ال يمكن فه               أو طويلة جدا   ،األوسع
 .148واحدة

 فإنلوثيقة عمل فريق عمل المفوضية األوروبية،     ا  ووفق
األطر ي من                   التي ت تخذ بموجب أملموسة الجراءات اإل

مع االتفاقات والعمليات  ةتماشيينبغي أن تكون مالدولية 
وخطة التنمية  ،الدولية األخرى، بما في ذلك إطار سنداي

لتمويل  باوخطة عمل أديس أبا ،2030المستدامة لعام 
2015التنمية لعام 

ومؤتمر القمة  ،واتفاق باريس ،149
2016 العالمي للعمل اإلنساني لعام

ضرية والخطة الح ،150
مؤتمر األمم المتحدة الثالث المعني  الصادرة عنالجديدة 

الموئل  -باإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة 
وعلى سبيل المثال، يشكل تنفيذ إطار سنداي  .151الثالث
من المساهمة في خطة التنمية المستدامة     ا  جزء       أيضا  
على الصمود  المجتمع، من خالل بناء قدرة 2030لعام 
اإليكولوجية والبنية التحتية والسياسات  ظم      والن  

مراعاة المخاطر المتصلة بالمناخ مع وعمليات التخطيط 
ف. ويعتبر الحد من مخاطر الكوارث                                                    والحاجة إلى التكي 

ر المناخ من العناصر الحاسمة في  ف مع تغي                                                 والتكي 
التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، يشير تقرير الهيئة 

ر المناخ الحكومية الدولية          إلى أن   2012لعام                       المعنية بتغي 
ل في عملية الحد من مخاطر الكوارث  إدخال )                                       التحو 

رات إلى الن   و التشريعية أو المالية أو أظم التنظيمية                  تغي 
في سياق الحوادث  (التكنولوجية أو البيولوجية

لمجتمع مستدام  المناخية القصوى قد يكون المفتاح
 .152وقادر على الصمود

ة بالحد صلوخطط العمل المت المهام 6 الجدولويوضح 
ر المناخ وأهداف  ف مع تغي                                                   من مخاطر الكوارث والتكي 

في  التوالي ة بالمياه علىصلالتنمية المستدامة المت
.الخطة اإلقليمية
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ف مع ر الكوارث ووخطط العمل المتصلة بالحد من مخاط المهام .5 الجدول ر المناخ            التكي               تغي 

 ة بالمياه صلوأهداف التنمية المستدامة المت

 المكونات

الحد من مخاطر 
ر المناخ الكوارث ف مع تغي   أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه                        التكي 

 الوكالة المعنية

االستراتيجية 
الدولية للحد من 

 الكوارث

ة اتفاقية األمم المتحدة اإلطاري
ر المناخ                   بشأن تغي 

اللجان اإلقليمية، آلية )وكاالت األمم المتحدة 
األمم المتحدة للمياه، برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي، برنامج األمم المتحدة للبيئة، منظمة 
 (األغذية والزراعة، اليونسكو

 المهام/السياسة

إطار سنداي للحد 
من مخاطر الكوارث 

2015-2030  

ر المناخ اتفاق باريس بشأ                ن تغي 
2015-2030 

 2030تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 
القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل  -1الهدف 
 مكان 
القضاء على الجوع وتوفير األمن  -2الهدف 

نة وتعزيز الزراعة                                           الغذائي والتغذية المحس 
 المستدامة

ضمان توافر المياه وخدمات الصرف  -6الهدف 
 ي للجميع وإدارتها إدارة مستدامةالصح
جعل المدن والمستوطنات البشرية  -11الهدف 

شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود 
 ومستدامة

ر  -13الهدف                                    اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغي 
 المناخ وآثاره

  أولويات العمل

فهم مخاطر  •
 الكوارث

بل إدارة          تعزيز س   •
مخاطر الكوارث 
من أجل تحسين 

 تصدي لهاال

االستثمار في  •
مجال الحد من 
مخاطر الكوارث 
من أجل زيادة 
القدرة على 
 مواجهتها

تعزيز التأهب  •
للكوارث بغية 
التصدي لها 

بفعالية وإعادة 
البناء بشكل 

ف7المادة            : التكي 
    ا  عالمي    ا  اتفاق باريس هدف رسخي

تمثل في يف و        بالتكي      ا  متعلق
ف                           تعزيز القدرة على التكي 

وتوطيد القدرة على التحمل 
ر                                والحد من قابلية التأثر بتغي 

توطيد  كما ينص علىالمناخ. 
ف الوطنية بشكل                            جهود التكي 

التعاون  بطرق من بينهاكبير، 
ف                              الدولي. كما يقر بأن التكي 

يواجهه          عالميا               يشكل تحديا  
يجب على جميع و ،الجميع
المشاركة في عمليات  األطراف

ف  م بالغ عن يتقدو              تخطيط التكي 
ف يشمل أولوياتها                         التكي 

واحتياجاتها في مجال التنفيذ 
 والدعم وخططها وإجراءاتها

 على الضعيفة والفئات الفقراء قدرة بناء 5-1
 بالظواهر وتأثرها تعرضها من والحد الصمود

 الهزات من وغيرها بالمناخ المتصلة المتطرفة
 والبيئية واالجتماعية االقتصادية والكوارث

 مستدامة، غذائي إنتاج ظم   ن   وجود ضمان 4-2
 زيادة إلى تؤدي متينة زراعية ممارسات وتنفيذ

 على الحفاظ على وتساعد والمحاصيل، اإلنتاجية
ف على القدرة وتعزز وجية،اإليكول ظم     الن    مع        التكي 

ر  الشديدة الطقس أحوال ومواجهة المناخ      تغي 
 من وغيرها والفيضانات الجفاف وحاالت
ن الكوارث،  األراضي نوعية          تدريجيا         وتحس 
 والتربة

 الوفيات عدد من كبيرة درجة إلى التقليل 5-11
 انخفاض وتحقيق المتضررين، األشخاص وعدد
 المتصلة المباشرة القتصاديةا الخسائر في كبير

 عن والناجمة العالمي اإلجمالي المحلي بالناتج
 بالمياه، المتصلة الكوارث ذلك في بما الكوارث،



80 

 

 المكونات

الحد من مخاطر 
ر المناخ الكوارث ف مع تغي   أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه                        التكي 

أفضل في مرحلة 
التعافي وإعادة 
 التأهيل واإلعمار

.        دوريا  هذا البالغ ث يوتحد
وستحظى البلدان النامية 

دعم معزز إلجراءات باألطراف 
ف.          التكي 

 : الخسائر واألضرار8المادة 

كل كبير يعزز اتفاق باريس بش
آلية وارسو الدولية المعنية 
ستطور بالخسائر واألضرار التي 
مقاربات لمساعدة البلدان 

ف مع اآلثار                               الضعيفة على التكي 
ر المناخ، بما في ذلك                                   الضارة لتغي 

الظواهر الجوية القصوى 
والظواهر البطيئة الحدوث مثل 

ارتفاع مستوى سطح البحر. 
يوفر االتفاق إطار عمل و

لتعزيز الفهم لألطراف 
شأن واإلجراءات والدعم ب
 الخسائر واألضرار.

تعاون األطراف ي. 12المادة 
لتعزيز التعليم والتدريب 

والتوعية العامة والمشاركة 
العامة ووصول الجمهور إلى 
ر                          المعلومات في مجال تغي 
 المناخ في إطار هذا االتفاق.

 الذين واألشخاص الفقراء حماية على التركيز مع
 هشة أوضاع ظل في يعيشون

 المدن عدد في كبيرة زيادة تحقيق ب-11
 وتنفذ تعتمد التي البشرية والمستوطنات

 شمول أجل من متكاملة        وخططا   سياسات
 الموارد، استخدام في الكفاءة وتحقيق الجميع،

ر آثار من والتخفيف ف المناخ      تغي   معه،         والتكي 
 الكوارث؛ مواجهة في الصمود على والقدرة
 الكوارث لمخاطر الكلية اإلدارة وتنفيذ ووضع
 إطار مع يتماشى بما المستويات، جميع على

 2030-2015 الكوارث اطرمخ من للحد سنداي

 مواجهة في الصمود على القدرة تعزيز 1-13
 في الطبيعية والكوارث بالمناخ المرتبطة األخطار
ف على القدرة وتعزيز البلدان، جميع  معها        التكي 

ر المتعلقة التدابير إدماج 2-13  في المناخ       بتغي 
 على والتخطيط واالستراتيجيات السياسات
 الوطني الصعيد

 والقدرات الوعي وإذكاء التعليم سينتح 3-13
ر من للتخفيف والمؤسساتية البشرية  المناخ،      تغي 
ف  به المبكر واإلنذار أثره من والحد معه،         والتكي 

 النمو المتقدمة البلدان به تعهدت ما تنفيذ أ-13
 اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية في األطراف

ر بشأن  في المشاركة بهدف التزام من المناخ      تغي 
 بحلول        سنويا   دوالر مليار 100 قدره مبلغ حشد
 احتياجات لتلبية المصادر جميع من 2020 عام

 التخفيف إجراءات سياق في النامية، البلدان
 الصندوق وجعل التنفيذ، وشفافية المجدية
 طريق عن كامل تشغيل حالة في للمناخ األخضر
 ممكن وقت أقرب في المال برأس تزويده

 قدرات مستوى تحسين اتآلي تعزيز ب-13
ر المتعلقين الفعالين واإلدارة التخطيط        بتغي 

 الجزرية والدول       نموا ، البلدان أقل في المناخ
 النساء على التركيز ذلك في بما النامية، الصغيرة
 والمهمشة المحلية والمجتمعات والشباب

 .2018aب، و2015أ، 2015األمم المتحدة،  در:االمص
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ف مع وخطط العمل المتصلة بالحد من مخاطر الكوارث والمهام  .6 الجدول ر المناخ            التكي               تغي 

 وأهداف التنمية المستدامة المتصلة بالمياه في المنطقة العربية

 الحد من مخاطر الكوارث المكونات

ر  ف مع تغي                   التكي 
 المناخ

 المتعلقة المستدامة التنمية أهداف
 بالمياه

 المعنية الوكالة

جامعة الدول العربية، مكتب 
األمم المتحدة للحد من مخاطر 
الكوارث، برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي، برنامج األمم المتحدة 

 للبيئة، البنك الدولي 

جامعة الدول العربية، 
اإلسكوا، برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي، 
برنامج األمم المتحدة 
 للبيئة، البنك الدولي 

الدول العربية، اإلسكوا، منظمة جامعة 
 األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

 ، البنك الدولي (اليونسكو)

 المهام/السياسة

االستراتيجية اإلقليمية العربية 
-2015للحد من مخاطر الكوارث 

2030 

خطة العمل اإلطارية 
العربية للتعامل مع 
ر المناخ                     قضايا تغي 

2010-2020 

ربية لألمن المائي في االستراتيجية الع
 2030-2010الوطن العربي 

 2030-2015أهداف التنمية المستدامة 

  أولويات العمل

 بعملية االلتزام تعزيز: 1 األولوية
 الكوارث مخاطر من للحد شاملة
 القطاعات كافة في

 القدرات تطوير: 2 األولوية
 الكوارث مخاطر لتحديد

 وتقييمها ومراقبتها
 على القدرة بناء: 3 األولوية
 المعرفة خالل من الصمود
 والتدريب والبحث والدعوة
 في المساءلة تحسين: 4 األولوية
 على الكوارث مخاطر إدارة

 والمحلي الوطني دون المستوى
 مخاطر من الحد دمج: 5 األولوية
 لحاالت االستجابة في الكوارث
 .والتعافي والتأهب الطوارئ

 من الحد: 1 األولوية
ر مخاطر  لمناخا      تغي 

 االستعداد وتحسين
 آثاره لمواجهة
 خالل من المحتملة
 من التخفيف برامج
ف آثاره  .معها         والتكي 

 الحفاظ: 2 األولوية
 الطبيعية الموارد على

 وضمان والبشرية
 الئق معيشي مستوى

 .العرب للمواطنين

 وتيرة تعزيز: 3األولوية 
 في المستدامة التنمية
 في بما العربية، الدول
األهداف  قتحقي ذلك

 .اإلنمائية لأللفية

 وبناء تعزيز: 4 األولوية
 المؤسساتية القدرات
 واإلقليمية الوطنية
ر قضايا مع للتعامل       تغي 
ف المناخ  مع         والتكي 

 .الكوارث

 تهيئة: 5 األولوية
 المؤاتية الظروف
 التعاون لتحفيز
 والدولي اإلقليمي

 المياه استعمال ءةكفا رفع: 1 األولوية
 المدى على المائة، في 25 إلى 15 بنسبة

 لتلبية ،(2020 عام بحلول) المتوسط
 األمن وضمان المياه على المتزايد الطلب
 تحديات لمواجهة والغذائي المائي

        ووفقا   المتاحة المائية بالموارد المستقبل
 .المستدامة التنمية لمبادئ

 مائية سياسات اعتماد: 2 األولوية
 عام بحلول) القصير المدى على متكاملة،

 القطاعات لجميع المياه تؤمن ،(2015
 المنافع من قدر أقصى لتحقيق

 تنفيذ وضمان واالقتصادية، االجتماعية
 األهداف اإلنمائية لأللفية.

 على وعملية، بديلة حلول وضع: 3 األولوية
 ،(2020 عام بحلول) المتوسط المدى

 التقليدية غير التكنولوجيا الستخدام
 استخدام على التركيز مع بالمياه المتصلة
 ومعالجة المياه تحلية في المتجددة الطاقة
 .المياه على المتزايد الطلب لتلبية المياه

 بشأن دائمة اتفاقات توقيع: 4 األولوية
 المنطقة في المشتركة المائية الموارد
 االتفاقية وفق 2020 عام بحلول العربية
 في المشتركة المائية مواردال بشأن العربية
 .للمياه الدولي والقانون العربية المنطقة

 سياسة عربية دولة كل تحدد: 5 األولوية
 عام بحلول) المتوسط المدى على وطنية،

ف عملية إلدراج ،(2020 ر مع        التكي        تغي 
 .الوطنية المياهسياسات  في المناخ
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 الحد من مخاطر الكوارث المكونات

ر  ف مع تغي                   التكي 
 المناخ

 المتعلقة المستدامة التنمية أهداف
 بالمياه

 البرامج لدعم الالزم
 .الوطنية

اإلجراءات 
 اإلقليمية والوطنية

ليمية العربية االستراتيجية اإلق
-2015للحد من مخاطر الكوارث 

2030 

اتفاقية التعاون العربي في مجال 
تنظيم وتيسير عمليات اإلغاثة 

 ؛(2009)

 (2008)مسودة بروتوكول عربي 
بشأن التعاون من أجل االستجابة 
السريعة والفورية داخل البلدان 
العربية لنقل المعدات والخبرات 
في حاالت الكوارث واألزمات 

 والطوارئ؛

النظام األساسي للمركز العربي 
للوقاية من مخاطر الزالزل 

 .(2004)والكوارث الطبيعية 

 اإلقليمية العمل خطة

 الوطنية السياسات

 الوطنية العمل برامج
ف         للتكي 

 المزمعة المساهمات
        وطنيا   المحددة

 الوطنية البالغات

 وطنية عمل خطط
 الغذاء، المياه،) قطاعية
 (وغيرها

 مل إقليميةخطط ع

االستراتيجيات وخطط العمل التنموية 
القائمة على أهداف التنمية المستدامة 

 (الوطنية)

  آليات التنسيق

االجتماعات الحكومية الدولية 
المنتظمة بشأن إدارة مخاطر 

 الكوارث

دون إقليمي إلدارة /مركز إقليمي
 (قيد اإلنشاء)مخاطر الكوارث 

ية اللجنة المشتركة للبيئة والتنم
 ةالعربي المنطقةفي 

مجلس الوزراء العرب 
المسؤولين عن شؤون 

 اللجان الفنية/البيئة

فريق العمل المعني 
ر المناخ، الذي                      بتغي 

 أنشأته اإلسكوا

 المجلس الوزاري العربي للمياه

مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن 
 اللجان الفنية/شؤون البيئة

 .United nations, 2018a؛ League of Arab States, 2010ب، 2010أ، 2010جامعة الدول العربية،  :دراالمص

 
 مراعاة قضايا الجنسين .باء

والمجموعات الضعيفة في 
 االستراتيجيات العالمية واإلقليمية 
ف                                  للحد من مخاطر الكوارث والتكي 

ر المناخ                 مع تغي 

 المستوى العالمي .1

على أهمية منظور  (2005)شدد إطار عمل هيوغو 
من  قدرة على الصمودللبناء ا ساواة بين الجنسينالم

في جميع  الجنسينخالل الدعوة إلى دمج أبعاد 

وخططها وعمليات الكوارث  سياسات إدارة مخاطر
صنع القرار ذات الصلة، بما في ذلك تلك المتعلقة 
بتقييم المخاطر واإلنذار المبكر وإدارة المعلومات 

إطار  أقر، قةمرحلة الح وفي .153والتدريبوالتعليم 
في الحد من  الجنسينبأهمية أبعاد  (2015)سنداي 

الجميع ومشاركة  تضمينودعا إلى  ،مخاطر الكوارث
إدماج منظور "دعا إطار سنداي إلى وكل المجتمع. 

