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ماجدة العازمي: تقديم



 الطبيعية النظم رتغيي إمكانية على تنطوي التي والبشرية الطبيعية التأثيرات بسبب يتغير العالمي المناخ أن على دامغة أدلة وجود
  .العالم في واالجتماعية

أهمية أنشاء مركز للتغير المناخي

ً  المتبعة االجراءات  في المشهود تمرالمس التطور بسبب وآثارها المناخي التغير عن الناجمة المخاطر حجم بدقة للتوقع كافية غير حاليا
 حتملةالم النتائج توقع على والمجتمع القرار صانعي لمساعدة المناخ تغير مركز دور  يكمن وهنا سواء حد على والعالم المملكة

 .أفضل بشكل لها  واالستعداد

 الموارد ابية،التر العواصف والتصحر، الجفاف وخطر المناطق، معظم في القاحل المناخ بسبب للتغيرات واإلقليم المملكة تتعرض
 .بيئيةال والنظم والمجتمع والصحة واالقتصاد الزراعة على تٔوثر وجميعها .الحرارة وموجات المائي، اإلجهاد ، المحدودة الطبيعية



 ادارة خالله من يتم المناخي للتغير ابحاث مركز وتشغيل تأسيسفي تتمثل مبادرة
 وماتالمعل وتوفير المناخ، عن المدى طويلة وتوقعات دراسات واعداد المناخية البيانات

.الصلة ذات الدولية المحافل في للمملكة التفاوض عمليات في المساهمة

 ادارة خالله من يتم المناخي للتغير ابحاث مركز وتشغيل تأسيسفي تتمثل مبادرة
 وماتالمعل وتوفير المناخ، عن المدى طويلة وتوقعات دراسات واعداد المناخية البيانات

.الصلة ذات الدولية المحافل في للمملكة التفاوض عمليات في المساهمة
وصف

المبادرة 

 تطوير في ةوالمساعد المناخ علوم في البحث مجاالت في الوطنية القدرات بتعزيز المركز سيقوم
 الحلول رلتوفي وذلك والعالمية واإلقليمية الوطنية المستويات على المناخية المعلومات خدمات
 العربية المملكة في والبشرية الطبيعية الموارد لحماية دقة األكثر والهندسية والتكنولوجية العلمية

ً  والمنطقة، السعودية  التوصيات قديمت في الرئيسيين المساهمين من كواحدة المملكة ترسيخ وأيضا
 فترات ىعل وتغيرها المناخية التقلبات تفرضها التي التحديات لمواجهة القرار صنع وأدوات

 فيو اآلن المناخ، تغير  لمواكبة المجتمع شرائح جميع إعداد في والمساعدة مختلفة زمنية
.الدولي الصعيد على المناخية للبحوث رائدا مركزا ليكون المستقبل

 

الرؤية



بوابة  انشاء قاعدة بيانات مناخية اقليمية  الكترونية بحيث تكون بمثابة
متكاملة تسّهل الوصول الى البيانات المختلفة

المساهمة في التنمية المستدامة والدعم الفعال 

تعزيز القدرات الوطنية في مجاالت البحث

ة استقطاب خبراء عالميين وتعزيزالتعاون مع المراكز المناخي
ة مماثلة اإلقليمية والدولية والمنظمات البحثية المتخصصة في أنشط

 وذلك لتعزيز التآزر، تبادل الخبرات  والتعاون في الدراسات
والتجارب البحثية المشتركة

ترسيخ المملكة كمساهم رئيسي في تقديم التوصيات وأدوات صنع 
القرار لمواجهة التحديات التي تفرضها التقلبات المناخية 

مبادرة السعودية  "الدعم العلمي لتحقيق أهداف مبادرات ولي العهد 
"مبادرة الشرق األوسط الخضراء"و" الخضراء 

استخدام قدرات حاسوبية عالية األداء

المخرجات

نشر دراسات وأبحاث علمية في مجالت علمية وعالمية
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أصحاب المصلحة ومتخذي القرار 
في المملكة

مراكز االبحاث االقليمية والعالمية 
المهتمة بشؤون الطقس والمناخ

فئات المجتمع العدادهم ورفع 
وعيهم بإثر التغير المناخي

خبراء التغير المناخي

الفئة المستهدفة
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وطن طموحوطن طموحاقتصاد مزدهراقتصاد مزدهر

تمكين حياة عامرة وصحية .2 تمكين حياة عامرة وصحية .2

مجتمع حيويمجتمع حيوي

ضمان االستدامة البيئية 2.4 ضمان االستدامة البيئية 2.4

حماية البيئة من األخطار الطبيعية  2.4.2

 العواصف(دقة التوقع واالنذار المبكر لألخطار الجوية 
)الرميلة، والسيول

ية لدعم تعزيز القدرات الوطنية في التنبؤ مبكر باألخطار الطبيع
إدارة األزمات والكوارث
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أثر المتوقع

التقليل من مخاطر التأثيرات الحالية لتغير المناخ •
رفع مستوى الوعي لدى افراد المجتمع بأهمية مواجهة اخطار التغير المناخي•

المحاور

االجتماعي

االقتصادي

الدولي

التقليل من آثار تغير المناخ على القطاعات االقتصادية والتنموية •
تحفيز الصناعات للحد من االنبعاثات وتوطين الصناعات الصديقة للبيئة•

لتقلبات المناخيةترسيخ المملكة كواحدة من المساهمين الرئيسيين في تقديم التوصيات وأدوات صنع القرار لمواجهة التحديات التي تفرضها ا•
.توفير المعلومات لالزمة للمساهمة في عمليات التفاوض للمملكة في المحافل الدولية ذات الصلة•

البيئي
.تعزيز االداء البيئي للمملكة مع االلتزام بأحكام االتفاقيات الدولية ذات صلة•
تقديم توصيات للجهات لمساعدتهم في الحفاظ على الحياة البيئية في المملكة•
يساعد على ايجاد طرق للموارد الطبيعية لمواكبة اثار التغير المناخي وتقليل التدهور الناجم عنه•

األثر المتوقع من إنشاء مركز للتغير المناخي



شكرا لكم
ماجدة العازمي

m.al-azemi@ncm.gov.sa


