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خلق فرص عمل من استعادة النظام اإلیكولوجي 
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استعادة النظام اإلیكولوجي
فرصة عمل لكل ملیون دوالر 39و 6.8: متوسط فرص العمل المتولدة

مستثمرة ؛

استجابة أفضل الحتیاجات المجتمعات المحلیة ؛-حلول مصممة محلیًا 

.)السیاحة: مثل(خلق فرص العمل في القطاعات ذات الصلة 

)ئةبرنامج األمم المتحدة للبی(ملیون فرصة عمل وأن تقضي علي الفقر لملیار شخص على مستوى العالم 80یمكن للحلول الطبیعیة لتغیر المناخ أن تخلق 
United Nations Environment Programme (UNEP), Nature4Climate, accessible from: nature4climate.org/about/purpose



أھمیة الحلول المستندة إلى الطبیعة للتخفیف من تغیر المناخ في المنطقة العربیة

٪ من 30(والمغرب ) ٪ من اإلجمالي50(الجزائر : إعادة التحریج
؛) اإلجمالي

العراق؛: تأثیرات أراضي الخث التي تم تجنبھا

)٪ من اإلجمالي40(السودان : إدارة الغابات

.الجزائر والمغرب والمملكة العربیة السعودیة: الرعي 
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Presenter
Presentation Notes
Reforestation: Additional carbon sequestration by converting non-forest (< 25% tree cover) to forest (> 25% tree cover (6)) in areas where forests are the native cover type. Potential reforestation extent calculated by modifying and further constraining a 1 km resolution map from the Atlas of Forest Landscape Restoration Opportunities (FLRO) (82).Natural Forest Management: Additional carbon sequestration in above- and below-ground tree biomass across up to 1,914 Mha of native forests under non-intensive management for wood productionAvoided Peatland  Impacts: Avoided emissions of above- and below-ground biomass and soil carbon due to avoided degradation and/or loss of freshwater wetlands (tropical, temperate, and boreal peatlands) Peatland Restoration: Avoided oxidation of soil carbon due to soil re-wetting in freshwater wetlands (tropical, temperate, and boreal peatlands). Maximum extentof potential restoration is derived from estimated areas of “degraded” wetlands globally. Due to controversy in the literature about the timing and net atmospheric effect of methane emissions in restored peatlands, we omit a sequestration benefit from peatland restoration and assume they are offset by methane emissions. We assume degraded wetlands have already lost 50% of their original carbon stocks, reasoning that the global aggregate of degraded wetlandsrepresents a balanced chronosequence of all phases of carbon depletion. KSA –grazing legumes 2.33  million tons CO2 eq /yr



األراضي الرطبة

Iraqi Marshlands, 2017. Source: Qahtan Abid 

الحالة واالتجاھات

مھمة قیمة اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وبیئیة
للدول العربیة وخاصة في مصر والجزائر 

وموریتانیا ولیبیا والعراق وغیرھا؛

 قُدرت الخسائر الفادحة خالل القرن الماضي
ة في المائة من المساحات التاریخی50لتصل إلى 

.عبر المنطقة العربیة 

التخفیف من آثار تغیر المناخ

عزل الكربون وتخزینھ لفترات
طویلة من الزمن

التكیف مع تغیر المناخ
الدور الرئیسي لمقاومة تغیر المناخ

الخصائص الفیزیائیة الحیویة ألحداث الطقس المتطرفة:
تخزین المیاه ، وإعادة تغذیة المیاه الجوفیة ، والحمایة من العواصف ، 

ر ، وتخفیف الفیضانات ، وتثبیت الخطوط الساحلیة ، ومكافحة النح
.واالحتفاظ بالكربون ، والمغذیات ، والرواسب ، والملوثات

وكذلك القیم الجمالیة والثقافیة. 

TEEBتجمیع اإلسكوا بناءً على بیانات : المصدر



الغابات

الحالة

 المساھمة بالموارد
والخدمات الھامة ؛

 خسائر مھمة في مساحات
الغابات

mountainsmagleb.com

التخفیف من آثار تغیر المناخ
الغالففينالكربوأكسیدثانيتقلیلفيفعالیةاألكثر

.الجوي

العربیةالدوللمعظم

oمعدالت نمو الغابات البطیئة
oارتفاع معدالت تدھور الغابات
oممارسات إدارة الغابات السیئة
oمعدل منخفض وسلبي لحجز الكربون.

