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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

                الموارد المائية     لجنة 
     عشرة        الثالثة        الدورة 

     7102             حزيران/يونيو     72 -  72       بيروت، 

 جدول األعمال المؤقتمن  9البند 

 الكوارث في المنطقة العربية من مخاطر    حد  الر المناخ و        بين تغي  الترابط

 زـموج

بقضايا  المعنيينروابط بين  إقامةإلى ( سكوااإل) آسيااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي  ىتسع
الحكومية ليات اآل لدعمستخدم   ت ة دراسات معياريعبر ذلك يجري و .الكوارث من مخاطر    حد  لاالمناخ و ر    تغي 

 .المنظماتبين  المشتركة األنشطةوالدولية ومشاورات الخبراء 

ر التقييم أث المبادرة اإلقليمية إطارفي  الناتجةوالبيانات  تلتحليالباالعمل في هذا المجال يدعم هذا و
من  )ريكار( االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية تأثرالالمناخ على الموارد المائية وقابلية       تغي ر

 إطاردعم قواعد بيانات خسائر الكوارث في  قد تمو .متخصصةمؤسسة  00شراكة تعاونية تضم خالل 
وساهم . الكوارث من مخاطر    حد  للمكتب األمم المتحدة طري بالشراكة مع     الق مستوى العلى ريكار مبادرة 

    حد  الالمناخ و      تغي رف مع        التكي  على  ز        الذي رك ة المياه تنميعن  سكواتقرير اإللالسابع اإلصدار  هذا العمل في
مشاورات    ا  أيض مت  ظ    ون . العربيةفي المنطقة المائي  واألمنالمياه     شح  الكوارث في سياق  من مخاطر

 المتطرفةتحليل الظواهر المناخية  في مجاللتعزيز القدرات  المعنيينلمختلف ة تدريبية وأنشطللخبراء 
 .طري واإلقليمي    الق مستويين العلى  والكوارث الطبيعية

      تغي رالمعنية ب األوساط السياسات عبر تناغملتحسين ة الوثيقة توصيات ورسائل رئيسيهذه وتقدم 
العمل وبناء القدرات في هذا  لمواصلةوتقترح خطوات  ،الكوارث مخاطرمن     حد  التلك المعنية بالمناخ و

 .المناخ      تغي رالمركز العربي لسياسات أنشطة  إطارفي جال الم
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 ةـمقدم

 ف               المناخ والتكي        تغي رتقييم تتعلق بة أنشطة عدب( سكوااإل) آسيااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي قامت  -1
يعتبر الذي  ،7105 عام العالمية فيضع عدد من األطر       وقد و . المنطقة العربية فيالكوارث  من مخاطر    حد  الومعه 
    حد  للسنداي  إطارهما  ،نارئيسين امترابطجدوال أعمال دوليان فيه مد     اعت إذ الدولية،  جداول األعمالل   ا بارز   ا عام

 التنمية المستدامةخطة ليهما في إالمشار  ،المناخ      تغي ر بشأنواتفاق باريس  (2015-2030)الكوارث  من مخاطر
تلك المعنية المناخ و      تغي رمع  ف       بالتكي المعنية األوساط بين ربط ال ةهميأعلى  األطر الضوءهذه ط      وتسل . 7131

سيما  ال ،الفاعلة الحكومية وغير الحكومية السياسات واالتساق بين الجهات الكوارث لدعم تكامل من مخاطر    حد  الب
 .المناخ      تغي ر هافاقميالتي  ،والفيضاناتالجفاف أحداث ك ،بالمياهعلقة فيما يتعلق بالمخاطر المت

المعنية تلك و المناخ       بتغي رالمعنية  الجهات يستعرض هذا التقرير التقدم المحرز في تعزيز الروابط بين -2
مركز اليواصل أن  منها ،توصياتة عدقترح وي. ذلكبوالرسائل الرئيسية المرتبطة  الكوارث من مخاطر    حد  ال

 .دعم الدول األعضاء في هذا المجالالذي أنشأته اإلسكوا المناخ       تغي رالعربي لسياسات 

