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 مقدمة
للجمعية العامة لألمم المتحدة،  وذلك  70األمم المتحدة للتنمية المستدامة ضمن فعاليات الدورة قمة ت عقد

يس رئ 136دولة ومشاركة  193، بحضور 27/9/2015-25بمقر األمم المتحدة في نيويورك في الفترة 
ثمرة لمشاورات واتصاالت مكثفة  ذلك أتي. وي2015لما بعد ية و التنمجندة األد بهدف إعتما وحكومة دولة

 تها صياغوتم  بمشاركة األطراف المعنية كافة حكومية وغير حكومية. أجريت على مدى أكثر من سنتين
التي ينتهي العمل بها في نهاية ة جزة من األهداف اإلنمائية لأللفيلتعامل مع األهداف غير المنبما يسمح ا

  .2015عام 
تحت عنوان "تحويل عالمنا: أجندة التنمية  2015اعتمدت قمة التنمية المستدامة األجندة التنموية لما بعد 

. وهي أجندة طموحة وجريئة للغاية لإلنتقال بالعالم نحو مسار قوامه االستدامة والقدرة "2030المستدامة لعام 
جابهة وتتعهد، بأال يخلف الركب أحدا وراءه، وبإنهاء الفقر والجوع بجميع صورهما على الصمود والم

من التدهور، وباتخاذ اجراءات عاجلة بشأن تغير المناخ، وبأن يتمتع  وأبعادهما، وبحماية كوكب األرض
في  لوجيوالتكنو  جميع بحياة يظلها الرخاء تلبي طموحاتهم، وبأن يتحقق التقدم االقتصادي واالجتماعيال
من خالل تنشيط  حشد وسائل التنفيذ الالزمةتو  ،مجتمعات تخلو من الخوف والعنففي نسجام مع الطبيعة، إ

بمقاصد ومبادئ ميثاق  2030أجندة التنمية المستدامة لعام الشراكة العالمية للتنمية المستدامة. وتسترشد 
بشأن المسؤولية المشتركة  منه 7في ذلك المبدأ  األمم المتحدة، ومبادئ إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية بما

. 2016، ويبدأ سريانها في أول يناير هدفا فرعيا  169هدفا رئيسيا و 17تشتمل على و ولكن المتباينة. 
، المقرة من الجمعية العامة لألمم 2015وتعتبر أجندة عمل أديس أبابا لتمويل التنمية المستدامة لما بعد 

  .2030أجندة التنمية المستدامة لعام جزأ من ال يت االمتحدة، جزء  
. 2015لعام  "أبطال األرض"األمم المتحدة  جائزة حفلعقد  المستدامة للتنمية قمة األمم المتحدة في نهاية

في جعل  قيادتها ورؤيتها المتميزةالشيخة حسينة تقديرا ل  بنغالديشرئيسة وزراء ل السياسة قيادة وذهبت جائزة
نشاء صندوق للتصدي لتغير بعيدة المدىوتبني مبادرات ذات أولوية وطنية،  ضيةق تغير المناخ  المناخ، وا 

ص يتخص و . 2012-2009للفترة  الموارد المحلية من دوالر مليون 300 بتمويل  خاص لتغير المناخ
 ، المناخ التكيف مع تغير ألنشطة - حوالي مليار دوالر –  حكومة بنغالديشل السنويةة ميزانيال من % 6-7

تمكين الحكومة من ل لتغير المناخ "إطار مالي تطوير '، فضال عن فقط من المانحين الدوليينمنها  %  25
أمر ، إلى إضافي مطلبمجرد من تحول  تغير المناخ  بحيث، تغير المناخ أموال العرض علىو الطلب  تتبع

 .في البالدالمستدامة فاق التنمية شديد األهمية آل



 
 

 

3 

 

ـ "تحقيق المساواة بين  5وهو الهدف رقم معني بالمرأة بذاته  اقائم اهدف  17داف الرئيسية وتضمنت األه
"، كما كان هناك إجماع عالمي حول ضرورة مراعاة تضمين النوع االجتماعي وتمكين كل النساء والفتيات

 .على مدار بقية األهداف يبعد النوع االجتماع
 إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وتأثيراته"" إتخاذ  13وتتناول هذه الورقة الهدف 