في شامل ألبعاد الجنس والسن واإلعاقة والثقافة 
ي قيادال الدور وتعزيز ،جميع السياسات والممارسات

إيالء  ،في هذا السياق             ينبغي أيضا ، ووالشباب.  للمرأة
اهتمام خاص لتحسين العمل التطوعي المنظم 
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"للمواطنين
 4وعالوة على ذلك، شددت األولوية . 154

 ذوي واألشخاص النساء تمكين"في إطار سنداي على 

 تتسم     ن هج لتنفيذ    ا  نعل والترويج القيادة من اإلعاقة
دة منها الجنسين ويمكن للجميع االستفا بين باإلنصاف

يولي كما . 155"خالل مراحل االستجابة واإلعمار
عتبر أكثر عرضة للخطر              فئات التي ت  الب    ا  صخا    ا  ماهتما

عندما تحدث الصدمات أو الضغوط، ويشير إلى أن 
كافة الحد من مخاطر الكوارث يتطلب مشاركة 

التمكين           ذلك أيضا  ، ويتطلب وتعاونها المجتمع أطياف
رةوالميوالمشاركة الشاملة  إيالء و، وغير التمييزية     س 

أكثر من  لمتضررين من الكوارثلاهتمام خاص 
ل فاطاألء یالإکما ینبغي .       فقرا  ال سيما األشد ، وغيرهم

رھم عنایة خاصة باعتبان لالجئین والمسنیوا
ومن المحتمل أن تضطلع بدور ضعیفة ات عومجم

ف مع زفي تعر ثؤم                                      يز الحد من مخاطر الكوارث والتكي 
ر الم . وعلى وجه ناخ وأهداف التنمية المستدامة         تغي 

الخصوص، يجب وضع تدابير لحماية الالجئين من 
ككل، حيث يعتبرون من  ةالعربي المنطقةالكوارث في 

ر المناخ والكوارث الطبيعية.                                                     أكثر الفئات عرضة لتغي 

ر المناخ، أدت األدلة  ف مع تغي                                              في عملية التكي 
ر المناخ على  التأثيرات المختلفة حولالمتزايدة                    لتغي 

النساء والفتيات في العقود األخيرة إلى تقدم كبير في 
 قضايا المساواة بين الجنسينمعالجة الروابط بين 

ر المناخ في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية                                                     وتغي 
ر المناخ قضايا  برنامج عمل ليما بشأنف .156                 بشأن تغي 

دورة الذي أطلق في الوالممتد على سنتين النوع 
، 2014في االتفاقية في عام األطراف العشرين لمؤتمر 

المساواة بين المتعلقة بواليات العزيز إلى ت يهدف
يع مجاالت المفاوضات حول الجنسين في جم

وقد تم استعراضه وتجديده في الدورة . 157المناخ
، الثانية والعشرين لمؤتمر األطراف في مراكش

 حيث بحث، 2016نوفمبر /في تشرين الثاني المغرب،
توطيد وتعزيز المساواة بين بل    س  ن وألطراف والمراقبا

الجنسين في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 

ر المناخ. وي ، على وجه عمل ليما برنامج ؤكد                     بشأن تغي 
حقوق اإلنسان  األطراف ضرورة أن يراعيالخصوص، 

زيالمساواة بين الجنسين وو  ونتخذيعندما  ،هاو    عز 
ر المناخ،  إجراءات يحترموا أن و                      للتصدي لتغي 

نهج يراعي  ضرورة اتباع، والتزاماتهم في هذا المجال
فمنظور                                         المساواة بين الجنسين في عمليات التكي 

األطراف يشجع اتفاق باريس  كذلك ،158وبناء القدرات
بالمساواة بين الجنسين  معلى النظر في التزاماته

ر ل موالعدل بين األجيال كجزء من جهوده              لتصدي لتغي 
المناخ. لذلك، تشمل جميع األطر تعزيز قدرات مختلف 

ير أن ذلك غ معالمجموعات، خاصة النساء والفتيات، 
  .بعبارة القدرة على الصمود             مرتبط صراحة  

تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين يعتبر 
أساسيين لتسريع عجلة التنمية المستدامة. وليس 

النساء والفتيات  ضدشكال التمييز القضاء على جميع أ
                                          مجرد حق أساسي من حقوق اإلنسان، بل له أيضا  
 .159تأثير مضاعف في جميع مجاالت التنمية األخرى

أهداف التنمية المستدامة على اإلنجازات  بنيتو
 المساواة بين الجنسينالسابقة لضمان تعميم منظور 

السياسات واالستراتيجيات الوطنية. لذلك، من في 
ين األهداف السبعة عشر التي تشكل خطة التنمية ب

تحقيق ل 5، تم تخصيص الهدف 2030المستدامة لعام 
 .160الجنسين وتمكين النساء والفتيات المساواة بين

 المستوى العربي اإلقليمي .2

 مدت االستراتيجية العربية لألمن المائيتاع
بعض األنشطة التي تهدف إلى تعزيز المعرفة  2010-2030
 الجنسين بين المساواةالخبرات حول قضايا  وتبادل

لموارد المائية في المناطق ل المتكاملةإلدارة افي تطبيق 
الريفية في المنطقة العربية من خالل تبادل الممارسات 

ورفع الوعي حيال أهمية المشاركة العامة في  جيدةال
من المهم للغاية إشراك المنظمات وإدارة الموارد المائية. 
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ومية وجمعيات المجتمع المدني المهتمة غير الحك
والعاملة في مجال إدارة الموارد المائية وقضايا 

       غالبا  و. 161في المناطق الريفية المساواة بين الجنسين
على المستوى العربي اإلقليمي  ما يكون صانعو القرار

المساواة بين ألهمية تعميم مراعاة                مدركين تماما  
لقوانين واألنظمة ؛ ولكن على الرغم من االجنسين

اإلنصاف بين الجنسين  لتحقيقوالتدابير المتخذة 
وجهات  يظل من الصعب تغييرمنظور، هذا الوتعميم 

إزاء تعميم منظور  المحلية والخلفيات الثقافيةنظر ال
في اإلدارة المتكاملة للموارد المساواة بين الجنسين 

يؤثر الوضع السياسي في كل بلد بشكل كبير والمائية. 
هذا على الجهود المبذولة والتقدم المحرز في تعميم 

 تصطدممنظور في اإلدارة المتكاملة للموارد المائية. وال
المساواة بين بل تعزيز ثقافة    س   حولالمناقشات 
قيود مختلفة مثل بفي المنطقة العربية  الجنسين
                            والتقاليد التي تقف أحيانا   النساء،خاصة بين  ،األمية

 .162الجنسين ضد المساواة بين

الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة  عملياتفي 
المساواة بين منظور يتم إغفال                    العربية، غالبا  ما 

والتنوع الثقافي والمشاركة المجتمعية وبناء  الجنسين
القدرات. من الضروري جمع المعلومات المصنفة 

حول قابلية التأثر والقدرات من أجل الجنس حسب 
من مخاطر الكوارث وتحسين  تحديد إجراءات الحد
عالوة على ذلك، بعض . 163توجيهها نحو أهدافها

التحديات تعيق إنشاء روابط قوية بين المستوى 
الحكومات الوطنية فالوطني والمستويات المحلية. 

                    دون مساهمة ت ذكر من تضع قوانين وأنظمة من 
                                التي غالبا  ما ال يتم إطالعها على  الحكومات المحلية

وضعها  أو إشراكها في بما يكفيين هذه القوان
                                                وتنفيذها. ولذلك، غالبا  ما تتخل ف الخطط الوطنية 

 وعملية صنع القرار عن مراعاة احتياجات 
 الحد  تدابيروقدرات المجتمعات والبلديات لتنفيذ 

 من مخاطر الكوارث.

اآلليات الوطنية القائمة في  جيم.
 المنطقة العربية وتحليل الجهات 

 لفاعلةالمعنية وا

ف مع                                                 تشترك عمليتا الحد من مخاطر الكوارث والتكي 
ر المناخ في الهدف أال وهو الحد من المخاطر ، غير                                             تغي 

باألخطار  عنى   ت  الحد من مخاطر الكوارث عملية أن 
ر عملية ، في حين أنقائمةال ف مع تغي  المناخ                  التكي 
ر بشكل رئيسي بالتحديا عنى   ت                           ت الناشئة الخاصة بتغي 

الحد من  عمليتيبين  يغيب الترابطو .164المناخ
ر المناخ من حيث  ف مع تغي                                                مخاطر الكوارث والتكي 

إلى  وتسير كل عمليةية والوعي. اتالهياكل المؤسس
معظم الحكومات  عن األخرى داخلحد بعيد في عزلة 
االستثمارات  ، وذلك ألسباب منهاالوطنية والمحلية

لمانحين من قبل ا مرتبطة بالموضوعات المختلفةال
 .165داخل الحكوماتنعزال األقسام والوحدات او

نهج واحد يناسب الجميع للتخطيط  ما منلذلك، 
ر المناخ والحد من مخاطر  ف مع تغي                                               ألنشطة التكي 

في المنطقة العربية، والكوارث وتنفيذها ورصدها. 
ية واآلليات اتتختلف الحوكمة والترتيبات المؤسس

 لظروفه االجتماعية                               الوطنية من بلد إلى آخر، تبعا  
اعتمدت وقد والسياسية واالقتصادية والثقافية. 

وآليات وطنية متعددة     ا  هج               بشكل متزايد ن   عدةبلدان 
لوفاء بمتطلبات من أجل ا للتنفيذ واإلبالغ والمتابعة

 .أطر العمل الدولية
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 مخاطر الكوارث في لبناندراسة حالة: الخطة التعاونية للحد من  .1 اإلطار

                                                                                                        تشدد خطة الحد من مخاطر الكوارث في لبنان على التكامل الرأسي من أعلى المستويات السياسية وصوال  إلى المستوى 
ذلك على التكامل األفقي في القطاعات ذات الصلة بما في ذلك الصحة والتعليم واإلعالم والتزامات القطاع كو ،الالمركزي
والتعاون  ،ثالثة محركات حاسمة: اإلرادة والقيادة السياسيةبة الحد من مخاطر الكوارث في لبنان تجرب وتتميزالخاص. 
من تحقيق االتجاه االستراتيجي والزخم  تمكن لبنانهذه القوى الدافعة  بفضلوالشراكات اإلقليمية والدولية. و ،المحلي

 والمرئية لخطة الحد من مخاطر الكوارث على جميع المستويات.

مكتب رئيس الوزراء  اللذان أوالهمان ان المستمرااالهتمام وااللتزام السياسي أدى، 2003: منذ عام القيادة السياسيةوإلرادة ا
الوطني ولدى جميع الوزارات هذه المسألة على المستوى  إلى إظهار أهميةلحد من مخاطر الكوارث لورئاسة مجلس الوزراء 

، قام مكتب رئيس الوزراء، بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 2009في عام والصلة. المختصة والسلطات الالمركزية ذات 
دت له 2012-2009بصياغة مشروع تعزيز قدرات إدارة مخاطر الكوارث في لبنان  د  إنشاء وحدة للحد  (1) خمسة أهداف:               الذي ح 

تنمية القدرات  (3)؛ د من مخاطر الكوارث وتنفيذهاظم وطنية للح                   وضع استراتيجية ون   (2)؛ من مخاطر الكوارث وإدارتها
دمج مبادرات المساواة بين  (5)؛ رفع الوعي العام بشأن الحد من مخاطر الكوارث (4)؛ الوطنية والمحلية إلدارة مخاطر الكوارث

 اعتمادالوزراء  قد أتاح إنشاء وحدة إلدارة مخاطر الكوارث داخل مكتب رئيسوالجنسين على المستويين الوطني والمحلي. 
السياسي األعلى على  المستوى علىالمشروع  ساعد اعتمادرؤية استراتيجية للحد من مخاطر الكوارث في وقت مبكر. كما 

على الصعيدين الوطني والمحلي وعبر  والتنسيق بينها لتخطيط للتدابير الحيوية للحد من مخاطر الكوارثل إعطاء األولوية
 مختلف القطاعات.

على االستراتيجية ، اعتمد مكتب رئيس الوزراء استراتيجية اتصاالت شاملة للحد من مخاطر الكوارث. وتشدد 2011في عام 
 الجهات المعنية. وتهدف إلى إشراك "قائم على األفراد"كنهج     ا  سأهمية نشر الحد من مخاطر الكوارث عن طريق طرحه أسا

ووسائل اإلعالم والجمهور العام  (السلطات الوطنية والمحلية)الكوارث القرار في مجال الحد من مخاطر  ينعاص ة، أيالرئيسي
                                                               تغيير سلوكي نحو الحد من مخاطر الكوارث، حيث تشهد البالد تحوال  من إحداث والمؤسسات التعليمية. وتتمثل رؤيتها في 

 .الكوارث والتأهب لهاتفادي االنخراط في ثقافة إدارة االستجابة للكوارث إلى تبني ثقافة 

إجراءات عمل موحدة ألنشطة الحد من عدم توفر التعاون المحلي: على الرغم من غياب آليات التنسيق الوطنية والالمركزية و
على توجيه الطاقات التعاونية إلنشاء هياكل أكثر كفاءة وخاضعة للمساءلة إلدارة         حاليا  مخاطر الكوارث، تعمل الحكومة الوطنية 

للمستجيبين األوائل والسلطات المحلية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية  موحدةوكوالت بروت وإرساءمخاطر الكوارث 
الخدمات العامة. وعلى المستوى المحلي، أظهرت االستجابات المحلية للكوارث الصغيرة النطاق في الماضي القريب مقدمي و

الحكومية والمنظمات العلمية ومنظمات البحوث والقطاع  وال سيما المنظمات غير الجهات المعنية،                          تعاونا  إيجابيا  بين جميع 
الخاص. على سبيل المثال، يعمل الصليب األحمر اللبناني بشكل فعال لدعم اإلدارة المحلية ومجموعات المجتمع المدني 

لطات المحلية في تطوير قدرات الس             ساهم كثيرا  ف ،والمجتمعات المحلية للتأهب للكوارث واالستجابة لها في الوقت المناسب
كل "الصليب األحمر من أكثر شبكات المتطوعين ووالمجتمعات المحلية في االستجابة آلثار الكوارث المحلية وإدارتها.  ت              التي ي 

 على المستوى المحلي، في أوقات الكوارث. "عليها

البنك الدولي والجهات المانحة مثل بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة و)الشراكات اإلقليمية والدولية: قدم المجتمع الدولي 
لحد من متعددة الجهات ومتعددة المواضيع لفي وضع المفاهيم لخطة للبنان              دعما  حاسما   (الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون
االت أدى الدعم المقدم من وكاالت األمم المتحدة والمانحين إلى نتائج ملموسة في مجومخاطر الكوارث والبدء في تنفيذها. 