 الكوارث من مخاطر    حد  الالمناخ و      تغي ربين الروابط  دراسة -    أوال 

 المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر      تغي رر االمبادرة اإلقليمية لتقييم أثأطلقت ، 7102في أيلول/سبتمبر  -3
 .(2)المناخ تغي رلتقرير العربي حول تقييم ا (1))ريكار( واالقتصادية في المنطقة العربيةالقطاعات االجتماعية 

المنطقة العربية قابلية تأثر ل ا واإلنتاجات الهيدرولوجية وتقييم اإلقليميةالتقرير التوقعات المناخية هذا ويعرض 
على  ةساعدللم الساخنة لقابلية التأثرنقاط الوقصوى مناخ الألحداث الحتى نهاية القرن. وترد في التحليل مؤشرات 

 الظروف المناخية. تغي ربالنظر إلى المتوقعة مثار القلق تحديد المناطق والقطاعات 

ة لمساعدمن مخاطر الكوارث     حد  مكتب األمم المتحدة للأقامت اإلسكوا من خالل "ريكار" شراكة مع  -4
. 7102و 7106عامي  الكوارث فيالناجمة عن لخسائر لمن البلدان العربية في إنشاء أو تحديث قواعد بيانات      عدد 

والحرائق المفاجئة  والفيضاناتالفيضانات ككبير الكوارث الطبيعية     حد إلى هذه وتغطي قواعد البيانات 
 من مخاطر الكوارث    حد  ألمم المتحدة للمكتب ا ه    أعد تقني                     صت السجالت في تقرير   خ      . ول األرضية اترواالنهيا
 .(3)من مخاطر الكوارث    حد  المناخ وال      تغي رخسائر الكوارث والربط بين  بيانات بعنوان

                                                      

منظمة شريكة، وهي  00من خالل شراكة تعاونية تضم بإشراف المجلس الوزاري العربي وبتنسيق اإلسكوا ذ مبادرة ريكار نف ت  (1)

، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة )أكساد(، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة واإلسكواجامعة الدول العربية، 

ومنظمة األمم  ،لمتحدة للبيئة)الفاو(، والوكالة األلمانية للتعاون الدولي، والمعهد السويدي لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا، وبرنامج األمم ا

من مخاطر الكوارث، ومعهد جامعة األمم المتحدة للمياه والبيئة حد  مكتب القاهرة، ومكتب األمم المتحدة لل –المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

من الوكالة السويدية للتعاون  ريكارل مو ، توالصحة، والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية. وباإلضافة إلى الموارد التي تقدمها الجهات الشريكة

ر ف مع تغي جل التنمية )سيدا( والوزارة الفدرالية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية من خالل الدعم المالي المقدم لمشروع "التكي أالدولي من 

 .(أكوامالمناخ في قطاع المياه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" )

(2) E/ESCWA/SDPD/2017/RICCAR/Report. 

(3) E/ESCWA/SDPD/2017/RICCAR/TechnicalReport.3. 

https://www.unescwa.org/publications/riccar-arab-climate-change-assessment-report
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/riccar_technical_report-unisdr_2017.pdf


E/ESCWA/C.4/2019/7 

 
-4- 

 
ويستعرض هذه  اإلقليميةرفة المعة إلى قاعدالذي أصدرته اإلسكوا  (4)تقرير المياه والتنمية السابعيستند  -5

مخاطر          الحد  من والمناخ       تغي رف مع       التكي بعلقة وخطط العمل المت اإلقليميةالعمليات العالمية واالستراتيجيات 
في التقرير  المنطقة. ويبحثعلى  لتي تهيمناالمياه                        األخذ باالعتبار ظروف شح  مع  ،الكوارث واألمن المائي

ين المهنيين في سالممارجماعة من جماعات ستخدمها كل تج التي   ه                    بين المنهجيات والن  اتوالتشابهاالختالفات 
ها توضعالتي أحداث المناخ القصوى بين مؤشرات اإلحصائي وذلك من خالل إظهار االرتباط  ،هذا المجال