تعزيز المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة األخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان،  13-1"
 .وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك األخطار

 .اتيجيات والتخطيط على الصعيد الوطنيإدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات واالستر  13-2
ذكاء الوعي والقدرات البشرية والمؤسسية للتخفيف من تغير المناخ، والتكيف معه، والحد من أثره  13-3 تحسين التعليم وا 

 .واإلنذار المبكر به
بشأن تغير المناخ من التزام  أ تنفيذ ما تعهدت به األطراف من البلدان المتقدمة النمو في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية-13

من جميع المصادر لتلبية احتياجات البلدان  2020بليون دوالر سنويا بحلول عام  100بهدف التعبئة المشتركة لمبلغ قدره 
النامية، في سياق إجراءات التخفيف المجدية وشفافية التنفيذ، وجعل الصندوق األخضر للمناخ في حالة تشغيل كامل عن 

 .برأس المال في أقرب وقت ممكن طريق تزويده
ب تعزيز آليات تحسين مستوى قدرات التخطيط واإلدارة الفعالين المتعلقين بتغير المناخ في أقل البلدان نموا، بما في ذلك -13

 ".التركيز على النساء والشباب والمجتمعات المحلية والمهمشة
يات والفرص، وذلك من منظور النوع اإلجتماعي. ، وما هي التحدفي المنطقة العربيةإنجازه متطلبات  وتبين

، ولكن البعض منها قد وبداية البد من التنويه من إن إنجاز الهدف يتطلب مشاركة جميع فئات المجتمع
 فاعالقويا و  اعنصر أن تكون تكون لها خصوصيات يستوجب أخذها بعين اإلعتبار كما قد تمكنها من 

عني المساواة بين ي ال بعين اإلعتبار النوع اإلجتماعيأخذ منظور  . كما البد من التنويه من أنللتغيير
نما  عني المساواة في المعاملة في القوانين والسياسات، وفي الحصول على الموارد يالنساء والرجال ، وا 

 . على حد سواءهم تمكين فيو معالجة االحتياجات الخاصة للنساء والرجال في و ، والخدمات
إجراءات  ، في المنطقة العربية  مخاطر تغير المناخ وتداعياتهاهذه المقدمة الضرورية،  وتتناول الورقة بعد

من  13إنجاز الهدف ، اإلقليمي العربيو  الدولي ينالحد من مخاطر تغير المناخ وتداعياتها في اإلطار 
متابعة لرات لمؤشلبعض امقترح ، دور المرأة، دور فئات المجتمع، التحديات والفرص : األجندة التنموية

أخيرا و ، 13 التقدم المحرز و/أو التحديات التي تواجهها المرأة العربية في إطار الهدف
 .والتوصيات الخالصة
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 مخاطر تغير المناخ وتداعياتها في المنطقة العربيةأوال. 
 ضمن المنطقة العربية عظممتقع  و. نسمة مليون 361 2012في عام مجموع سكان المنطقة العربية بلغ 

% من 4% من سكان المنطقة على 90ويعيش  . القاحلةشبه و  القاحلةة في القحولة و المناطق المفرط
في المناطق الساحلية المنخفضة يعيشون % منهم 70و بليون هكتار، 1.4المساحة الكلية للمنطقة البالغة 

في المدن  ن ٪ من السكا57أكثر من كيلومتر. كما يعيش  37000على طول السواحل التي تمتد لنحو 
٪ من مجموع 80 إلى أكثر مننسبة ترتفع هذه الفي بعض الدول العربية و والبلدات الصغيرة.   الكبيرة
وتتركز بشكل  .لسكانلسكان الحضر بمعدل أسرع من النمو اإلجمالي عدد ينمو كذلك . أو قد تزيد السكان

والتعليم،  ،في العمل هاص التي تقدمر الفلتنمية االقتصادية والبشرية بسبب االمناطق الحضرية عام في 
على عدد من المدن والبلدات العربية  تحتويوالسياحة. و  ،االتصاالت، والنقل، والتجارة، و مرافقالوالصحة، و 