مع بدء تنفيذ الخطط الوطنية والمحلية، سيكون ويدرك الجميع أنه بناء القدرات وزيادة الوعي العام وتقييم المخاطر الوطنية. 
جديدة                                                                                                          من الضروري إشراك مجموعة مختلفة وأوسع من المانحين والمؤسسات اإلقليمية والدولية. وسيجلب هذا التنوع أنواعا  

 بنان.من الدراية والخبرة إلى ل

 .UNISDR, 2012 :المصدر
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المستوى الوطني، تقوم الحكومات العربية بوضع على 
ر أطر سياسية وآليات مؤسساتية مختلفة لتكون أكث

ر المناخ والكوارث الطبيعيةل    ا  تأهب وفي مقابل  .166                              تغي 
الحد من مخاطر الكوارث الذي يوفر منافع عالمية، 

ف على مستوى أدن نظر إلى منافع التكي  ى، هو                                      ي 
اإلقليمي أو المحلي، وبالتالي يتم تنفيذ التدابير في 

تتبع اتفاقية والغالب من قبل الجهات الفاعلة المحلية. 
ر المناخ مسارين                                                األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغي 
للعمل على المستوى الوطني: برامج العمل الوطنية 
ف الوطنية. برامج العمل  ف ودعم خطط التكي                                                للتكي 

ف تساعد على تحديد احتياجات  الوطنية                                  للتكي 
ف العاجلة،  د قابلية اقد يؤدي التأخير إلى ازديإذ                  التكي 

ف في مرحلة الحقة أنشأ و. 167                                      التأثر أو تكاليف التكي 
صندوق أقل  (2001)مؤتمر األطراف في دورته السابعة 

                                                    البلدان نموا  لتقديم الدعم المالي إلعداد برامج العمل 
ف وتن فيذها، وفريق الخبراء المعني                    الوطنية للتكي 

م التقني والمشورة لهذه                               بأقل البلدان نموا  لتقديم الدع
حوكمة الهيكلية  ومن الضروري أن تكون. 168البلدان

ر المناخ ف مع تغي   ،                                                  واضحة ومنسقة لتنفيذ تدابير التكي 
مستويات قوية من التعاون الوطني  وتوفير

مة مستويات الحكو كافةواإلقليمي والدولي بين 
ومختلف القطاعات والمنظمات العامة والخاصة 

ومنظمات المجتمع المدني. بعض الدول العربية مثل 
ف ركزت في  ، وضعمصر                                  استراتيجية وطنية للتكي 

المقام األول على الزراعة والموارد المائية والمناطق 
 قامت بلدان أخرى من البلدان العربيةوالساحلية. 

سودان واليمن، بإطالق ، مثل جيبوتي وال      نموا   األقل
ف، تسمح  تحديد أنشطة ب                              برامج عمل وطنية للتكي 

ف ذات األولوية  .169                   التكي 

يعتبر التنسيق بين الوزارات في الحكومات الوطنية 
ف أنشطة  ه         حاسما  ألن                                        غالبا  ما تتطلب استجابات التكي 

عدة تشمل وزارات وقطاعات متعددة. لذلك، أنشأت 

يق مشتركة بين لجان تنس أو دول عربية آليات
 على سبيل المثال جهات تنسيق تضم الوزارات، 

ر المناخ في جميع الوزارات ذات الصلة. كما                                                    بشأن تغي 
القطاع الخاص واألوساط خبراء من  إشراكيمكن 

األكاديمية ومعاهد البحوث في هذه اللجان 
كمستشارين فنيين. على سبيل المثال، أنشأت مصر 

ر المناخ بموجب مرسوم                           لجنة توجيهية وطنية لتغي 
وأنشأ األردن  ،2007صادر عن رئيس الوزراء في عام 

ر المناخ بموجب مرسوم صادر عن                                               لجنة وطنية لتغي 
2001رئيس الوزراء في عام 

170. 

يعتبر الحد من مخاطر الكوارث قضية تنمية شاملة 
        وتفهما   ،                                 يتطلب التزاما  سياسيا  وقانونيا  هو ومعقدة. و

         وإنفاذا   ،                       وتخطيطا  دقيقا  للتنمية ،ةومعرفة علمي ،      عاما  
ظم إنذار مبكر     ون   ،                          مسؤوال  للسياسات والتشريعات

وآليات فعالة للتأهب للكوارث  ،متمحورة حول الناس
دعا مكتب الدول العربية التابع وواالستجابة لها. 

لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 
شفوية الحكومات العربية من خالل مذكرة رسمية 

إلى تعيين جهات تنسيق وطنية لدعم تنفيذ إطار 
ما دعا               وذلك تنفيذا  لسنداي للحد من مخاطر الكوارث، 

ن معظم الدول العربية                     إطار سنداي. وقد عي  إليه 
هي ن یرلبحا فجهة التنسيق فيجهات تنسيق وطنية. 

ت مازألر قطاع إدارة افي مصو، خلیةدالوزارة ا
ز المعلومات کرمفي ر ن المخاطمد لحوالكوارث وا

راق لعافي مجلس الوزراء، ول التابع رارلقم اتخاذ اعود
مكتب األمم المتحدة للحد من يشجع ولبیئة. وزارة ا

على إنشاء آليات تنسيق متعددة  مخاطر الكوارث
من أجل الحد من مخاطر الكوارث، بما في الجهات 

ذلك المنتديات الوطنية، لتسليط الضوء على أهمية 
المنسق والمتسق للحد من مخاطر الكوارث على  النهج

المستوى الوطني وقيمته المضافة ونسبة الكلفة إلى 
 .171الفائدة
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ر المناخ في مصر .2 اإلطار ف مع تغي                                                                                دراسة حالة: استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث والتكي 

       ا نشئت، 2000عزيز إدارة مخاطر الكوارث. على سبيل المثال، في عام خالل العقدين األخيرين، اتخذت مصر إجراءات لت
القرار في مجلس الوزراء. وتقع على عاتق دعم اتخاذ اللجنة القومية إلدارة األزمات والكوارث في مركز المعلومات و

 وضع السياسات واإلرشادات الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث من بين مسؤوليات أخرى.هام ماللجنة 

المبدأ التوجيهي             التي ت عتبراالستراتيجية الوطنية لألزمات وإدارة الكوارث والحد من مخاطر الكوارث  ، وضعت2010وفي عام 
توضح األهداف واألولويات واالتجاهات للحد من المخاطر الناجمة عن فهي الرئيسي إلدارة مخاطر الكوارث في مصر. 

لتعزيز التقدم في تعميم الحد من مخاطر الكوارث بما في ذلك:  إجراءاتمصر عدة  واتخذتالتحديات القادمة إلدارة الكوارث. 
ر المناخ في نظام تخطيط استخدام األراضي على مستويات مكانية مختلفة (1) ف مع تغي  ؛                                                                                                          دمج الحد من مخاطر الكوارث والتكي 
مشاريع التنمية المستدامة، مصحوبة بمشاركة دمج التخطيط للكوارث والوقاية منها في خطط التنمية الوطنية الشاملة و (2)

الحد من الفقر كجزء  إدراج (3)؛ المستوى المحلي/اللجان العليا إلدارة األزمات والحد من مخاطر الكوارث على مستوى المحافظة
ف مععمليتي التكامل بين  تحقيق (4)؛ من استراتيجية الحد من مخاطر الكوارث ر المناخ                                   الحد من مخاطر الكوارث والتكي               تغي 

ر المناخ في عام )        كبيرا      ا  متقدالذي يحرز  ف مع تغي  لتعميم التنمية  2012                                                                            على سبيل المثال، تم إطالق االستراتيجية الوطنية للتكي 
ر المناخ في مستويات مختلفة من الحكومة توقع    ي  النظر في صياغة تشريع وطني إلدارة الكوارث،  (5)؛ (                                                          القادرة على تحمل تغي 

 إنشاء مركز وطني إلدارة األزمات والحد من مخاطر الكوارث. إلى حد كبير وأن يشملالحد من مخاطر الكوارث  فع بجهوديدأن 

ر المناخ والحد من في و ف مع تغي                                                                                                             اآلونة األخيرة، وضع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار استراتيجية وطنية شاملة للتكي 
ف معها في                 تراتيجية خططا  تتضمن االسو. 2010-2030مخاطر الكوارث                                                      للحد من المخاطر والتخفيف من آثارها والتكي 

في التعامل مع المخاطر والكوارث  الدولةمختلف القطاعات. ويتمثل الهدف الشامل لهذه االستراتيجية في زيادة مرونة 
ر المناخ   "ث واحتوائها والحد منهاهذه المخاطر والكوار متصاصا"قدرة المجتمع المصري على  وتحسين                        الناتجة عن تغي 
سيما تقاطع  االستراتيجية بتقييم الوضع الحالي والمخاطر في القطاعات الرئيسية، ال وتقضيفي مختلف القطاعات. 

توصي هي المناطق الساحلية مع الموارد المائية والري والزراعة والصحة والمناطق الحضرية والسكن والطرق والسياحة. و
ف الخا وتعزيز المشاركة المجتمعية وبناء  ،صة بالقطاعات مع كل خطة خمسية وبرامج التنمية الوطنية                     بدمج خطط التكي 

 لتقدم.ارصد  مواصلةو ،وتعزيز التعاون اإلقليمي والدولي ،"            السالمة أوال  "ثقافة 

ر المناخ: و ف مع مخاطر تغي  ة على جميع اإلرادة السياسيضمان  (1)                                                                     تضع االستراتيجية سبعة محددات للنجاح في التكي 
  ؛اإلصالحات والتعديالت في األطر المؤسساتيةإجراء  (3) ؛توفر الموارد البشرية والمالية والطبيعية (2) ؛المستويات

داء ورصدها وتقييمها تحديد مؤشرات األ (6) ؛تعزيز نظام تبادل المعلومات الوطني (5) ؛تعديل التشريعات والقوانين (4)
 طني للتحليالت واإلسقاطات االجتماعية واالقتصادية.وضع نموذج و (7) ؛ومتابعتها

فو ح في هذه االستراتيجية ،                          ينقسم اإلطار المحدد للتكي  أربع خطط  هي عبارة عنإلى أربع مراحل للتنفيذ  ،                          الموض 
قاعدة بيانات للرصد وفق نظام  إنشاءتشمل أبرز التدابير التشغيلية المقترحة للخطة الخمسية األولى: وخمسية. 

ظم الحماية الطبيعية مثل                  ودراسة فعالية ن   ؛ووضع نموذج مناخي إقليمي ؛معلومات الجغرافية بشأن المناطق الساحليةال
ر المناخ ؛الكثبان الرملية وتعزيز  ؛ووضع أنظمة إضافية للتنمية الساحلية ؛                                                   وصياغة التشريعات الوطنية للحد من مخاطر تغي 

 مليار دوالر. 7.4يصل إجمالي التكلفة التقديرية في جميع القطاعات إلى والشراكات بين القطاعين العام والخاص. 

 .UNISDR, 2013b; UNDP and Egyptian Cabinet Information and Decision Support Center, 2011: دراالمص
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ر المنالمعنية بدراسة حالة: اللجنة الوطنية األردنية  .3 اإلطار  اخ          تغي 

ر المناخ والمؤسسة المسؤولة عن                                                                                                             تعتبر وزارة البيئة جهة التنسيق الوطنية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغي 
ر المناخ الوطنية. في عام قضايا  منتدى إنشاء                                                          ، بناء  على قرار من رئيس الوزراء، اتخذت الخطوة األولى نحو 2001                             تغي 
دمج فيهوطني  ر المناخ، وذلك بمع  ةالمتعدد لمعنيةالجهات االحوار بين           ي  اللجنة الوطنية  تشكيل                                 التخطيط بشأن تغي 

ر المناخ.  والتخطيط  ةالمتعدد الجهات المعنيةللحوار بين     ا  طوعي    ا  وطني               اللجنة منتدى  هذه تعتبر و                               األردنية المعنية بتغي 
ر المناخ. تقع اللجنة تحت مظلة وزارة البيئة، ويرأسها وزير ال . وعلى مر السنوات، من الوزارات نوبيئة أو المندوب                                                                    بشأن تغي 

 26تضم اآلن وهي . الجهات المعنيةلتشمل المزيد من ممثلي  والجهات الممثلة فيهااللجنة  مهام وتشكيلتم استعراض 
ر المناخ في األردن  ةالمرتبط الجهات المعنيةمن  21             عضوا  يمثلون  مؤسسات  3و ،وزارات 10)                                               ارتباطا  مباشرا  بقطاعات تغي 

زال تفتقد لممثلين عن وزارة المالية ت ال. غير أن اللجنة (منظمات غير حكومية 4و ،منظمات بحثية وأكاديمية 4و ،عامة
  والقطاع الخاص والفئات الضعيفة.

ر االوطنية بشأن سياسة الإنجاز بارز في األردن مع إطالق  2013، تحقق عام االهتمام بهذه القضايا وبفضل نمو وهي  ،لمناخ       تغي 
ولويات األجميع لتيسير العمل على السياسة هذه . وقد صيغت 2005أول مراجعة ملحوظة للسياسة البيئية للبلد منذ عام 

ر المناخ وتقديم مرجعية  عالية المرونة يمكن أن تستند إليها االستراتيجيات والسياسات للسياسات                                              الوطنية المتعلقة بتغي 
استباق  بلد قادر علىطويل األجل لهذه السياسة في تحقيق التنمية المستدامة في الالهدف  القطاعية. بتعبير آخر، يكمن

التغيير في قادرين على  كعناصر. وقد تم التأكيد على أن أعضاء اللجنة يضطلعون بدور حاسم واجهتهامو مخاطر المناخ
ر المناخ. هيئاتهم، وبدونهم يستحيل تطوير السياسة وتحقيق التكامل القطاعي والمشت  وهذا                                      رك بين القطاعات في مجال تغي 

ر المناخ وإدارته بطريقة فعالة و  بين الجهات المعنيةالتعاون والتماسك     ا  تحديدهي                                                                   يشير إلى الشروط المسبقة لحوكمة تغي 
ف معه وينف   ينعاوص ر المناخ والتكي   ذونها.                                                                                               السياسات المشاركين الذين يضعون سياسات وإجراءات التخفيف من آثار تغي 

ر المناخ، أنشأت وزارة البيئة عام الوطنية بشأن سياسة ال                    استنادا  إلى توصيات  ر المناخ 2014                                     تغي  تعمل  ،                       أول إدارة لتغي 
ر المناخ في األردن وتطويرها،  األنظمة والمبادرات اإلقليمية  آخذة في االعتبار                                                                كمركز مؤسساتي لتنسيق جميع أنشطة تغي 

ر ال  مناخ وإدارته.                        والدولية لحوكمة تغي 

ر المناخ في عام وأ ر المناخ قبل إنشاء)في وزارة المياه والري  2012                                         نشئت وحدة أخرى خاصة بتغي   (في وزارة البيئة                   إدارة تغي 
ر المناخ في قطاع المياه.  ر ة الرئيسي المعنية ةالحكومي الجهاتان من تاثن تقامكما                                                        لمتابعة القضايا المتعلقة بتغي               بتضمين تغي 

 .(ضمن إدارة الكوارث)ومديرية الدفاع المدني  (قسم البيئة والنقل ضمن): وزارة النقل إدارة كل منهماخ في المنا

ر المناخ مسؤولية الدعوة إلى اجتماعات اللجنة وإعداد جميع الوثائق ذات الصلة وتوزيعها قبل                                                                                                           وتتحمل إدارة تغي 
أو على /والفنية المواضيعية المتخصصة على أساس دائم و تنشئ اللجنة مجموعاتها القانونيةواالجتماعات وبعدها. 