من     حد  مكتب األمم المتحدة للبدعم من ضعت        التي و بيانات الخسائر التاريخية للكوارث  وقواعدريكار  مبادرة
 .7131 المستدامةالتنمية خطة  في سياق تحقيق ،مخاطر الكوارث

 الخبراء واجتماعات الدولية حكوميةال االجتماعات

 الكوارث من مخاطر    حد  الالدعم المتعلق ب 

"اجتماع فريق الخبراء حول  تنظيمفي  من مخاطر الكوارث    حد  مكتب األمم المتحدة للمع  سكواتعاونت اإل -6
  71-02)بيروت، من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية"     حد  المناخ وال      تغي رتنسيق االستجابة ل
هب أالتالمناخ والكوارث الطبيعية لتحسين       تغي راالجتماع في التقاطعات بين بحث و. (7102كانون األول/ديسمبر 

االجتماع الكوارث. ووفر                الحد  من مخاطر تلك المعنية بالمناخ و      تغي ربة المعنيالجماعات االستجابات عبر  وتنسيق
أفضل                     الكوارث وتعزيز فهم               لحد  من مخاطر للتبادل أفضل الممارسات في تنفيذ االستراتيجيات الوطنية    ا  منبر

 . كل من هاتين الجماعتينستخدمها يج التي   ه                           الختالفات في المصطلحات والن ل

في الندوة الرابعة ( )أكساد المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلةو سكواساهمت اإل -7
( التي حضرها ممثلون 7102تشرين األول/أكتوبر  2-2 ،)مسقطالمفاجئة األعاصير المدارية والفيضانات حول 

السلطان قابوس. ة جامعمن ن ووباحث الزراعةة وزارو ووزارة البيئة والمناخالبلديات والموارد المائية ة عن وزار
      تغي رلريكار توقعات مركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة الجلسة وعرض  سكواوأدارت اإل

 مان.     في ع ة كوفي وادي دقصوى المناخية اللألحداث                   بما في ذلك تحليل  ،المناخ

داة رصد أ"ورشة عمل وطنية عن  من مخاطر الكوارث    حد  مكتب األمم المتحدة للمع  سكوانظمت اإل -8
من مخاطر الكوارث في     حد  المناخ وال      تغي رإطار سنداي والنظام الوطني لحساب خسائر الكوارث والربط بين 

              لحد  من مخاطر لاللجنة الوطنية طلب من على       بناء  ،(7102كانون األول/ديسمبر  70-02 ،)بيروت "العراق
خطط تقييم مخاطر الكوارث وبتنسيق ة ف        وهي مكل  ،الهيئاتوتضم اللجنة ممثلين من مختلف  الكوارث في العراق.

الكوارث.  من مخاطر    حد  للسنداي  إطارالتقارير الوطنية لتقديمها في  إعدادعن      فضال  ،للعراق التأهب والتعافي
نظام حساب خسائر "إلى    ا  استناد حداثالتحليل الزماني والمكاني والمتعلق باألعلى    ا  المشاركون تدريب ى     وتلق 

 القصوىالمناخ       تغي رتوقعات مؤشرات للربط بين    ة منهجيورشة العمل في رضت   ع . والجديد" الكوارث
 .ريكار                 بناء  على مخرجات ،لكوارثابيانات خسائر ة قاعدمعلمات)بارامترات( و

المناخ للمنتدى العربي       تغي راجتماع تشاوري إقليمي حول الدول العربية لعقد ة مع جامع سكواتعاونت اإل -9
قد (. و7102آذار/مارس  77-70 ،)بيروت 7102للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى         تحضيرا  

                                                      

(4) E/ESCWA/SDPD/2017/3. 