وقد ساهمت الظروف  .العربية مصدرا للهوية الثقافية هي أيضامواقع التراث الثقافي في العالم، و  أهم
دد من الدول العربية بشكل كبير في تراجع المستوى المعيشي لسكان تلك السياسية واألمنية السائدة في ع

  الدول حيث أثرت سلبا على معدالت االستثمار واإلنتاج والتشغيل.
 الذي البشري  النشاط إلى مباشرة غير أو مباشرة بصورة يعزى المناخ في تغيرا   " المناخ تغير" يعني و 

 للمناخ،   الطبيعي التقلب إلى باإلضافة يالحظ، والذي العالمي الجوي الغالف تكوين في تغير إلى يفضي
 .متماثلة زمنية فترات مدى على

وتفاعالتها  المختلفة من ارتفاع في  ،تغير المناخ مخاطرب المهددة العالم مناطقأكثر  من العربية المنطقةو 
الموارد المائية وزيادة ملوحة  درجة الحرارة وتهديد للمناطق الساحلية وازدياد حدة الجفاف والتصحر وشح
من  ذلك يترتب عليما . و المياه الجوفية وانتشار األوبئة واآلفات واألمراض على نحو غير مسبوق

تي، وفقدان والغطاء النبا تراجع اإلنتاج الزراعي لمسيرة التنمية المستدامة وخاصة انعكاسات سلبية وعرقلة
اقتصادية حيوية في قطاعات تهديد الستثمارات و  ،و الغذاء ونقص في تأمين المياه ،التنوع  البيولوجي

يدة واتساع نطاق وموجات الحرارة الشد على الصحة العامة بسبب تنامي تلوث الهواءوتداعيات  ،مختلفة
 . األمراض المعدية

مناخ تغير الويعمل  هم.تعيشموسبل  األفرادحياة  فيؤثر يو في المنطقة العربية  ةحقيقأصبح  تغير المناخو 
قتصادية ا  و  بيئيةتداعيات  مع قابلية التضرر القائمة فاقمتيؤدي إلى  أنشأنه  من مضاعف للتهديد بمثابة

  .العربي نفسه لمواطننساني لاألاألمن لكن و  اإلقليميواألمن وطني األمن ال ليس فقط مست شديدةسياسية و 
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مثل الجفاف والعواصف  مناخالمرتبطة بالتتعرض أجزاء مختلفة من المنطقة العربية بشكل منتظم لألخطار و 
وتقترن  السيول واألحداث المتطرفة في درجات الحرارة و حرائق الغابات و األعاصير.فيضانات الرملية و 

ن إختلفت من دولة ألخرى، ،التضررالتعرض و األخطار الطبيعية بقابلية عالية على هذه  لعمليات  نتيجة  وا 
أنظمة  عدم كفاءةو  خطرة مناطقفي غير المخطط السريع و  والتحضر يئيالتدهور البب المرتبطة التنمية
 .مع ضعف القدرة على المجابهة للفقراء الخيارات المعيشية وندرة اإلدارة

 ،أصبح الصيف أكثر حرارة وجفافاو  ،الحرارة اتدرج فيسنويا ا ارتفاع المنطقة شهدت 21 القرن منذ بدايةو 
، لكن في نفس الوقت إلى جفاف أكثر كثافة وأطول أدىطار، مما نخفض هطول األمإفي الوقت نفسه و 

أيضا زادت وتيرة وحدة العواصف الغبارية والرملية في جميع أنحاء  .دة ومخاطر فيضانات السيولشزادت 
األعاصير المدارية كما أن المنطقة العربية وأصبحت طول العام وليس فقط في األشهر المعتادة لها. 