ا لموضوع المناقشة.   مختصينتتكون المجموعات المواضيعية من خبراء وطنيين رئيسيين و                                  أساس مخصص، وفق 
 المواضيع المطلوب تقديم المشورة بشأنها.ب

ر المناخ، من خالل إنشاء لجنة في اآلونة األخيرة، تزايدت الدعوات إلعادة هيكلة اللجنة الوطنية األردنية                                           المعنية بتغي 
ر المناخ لضمان الحوار والتنسيق  مستوى. يرأس هذه اللجنة الجديدة وزير  على أعلى                                                              مشتركة بين الوزارات معنية بتغي 

امين لوزارة. وتشمل اللجنة الوزارية المشتركة ممثلين رفيعي المستوى، على سبيل المثال، األمناء العاالبيئة وأمين عام 
 ،ووزارة الزراعة ،ووزارة الصحة ،ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ،ووزارة الطاقة والثروة المعدنية ،لوزارة المياه والري

ستشرف على مجموعات العمل الفنية الثالث: فريق العمل المعني بالتخفيف من أثر وووزارة النقل.  ،ووزارة المالية
فوفريق العمل المعني بقاب ؛المخاطر . سيترأس كل حتباس الحراريوفريق العمل المعني بجرد غازات اال ؛                   لية التأثر والتكي 

ر المناخ     ا  رمجموعة عمل األمين العام للوزارة المعنية وستقدم مجموعة العمل تقري                                            إلى رئيس اللجنة. وستكون إدارة تغي 
 .األمانة العامة للجنة الوزارية المشتركة لضمان التنسيق والعمل الفعال

 .Al-Zu’bi, 2016 :المصدر
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 دراسة حالة: خطة الجزائر للحد من مخاطر الكوارث .4 اإلطار

المديرية العامة للحماية المدنية هي الجهة األساسية المسؤولة عن تنسيق تنفيذ تدابير التأهب واالستجابة والتعافي 
تدريب وتوعية المدارس والبلديات  ،لحماية المدنيةلالعناصر الرئيسية ن ومالشاملة على المستويين الوطني والمحلي. 

احتفلت الجزائر باليوم العالمي للحد من الكوارث مرات عديدة لزيادة و. الوقاية /التفادىوبشأن تدابير التأهب  المهامو
نتظم لتعزيز الوعي حيث يتم بشكل م "يوم مفتوح"الوعي العام وحشد التغطية اإلعالمية لهذه القضية. كما يتم عقد 

ماستخدام  عن الزالزل لتوعية الطالب وأولياء األمور والمعلمين بشأن المعلومات الهامة االهتزازات الزلزالية  محاكاةل      مجس 
، تجري مديرية الحماية المدنية تدريبات على المستويات التنفيذية والجامعية العليا في 2010منذ عام ووتدابير التأهب. 

ا مع التركيز على تدريب النساء.  942تدريب على اإلسعافات األولية في     ا  يأنحاء البالد. ويجري حال جميع ا وطني                                             مركز 
                                                                                                       واستنادا  إلى االستجابة األولية لهذه التدريبات في المجتمعات، تخطط مديرية الحماية المدنية لوضع خطة تطوعية 

يات في تمارين المحاكاة كل ستة أشهر كجزء من التأهب الوطني. مسؤولة عن البلديات المعرضة للخطر. وتشارك الوال
 تضع   و  و. المحاكاة وتكون كل والية مسؤولة عن صياغة خطة إلدارة الكوارث يتم اختبارها وتحديثها كجزء من هذه

خل السريع خطط مفصلة إلدارة الكوارث لمختلف األخطار وخطط إقليمية ومحلية لتنظيم عمليات اإلغاثة والوقاية والتد
مدني                 الجزائر مجتمع   في لم توضع خطط شاملة متعددة األخطار للبالد. ولكنفي حاالت الطوارئ في المناطق الصناعية. 
الكوارث والتأهب  لتفادي لتنفيذ تدابير منهجية الالزمةمتطورة القدرات الناشط على المستوى المحلي لكنه ال يملك 

في القرارات أكثر المعترف به على نطاق واسع أن المجتمع المدني يجب أن يشارك واالستجابة لها والتعافي منها. من 
الوطنية والمحلية بشأن الحد من مخاطر الكوارث. وفي هذا الصدد، يجب تعزيز قدرات المجتمع المدني لضمان تحقيق 

ني في خطة الحد من في غياب مساهمات منهجية من المجتمع المدوجهود إدارة مخاطر الكوارث على أرض الواقع. 
على األرض لمديرية الحماية المدنية في تنظيم حمالت         حاسما      ا  مخاطر الكوارث، كان الهالل األحمر الجزائري شريك

 التوعية والتدريب والتمارين وتنسيق جهود االستجابة واإلغاثة.

ت الج2003والزلزال عام  2001للفيضانات عام                      تعر ضت مدينة الجزائر مادبع زائر بضرورة حماية المستوطنات الحضرية            ، أقر 
سعة والبنية التحتية من الخسائر في المستقبل وجعلها قادرة على م ة مجموعة من األخطار باستخدام نهج واجه                                                                  المت 

تنفيذ وإنفاذ تدابير التأهب للمخاطر والتخفيف إجراءات أدركت الحكومة الجزائرية في وقت مبكر أن ومتعدد القطاعات. 
تطلب أن تكون المجتمعات والسلطات المحلية على دراية بالمخاطر واالستراتيجيات الخاصة تها والوقاية منها من تأثير

بإدارتها. على سبيل المثال، اتخذت وزارة التعليم خطوات لتوعية الطالب والمدرسين والسلطات الدراسية باألخطار 
لألخطار الطبيعية والصناعية وتدابير                    نهج الدراسي شرحا  الم تضمين علىالوزارة  عملتالكبرى وتدابير التأهب. كما 

                                                                                                            مناسبة للتأهب واالستجابة. وبدعم من مديرية الحماية المدنية، قادت الوزارة أيضا  سلسلة من الحمالت الوطنية لتوعية 
ملت وزارة ، ع2003في أعقاب زلزال عام والجمهور بشأن الحد من مخاطر الكوارث في المدارس والمجتمعات المحلية. 

التعليم بشكل وثيق مع وزارة التخطيط واألمم المتحدة لضمان تنفيذ قوانين وأنظمة السالمة البنيوية في المدارس. كما 
عملت وزارة التخطيط العمراني والبيئة عن كثب مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الجزائر لدمج الحد من مخاطر 

قامت هذه الجهود على خرائط نظام المعلومات الجغرافية التي تدعم تنفيذ الخطط الكوارث في التخطيط الحضري. وقد 
لتحسين الطرق السريعة الجديدة وشبكات النقل والبنية  2010-2014كجزء من برنامج والمراعية للمخاطر في تسع واليات. 

لفنية وقاعدة بيانات لتحديد أبرز البنى التحتية البحرية، أنشأت وزارة األشغال العامة النظام المضاد للزالزل لألشغال ا
اشترت الوزارة معدات للحماية من الحرائق وأجرت دراسة والتحتية المعرضة لخطر الزالزل والحريق والفيضانات. 

 تجريبية لفهم مخاطر الفيضانات في البنية التحتية الرئيسية.

 .UNISDR, 2013f :المصدر
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لمنتديات إطار سنداي على الدور الحاسم ل يشدد
 الحد من مخاطر الكوارثالوطنية في دعم تطوير 

وتنفيذه ورصده ومراجعته. ويمكن تحقيق ذلك من 
خالل التنسيق الفعال على المستوى الوطني 

والمشاركة الفعالة من جانب المجتمعات المحلية 
بما في ذلك  ة،الرئيسي الجهات المعنيةوحشد 

راء القطاع الخاص والمجتمعات المحلية والخب
ر المناخ. ون األساسيوالفني                                 ن وال سيما في مجال تغي 

لمنتديات ادعم زيادة إلى إطار سنداي كما يدعو 
ستثمار في عملها لتمكينها من أداء االالوطنية و

ا ومساءلتها على وظائفها بفعالية وتعزيز شرعيته
ذلك، أطلقت  إضافة إلى .172المستوى الوطني
صوت المرأة "للحرص على أن يكون               دعوات مؤخرا  

القرار في مجال الحد من  ينعالدى ص         مسموعا  
أقر المؤتمر العربي الثاني فقد . 173"مخاطر الكوارث

 2014الذي عقد في عام للحد من مخاطر الكوارث 
لنساء في إدارة من اأكبر عدد شمول بالحاجة إلى 

لمرأة رمزي لتمثيل ب وعدم االكتفاء ،مخاطر الكوارث
يجب أن تكون مشاركتها بل ، في اللجان وفرق العمل

 تخصيصملحوظة وهادفة وفعالة. ويتطلب ذلك 
مساحات جديدة لتجارب المرأة ومصالحها 

في السياسات  ،واحتياجاتها العملية واالستراتيجية
تويات، والتخطيط وتنفيذ البرامج على كل المس

على  في المغرب، .174وخاصة على مستوى المجتمع
الحد من مخاطر سبيل المثال، أطلق برنامج 

، وكان 2007الكوارث بدعم من الهالل األحمر في عام 
المجتمعات المحلية، مع التركيز على            موجها  إلى
تم إعداد المواد المتعلقة بالحد من فالفيضانات. 

مخاطر الكوارث وتوزيعها وتشكيل فرق مجتمعية 
وتدريبها لالستجابة في حال الفيضانات والحرائق 

لتأثر اكما جرى تقييم لقابلية  والكوارث األخرى.
بالمخاطر والقدرات أسفر عن العديد من المشاريع 

المجتمعية: مشاريع للحفاظ على مياه الشرب 
ضمن سياق و .175لحد من التلوثاوغرس األشجار و

الحد من مخاطر الكوارث، يدعم مكتب اليونيسف 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لاإلقليمي 
ي األردن إلنشاء بيئات تعليمية المكتب القطري ف

الكوارث وبناء تقاء آمنة والحفاظ عليها وتعليم ا
المدارس.  قدرة على الصمود فيثقافة السالمة وال

فريق  إلى جانبتعمل اليونيسف مع وزارة التعليم و
األمم المتحدة القطري واالستراتيجية الدولية للحد 

في  من الكوارث من أجل زيادة القدرة على الصمود
                                           صفوف السكان األكثر ضعفا  في األردن في مواجهة 

من صنع اإلنسان من تلك التي األخطار الطبيعية و
يق والتخطيط خالل تحسين السياسات والتنس

 .176والمعلومات والقدرات

الجزائر  ومنها)أنشأ عدد قليل من البلدان العربية و
 الجهات المعنيةمنتديات وطنية متعددة  (وموريتانيا

 توفير وحشدلحد من مخاطر الكوارث لابشأن 
المعارف والمهارات والموارد الالزمة لتعميم الحد من 
مخاطر الكوارث في سياسات التنمية والتخطيط لها 

في المنتديات شركاء رئيسيين هذه تعتبر ووبرامجها. 
تنفيذ االستراتيجيات اإلقليمية والوطنية للحد من 

من أجل بناء  مخاطر الكوارث على المستوى القطري
 .177قادرة على الصمودمجتمعات 

اآلليات اإلقليمية للحد من مخاطر  .دال
ف مع الكوارث و ر المناخ           التكي               تغي 

ة، تم إطالق عدة مبادرات نصرملمخالل العقود ا
امج ومؤسسات عربية إقليمية وآليات ولجان وبر

ر المناخ والحد من ل للتصدي                                         ندرة المياه وآثار تغي 
ود جھ          كما ب ذلتوالتنمية المستدامة.  مخاطر الكوارث

 ،كل موضوعالجهات المعنية ألبعاد تعزيز فهم ل
ه لمیادرة انن بی المعرفة عن الترابطدة قاع توسيعو

ر المناخ الجتماعي وقابلية التأثر ا ف مع تغي                           والتكي 
م عدلق تنسیت لیاء آنشاوإ ،وارثلکطر امخان مد لحوا
 ات.درلقت والسیاساواکمة ولحا
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استخدام المبادرات والشبكات واللجان المدرجة  يمكن
أدناه لتوحيد الجهود والخبرات والموارد من أجل 

في تعزيز العلوم والتكنولوجيا واالبتكار والبحث 
ر مجال  ف مع تغي                                          الحد من مخاطر الكوارث والتكي 

التكنولوجيا والمناخ وتطوير القدرات ونقل المعرفة 
 .ذات الصلة

الدول العربية للحد من مخاطر بين شبكة التنسيق 
لمكتب األمم  التابع أنشأها المكتب اإلقليمي :الكوارث

المتحدة للحد من مخاطر الكوارث كجماعة ممارسين 
لتعزيز تبادل المعلومات والعمل المشترك للحد من 

مخاطر الكوارث على المستويين اإلقليمي والوطني 
مية كآلية إقليالشبكة تعمل وفي الدول العربية. 

ركاء لمناقشة قضايا الحد من مخاطر الكوارث بين الش
الدول العربية للتخطيط  الدوليين العاملين في

ة بالحد من مخاطر المشترك لتنفيذ األنشطة المتعلق
 .178الكوارث ورصدها

اللجنة الفرعية إلدارة معلومات مخاطر الطقس 
ي واحدة ه :والمناخ التابعة لجامعة الدول العربية

ن الفرعية التي أنشأتها اللجنة العربية الدائمة من اللجا
لألرصاد الجوية تحت مظلة جامعة الدول العربية. 

شارك مندوبون من الدول العربية والمنظمات الدولية و
في  واإلقليمية واألوساط األكاديمية واإلعالمية

ان، يومي  االجتماع  28                                   األول للجنة الذي عقد في عم 
2016فبراير /شباط 29و

وقد أنشئت اللجنة لتقديم . 179
توصيات بشأن السياسات واألساليب واآلليات 

                                                   التعاونية لدعم التأهب المبكر للكوارث الطبيعية فضال  
يهدف وعن تحسين إدارة أوضاع ما بعد الكوارث. 

عمل اللجنة إلى تعزيز وتيرة التنمية المستدامة في 
 الدول العربية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما

ة على الصعيدين مؤسساتيتسعى إلى بناء القدرات ال
 التعامل معالوطني واإلقليمي وزيادة القدرة على 

ر المناخ                                            أحوال الطقس والمناخ الشديدة وتغي 

وتحسين استراتيجيات إدارة المخاطر والكوارث 
 .180الطبيعية

أطلقها  :حملة تمكين المدن من مجابهة الكوارث
ن مخاطر الكوارث وقد مكتب األمم المتحدة للحد م

إلى  استمرت بدعم المدن في إدارة الكوارث. انضم
في المائة  20)بلدية في المنطقة  300حوالي  الحملة

. كما تم إنشاء قواعد بيانات (من المشاركة العالمية
لخسائر الكوارث في ثمانية بلدان في منطقة الشرق 
                                              األوسط وشمال أفريقيا، مما مك نها من جمع بيانات 

جاهات الكوارث لكوارث وتحليلها من أجل تقييم اتا
 .181وآثارها بشكل أفضل

ر /آلية التنسيق اإلقليمي                          فريق العمل المعني بتغي 
ويسعى إلى تعزيز  2010في عام الفريق أنشئ  :المناخ
منظومة األمم المتحدة التي تنفذها عمليات النتائج 

ر المنا خ                                                 لدعم المنطقة العربية في معالجة قضايا تغي 
من  هفاهدأتحقيق  ويسعى الفريق إلى. هاوتوطيد أثر

خالل التشبيك الفعال وتبادل المعلومات وجهود 
دعم المنطقة  من أجلالتعاون الموجهة نحو اإلنتاج 

في االتفاقية اإلطارية األطراف  اتلتحقيق نتائج مؤتمر
ر المناخوأهداف التنمية ال  .182                               مستدامة ذات الصلة بتغي 

ف  ر المناخ في قطاع المياه في                برنامج التكي                                    مع تغي 
هو مشروع  :منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

إقليمي للوكالة األلمانية للتعاون الدولي يهدف إلى 
تحسين قدرة مؤسسات إدارة المياه في منطقة الشرق 
ر المناخ.  ف مع تغي                                                   األوسط وشمال أفريقيا على التكي 

لوزراي العربي يعمل البرنامج بالتعاون مع المجلس ا
للمياه التابع لجامعة الدول العربية واإلسكوا والمركز 
العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة. 

وتتمثل المقاربة المنهجية الرئيسية للبرنامج في تنمية 
القدرات على جميع المستويات ذات الصلة من خالل 

ت في قطاعاو ،العمل على الحوكمة اإلقليمية للمياه
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فيذ التدابير على ومن خالل تن ،المياه الوطنية
 .183المستوى المحلي

ر المناخ في المناطق  ف مع تغي                                                   اإلطار اإلقليمي للتكي 
      نظرا  : لبحر األبيض المتوسطلالبحرية والساحلية 

إلى ما بعد الحدود المخاطر المناخية  إلى امتداد
ومنسق  إقليمي تعاوني نهجوجود  ال بد مناإلقليمية، 

ف، مما يعزز  ابرع مع االتفاقات  التوافق                         للحدود للتكي 
تم إقرار هذا وقد البيئية المتعددة األطراف األخرى. 