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
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ف الوطنية            وخطط التكي  ،المناخ وتدابير االستجابة      تغي ر أثرتقييم  أهميةالضوء على المشاورة       سل طت 

العمراني تخطيط الالفيضانات ودارة إل والتأهبوتحسين التخطيط  ،الكوارث من مخاطر    حد  الواستراتيجيات 
إدارة مخاطر الكوارث على المستويين م   ظ   ن خطار المتعددة وألنذار المبكر بام اإل  ظ               تعزيز قدرات ن إلى  والحاجة
ة الناتجالوثيقة الختامية       قد مت لحاالت الطوارئ. و التأهبفي  مشاركة عامة الناسوضمان  ،قليميإلوا الوطني

لتقرير ل       كمرفق  تدرج     ( وأ 7102 أبريلنيسان/ 00-2 ،المنتدى العربي للتنمية المستدامة )بيروتإلى عن االجتماع 
 .الذي صدر عنه

النهوض ": من أهداف التنمية المستدامة 03الهدف  نعجلسة متخصصة المنتدى  أثناء سكوامت اإل   نظ  -10
الدول العربية وبرنامج ة مع جامعذت بالشراكة   ف   ن  ،(7102 أبريلنيسان/ 2) "بالعمل المناخي في المنطقة العربية

 األمم المتحدة للطفولة صندوق( واليونسكو)منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة األمم المتحدة اإلنمائي و
مكتب ومن مخاطر الكوارث     حد  مكتب األمم المتحدة لل)اليونيسيف( ومؤتمر األمم المتحدة للمستوطنات البشرية و

للكوارث الطبيعية  التحضيرعلى بوجه خاص التركيز جرى م المتحدة لخدمات المشاريع وحكومة السويد. واألم
من     حد  مكتب األمم المتحدة لل م                   فلسطين واليمن. ونظ ة بما في ذلك دول القابلة للتأثرواالستجابة لها في البلدان 

  "المنطقة العربيةفي  والمساواةتمكين الناس وضمان الشمول جلسة خاصة حول "مخاطر الكوارث 
على  زت الجلسة      . ورك مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعو سكوابالشراكة مع اإل ،(7102 أبريلنيسان/ 01)

الكوارث والتنمية  من مخاطر    حد  للتعزيز الشراكات لضمان االتساق في السياسات واالستراتيجيات الوطنية 
 .المستدامة في البلدان العربية

  ة المتعلقة باألحداث المناخية القصوىدعم خدمات األرصاد الجوية العربي 
 والتوقعات والمؤشرات

والمنظمة  ،سكوااإلو ،لجنة العربية الدائمة لألرصاد الجويةبوصفها أمانة ال ،الدول العربيةة أطلقت جامع -11
  ،)بيروت يةلتوقعات المناخلالمنتدى العربي  وخدمات األرصاد الجوية العربية ،العالمية لألرصاد الجوية

في المنطقة العربية  7102عام  (. وناقش هذا االجتماع األول التوقعات الموسمية لخريف7102أيلول/سبتمبر  72
  ،االجتماع الثاني للمنتدى )القاهرةالمصرية  لألرصاد الجويةالعامة . واستضافت الهيئة         توافقيا    ا  وأصدر بيان

تحتاجها إلى فهم الخدمات التي عند إصدار التوقعات الموسمية الحاجة الذي بحث  ،(7102شباط/فبراير  03-04
 72-76 ،)القاهرةالمصرية  لألرصاد الجويةالعامة من مختلف القطاعات. واستضافت الهيئة الجهات المعنية 

أخرى لتوقعات ة م بالتزامن مع اجتماعات إقليمي  ظ   ن الذي                      أيضا  االجتماع الثالث ( 7102تشرين الثاني/نوفمبر 
 تشارك ،وجنوب شرق أوروبا. وفي هذا االجتماع أفريقياالمناخ تخدم مناطق البحر األبيض المتوسط وشمال 

الموسمية وقعات تعظيم استخدامهم للتكيفية في البحث في المياه من قطاعات البيئة والزراعة و الجهات المعنية
الصمود على  تلك القطاعاتة وتعزيز قدرقصوى ال اثحدإنذار مبكر في التعامل مع األإخطارات في وضع 

 .يةتوقعات المناخللالعربي  منتدىالإلى خدمات ومنتجات    ا  تقييم المخاطر استناد إعداد خططو

  ،)القاهرةورشة عمل تدريبية حول العواصف الرملية والترابية في المنطقة العربية  سكوانظمت اإل -12
وبرنامج  ،والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،الدول العربيةة مع جامعشراكة بال ،(7102شباط/فبراير  01-07