  .في المنطقة العربية تشكل خطراأصبحت 
 ،تتباين التأثيرات بإختالف المناطق، وداخل المنطقة العربية أقاليم العالم بين ما تغير المناخ وتتباين تأثيرات

 المناخ تختلف تأثيرات تغيركما  القطاعات تأثرا تلك التي تعتمد على المناخ. أكثر أن بهنه من المسلم أ إال
شرح فيما يلي  و  والنوع االجتماعي والمهن ، والغني والفقير،وفئات الدخل، مريةالفئات العاألجيال، و ما بين 

  .لطبيعة هذه التأثيرات
 والغذاء والزراعةالمياه  1.1

 في قضية رئيسيةندرة المياه وتعتبر . المنطقة األكثر ندرة في المياه على مستوى العالم هي المنطقة العربية
 محدودةال األراضييجعل ، و دولة 17 وتدهور األراضي التصحر صيبيفي حين  ،ةدولة عربي 22 من 19

في  ةرئيسيالامل و عي أحد المخاطر الجفاف هولهذا فإن  ،لمزيد من الخطرمعرضة  الصالحة للزراعة
الجفاف اآلن أصبح قد و منتظم.  بشكلالناتج المحلي اإلجمالي وخاصة اإلنتاج الزراعي تأثر المنطقة، مع 

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من ايد وتيرتها وكثافتها ومدتها. ظاهرة شائعة تتز 
فاقم التصحر ، وتدهور إلى ت الجفافشدة الجفاف بسبب ما يؤدي إليه من زيادة حدة التبخر. ويؤدي 

بالفعل تشهد المنطقة  ولعواصف الرملية والترابية . كما يؤدي إلى زيادة وتيرة وحدة ااألراضي ، والفقر ، 
 تغير يشكلهالتهديد الذي  قد يفوق هذاو . الغذائيواألمن اآلثار السلبية الشديدة على األمن المائي اآلن 

األراضي القابلة تبلغ مساحة في حين ف .مجتمعة لتغير المناخ األخرى التهديدات كل أهميته في المناخ
 حوالي 2012عام  كتار، فأن إجمالي المساحة المزروعةهمليون   140لمنطقة العربية حوالي للزراعة في ا

٪ فقط من المساحة الكلية مزروعة. ويبلغ نصيب الفرد من 5.6وهو ما يعني أن  مليون هكتار 79.2
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و هناك  المحتملةأقل بكثير من  حالياالغلة الزراعية فإن . وبالفعل هكتار 0.2األراضي الصالحة للزراعة 
الزراعية ، وخاصة في  غلةأن تتقلب الومن المتوقع تباطؤ . آخذة في الاجية أدلة على أن مكاسب اإلنت

على المدى الطويل .  اتمتوسطالؤدي إلى انخفاض تعلى نطاق أوسع مع مرور الوقت و  ،المناطق البعلية
 ٪ بحلول 21نخفض بنسبة يلمنطقة العربية ككل ، قد في اإلى أن الناتج الزراعي تشير بعض التقديرات و 

فقط  ئينتاج الغذااإلتأثر ولن ي٪ في أجزاء من شمال أفريقيا.  40يصل إلى قد ، مع انخفاض  2080عام 
وحاليا . واالستخداماالستقرار ، ه، سهولة الوصول إليالغذاء،  ولكن كل األبعاد األربعة لألمن الغذائي : توافر

أعلى تسعة مستوردين للقمح في العالم من و ٪ من احتياجاتها الغذائية بتكلفة متزايدة. 70تستورد المنطقة 
ن أهم الدول المصدرة إما يزيد األمر خطورة و  المنطقة العربية ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم.

ى دول سياسات تتبعها للمجابهة ستؤثر علللغذاء على مستوى العالم أصبحت تعاني من الجفاف وأي 
  .المنطقة العربية

، للمنطقة العربية هو التحدي الحقيقيوهذا  .الجفاف" معالعيش " تعلم، لكن يمكن افال يمكن منع الجفو 
تحسين األمن  هشةبيئية  نظمواألرض و  كميات أقل من المياه معيمكن كيف  حل معادلةتحييد الجفاف و 

أفضل إجراءات وتنفيذ اتخاذ من خالل ، العربيةالمنطقة الغذائي وتوفير حياة كريمة صحية الئقة لسكان 
  ليةالبحار والمناطق الساح  12. .للتعامل مع الجفاف وتحقيق درجة أعلى من األمن المائي واألمن الغذائي

البيئات الساحلية والبحرية فيها ذات حساسية  دوتع ،كم 37000المنطقة العربية على طول  سواحلتمتد 
من أوضاع حرجة من حيث الخصائص  بطبيعتها الساحليةتعاني معظم المناطق  إذ ،لتأثيرات تغير المناخ