، خالل االجتماع التاسع عشر 2016اإلطار في عام 
لألطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية 

اتفاقية )والمناطق الساحلية للبحر األبيض المتوسط 
فر نظام خطة البحر األبيض يوو. (برشلونة
 ينعابرنامج األمم المتحدة للبيئة اإلطار لص/المتوسط

في منطقة البحر  الجهات المعنيةالسياسات و
المتوسط كمخطط منظم لتسهيل تحديد األهداف 

ر  ف مع تغي                                                   والتوجهات االستراتيجية واألولويات للتكي 
يتمثل الهدف الرئيسي لإلطار في تحديد نهج والمناخ. 

ظم البحرية                                  ستراتيجي إقليمي لزيادة قدرة الن  ا
والساحلية الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية للبحر 

ر المناخ  الصمود في مواجهةالمتوسط على                    آثار تغي 
على  الجهات المعنيةالسياسات و ينعاومساعدة ص

جميع المستويات على وضع السياسات والتدابير 
ء تطوير اإلطار، تم أثناوالمتسقة والفعالة وتنفيذها. 

 الحفاظ على الروابط مع االستراتيجيات األخرى 
جامعة الدول العربية مثل خطة العمل لذات الصلة 

ر المناخ                                               اإلطارية العربية للتعامل مع قضايا تغي 
واالستراتيجية العربية للحد من مخاطر  2010-2020
ستراتيجية العربية لألمن المائي واال 2020الكوارث 

3020-2010
184. 

فريق العمل اإلقليمي المعني بخطة التنمية 
 هذا :في المنطقة العربية 2030المستدامة لعام 

العمل المشترك بين الوكاالت          ف فريق      خل   الفريق
العمل                                        المعني باألهداف اإلنمائية لأللفية وفريق  

وترأسه اإلسكوا. في  ،2015االنتقالي لما بعد عام 
ية التنسيق اإلقليمي االجتماع الحادي والعشرين آلل

، وافق األعضاء على أن 2015نوفمبر /تشرين الثانيفي 
ليحل محل  2030 فريق العمل المعني بخطةيتم إنشاء 

فريق إلى دعم هذا اليهدف والمجموعات السابقة. 
جهود التنسيق التي تبذلها الجهات الفاعلة اإلقليمية 
لألمم المتحدة وجامعة الدول العربية لتكييف خطة 

وتنفيذها ورصدها  2030التنمية المستدامة لعام 
واإلبالغ عنها. وسيسعى إلى تسخير القوة الجماعية 

 تحقيقلجميع الوكاالت للقيام بأبحاث مشتركة و
توافق اآلراء وبناء القدرات والدعوة وتبادل المعارف 
ومتابعة التقدم المحرز في الخطة العالمية الجديدة 

في جميع          متكامال      ا  نهجسيعزز وواستعراضه ورصده. 
 .185مع روح الخطة الجديدة           ، تماشيا  أنشطته

ببيانات أهداف التنمية  ةالعمل المعني ةفرق
 اإلسكوا اترأسه :المستدامة في المنطقة العربية

اإلحصائي.  المعني بالتنسيق ف فريق العمل    خل  وهي 
وضع استراتيجية لإلبالغ عن  في هايتمثل هدف

مة من خالل تنسيق البيانات أهداف التنمية المستدا
تقارير  ونقدمي الذينجميع األطراف  التي ينتجها

حول أهداف التنمية المستدامة واألطر األخرى ذات 
ومواءمتها. ولذلك، تهدف                        الصلة المعتمدة دوليا  

يتعلق ببيانات ومؤشرات التنمية فيما  جهود التنسيق
فشل الذي أصاب إطار الالمستدامة إلى تجنب 

ف اإلنمائية لأللفية وتحسين جودة البيانات األهدا
التقارير والدراسات التي تستند إلى  ذلك تحسينوب)

       أيضا  العمل  ومن أهداف فرقة. (هذه البيانات
الوصول إلى توافق آراء واسع حول طرق إنتاج 
البيانات والمؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية 

مكونات الالمستدامة التي يجب أن تتضمن 
ائية لوكاالت األمم المتحدة األعضاء في آلية حصاإل

والمكاتب اإلحصائية الوطنية  ،التنسيق اإلقليمي
حصائية اإلقليمية ودون وغيرها من الوكاالت اإل

 .186اإلقليمية
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الشبكة المعنية بإدارة الجفاف في الشرق األدنى 
أنشأها في عام  :والبحر المتوسط وآسيا الوسطى

ث الزراعية في المناطق المركز الدولي للبحو 2002
القاحلة ومنظمة األغذية والزراعة والمركز الدولي 

للدراسات الزراعية العليا في البحر األبيض المتوسط. 
تعمل الشبكة على تعزيز التعاون الفني بين المنظمات 

بمحاربة الجفاف الوطنية واإلقليمية والدولية المعنية 
عمليات في المنطقة. وتشمل أهداف الشبكة تعزيز 

 ،تقييم مخاطر الجفاف وقابلية التأثر به وتأثيراته
 ،وإعداد خطط التأهب للجفاف والتخفيف من حدته
وتعزيز التعاون في التخطيط لبرامج التخفيف من 
حدة الجفاف وتنفيذها على المستويين الوطني 

في شبه الجزيرة                  تضم الشبكة دوال  وواإلقليمي. 
األوروبية  العربية وآسيا الوسطى والمنطقة

المتوسطية وشمال أفريقيا ووادي النيل والبحر 
 .187األحمر وغرب آسيا

المبادرات اإلقليمية والفرق العاملة تلك تشير 
والمنظمات وما إلى ذلك إلى قواسم مشتركة 
 ومجاالت مواضيعية متداخلة متعلقة بالحد 

ر المناخ مثل  ف مع تغي                                                من مخاطر الكوارث والتكي 
وأنشطة الرصد  ؛ابلية التأثر بهاتقييم المخاطر وق

اإلطار )بيئة تمكينية  ئةيهوت ؛ونمذجة المناخ

وطرح األساس السياسي  ؛(السياسي والمؤسساتي
ألهمية مراعاة المخاطر المناخية في اإلدارة 

 ؛المستدامة الستخدام األراضي والتخطيط المكاني
وبناء القدرات وزيادة الوعي على مختلف 

 الرئيسية ذلك القطاعات  بما فيالمستويات، 
ر المناخ ودمج  ؛السياسات ونعاوص ف مع تغي                          التكي 

والحد من مخاطر الكوارث وأهداف التنمية 
 في خطط التنمية. المستدامة

أهمية                                    كشفت هذه المجاالت المواضيعية الحقا  و
التعاون بين العلماء والحكومات والقطاع الخاص 

ما  ة فيوالجماعات السياسية في المنطقة العربي
ر المناخ والحد من مخاطر  ف مع تغي                                                يتعلق بالتكي 

وما ينطوي الكوارث وأهداف التنمية المستدامة 
بشأن قضايا مثل تعزيز  عليه التعاون من إمكانات

 ؛العلم والسياسة بين حوارالو ؛التبادل العلمي
توطين و ؛والشراكات بين القطاعين العام والخاص

ف  خطط وإجراءات الحد من مخاطر                  الكوارث والتكي 
ر المناخ وأهداف التنمية المستدامة وتعزيز  ؛                                        مع تغي 

الحد من مخاطر الكوارث )التنسيق المؤسساتي 
ر المناخ وأهداف التنمية المستدامة ف مع تغي   (                                                 والتكي 

وتطوير القدرات  ؛على جميع مستويات الحوكمة
والوعي والنشر.

  المائية الموارد إدارة تحسين برنامج بشأن اإلقليمي التنسيق: حالة دراسة .5اإلطار 

 القدرات وبناء

 الوطنية واإلدارة الدولية للتنمية األمريكية الوكالة مع بالتعاون العالمية البيئة ومرفق الدولي البنك أطلق ،2012 عام في
ا للمياه العربي والمجلس (ناسا) والفضاء الجوية للمالحة  بعض حددتها التي األولويات يلبي (CAPWATER)         قليميا  إ         برنامج 
 وتحقيق المائية للموارد المستدامة اإلدارة تحسين أجل من والمغرب، ومصر ولبنان وتونس األردن وهي العربية الدول
 وحرائق توالفيضانا المحاصيل غلة وتنبؤ والجفاف المتاحة المائية الموارد حول مشروع خالل من والغذائي المائي األمن

 على وعبرها المستفيدة البلدان داخل الزراعي والتخطيط واإلدارة المائية الموارد تحسين إلى البرنامج ويهدف. الغابات
 ظم   ن   تقنيات ذلك في بما) الحديثة التكنولوجيا استخدام على القائمة والمكانية الكمية القرار صنع أدوات أساس

 وإدارة المحلية المائية الموارد تحسين (1): هي مكونات ثالثة من ويتألف. (والنمذجة البيانات ودمج الجغرافية المعلومات
 .اإلقليميان والتعاون التكامل (3) المشاريع؛ وإدارة القدرات بناء (2) الزراعة؛
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 زارةوو لبنان، في العلمية للبحوث الوطني المجلس من كل CAPWATER مشروع تنفيذ على تعاون البرنامج، هذا خالل ومن
 البعدي لالستشعار الملكي والمركز مصر، في الفضاء وعلوم بعد عن لالستشعار القومية والهيئة األردن، في والري المياه

 .تونس لصالح أفريقيا شمال لدول بعد عن لالستشعار اإلقليمي والمركز المغرب، في الفضائي

 لبنان مركز قام بالفضاء، المتعلقة بعد عن االستشعار قنياتت توفرها التي الهائلة القدرات إلى وبالنظر المثال، سبيل على
 المنصة هذه تربط. (SuNaR) المبكر اإلنذار ونظام الطبيعية الموارد إدارة منصة إلنشاء خطة بوضع بعد عن لالستشعار
 جميع جمعت التي الوزراء، مجلس رئاسة لدى الكوارث مخاطر إدارة وحدة في القرارات بصانعي المركز في الباحثين
 في لإلسهام والعلمية البشرية القدرات بناء أهمية على الضوء المشروع ويسلط. المعنية الرسمية والمؤسسات الوزارات
 .األضرار من والحد الكوارث باتقاء يسمح وبالتالي الوطنية القدرات سيحسن مما المبكر واإلنذار بالمخاطر التنبؤ

 .National Council for Scientific Research and others, 2014 :المصدر
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 بل التنفيذ   س   .5
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 بل التنفيذ   س   .5

يعتبر التعاون الدولي واإلقليمي ودون اإلقليمي 
                                             عنصرا  أساسيا  في دعم جهود الحكومات والسلطات 
المحلية وكذلك المجتمعات والشركات التجارية للحد 

ر المناخ.  ف مع تغي  تحتاج و                                           من مخاطر الكوارث والتكي 
بلدان العربية التي تواجه تحديات محددة إلى الدعم ال

لحشد الموارد وتعزيز القدرات من خالل القنوات 
الثنائية والمتعددة األطراف لضمان تنفيذ 

الحد من مخاطر الكوارث وخطط استراتيجيات 
ر المناخ بشكل مالئم ومستدام وفي  ف مع تغي                                                 والتكي 

والتمويل  العلم والتكنولوجيا ؤدي. يالوقت المناسب
 اتفي تقديم األدلة للسياس            دورا  هاما  وبناء القدرات 

مع تزايد الطلب على التحقيق المتعدد التخصصات 
ر المناخ                                                   لمعالجة المشاكل المعقدة والمتداخلة لتغي 

 والكوارث والتنمية المستدامة.

اإلطار الشامل للحد من مخاطر هو إطار سنداي 
ممالكوارث وتشاركي  وفق نهج شمولي           ، وقد ص 

لمعالجة مرحلة التعافي وإعادة التأهيل وإعادة 
اإلعمار ما بعد الكوارث بهدف الحد من مخاطر 

الكوارث من خالل إعادة البناء بشكل أفضل. ويدعو 
اإلطار إلى تمكين المجتمعات المحلية وزيادة الوعي 
حول مخاطر الكوارث وتطوير الشراكات على جميع 

ونقل التكنولوجيا وبناء  المستويات وتوفير التمويل
 في ةالخساروالقدرات للحد من مخاطر الكوارث 

 المخاطر.هذه بل العيش بسبب            األرواح وس  

النامية البلدان بأن البلدان المتقدمة ويقر اتفاق باريس 
تتقاسم تحديات مشتركة تتعلق بالمناخ ولكن لديها 
ر المناخ. وتركز عملية  ف مع تغي                                                    قدرات مختلفة للتكي 

ف ال على الملكية الوطنية وتدعو إلى تقديم       تكي 
. ويقر االتفاق                                  المساهمات المقررة المحددة وطنيا  

    ا  رلبلدان النامية واألكثر تضراة بالحاجة إلى تعزيز قدر
ف و على على الصمود والحد من  تهاقدر زيادة         التكي 

ر المناخ. هاقابلية تأثر                بتغي 

 العلوم والتكنولوجيا .ألف

نية الممولة من القطاع العام مثل الوط المؤسسات
معاهد البحوث الوطنية والمؤسسات األكاديمية 

في هي التي تقوم والبحثية والوكاالت الحكومية 
                                                 الغالب بتنفيذ أنشطة العلوم والتكنولوجيا. غير أن  

 لما يوفره منالتنسيق اإلقليمي والدولي يحمل قيمة 
لتعاون عتبر ا   ي  و. واسعة وموارد مالية وفنية اتخبر

والشراكات عنصرين أساسيين لبناء القدرات في 
البلدان العربية وإقامة روتين موثوق به إلجراء 

اإلقليمي  ةالثالثمستويات الالمقاييس المناسبة على 
 والوطني والمحلي.

يؤكد إطار سنداي أهمية التكنولوجيا في أولوياته األربع 
. في "فهم مخاطر الكوارث" حول 1وال سيما األولوية 

إلجراء متقدمة تكنولوجية  أدواتهذا الصدد، ال بد من 
تقييم المخاطر قبل وقوع الكوارث. وينطوي ذلك على 

واستحداث مجموعة  ،إنشاء قواعد بيانات عن الكوارث
واسعة من خرائط مخاطر الكوارث وقابلية التأثر 

ظم المعلومات             واستخدام ن   ،باألخطار والتعرض لها
ارات في مجال تكنولوجيا المعلومات الجغرافية واالبتك

وإنشاء واجهة بينية بين العلوم  ،واالتصاالت
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في  الجهات المعنيةونقل التكنولوجيا من  ،والسياسات
السياسات.  ينعاإلى ص ةوالتكنولوجي ةالعلميالمجاالت 

جية كما يدعو اإلطار إلى تعزيز االبتكارات التكنولو
 .188واستخدام المنتديات العالمية

ييم الحد من مخاطر الكوارث وقابلية التأثر بها، تقل
اعد وقإنشاء وبطريقة منهجية تقييم البحث واليلزم 

بيانات باالستفادة من المعارف العلمية المتعلقة 
باألخطار والتعرض لها وقابلية السكان على التأثر بها 

 كما يتطلب التقييم توفر وغير ذلك. والبنية التحتية
لعة               والفنية والف  المؤسسات العلمية                      رق المهنية المط 
ر نتائج األبحاث ييمكن تصووعلى هذه المجاالت. 