التكیف مع تغیر المناخ
منع الفیضانات
السیطرة على تآكل التربة
تحسین جودة الھواء المحیط
ف تحمي فواصل الریاح من العواص
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Source: FAO. 2020. Global Forest Resources Assessment 2020: Main report. Rome
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التقییم النقدي لتقدیم الخدمات البیئیة والمناخیة: الغابات

Lower Estimates



المانغروف

الحالة

النظم البیئیة عالیة اإلنتاجیة ،•

موطن األنواع البحریة والبریة ،•

حمایة المناطق الساحلیة من العواصف •
وارتفاع مستوى سطح البحر ؛

Lovepik.com

التخفیف من آثار تغیر المناخ
ةالعربیالدولفي.بالكربونالغنیةالغاباتأنواعمعظم،

oطن300إلىیصلماC المتحدةالعربیةاإلمارات-ھكتار/
Cطن1000( ؛)العالممنأخرىأجزاءفيھكتار/

oمنكبیرةكمیاتإطالقإلىالمانغروفأشجارتدمیریؤدي
.الجويالغالففيالكربون

التكیف مع تغیر المناخ
ر تكالیف الخدمات البیئیة المحققة تفوق بكثی

.إعادة التأھیل
أعلى قیمة في تنقیة المیاه والتعامل مع

.األحداث المناخیة المتطرفة

1972 2000

البحر االحمر أبو ظبي ، اإلمارات العربیة المتحدة

فأمثلة على ترمیم وإعادة تأھیل المانغرو
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إمكانات البنیة التحتیة الخضراء في المنطقة العربیة

تخزین المیاه الجوفیة

الحفاظ على المیاه من : الھدف
یةزیادة السعات التخزین/ التبخر 

إلقلیميالتطبیق في السیاق العربي ا
إعادة : اإلمارات العربیة المتحدة

تأھیل طبقات المیاه الجوفیة 
د المحلیة للتخزین واالستعادة عن

.الطلب

األراضي الرطبة لتنقیة المیاه

المعالجة الحیویة للمیاه: الھدف
الملوثة

التطبیق في السیاق العربي
اإلقلیمي

األحواض المستخدمة في: عُمان
ة المعالجة الحیویة للمیاه الملوث

)المیاه المنتجة(بالنفط 

إعادة تأھیل المراعي المتدھورة

منع االستغالل المفرط : الھدف
وتدھور المراعي  

التطبیق في السیاق العربي
اإلقلیمي
یع تنفیذ ناجح في مشار: السودان

مجتمعیة عدیدة

السدود الرملیة لحصاد المیاه

تسھیل الوصول إلى : الھدف
المیاه الجوفیة

التطبیق في السیاق العربي
اإلقلیمي

سدود المیاه الرملیة : الصومال
تدعم التوسع في المناطق 

المزروعة وتحسن الظروف 
.المعیشیة بشكل عام



االستنتاجات والتوصیات

وخلق فرص العمل یة التكیف تأثیًرا إیجابیا من القیمة اإلقتصاد/ أظھرت الفوائد المشتركة للمسارات القائمة على الطبیعة للتخفیف •

بشكل خاص ؛

رھا؛ویمكن البناء علیھا وتطویالبنیة التحتیة الخضراء في العدید من البلدان العربیة توجد نتائج مشجعة لتطبیقات •

ة ؛ضروریة لتعزیزالفوائد المناخیة للنظم اإلیكولوجیالخطط واالستراتیجیات الوطنیة المنسقة لإلدارة البیئیة تعد •

دول العربیة في العمل لتحقیق الفوائد المشتركة للتخفیف والتكیف كأولویة للبإمكانیات كبیرةتتمیز الحلول المستمدة من الطبیعة •

المناخي؛

.اخیةھو خطوة ھامة لدراسة التوازنات والتمویل الخاص باإلجراءات المنالتقییم النقدي للموارد القائمة على النظام اإلیكولوجي •



شكرا جزیال
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