غير المناخ وحدة التأثيرات وتسارع حدوثها.  بمخاطر توالموارد المائية، مما يزيد من قابلية التأثر  المناخية
 مو الكبير في حجم وكثافة األنشطة االقتصادية والتنمويةالن ،المناطق هذهتأثر   قابلية زيادةمن  رفعومما ي
لحركة  ةالعربيالمنطقة لبحرية، باإلضافة إلى تزايد أهمية الممرات المائية في المناطق الساحلية وافي 

تزايد الضغوط البيئية من األنشطة البشرية، والتي بدورها تضعف مقاومة النظام ويؤدي  .المالحة الدولية
تأثيرات  معفه ل من مرونته وفرص تكييقلإلى الت ،للتغيرات الطبيعية والموسمية  أصال ةمرونالضيق الالبيئي 

 ن إختلفت من دولة ألخرى،ا  ، و وجود فجوة ملحوظة في القدرات المؤسسية والخبرات أن، كما  غير المناخت
  ويزيد من صعوبة عملية التكيف مع تغير المناخ في هذه البيئات. يشكل تحديا  

تغير المناخ وارتفاع بها الضغوط التي تعاني منها المناطق الساحلية العربية وتزيد من قابلية تأثر  أهم ومن
ومنشآت تحلية  تالبتروكيماويا وصناعاتعن استخراج النفط وعمليات شحنه  الناجممنسوب البحر التلوث 
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 والجزر السياحية المنشآت في التوسع إلى إضافة للشاطئ، المحاذية المناطق منالمياه والتلوث 
 . الجائر والصيد االصطناعية،

وب مياه البحر، غمر المناطق المنخفضة المأهولة واألراضي الرطبة والجزر يترتب على االرتفاع في منس
 المنشآت بالخطرمما يهدد   ،نحر والتعريةالالمنخفضة في المناطق الساحلية وتراجع الشواطئ بفعل 

التحتية في المناطق الساحلية مثل  ىالمنتجعات السياحية والعديد من المناطق المأهولة والبنو   الصناعية
لموانئ والمنشآت وخطوط األنابيب ومحطاتها الساحلية والطرق، ومناطق اإلرث الطبيعي والتاريخي والموارد ا

مداداتها بسبب تدهور مصادر  الساحلية.  كما أنه من المتوقع زيادة الضغوط على موارد المياه العذبة وا 
وارتفاع درجة الحرارة تغير المناخ  هحدثي عما فضال.  الجوفيةالمياه نتيجة التداخل بين مياه البحر والمياه 

 في صناعة صيد األسماك واالستزراع السمكي. تراجعو  تقلباتتدهور في النظم اإليكولوجية و  من
  الصناعة  13.
 الطاقة استهالكفي  إسهامهبها من حيث  افي البيئة وتأثر  اتأثير القطاع الصناعي من أشد القطاعات  يعد

صدار وخاصة الصناعات االستخراجية كالنفط والغاز وبعض الصناعات  ،لدفيئةا غازات من العديد وا 
الصناعات و التحويلية مثل صناعات األسمنت والحديد والصلب واأللمنيوم واألسمدة وتفحيم الكوك 

للتغيرات  نتيجةالمناخ  تغيرالناجمة عن  بالظواهر اسلب الصناعة وتتأثر.  وغيرهاوالمذيبات  ةالبتروكيماوي
 ،أخرى جهةالسلع والخدمات المنتجة من  على الطلب تغيرات و جهة منطرأ على إنتاجية الموارد التي ت

القطاع الصناعي ويقلل من إنتاج السلع  على اسلبتغير المناخ، ينعكس  نتيجةالزراعي  اإلنتاج نخفاضفا
ا والطاقة يمكن أن تؤثر تأثير أن التغيرات في توافر وتكلفة األغذية واأللياف والمياه  كماالغذائية وتوافرها. 