 علىخرائط ال برنامج لعرضوالتقييمات ونقلها عبر 
لتعزيز وعي                            اإلنترنت يتم تطويره خصيصا  

عمليات تقييم تساعد وباألخطار. المجتمعات الضعيفة 
 ينعاصبها  الحد من مخاطر الكوارث وقابلية التأثر

حتمل أن تكون                       تحديد المجاالت التي ي   علىالقرار 
وضع أهداف واقعية على و ،فيها اآلثار السلبية أكبر

للحد من المخاطر وتخصيص الموارد بفعالية وصياغة 
كارثة إلنقاذ الإجراءات حاسمة قبل وأثناء وبعد وقوع 

األرواح والحد من الخسائر ودعم عملية التعافي. 
األعمال العلمية والفنية  ويمكن التشجيع على حشد

المتعلقة بتقييم الحد من مخاطر الكوارث وقابلية 
آثار الكوارث المتصلة بالطقس  ال سيماو ،التأثر بها

على القطاعات االقتصادية الرئيسية وتنسيقها من 
خالل منتديات عالمية وإقليمية. على المستوى 

العالمي، أنشأ مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر 
قد و .االستشاري للعلوم والتكنولوجيا               كوارث الفريق  ال

خارطة " 2016فبراير /أطلق هذا الفريق في شباط
طريق العلوم والتكنولوجيا لدعم تنفيذ إطار سنداي 

خارطة  .189"2015-2030للحد من مخاطر الكوارث 
التعاون والشراكات بين مجتمع هذه تعزز الطريق 

مستويات لدعم العلوم والتكنولوجيا على مختلف ال
، 2016نوفمبر /في تشرين الثانيوتنفيذ إطار سنداي. 

أطلقت الدول العربية الفريق االستشاري العربي 

 لدعم الكوارثللعلوم والتكنولوجيا للحد من مخاطر 
 التنسيق على المستوى اإلقليمي.

ظم اإلنذار المبكر                                إطار سنداي الحاجة إلى تعزيز ن   أكد
سيما عن طريق تعزيز خدمات ال  ،باألخطار المتعددة

ة إلى جانب هيدرولوجياإلنذار باألرصاد الجوية وال
تحسين خطط وعمليات التأهب للطوارئ واالستجابة 
لها لالستعداد بشكل أفضل لألخطار المتعلقة باألرصاد 

 ضرورةاإلطار  أكدكما  .190والمناخ الجوية والمائية
                                              تطوير معلومات المخاطر وتحديثها ونشرها دوريا  

القرار والجمهور العام والمجتمعات  ينعاعلى ص
وتقييم الخسائر الناتجة عن الكوارث  ،المعرضة للخطر

وال بد . واإلعالن عنها بشكل منهجي نشرهاوتسجيلها و
ظم اإلنذار المبكر    ن   العتماددعم الدول العربية  من

واالستشعار عن بعد وخرائط األخطار التي تتطلب 
ن مستويات الحوكمة والجهات العديد م بينيق التنس

الفاعلة والوكاالت. كما ال بد من التنسيق بين بيانات 
األخطار والتنبؤات والمعلومات الخاصة بالمخاطر 

وآليات االتصال والنشر والتأهب واالستجابة المبكرة. 
الدوائر )ويمكن تحقيق ذلك على المستوى الوطني 
حدات وو ،الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجية

 ،(والوزارات الرئيسية األخرى ،إدارة مخاطر الكوارث
المراكز والوكاالت اإلقليمية، )على المستوى اإلقليمي و
 (مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارثو

والمنظمة  ،األمم المتحدة)وعلى المستوى الدولي 
مكتب األمم و ،واليونسكو ،العالمية لألرصاد الجوية

واالتحاد الدولي  ،ن مخاطر الكوارثالمتحدة للحد م
والشركاء  ،لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

ن مثل البنك الدولي والوكالة ون الثنائيووالمانح
األمريكية للتنمية الدولية والوكالة اليابانية للتعاون 

 .(الدولي واالتحاد األوروبي وغيرها

نولوجيا تطوير التكمن المهم اتفاق باريس أن أكد  كذلك
ر  هةواجم الصمود في القدرة على وطيدلت ونقلها       تغي 

انبعاثات غازات االحتباس المناخ والحد من 
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دور مركز وشبكة تكنولوجيا  يعتبروبذلك  .191الحراري
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية  ماأنشأته نذيلالمناخ ال

ر المناخ أساسيا   تعزيز التقنيات ، وهو                           بشأن تغي 
 هاممارسات ذات الصلة وتسهيل نشروالسياسات وال

المركز ا. ويوفر هفي البلدان النامية استجابة لطلب
الوصول إلى مجتمع عالمي متنوع من والشبكة 

من  هاوممولي هاومزوديتكنولوجيا المناخ مستخدمي 
األوساط األكاديمية والمجتمع المدني والقطاع المالي 

ثية والقطاع الخاص والقطاع العام والهيئات البح
دولة  15، كانت 2017يونيو /بحلول حزيرانووغيرها. 

حت هيئات وطنية محددة للتنسيق مع                                          عربية قد رش 
 .192مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ

العربية، يسعى مركز التكنولوجيا التابع  المنطقة في
إلى مساعدة الدول  2011لإلسكوا الذي أنشئ في عام 

ظم اإلدارة    ن  األعضاء على تعزيز قدراتها في تطوير 
وتطويرها الجديدة الوطنية واختيار التكنولوجيات 

تسهيل نقل  ، كما يعمل علىونقلها وتكييفها وتطبيقها
مركز بدور في اليمكن أن يضطلع و .193التكنولوجيا

سد الفجوة بين مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ 
صياغة  علىل والدول العربية من خالل مساعدة الدو

شبكة والتنسيق مع المركز والإلى  وتقديم مقترحاتها
الهيئات المحددة على المستوى الوطني وتعزيز 

 المشاريع اإلقليمية أو دون اإلقليمية.

الطلب المتزايد على معالجة المشاكل المعقدة و
ر المناخ والكوارث والتنمية                                             والمتداخلة لتغي 
ز  المستدامة في إطار نهج متعدد التخصصات       يحف 

تلك المعنية السياسات وت المعنية بالجها بينالحوار 
التكنولوجيا. وقد أقرت الدول األعضاء في األمم ب

المتحدة بأن تحسين التفاعل بين العلوم والسياسات 
قائمة على األدلة من أجل الحد من  اتلوضع سياس

مخاطر الكوارث من شأنه أن يسهم في تحقيق 
 التكامل المناسب في تقييم قابلية التأثر بالكوارث
ر المناخ. وسيتطلب هذا النهج تعديالت في                                             وتغي 

                                              البحث والسياسة والممارسة للتمك ن من سد الفجوة 
البحوث بين بين العلوم الطبيعية واالجتماعية و

الكمية والنوعية. كما ينبغي أن تهدف السياسة 
والممارسة إلى ضمان وضع وتطوير مؤشرات 

كية ومقاييس وقواعد بيانات معرفية واقعية وتشار
أكبر قدر ممكن  تتضمن،                          ويمكن التحقق منها علميا  

من المعلومات عن االتجاهات المستقبلية في موقع 
ن  عمليات المحاكاة إجراء لسيناريوهات ولوضع ا      معي 

التي تسمح بصنع القرارات االستشرافية وذات 
 يينالمستوى المحلي والخاصة بالتقييم على المد

 القصير والطويل.

والدروس  الجيدةادل الممارسات تب لضروريامن 
المستفادة بين الدول العربية في تطبيقات االستشعار 

عن بعد وغيرها من البحوث والتطوير واالبتكار. 
ويدعم مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر 

الكوارث بشكل منتظم تبادل الممارسات الجيدة 
، بما في ذلك تنفيذ إطار في المنطقة والتحديات

ي سيوفر أمثلة جيدة عن تطبيقات تطوير الذ سنداي
 نقلتغيير السلوك ووعن التكنولوجيا ونقلها 

 إلىالبحوث مستوى التكنولوجيا الجديدة من 
لتسهيل هذا التبادل، ومستويات التشغيل الواقعية. 

يشكل التنسيق نقطة محورية على مختلف 
بين األفراد والمؤسسات الوطنية  ، أيالمستويات

لجهات الفاعلة الرئيسية األخرى. ومن واإلقليمية وا
د ويعزز المناقشات بشأن                                                شأن هذا التنسيق أن يوط 
إمكانيات تكنولوجيا الحد من مخاطر الكوارث وأن 
يواصل التشبيك العلمي بين الباحثين الشباب في 
المنطقة. كما سيوفر مساحة للجمع بين الباحثين 

قليميين الشباب والخبراء الدوليين وكبار الباحثين اإل
الذين يعملون على مواضيع تربط بين الحد من 

ر المناخ.  ف مع تغي          فضال  عن                                         مخاطر الكوارث والتكي 
األنشطة الميدانية والمناقشات التفاعلية  تجلب، ذلك
عمل في ت تيال ةوالمحلي ةالوطني الجهات المعنيةمع 

ر  ف مع تغي                                               مجال الحد من مخاطر الكوارث والتكي 
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إضافية لتعزيز األنشطة ذات       ارا  المناخ رؤى وأفك
يمكن تحقيق التنسيق اإلقليمي والصلة في المنطقة. 

والحفاظ عليه من خالل التنسيق المنهجي بين شبكة 
التنسيق بين الدول العربية للحد من مخاطر الكوارث 

التابعة لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر 
الخاصة واللجنة المعنية بإدارة المعلومات  ،الكوارث

بالطقس والمناخ واألخطار التابعة لجامعة الدول 
ر المناخ  ،العربية                                          وفريق العمل اإلقليمي المعني بتغي 

وفريق العمل اإلقليمي المعني  ،التابع لألمم المتحدة
وغيرها من  ،بأهداف التنمية المستدامة التابع لإلسكوا

 اآلليات والمؤسسات األكاديمية والبحثية اإلقليمية.

 التمويل  .باء

يخصص إطار سنداي إحدى أولوياته األربع وهي 
ستثمار في مجال الحد من مخاطر لال" 3األولوية 

حيث  "الكوارث من أجل زيادة القدرة على مواجهتها
 لعملياتاستثمارات عامة وخاصة تخصيص دعو إلى ي

الحد من الكوارث والوقاية منها. ويدعو اإلطار إلى 
ال سيما المساعدة اإلنمائية حشد الموارد الدولية، و

نقل مخاطر الكوارث الرسمية، للبلدان النامية وتعزيز 
الوقاية من مخاطر تدابير عتبر    ت  و  194والتأمين ضدها

لتعزيز القدرة على  ةالكوارث والحد منها أساسي
الصمود االقتصادي واالجتماعي والصحي والثقافي 

 راتها.                                     لدى األشخاص والمجتمعات والبلدان ومقد  
وتعتبر هذه التدابير فعالة من حيث التكلفة ومفيدة 

الخسائر والحد منها وضمان  تفاديوإلنقاذ األرواح 
تشجيع  من المجديالتعافي وإعادة التأهيل. لذلك، 

البحوث والدراسات اإلقليمية بشأن الممارسات 
المتعلقة باألدوات المالية لنقل مخاطر  الجيدة
 وإدارتها. الكوارث

أن البلدان المتقدمة مسؤولة على باريس اتفاق  ينص
عن توفير الموارد المالية الالزمة لمساعدة البلدان 

ف في النامية  ر المناخ والتكي                                       التخفيف من حدة تغي 
وبموجب معه على أساس أولويات البلدان النامية. 

طلب من البلدان المتقدمة هذا االتفاق،  كل تقدم أن                           ي 
المشاريع ي تمويل تقارير عن مساهماتها فسنتين 

همات المناخ. كما يرحب االتفاق بالمساالمتعلقة ب
قرارات أخرى وفي  .195الطوعية من البلدان النامية

اآلليات بمسؤولية  مؤتمر األطرافأناط  ،ذات صلة
 لكل من الصندوق األخضر للمناخ المالية لالتفاق

كررت قرارات مؤتمر كما ومرفق البيئة العالمية. 
مليار  100م الدول المتقدمة بتقديم األطراف التزا

زيادة هذا المبلغ بعد عام و 2025حتى عام         سنويا  دوالر 
                                                 . وستدعم هذه المساهمات البلدان النامية استنادا  2025

إلى احتياجاتها وأولوياتها في الوقت الذي تحاول فيه 
ر المناخ  ف مع تغي                                                  تحقيق التوازن بين تمويل التكي 

 .196تهالتخفيف من حدتمويل و

تدعو العمليتان إلى حشد الموارد المالية من جميع 
المصادر بما في ذلك المصادر العامة والخاصة 

والمصادر المحلية والدولية وتشجيع المصادر البديلة 
للتمويل. يجب أن تزيد الحكومات العربية جهودها 
ر المناخ والحد  ف مع تغي                                                     لحشد الموارد المالية للتكي 

ال سيما من خالل حشد الموارد  ،من مخاطر الكوارث
المحلية في سياق الميزانية الوطنية. ويتطلب ذلك 
وضع استراتيجية تمويل على المستويين الوطني 
والمحلي من أجل التعافي من مخاطر الكوارث 

، واالستجابة لها بدعم من الوكاالت اإلقليمية والدولية
ق توسيع نطاق االستثمارات المباشرة والواسعة النطاو

ف مع  ر                       والمتقاربة للتكي  المناخ والقدرة على       تغي 
على أن يتم تحسين  ،المخاطر ةواجهمالصمود في 

المناخ والكوارث في عمليات التخطيط  مخاطر إدماج
 والتمويل والتنفيذ العادية.

الدول العربية بعد اإلمكانات الكاملة  نبطم تستل
يتعلق بمشاريع الحد من  فيماللتمويل المختلط. و

ر المناخ، تعد  ف مع تغي                                              مخاطر الكوارث والتكي 
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الشراكات بين القطاعين العام والخاص والسندات 
الخضراء أكثر الوسائل مالءمة للتمويل المختلط 
الذي يمكن أن يجذب استثمارات كبيرة ويحقق 

    ا  م جذاباالع الصالحنتائج. هذه األدوات تجعل 
يد يجب أن تستفوللمستثمرين من القطاع الخاص. 

المناخ والكوارث من هذه األدوات.  تجنبمشاريع 
وقد ال تكون عوائد االستثمار في هذه المشاريع 

                     دائما  للقطاع الخاص.    ة  جذاب

تسمح الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتمويل 
 ،الحكومة      عادة  القطاع الخاص للمشاريع التي ترعاها 

من عن االستفادة                              مما يتيح تقاسم المخاطر فضال  
المهارات اإلدارية والخبرة واالبتكار والكفاءة في القطاع 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص،  إطارالخاص. في 
الكفاءة نتيجة للضغط التنافسي على في زيادة  تتحقق

تكاليف المشتريات والتشغيل والصيانة عند قيام 
يمكن للقطاع الخاص ومشغلي القطاع الخاص بذلك. 

مة بشكل كبير في         المساه   األخرى نيةالجهات المعو
الحد من مخاطر الكوارث على  بشأنعمليات صنع القرار 

جميع المستويات. كما يمكن أن تستفيد الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص وغير ذلك من أشكال المشاركة 
 ،والتعاون من خبرة القطاع الخاص ومنتجاته وخدماته

يمكن دعم االستثمار و. ال سيما على المستويات المحلية
في البنية التحتية ومشاريع التنمية الحضرية برؤوس 

أموال خاصة وذلك لتسريع جهود بناء القدرة على 
الشراكة  حققفي المنطقة العربية، لم تولكن الصمود. 

بين القطاعين العام والخاص كامل إمكاناتها وشملت 
القليل من المشاريع المتعلقة بالمناخ مثل مشروع 

 محطة ورزازات للطاقة الشمسية في المغرب.

                                          تكتسب السندات الخضراء المعروفة أيضا  باسم 
وهي  ة على المستوى العالميسندات المناخ شعبي

صكوك دين لسوق رأس المال تهدف إلى زيادة رأس 
المال من أجل تمويل المشاريع الخضراء مثل مشاريع 

ذ خطط وبالتالي المساهمة في تنفي ،الطاقة المتجددة

التخفيف من حدة المخاطر من خالل الحد من 
وحده، تم إصدار ما  2015انبعاثات الكربون. في عام 

ر بـ  مليار دوالر من السندات الخضراء، مما زاد  42         يقد 
 .197مليار دوالر 200إجمالي السندات غير المسددة إلى 

صدرت السندات الخضراء في البداية عن الكيانات و
متعددة األطراف في اللتنمية السيادية ومصارف ا

، مثل البنك الدولي والبنك األوروبي 2008و 2007عامي 
، انضمت الشركات إلى 2013في عام ولالستثمار. 