المنظمة األوروبية الستغالل سواتل األرصاد و، المصرية لألرصاد الجويةالعامة الهيئة و ،األمم المتحدة للبيئة
 ورشة العمل. واستهدفت ةالفائق ةسبوومركز برشلونة للح ،لألرصاد الجوية ةسبانياإلوالوكالة الحكومية  ،الجوية

تحليل العواصف على  من البلدان العربية ثابحعلى مستوى العمليات واألالتقنية لخبراء األرصاد ات تعزيز القدر



E/ESCWA/C.4/2019/7 

 
-6- 

 
العواصف الرملية والترابية  لنمذجةالساتلية واألرضية بما في ذلك استخدام األرصاد توقعها، الرملية والترابية و

. اإليكولوجيةم   ظ                االقتصادية والن -القطاعات االجتماعيةعلى وقعها وألبعادها لمتعددة وتعزيز فهم اآلثار ا توقعهاو
مثل هذه األرصاد أن العربية ون العواصف الرملية والترابية في البلداد اصرفي أفجوة كبيرة هناك أن  نتج     واست 

للعواصف المدى طويلة وضع نماذج حاجة إلى هناك ها. ونتائج التحقق منوالنماذج  ةلمعاير األهميةحيوي 
العواصف  (بارامتراتمعلمات )باالعتبار خذ أال تالحالية المناخ       تغي رنماذج أن  بالنظر إلىالرملية والترابية 

على األثر المستقبلي للمساعدة لى التاريخية لتوفير بعض المؤشرات عهات . ويمكن تحليل االتجاالرملية والترابية
 التخفيف المطلوبة.وضع تدابير 

جنة العربية الدائمة   ل لالرابع والثالثين والخامس والثالثين في االجتماعين كبيرة    مساهمة سكواساهمت اإل -13
في المجلس الوزاري كما  ،التواليعلى  7102 أبريلنيسان/و 7102 أبريلفي نيسان/ اعقدلذين ال ،لألرصاد الجوية

ة عملي سكواعرضت اإل ،االجتماعاتهذه وفي  .7102 نيسان/أبريلقد في        الذي ع العربي المعني باألرصاد الجوية 
أن  الذي يمكن اإلقليمي ةالمعرف مركزتطوير عملية و ،ريكار إطارفي  يةلتوقعات المناخلإنشاء المنتدى العربي 

توقعات المناخ  منتدىمنتجات      م لت   ح قد يساعد في تفعيل اإلطار العالمي للخدمات المناخية في المنطقة العربية. و
إلى مكاتب األرصاد  روابط   ا  شمل أيضيي ذالالمعرفة اإلقليمي  مركزعلى موقع ة س    مكر ة معرفية عقدعلى  العربي

 الجوية العربية التي تشارك في المنتدى.

 مخاطرالمعلومات المتعلقة بإدارة في االجتماعين الثالث والرابع للجنة الفرعية المعنية ب سكواساهمت اإل -14
التوالي. وفي على  7102 الثاني/يناير وكانون 7102 قدا في القاهرة في شباط/فبراير         اللذين ع  ،الطقس والمناخ

الكوارث في المنطقة العربية لشرح  من مخاطر    حد  الالمناخ و      تغي رللربط بين ة مت منهجي  د   ق  ،يناالجتماع هذين
 ،الحرارة شديدةالفيضانات والجفاف واأليام ك ،القصوى المناخ أحداثمؤشرات  بين اإلحصائيربط الكيف يمكن 

 .(واالتجاهات الوتيرة ،                          بيانات خسائر الكوارث )مثال ة قاعد)بارامترات(  علماتم وبين

  ،)بيروت الكوارث من مخاطر    حد  لللشراكة العربية لفي االجتماعين الثاني والثالث  سكواساهمت اإل -15
    حد  مكتب األمم المتحدة للا منظمهلذين ال ،(7102أيار/مايو  04-03 ،وجنيف ؛7102كانون األول/ديسمبر  02-02