لذلك قد تضطر الصناعات المحلية أن تعمل  ونتيجة، تنافسية واستمرارية الصناعات التحويلية في ابالغ
لى و  بجزء من طاقتها وأن تستغني عن بعض العاملين فيها.   تقليل في الجفاف موجات تسهم ذلك جانبا 

التي تستخدم في مختلف  الكهرومائية الطاقة ليدتو  يف وتحدث نقصا والخزانات، السدود مياه كميات
 المجاالت والتي من بينها المجاالت الصناعية. 

 ؤثري إذ للصناعة، الالزمة التحتية البنى في لالستثمارات التخطيط على المهمة تداعياته المناخ تغيرل أن كما
 صالحية على والعواصف يضاناتللف التعرض وزيادة الحرارة درجات وارتفاعات البحر سطح مستويات ارتفاع

وتلويث الماء المالح للطبقات الساحلية الحاملة  الغمر، مخاطر بسبب يةمناطق الساحلال في االستثمارات
. كما الصناعي لالستخدام الماء صالحيةللمياه العذبة الجوفية وخاصة أثناء فترات الجفاف مما يؤثر في 

ع، والبنيات التحتية للمصانع القريبة من الشواطئ مثل ستتأثر شبكات تصريف مياه المجاري والمصان
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تعرض تمصانع تحلية المياه وصناعات تعليب األسماك ومنصات استخراج البترول وسط البحار، وأيضا س
إلى ذلك  إضافة ،ما يعيق صادرات وواردات السلع والمنتجات الصناعية ومدخالتهاممنشآت الموانئ للغرق 

ؤدي إلى زيادة أسعار التأمين أو إحجام شركات التأمين عن التأمين على ينه أن من شأ المناخ، تغيرفإن 
للفيضانات واألعاصير أو التي سبق أن تعرضت لها، وهو ما  المعرضةالمشروعات الصناعية في المناطق 

يمكن أن يعوق مشاريع التنمية في المناطق المعرضة للمخاطر. كما أن مؤسسات التمويل ستحجم عن منح 
توزيع مشاريع التنمية  في اللقروض والضمانات االئتمانية لهذه المشروعات، وهو ما يمكن أن يؤثر مستقبا

 الصناعية في مختلف أنحاء المناطق.
 الطاقة 14.

طات المائية نتيجة لموجات من نقص الكهرباء المنتجة من المح من جراء تغير المناخيعاني القطاع 
رتفاع في درجات حرارة الجو و نتيجة لإل .اقة الالزمة لوحدات تحلية المياه، وتزايد الطلب على الطالجفاف

كما يمكن أن يتسبب ارتفاع مستوى سطح البحر في . سيتزايد الطلب على الكهرباء لنظم التبريد والتكييف
اء ت إنتاج الطاقة، خاصة بالنسبة إلى المنصات البحرية الستخراج النفط، ومحطات توليد الكهربآغرق منش

تعرض شبكات الكهرباء تفي المناطق الساحلية أو محطات المحوالت في المناطق المحتمل غرقها، كما قد 
من جراء  الوطنية أو شبكات الربط الكهربائي وخطوط نقل الغاز الطبيعي في المناطق المتضررة للتلف

 .األحداث المناخية المتطرفة

 
 النقل 15.

 التعاون مجلس دولبقدم مركباته )باستثناء  ويتصفلهواء في المدن يعد قطاع النقل أكبر مسبب لتلوث ا
 وعدم العام، للنقل المحدود باالستعمال يتصف كماالدورية،  للصيانة( وعدم خضوع كثير منها الخليجي

 أفضل إلدارة والحاجةلمواصفات والمعايير البيئية فيما يخص ترخيص وتسيير المركبات اكفاية تطبيق 
 .  لمركباتا مرور لحركة

فر امع تو  اخصوص التخفيف تءاجراإب يتعلق فيما عليها التركيز يجب التي القطاعات أهم من القطاع دويع
 بإنشاء المتعلقة المبادرات ىإل إضافة للمركبات أنظف اوقود استخدامها يمكن التي الطبيعي الغاز مصادر

 تخفيف برامج تطبيقإال أن  إمكانات  ،الوقود مواصفات وتحسين األنفاقالنقل السريع و  قطارات نظم
 جميع فيه شاركت قوي مؤسسي بناء علىفي المقام األول عتمد ي قطاعال في الملوثات من والحد نبعاثاتاإل