البلدان العربية لم تستفد من هذه الموارد.  ، لكنالسوق
، أصدر بنك أبو ظبي الوطني أول 2017مارس /في آذار

ن دوالر مليو 587سندات خضراء في المنطقة بقيمة 
يتم إدراجها في لسنوات  5مع فترة استحقاق مدتها 

لدعوة وزارة  وجاء ذلك استجابة .198بورصة لندن
ر المناخي والبيئة في اإلمارات الع ربية المتحدة                                       التغي 

اقتصاد تحقيق دعم لإلى القطاع المالي الموجهة 
لمناخ مواجهة االصمود في تسم بالقدرة على يأخضر 

بين وسائل التمويل األخرى غير . ومن يشمل الجميعو
المستغلة في المنطقة العربية سوق الصكوك الخضراء. 

الصكوك هي سندات متوافقة مع أحكام الشريعة  هذه
تجمع بين مزايا السندات الخضراء واإلسالمية 

            ارتفاعا  في هذه السندات  وتشهدوالتمويل اإلسالمي. 
 والحاجة إليها.الطلب عليها 

لى حشد المساعدة اإلنمائية الرسمية تدعو العمليتان إ
من المصادر اإلقليمية والدولية، بما في ذلك شركاء 

بنوك التنمية و ،(مثل وكاالت األمم المتحدة)التنمية 
مثل البنك الدولي والبنك األوروبي )المتعددة األطراف 

ومؤسسات  ،(لالستثمار ومصرف التنمية األفريقي
 ،األمريكية للتنمية الدوليةمثل الوكالة )التمويل الثنائية 

والوكالة السويدية  ،والوكالة األلمانية للتعاون الدولي
. يمكن لهذه المؤسسات توفير (للتعاون اإلنمائي الدولي

الدعم الفني والمالي المطلوب للبلدان العربية لضمان 
التنفيذ الفعال إلطار سنداي واتفاق باريس وأهداف 

ساعدة اإلنمائية الرسمية وتتخذ الم التنمية المستدامة.
رة من جانب البلدان                                             شكل القروض والمنح الميس 
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والمؤسسات المتعددة األطراف لتعزيز التنمية 
منذ  ت الجهات المانحةاالقتصادية والرفاه. وقد تعهد

               القومي سنويا   افي المائة من دخله 0.7بتقديم  2002عام 
من                                   غير أن  المساعدة اإلنمائية الرسمية .199للمساعدة

الهدف الدولي. وعلى  قط الجهات المانحة لم تحقق
المستوى العالمي، شهدت المساعدة اإلنمائية الرسمية 

 55، حيث ارتفعت من 2015و 2002زيادة ثابتة بين عامي 
وشكلت المبالغ  .200مليار دوالر 174مليار دوالر إلى 

 16المخصصة لتوليد الطاقة من مصادر متجددة ما بين 
ة من المبالغ المخصصة لقطاع الطاقة في المائ 36و

 لتجنبال تزال المبالغ المخصصة وخالل هذه الفترة. 
الكوارث والتأهب لها منخفضة للغاية لكنها ازدادت 

 إلى  2002مليون دوالر في عام  1.6بشكل ملحوظ من 
. وشهدت المساعدة 2015مليار دوالر في عام  1.2

ن العربية من جميع اإلنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدا
مليون  813من  2013و 2008المصادر زيادة بين عامي 

 .201دوالرمليون  1320إلى دوالر 

صناديق وطنية وإقليمية  تسعةتضم المنطقة العربية 
الحد من  ييمكن االعتماد عليها لدعم تنفيذ مشروع
ر المناخ ف مع تغي  وأكبرها  ،                                      مخاطر الكوارث والتكي 

 ،ء االقتصادي واالجتماعيالصندوق العربي لإلنما
 ،والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية

والبنك اإلسالمي  ،والصندوق السعودي للتنمية
 يجب أن تكون الحكومات الوطنية وللتنمية. 

القرار في الدول العربية على دراية بهذه  ونعاوص
ض تدفقات المساعدة االفرص. وعلى الرغم من انخف

مليون  389ية من المانحين العرب من اإلنمائية الرسم
2013و 2008مليون دوالر بين عامي  295دوالر إلى 

202، 
 الصناديق العربية غير مشروطة مقارنة  تبقى

م من الدول المتقدمة والوكاالت                                            بالدعم المقد 
 المتعددة األطراف.

ر المناخ  فرصة للبلدان ال                                        تتيح اآلليات المالية لعملية تغي 
ة من الموارد الدولية لتمويل مشاريع النامية لالستفاد

ر المناخ والتخفيف من حدته.  ف مع تغي  ومن هذه                                           التكي 
مقره جمهورية ) لمناخل األخضرالصندوق  اآلليات
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية  هأسستالذي  (كوريا

ر المناخ في عام  خالل الدورة السادسة  2013                         بشأن تغي 
الصندوق الرئيسي  لمؤتمر األطراف باعتباره ةعشر

ر المناخ. وقد تعهدت البلدان المتقدمة                                                  لتمويل تغي 
 2020                            مليار دوالر سنويا  بحلول عام  100بحشد 

صها  للبلدان النامية.  الصندوق األخضر للمناخ         ليخص 
مساعدات مالية لبناء قدرات البلدان الصندوق يقدم و

األموال من خالل برنامج  الحصول علىالنامية في 
ويوفر التمويل المباشر للمشاريع التي  ،اداالستعد

، 2017يونيو /بحلول حزيرانوتنفذها هيئة معتمدة. 
ف  10.3 الصندوقجمع                                 مليار دوالر لدعم مشاريع التكي 

ر المناخ والتخفيف من حدته في البلدان                                              مع تغي 
االستفادة من  مدعوة إلىالدول العربية والنامية. 

خضر ألالصندوق ا الذي يتيحهبرنامج االستعداد ا
حتى تتمكن للكيانات الوطنية االعتماد  منحوللمناخ 

أبريل /في نيسانومن الوصول إلى محفظة الصندوق. 
، تمت الموافقة على حصول مشروعين على 2017

، وهما الصندوق األخضر للمناخالتمويل المشترك من 
 (مليار دوالر)اإلطار المصري لتمويل الطاقة المتجددة 

 في المغرب للحفاظ على المياه سايس ومشروع
، باإلضافة إلى مشاريع أخرى (مليون دوالر 220بقيمة )

تمت الموافقة عليها في تشرين في بلدان مختلفة 
مشروع لتطوير غابات ، ومنها 2016أكتوبر /األول

 .203لمغربفي ا األركان في بيئة متدهورة

ر المناخ والحد من                 في سياق عمليت ي ف مع تغي                                   التكي 
التأمين كأداة يزداد التأكيد على ر الكوارث مخاط

مؤشرات  مع التوصية باالستفادة منإلدارة المخاطر، 
التأمين ضد مخاطر الجفاف باستخدام التنبؤات 

الموسمية والسجالت المناخية والتأمين ضد الكوارث. 
اكتسب التأمين ضد الكوارث أهمية وشعبية أكبر مع و

إلى  ةا بعد الكارثانتقال البلدان من االستجابة م
هذه  نفي بوليصات التأميوالتأهب ما قبل الكارثة. 
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مختلفة في االعتبار. والتأمين القائم  متغيراتتؤخذ 
هو نوع من أنواع التأمين حيث  هذه المتغيراتعلى 

سبيل المثال  بوليصة، علىاليتم تحديد عتبة في 
ن لتأمیا خدامتسبقى ای .204عتبة تساقط األمطار

          غالبا  ما ث حیين بیة منخفضرلعاقة طلمني افوفعاليته 
ياة لبعض لحاعلی و لموجوداتالتأمين على ا        ال يحب ذ 

يتسم كل بلد عربي ینیة. دلوالثقافیة االعتبارات ا
بسياق فريد من المخاطر وقابلية التأثر بها، وبالتالي 

حسب                                         يجب أن يكون تصميم خدمات التأمين محددا  
كما تفتقر نة.         فة معي  السياق ويستهدف مجتمعات ضعي

التقييم الواضح واالعتراف بمزايا  البحوث الحالية إلى
التأمين وتكاليفه من حيث الحد من مخاطر الكوارث 

ر المناخ.  ف مع تغي          تحديدا  في المنطقة العربية و                          والتكي 
 ةل التأمين الحالياشكأن     ؤم  تأدلة محدودة حول كيف 

ل بالعكس الحد من المخاطر على المدى الطويل. ب
نظر إلى برامج التأمين اليوم  ال توفر الفوائد  على أنها                              ي 
                       د المخاطر. غير أن ه في الكاملة التي يقدمها التأمين ض

سست أول شركة للتأمين اإلسالمي في      ، ا  1979عام 
بحلول منتصف و .205"تكافل"السودان كأول شركة 

، كان هناك سبع شركات من القرن العشرين التسعينات
 (دبي)واإلمارات العربية المتحدة في األردن  "تكافل"

ال السودان والمملكة العربية السعودية. وووالبحرين 
مزيد من األبحاث في المنطقة للبناء بد من إجراء ال

على األمثلة الجيدة واقتراح سيناريوهات وخيارات 
مختلف مة حسب الحاجة للتصدي ل           تأمين مصم  

 .206المخاطر والسياقات الوطنية

 بناء القدرات .جيم

 بناء أهمية على سنداي وإطار باريس اتفاق يشدد
ر قضايا مع التعامل في القدرات  وكوارثه، المناخ      تغي 
 الصدمات تحديد في االستباقية القدرة ومنها

والقدرة االستيعابية في االستجابة  ،والهواجس
ف في إدخال تغييرات  ،للظواهر                                      والقدرة على التكي 

. 207منهات المستقبلية أو التقليل لالتقاء من الصدما
لتعزيز القدرة على "       خاصا                        اتفاق باريس اهتماما   وليي

ف وتوطيد القدرة على الصمود والحد  من قابلية                                        التكي 
ر المناخ بينما يركز إطار سنداي على  .208"                    التأثر بتغي 

لوية بناء القدرات االستباقية واالستيعابية. وتدعو األو
بل إدارة مخاطر         عزيز س  ت"من إطار سنداي إلى  2

وتدعو  ،"الكوارث من أجل تحسين التصدي لها
تعزيز التأهب للكوارث بغية التصدي "إلى  4األولوية 

لها بفعالية وإعادة البناء بشكل أفضل في مرحلة 
 .209"لتعافي وإعادة التأهيل واإلعمارا

لحد اكعملية تقاطعية في  بناء القدراتل هناك الحاجة 
فوالث من مخاطر الكوار رمع       تكي  نمية التالمناخ و      تغي 

ومجاالت الجهات المعنية عتبر تحديد    ي  و المستدامة.
بصفة عامة و. في بناء القدرات للغاية    ا  مهم التنمية

القدرات الفردية  القدرات هي هناك عدة أنواع من
سين معرفة ومهارات ومواقف وسلوكيات ودوافع تح)

ر قدرات اإلدارة تطوي)والقدرات التنظيمية  ؛(األفراد
لعلمية وغير ا/الرسميةوشبكاتها وتبادل المعارف 

 ؛(والتحفيز والمسؤوليات والملكية المحلية/المقننة
تطوير البيئة التنظيمية )ية اتالقدرات المؤسسو

والقانونية التمكينية للحد من مخاطر الكوارث 
فوال رمع       تكي  تطوير )القدرات الفنية و ؛(المناخ      تغي 

ات المالية القدرو ؛(والحيويةحتية المادية البنية الت
األموال  حشدهج     ون  الحوافز وبوليصات التأمين )

 .(العامة والخاصة

بناء القدرات إلى  في المنطقة العربيةالحاجة ماسة 
المتعلقة بدعم البحث العلمي في إدارة المخاطر 

رونمذجة  يمكن والمناخ والنمذجة الهيدرولوجية.       تغي 
ام في بدور ه لية واإلقليمية أن تضطلعمنظمات الدولل

وتبادل الخبرات  حشد الموارد وإنشاء المنتديات
العديد من المؤسسات  ولدىارسات الجيدة. والمم

ة للنمو وتطوير األكاديمية والبحثية إمكانات كبير
دون التعاون  ذلك غير ممكنمحافظ أبحاثها لكن 
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بر ربط عت   ي  و .على المستوى اإلقليمي والدعم والتنسيق
ت العالمية والشبكات العلمية العلماء العرب بالمنتديا

منتديات و مركز وشبكة تكنولوجيا المناخمثل 
 .خطوة مهمة لبناء القدرات، وغيرها التوقعات المناخية

بين العلوم والسياسة وتفسير بينية بناء واجهة يعتبر 
على النتائج العلمية إلرشاد السياسات وتعزيز القدرة 

للغاية  ةمهمال في مختلف القطاعات من األمور الصمود
وال بد لالستجابة بفعالية لألخطار المرتبطة بالمناخ. 

 ،على الصعيدين اإلقليمي والدولي ،تقديم الدعم من
للباحثين والعلماء في المنطقة إلنتاج توقعات مناخية 

لمستخدم في الوقت ومفيدة لقائمة على توافق اآلراء 
 ات صنع القرار.لدعم عملي المناسب

ية اتيبات مؤسستحتاج الدول العربية إلى وضع ترت
المواقف الوطنية واإلقليمية  وتحديد مبتكرة لتطوير

ينبغي دعمها الترتيبات خالل المفاوضات الدولية. هذه 
 جب أن تحصل على تأييدوي من خالل البحث العلمي

المالية  مختلف المصالح الوطنية في مجاالت
قة والمياه والحد من الفقر واألمن والتجارة والطا

 التشابهكما يجب تحديد أوجه وما إلى ذلك. القومي 
ال سيما  ،أو المقايضات بين أهداف السياسة المختلفة

فوالالحد من مخاطر الكوارث  خطتيبين  مع       تكي 
ر مواصلة تطوير قدرات  وال بد من. المناخ      تغي 

رمفاوضات  المجموعة العربية من أجل ناخ الم      تغي 
وإنشاء فريق  والكوارث وتخصيص الموارد المالية

رلتفاوض بشأن ل الكوارث تحت مظلة ات المناخ و     تغي 
ة على بناء القدر وال بد منجامعة الدول العربية. 

 تحديد الخيارات التكنولوجية وتوطيدها واتخاذ
مختلف الخيارات التكنولوجية وتشغيل 

لظروف ا وتكييفها معيها والحفاظ علالتكنولوجيات 
 . المحلية والوطنية

باإلضافة إلى ذلك، تحتاج المنطقة العربية إلى بناء 
على  رات المتعلقة بعمليات التخطيط وممارساتهالقد

سبيل المثال في تصميم المستوطنات والبنية التحتية 
خدام الغابات وغيرها وتنمية المناطق الساحلية واست

لألراضي  من أجل تحقيق إدارة مستدامة من المناطق
ب المناطق الخطرة وبناء مدارس ومستشفيات       وتجن  
 وغيرها من المرافق العامة.آمنة 

الوعي العام بمخاطر  رفعأن تعلى الحكومات و
 لمخاطر وقابلية التأثر بهااالكوارث وطرق الحد من 
التوعية  يجب أن تركز هذهوعلى جميع المستويات. 

به تأثر لعلى المفاهيم األساسية للخطر وقابلية ا
والمخاطر والكوارث. وستسهل هذه الخطوة األولية 
تطوير السياسات وتنفيذ اإلجراءات المتعلقة بالحد 

تنفيذ السياسات كذلك من مخاطر الكوارث و
واالستراتيجيات والمبادئ التوجيهية الوطنية 

واإلقليمية من أجل إدماج الحد من مخاطر الكوارث 
الوعي العام من  رفع كما يمكنفي الخطط الوطنية. 