 العدالة االجتماعية في المنطقة العربية بشأنإعالن تونس تنفيذ على  وركز االجتماع الثاني .من مخاطر الكوارث
من     حد  العن التقرير اإلقليمي ومحتويات بحث هيكل و ،7171-7102العمل المحددة األولويات للفترة ة وخط

    حد  المنتدى العالمي للبالتعاقب مع قد االجتماع الثالث      . وع التقريرلوضع هذا  والجدول الزمني الكوارث مخاطر
من     حد  العن  اإلقليمي التقييمتقرير إعداد على  ( وركز7102أيار/مايو  02-03 ،)جنيف مخاطر الكوارثمن 

 الكوارث. مخاطر

سينشره الذي  ،الكوارث من مخاطر    حد  العن المساهمة في تقرير التقييم اإلقليمي على  سكواوافقت اإل -16
المتزايد بسرعة التعرض التقرير هذا سيتناول و. من مخاطر الكوارث    حد  مكتب األمم المتحدة لل 7171في عام 

المناخ       تغي رف مع       التكي الكوارث و من مخاطر    حد  التحديات على  لكوارث في المنطقة العربية لتسليط الضوءعلى ا
 من مخاطر    حد  الاالستثمار في  أهميةعلى    ا  أيضالتقرير سيشدد والفقر. خفض التنمية المستدامة وبالعالقة مع 

هذه التصدي ل كيفيةحول الحكومات الوطنية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة اآلخرين ويوجه  ،الكوارث
 الكوارث من     حد  الترابط بين العلى    ا  سيركز التقرير أيضكما التحديات من خالل سياسات استراتيجية. 

 .المناخ      تغي رو
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 المناخ       تغي ررسائل رئيسية حول الربط بين  -      ثانيا 
 الكوارث من مخاطر    حد  الو

روابط إقامة على رسائل الرئيسية التالية للمساعدة التوصيات والعن أعاله المذكورة األنشطة سفرت أ -17
الكوارث في المنطقة العربية. وتستند التوصيات التالية من     حد  الوتلك المعنية ب المناخ      تغي رب ةالجهات المعنيبين 
المناخ والحد من مخاطر الكوارث في المنطقة       تغي رالمياه والتنمية السابع: تقرير "الواردة في تلك إلى    ا  أيض

 :اإلسكوا أصدرته" الذي العربية

شمل واضعي يالمناخ ومخاطر الكوارث       تغي رآلثار ات للتصدي مشترك بين القطاع    هج          اعتماد ن  )أ(
والقطاع الخاص  األكاديميةالسياسات من مختلف القطاعات الحكومية وممثلين عن المجتمع المدني والمؤسسات 

من حيث األكثر كلفة  الكارثة الطبيعية أنهاالمفاجئة أثبتت الفيضانات  ،. وفي المنطقة العربيةاإلعالموسائل و
والوطنية محل الجهود  اإلقليمية التخطيطعمليات  مكافحة هذه الظاهرةفي تحل  أالالخسائر االقتصادية. وينبغي 

 ؛التشاركياالنخراط المحلية و

ومسؤوليات واضحة فيما يتعلق بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر وتنفيذ سياسات  أدوارتحديد  )ب(
 يز الحوكمة؛المناخ وتعز      تغي رف مع       التكي والكوارث من مخاطر     حد  الوإجراءات 

 الكوارثخسائر لمسوح إعداد المناخ و      تغي ر ة                                                 وضع عملية شاملة لتقييم المخاطر، استنادا  إلى نمذج )ج(
هداف والغايات اإلنمائية اإلقليمية والوطنية ومساعدة المؤسسات الوطنية ذات تحقيق األخاصة بالمنطقة العربية، ل

 ؛ةاألخطار الطبيعية وإجراء تقييمات علميحتماالت ع خرائط الوضعلى الصلة 

من المناخ تستفيد       تغي رف مع       التكي الكوارث و من مخاطر    حد  للوضع خطة عمل إقليمية  )د(
ف    كي ضعت في إطار جامعة الدول العربية، وتهدف إلى إدماج الت                                            االستراتيجيات والخطط اإلقليمية القائمة التي و 

الكوارث في الخطط والسياسات الوطنية والقطاعية. وينبغي أن تساعد خطة  من مخاطر    حد  الوالمناخ       تغي رمع 
         الحد  من تحديد معايير لدعم وتحسين تقييم المخاطر والتنسيق؛ عبر بكفاءة أعلى استجابات على إعداد هذه العمل 

الفيضانات الحيلولة دون وقوع  سيما المخاطر، وال         الحد  مناالستثمارات في مجال رشيد وت تعزيزوالمخاطر؛ 
من     حد  رف الاتحسين تبادل معلومات ومعوالحيوية؛ بنى التحتية لجفاف وحماية الموجات اواإلدارة المتكاملة ل

المنطقة لمعالجة الشواغل العابرة للحدود، وتعزيز الخبرة في مجال في الكوارث؛ وإتاحة فرص للتعاون مخاطر 
ووضع المناخ       تغي رف مع           ضمن التكي الكوارث  من مخاطر    حد  للعزيز المعايير الموحدة قدرات الدعم التقني، وت

 لرصد التقدم المحرز؛ليات آ

م المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد في وضع   ظ                               االبتكار التكنولوجي واستخدام ن شجيع ت (ه)
السياسات لالنتقال من بلعلوم تربط ابينية واجهة م اإلنذار المبكر، وتطوير   ظ   ن في والمخاطر وخطار خرائط لأل

نقل هناك حاجة إلى اإلضافة إلى ذلك، وب. للقطاعاتعابرة وتقييم األثر إلى صياغة استراتيجيات وطنية  ةالنمذج
      تغي رالمعلومات عن وتعميم إلى واضعي السياسات فيما يتعلق بجمع ونشر الجهات العلمية ج التكنولوجية من   ه     الن 
 ناخ والكوارث الطبيعية؛الم
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صياغة وتقديم مقترحات إلى مركز وشبكة  أثناءمن المنابر العالمية على أفضل وجه االستفادة  )و(

من مخاطر     حد  اللالستفادة من نقل التكنولوجيا وتكييف وتطبيق التكنولوجيات في مجال       مثال ، تكنولوجيا المناخ، 
المناخ       تغي رف مع               ومشاريع التكي لألخطار المختلفة، اإلنذار المبكر م   ظ   ن وخاصة في مجال إنشاء الكوارث، 

 ؛وقعهوالتخفيف من 

مصادر شجيع تعبئة الموارد المالية من جميع المصادر )العامة والخاصة والمحلية والدولية( وت )ز(
من مخاطر للتعافي  ،وضع استراتيجية للتمويل، على الصعيدين الوطني والمحليبتمويل بديلة. ويمكن تحقيق ذلك 

؛ منتظمةالكوارث واالستجابة لها، وإدماج مخاطر المناخ والكوارث في عمليات التخطيط والتمويل والتنفيذ ال
من مخاطر     حد  ال يجالمين في مأمين ضد الكوارث عن طريق تقييم تكاليف وفوائد التأاستكشاف إمكانيات التبو

 ؛المناخ      تغي رف مع       التكي الكوارث و

ليات آطلب دعم دولي وإقليمي لتعبئة الموارد لمساعدة الحكومات الوطنية والمحلية على وضع  )ح(
                                   البلدان العربية أيضا  على االستفادة     حث                                                          تمويل مصممة خصيصا  لتلبية االحتياجات والخصوصيات الوطنية. و

المؤسسات الوطنية على إعداد  اتمن الصندوق األخضر للمناخ وبرنامجه الخاص بالتأهب، وتعزيز قدر
 ؛االستفادة من حافظة الصندوقنها من     يمك لكيانات الوطنية ل        اعتماد الحصول على مقترحات المشاريع والسعي إلى 

المناخ والنمذجة الهيدرولوجية       تغي ربناء القدرات للبحوث العلمية المتعلقة بإدارة المخاطر ونمذجة  )ط(
المنصات                                                                        للمنظمات الدولية واإلقليمية أن تؤدي دورا  هاما  في تعبئة الموارد وإنشاء  في المنطقة العربية. ويمكن