العامة  األنشطةوتنظيم  واد التعليميةخالل الم
بشأن الحد من مخاطر المجتمعية أو المدرسية 

 .وسائل التواصل االجتماعيمن خالل الكوارث و

نداي ق إلطار سيعمالفهم الالحرص على نشر يجب و
تحديد و ،مستوى المحليواتفاق باريس على ال

خطط الملزمة ووضع التبعات والبنود الملزمة وغير 
لجامعة ، يمكن ي هذا الصددلذلك. وف             العمل وفقا  

الدول العربية واإلسكوا ومكتب األمم المتحدة للحد 
بناء قدرات المسؤولين من مخاطر الكوارث 

لتمكينهم من لحكوميين من البلدان العربية ا
الخطط العالمية وفهم تبعات هذه لتفاوض بشأن ا

وطنية لتنفيذ  ووضع استراتيجيات العملية
 .االلتزامات الدولية
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حة لتحسين التوصيات: المجاالت المقتر .6

تي الحد من عملي بيناتساق السياسات 

ف مع مخاطر الكوارث و ر           التكي   المناخ      تغي 
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التوصيات: المجاالت المقترحة لتحسين  .6

اتساق السياسات بين عمليتي الحد من 

ر المناخ ف مع تغي                                         مخاطر الكوارث والتكي 

تعتبر القدرات الفنية والوعي العام واإلرادة السياسية 
أساسية لجعل الحد من مخاطر الكوارث عناصر 

فوال رمع       تكي  المناخ من المبادئ األساسية في       تغي 
يلي فيما وجميع قطاعات التنمية ذات الصلة. 

تعزيز اتساق بشأن التوصيات والرسائل الرئيسية 
الحد  يفي مجال ودعم عملية صنع القرار اتالسياس

ف مع من مخاطر الكوارث و ر           التكي   المناخ:      تغي 

ى لمستوعلى ا تلقطاعاابين ك نهج مشترد عتماا •
مخاطر خ ولمنااتغير ات لمحلي لالستجابة لتأثيرا
من مختلف ت لسياساا انعيصيشمل  ،ارثلكوا
لمدني المجتمع اممثلي ولحكومية ت القطاعاا
سائل ووص لخاع القطاوايمية كادألت المؤسساوا
في        خصوصا  م. وتعتبر الفيضانات الخاطفة إلعالا

 من حيث خسارةمكلفة كوارث المنطقة العربية 
يؤكد ضرورة  مما ،االقتصادية الخسارةاألرواح و

 المستوى المحلي. وينبغي أال تغدو التركيز على
                               اإلقليمية والوطنية بديال  للجهود  المسحعمليات 

 ؛المحلية والخرائط

انات واحدة على اإلنترنت إنشاء قاعدة بي •
لمشاريع الحد من مخاطر  وصيانتها باستمرار

فالكوارث وال رمع       تكي  المناخ والمشاريع ذات       تغي 
 شاركتالصلة السابقة والحالية والمخطط لها التي 

عدة بلدان لتمكين البلدان العربية من جمع  فيها

من أجل وتحليلها وتحديثها البيانات ذات الصلة 
ها تأثيراتم اتجاهات الكوارث وتحسين تقيي
ر المرتبطة بالمناخ. اطية لألخفعالواالستجابة ب

وينبغي أن تتضمن قاعدة البيانات معلومات عن 
الفوائد الملموسة وأدوات التعلم المستخدمة 

واألنشطة  تقييماتاللتعزيز التخطيط المشترك و
يمكن لمكتب األمم المتحدة للحد من واألخرى. 

بالتعاون مع المنظمات  ،أن يضطلع مخاطر الكوارث
جامعة الدول مثل اإلقليمية والدولية األخرى 

الموارد  بدور رئيسي في حشد ،واإلسكوا العربية
إنشاء من أجل ناء القدرات اإلقليمية والوطنية لب

يمكن وها. بيانات على اإلنترنت وصيانت قاعدة
رالمتعلقة بقاعدة المعرفة اإلقليمية  في )المناخ       تغي 

في               دورا  مركزيا  أن يؤدي  (إطار مبادرة ريكار
بين منهجيات التناغم  ضمانتحقيق هذا الهدف و

نمذجة الحد من مخاطر الكوارث وأساليب 
ف مع و ر           التكي   . كما من المهم تشكيلالمناخ      تغي 

مجموعات بيانات محلية عالية الدقة حول القيمة 
رقمية البنية التحتية والنماذج الاالقتصادية و

مناطق لرسم خرائط لبغية لتضاريس األرضية ل
ضة ل الكثير من هذه  ويتوفرطر الفيضانات. خ          المعر 
ية التحتية والقيمة خاصة البن)البيانات 

في العديد من البلدان على مستوى  (االقتصادية
 ؛البلديات والسلطات الضريبية
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تستند إلى  إطالق عملية شاملة لتقييم المخاطر •
رنمذجة  ومسوحات الخسائر الناجمة المناخ       تغي 

 أو/العربية والخاصة بالمنطقة وعن الكوارث 
غايات  حراز تقدم في تحقيقالبلدان العربية إل

الوطنية ومساعدة ووأهداف التنمية اإلقليمية 
المؤسسات الوطنية المعنية على وضع خرائط 

فيذ التقييمات الطبيعية وتن واألخطار بالمخاطر
 ؛القائمة على العلم

ة واستخدام ع االبتكارات التكنولوجيتشجي •
ظم المعلومات            استخدام ن  و ت العالميةالمنتديا

يا الجغرافية واالبتكارات في مجال تكنولوج
نية بين المعلومات واالتصاالت وإنشاء واجهة بي

االنتقال من النمذجة  بشأنالعلوم والسياسات 
صياغة االستراتيجيات الوطنية  وتقييم األثر إلى

نقل المناهج                          القطاعات. كما من المحب ذ في كافة 
إلى  ة المعنيةالعلميالجهات جية من التكنولو

رجمع المعلومات عن السياسات بشأن  ينعاص       تغي 
 ؛المناخ والكوارث الطبيعية ونشرها

العالمية أثناء  االستفادة المثلى من المنتديات •
، على سبيل المثال ،صياغة المقترحات وتقديمها

لالستفادة من  ،ة تكنولوجيا المناخمركز وشبك إلى
 في مشاريعوتطبيقها  هاقل التكنولوجيا وتكييفن
اإلنذار  ظم             مثل إنشاء ن  )حد من مخاطر الكوارث ال

فالمشاريع و ،(المبكر لمختلف األخطار مع       تكي 
ر  ؛من حدته والتخفيفالمناخ       تغي 

علمية إقليمية من أجل التصدي  إنشاء منتديات •
فال رك لقضاياالمشت رمع       تكي  والحد  المناخ      تغي 

بما في ذلك أطر سياسات  ،من مخاطر الكوارث
والمياه والطاقة والبيئة التنمية المستدامة 
مكتب األمم قوم التي ي ،والموارد الطبيعية

.    ا  ها حاليالمتحدة للحد من مخاطر الكوارث بوضع
ات أن تسهل عملية إعداد ويمكن لهذه المنتدي

لوضع التشابه جه رجات واستكشاف أوالمخ
تركز على إقليمية وخطط عمل وبرامج  اتسياس

لكوارث في ا وجهالصمود في ناء القدرة على ب

رل للتصديالمناطق المعرضة للخطر  المناخ.       تغي 
 للمنتدىإعالن الدوحة  كانت إحدى توصياتو

 (2017)للحد من مخاطر الكوارث  العالمي الخامس
مؤسسة )لها  لكل دولة عربية بتعيين ممث أن تقوم
الفريق االستشاري العلمي والتقني  لدى (أكاديمية

 ؛للدول العربية

وضع خطة عمل إقليمية شاملة للحد من مخاطر  •
فالكوارث وال رمع       تكي   (2020-2018) المناخ      تغي 

فتهدف إلى ما يلي: دمج ال رمع       تكي  المناخ       تغي 
والحد من مخاطر الكوارث في الخطط 

واالستعداد بشكل  ؛لقطاعيةوالسياسات الوطنية وا
أكثر كفاءة لالستجابة من خالل تحسين تقييم 

وتحديد المعايير لدعم  ؛المخاطر وتنسيق المواد
وتعزيز وتبسيط االستثمارات  ؛الحد من المخاطر

في الحد من المخاطر وخاصة في اتقاء الفيضانات 
واإلدارة المتكاملة للجفاف وحماية البنية التحتية 

وتحسين  ؛ارة استمرارية األعمالالحيوية وإد
تبادل المعلومات والمعرفة في مجال الحد من 

وتوفير فرص للتعاون داخل  ؛مخاطر الكوارث
وجمع  ،المنطقة لمعالجة الهواجس العابرة للحدود

وتعزيز المعايير  ،الخبرة في مجال الدعم الفني
فالمشتركة للحد من مخاطر الكوارث ضمن ال       تكي 

رمع  وتوفير  ،وتبادل المعرفة والبحث ،خالمنا      تغي 
ووضع آليات  ،لمخاطر للجميعباعرفة األساسية الم

 ؛المحرزلرصد التقدم 

في  الجنسينقضايا تعميم مراعاة منظور  •
عمليات تقييم مخاطر الكوارث والسياسات 

من خالل زيادة التعاون بين  المتعلقة بالمناخ
تبادل األفكار  على تشجيعالمختلف المؤسسات و

في مجال الحد من مخاطر  الجهات المعنيةبين 
ف مع والكوارث  ر           التكي   واآلليات الحالية ،المناخ      تغي 

على لس المرأة اومجالمعنية بإنصاف المرأة، 
 ؛الصعيدين اإلقليمي والوطني

في تقييم  تحديد األدوار والمسؤوليات بوضوح •
المخاطر وإدارة المخاطر وتنفيذ سياسات الحد من 
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فارث والمخاطر الكو رمع       تكي  المناخ       تغي 
 وإجراءاتهما وتعزيز الحوكمة.

دعم البلدان العتماد تقنيات االستشعار عن بعد  •
ظم            واعتماد ن   في وضع خرائط األخطار والمخاطر

مما يتطلب التنسيق  ،اإلنذار المبكر على نطاق واسع
عبر العديد من مستويات اإلدارة والجهات الفاعلة 

تعزيز التنسيق بين بيانات والوكاالت عن طريق 
األخطار وتنبؤاتها والمعلومات عن المخاطر وآليات 

 ؛واالستجابة المبكرة والتأهبالتواصل والنشر 

بما في  ،الموارد المالية من جميع المصادر حشد •
المحلية ذلك المصادر العامة والخاصة والمصادر 

ويمكن وتشجيع مصادر التمويل البديلة.  ،والدولية
 ،لك عن طريق وضع استراتيجية تمويلتحقيق ذ

من أجل التعافي  ،المحليعلى المستويين الوطني و
وإدماج  ،من مخاطر الكوارث واالستجابة لها

الكوارث المخاطر الناجمة عن المخاطر المناخية و
 ،خطيط والتمويل والتنفيذ العاديةفي عمليات الت

من خالل  واستكشاف إمكانات التأمين ضد الكوارث
فوائده وتكاليفه من حيث ء تقييم للتأمين وإجرا

فوالالحد من مخاطر الكوارث  رمع       تكي   ؛المناخ      تغي 

وحشد  الدعوة إلى الدعم الدولي واإلقليمي •
الموارد لمساعدة الحكومات الوطنية والمحلية 

بية لتل                                    على تطوير آليات تمويل مصممة خصيصا  
 ؛االحتياجات والخصائص الوطنية

، ت الكاملة للتمويل المختلطاستكشاف اإلمكانا •
 اكات بين القطاعين العام والخاصال سيما الشر

والسندات الخضراء لمشاريع الحد من مخاطر 
فوالالكوارث  رمع       تكي  من كما ال بد . المناخ      تغي 

من المصادر  المساعدة اإلنمائية الرسمية حشد
 ،شركاء التنميةبما في ذلك  ليةاإلقليمية والدو

الكوارث  لتفادي وال المخصصةوزيادة األم
لى االستفادة مدعوة إالدول العربية ووالتأهب لها. 

 الصندوق األخضر للمناخفي  من برنامج االستعداد
حتى تتمكن من للكيانات الوطنية االعتماد  منحو

 الوصول إلى محفظة الصندوق.

في  وقدراتها دعم جهود جامعة الدول العربية •
راتيجية العربية للحد من نداي واالستتنفيذ إطار س

 .2030-2015مخاطر الكوارث 

وارث وطرق لکطر امخان أبشم لعااعي ولز ایزتع •
علی جمیع  ن المخاطر وقابلية التأثر بهامد لحا
. ويمكن ودلصماعلی درة لقء ابناوت یاولمستا

تحقيق ذلك عن طريق تحسين توافر المعلومات 
عرفة الم وتقاسم ؛اودقتها وإمكانية الوصول إليه

ث والتدريب وإتاحة المعلومات عن والدعوة والبح
اد المو بواسطة الجهات المعنيةالمخاطر لجميع 

 التوعيةالتعليمية والمناهج الدراسية وحمالت 
مبكر النذار اإلوشبكات  ظم          وتطوير ن   ؛والدعوة

 فعالة.النشر المحلية وآليات الوطنية والقليمية واإل

ريا للتعامل مع قضا تنمية القدرات • اخ المن      تغي 
دعم البحث بغية والكوارث في المنطقة العربية 

التفاوض في االجتماعات العلمي وتطوير قدرات 
 العالمية. حداثواأل
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 أثر لتقييم اإلقليمية العربية، المبادرة المنطقة المتطرفة في المناخية ومؤشرات الظواهر المناخية . التوقعات(2015) __________
ر العربية،  المنطقة في واالقتصادية االجتماعية القطاعات تأثر وقابلية المائية الموارد على المناخ      تغي 

E/ESCWA/SDPD/2015/Booklet.2 . 

ان، (2017) __________ ر المناخ في المنطقة العربية، لجنة الموارد المائية، الدورة الثانية عشرة، عم  ف مع تغي                                                                                                                  . التعاون اإلقليمي للتكي 
 . E/ESCWA/SDPD/2017/IG.1/5مارس، /آذار 22-24

 . 2018مايو /أيار 15. استرجعت في https://bit.ly/2oJm7xuالمستدامة.  التنمية أهداف . بيانات(أ2018) __________

 . 2018يونيو /حزيران 4. استرجعت في https://bit.ly/2Cx9AqS. 2030 لعام المستدامة التنمية . خطة(ب2018) __________

 في واالقتصادي االجتماعي التأثر وقابلية المائية الموارد على المناخ تغير أثر لتقييم اإلقليمية درةالمبا .(ج2018) __________
 .2018يونيو /حزيران 1. استرجعت في https://bit.ly/2GQdj12. (RICCAR) العربية المنطقة

 .2018يونيو /حزيران 4. استرجعت في https://bit.ly/2g18tRtلوجيا. . مركز اإلسكوا للتكنو(د2018) __________

 

  

https://www.preventionweb.net/files/57515_finalamendeddeclarationfinalversion.pdf
http://www.arabwatercouncil.org/3rdAWF/ar/files/arabic.pdf
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https://www.unescwa.org/ar/node/4487
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يتزايد الربط بين التكّيف مع تغّير المناخ والحد من مخاطر الكوارث وبين هاتين العمليتين 
وإدارة الموارد المائية. وقد دعت أطر العمل الدولية إلى اتباع نهج متكامل في التعامل مع 

مجالي التكّيف مع تغّير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، منذ المؤتمر العالمي المعني بالحد 
من الكوارث المعقود في عام 2005 ومع اعتماد ثالث خطط عالمية مترابطة في عام 2015 

وهي خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث واتفاق 
باريس بشأن تغّير المناخ. ومن الضروري اعتماد سياسات متكاملة لضمان التآزر في التصدي 
لجميع المخاطر المتصلة بأحوال الطقس، خصوصًا من حيث نمذجة التأثير وتقييم المخاطر.

هذا التقرير يسلط الضوء على التحديات التقنية والمؤسسية التي تواجه دمج الخطط 
المتعلقة بكل من التكّيف مع تغّير المناخ والحد من مخاطر الكوارث. ويعرض أدوات تقييم 

ووسائل تنفيذ، منها التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات. ويستخدم معلومات علمية مستقاة 
من عمليات نمذجة إقليمية للمناخ، والنماذج الهيدرولوجية، وتقييم قابلية التعرض، وتقييم 

األثر، وتحليل قاعدة بيانات الخسارات الناتجة عن الكوارث، لدعم صياغة السياسات المتعلقة 
بالتكّيف مع تغّير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، وتقييم قيمة خسارات الكوارث الناتجة عن 
الظواهر الجوية القصوى، والتفاوض على المستوى العالمي. ويقدم التقرير توصيات بشأن تعزيز 

االتساق بين السياسات المتعلقة بالتكّيف مع تغّير المناخ والحد من مخاطر الكوارث.
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