العديد من المؤسسات األكاديمية والبحثية إمكانات كبيرة لتنمية لدى وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة. وهناك 
. ومن الضروري لبناء نييقليمتحقق دون التعاون والدعم اإلأن يال يمكن ذلك البحثية، لكن قدراتها وتطوير 

المناخ       تغي رمثل المركز العربي لسياسات من القدرات ربط العلماء العرب بالمنابر العالمية والشبكات العلمية، 
 ومنتديات التوقعات المناخية اإلقليمية؛ شبكة تكنولوجيا المناخمركز وو

من مخاطر     حد  المناخ وال      تغي رف مع        التكي  إنشاء منابر علمية إقليمية لمعالجة القضايا المتعلقة ب )ي(
يجري ، بما في ذلك التنمية المستدامة والمياه والطاقة والبيئة وأطر سياسات الموارد الطبيعية، التي الكوارث

 ةاالستشاريالمجموعة  ،     )مثال من مخاطر الكوارث     حد  استراتيجية األمم المتحدة الدولية للفي إطار                تطويرها حاليا  
إعداد النواتج واستكشاف      يس ر أن تكهذه الكوارث(. ويمكن لمنابر  من مخاطر    حد  للللعلم والتكنولوجيا العربية 

الكوارث في  مواجهةعلى القدرة وضع سياسات وخطط عمل وبرامج إقليمية تركز على بناء بغية  التآزرأوجه 
 المناطق المعرضة للتأثر؛

 ،دعم البحوث العلميةبالمناخ والكوارث في المنطقة العربية  ر    تغي التعامل مع آثار ات قدرنمية ت )ك(
الكوارث المتعلقة بوتشجيع جميع المؤسسات والوزارات المعنية على اإلبالغ عن المعلومات والمؤشرات الوطنية 

 المناخ      تغي رحول قضايا رصد إطار سنداي، وبناء القدرات التفاوضية لالجتماعات والمناسبات العالمية على نظام 
 .مترابطةمن مخاطر الكوارث ال    حد  وال
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 التوصيات -      ثالثا 

 ما يلي:تقوم بوأن تطلب من اإلسكوا أن إلى النظر في التوصيات التالية ة الموارد المائية مدعوة لجن -18

المناخية التوقعات بما في ذلك  ،ريكاررها صدالتي ياستخدام منتجات المعرفة تعميم وزيادة نشر و )أ(
الجهات الروابط بين تعزيز السياسات و العلومالربط بين إثراء على للمساعدة  ،بيانات خسائر الكوارثوقواعد 
 ؛الوطنيواإلقليمي مستويين العلى  الكوارثمن مخاطر     حد  الوتلك المعنية المناخ       تغي ربالمعنية 

الكوارث  من مخاطر    حد  الالمناخ و      تغي ربين  اتالترابطفيما يتعلق بدعم الدول األعضاء ة مواصل )ب(
 المناخ واالستفادة من الموارد المتاحة من خالل مركز المعرفة       تغي رمن خالل المركز العربي لسياسات 

 من     حد  الو وقعهوالتخفيف من ف معه        والتكي المناخ       تغي رالبحوث المتعلقة بتقييم واإلقليمي لتنوير السياسات 
 ؛الكوارث مخاطر

    حد  للمن مخاطر الكوارث في إعداد تقرير التقييم اإلقليمي     حد  األمم المتحدة لل التعاون مع مكتب )ج(
 لبلدان العربية.ل   ا الكوارث والقيام بالرصد في إطار سنداي دعم من مخاطر

 ما يلي:على  األعضاء                    وتشج ع اللجنة الدول  -19

 من مخاطر    حد  الباألوساط المعنية المناخ و      تغي رباألوساط المعنية عبر تشجيع اتساق السياسات والتنسيق 
   ا  بما في ذلك المساهمات المحددة وطني ،والوطنية اإلقليميةالسياسات واالستراتيجيات والتقارير  لدعمالكوارث 

 إطاروالتقارير الوطنية الطوعية في  ،سنداي إطاربموجب والتقارير الوطنية  ،اتفاق باريسفي إطار المقدمة 
 .7131خطة التنمية 

----- 