 و الوقود ومنتجي وتشغيلها صيانتها على نيوالقائم المركبات ومصنعي مستخدمي من المعنية األطراف
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 محدودية منها تحديات المركبات انبعاثات من الحد برامج هتواج الواقع وفي.  والطرق المدن مخططي
 الجانب في القصور و الدول من كثير في البرامج لتلك واضحة ورؤى سياسات وجود عدم و التمويل

بشكل عام  القرار متخذي اهتمام محدودية، إضافة إلى المركبات انبعاثات بتخفيض يتعلق فيما التشريعي
  .البيئي الوعي قصور فضال عن النقل، قطاع سببهاي التي البيئية بالمشكلة

 البناء والتشييد 16.
 التي الخسائر بسبب ى هذا القطاععل االقتصاديةاآلثار  وطأة من المناخ تغيرتأثيرات  زيدت أنالمتوقع  من
يد في وأيضا  بسبب توقف مشاريع البناء والتشي األساسية، والبنية والمرافق والمنشآت بالممتلكات تلحق قد

 تداعيات المناخ تغير لتأثيرات يكون أن المتوقع من كما.  فيهاالمناطق المتضررة وضياع فرص العمل 
 ان ذلك ضغوطم، وسينتج أخرى مناطق إلى المتأثرة المناطق من المواطنين وهجرة زحف بسبب اجتماعية

من السكن والمستوى المعيشي  متزايدة على البيئة والموارد وعلى قطاع البناء والتشييد لتوفير حد أدنى
 .وضعفا   فقرا   األكثر تكون الغالبالمناسب مع توفير الخدمات األساسية للفئات المتضررة والتي في 

 السكان والمستوطنات البشرية 17.
بظروف  وتنذر العربي المواطن على الضغوط من مزيد إلى المناخ تغير تأثيرات تؤدي أن المتوقع من

 ضخمة مراكز حضرية الدول العربية لديها بعض، منها إن الوضع نتيجة عدة عوامل فاقمويت .معيشية وخيمة
 التي تفتقر إلى واألحياء الفقيرة، اآلخذة في النمو غير الرسميةالعشوائية ، والمستوطنات الفقر المدقعب مثقلة

لكل  الوطنيخط الفقر  تحت السكانمن  %  18نحو ،  يعيش وعلى مدى المنطقة. الخدمات األساسية
تقع حيث  المتطرفةالمناخية وزيادة وتيرة األحداث من جراء تغير المناخ أيضا   سكان المدنيتأثر و . دولة

سيول  منذات قابلية للتضرر  و  عالية المخاطر مناطق فيوليست فقط الفقيرة  العديد من المستوطنات
في  درجات الحرارة أن متوسطإلى  المناختغير  توقعات وتشير .، وغيرهاواالنهيارات األرضية، الفيضانات

 درجات 3ب إضافيإرتفاع مع  ،2050عام  مئوية بحلول درجات 3 بمقدار سيزيد جميع أنحاء المنطقة
 حاليا هي المنطقة العربيةو  الحضرية. جزر الحرارة بسبب تأثير في المدن ليال مئوية  في درجات الحرارة

 إلى العالي واتجاه التربة الشمسي لإلشعاع العالم نظرا عن بقية الحرارةارتفاع درجات  تأثرا من بالفعل أكثر
، سوف في المدنسوء نوعية الهواء و  جزر الحرارة مع تأثير، جنبا إلى جنب هذا الحرارة. وتخزين امتصاص

 أكثر تطرفا. إلى درجات حرارةيؤدي 
تمتص  األسمنتية التي ال األسطح المنطقة بسببكثيرة في  المدن في أنحاء وتزداد فيضانات السيول في

المناطق المنخفضة وفي مجاري  البناء في وزيادة، شبكات الصرف الصحي، وعدم كفاية و/أو إنسداد  الماء
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كثر األ األمطارالمتطرفة لهطول  المزيد من األحداث بسبب من هذا الخطر ويزيد تغير المناخ. السيول
فيضانات السيول  لمياه الصرف الصحي ومياه األمطار، تؤدي  مشتركة أنظمةالتي بها  وفي المدن، كثافة.
  من جراء مياه الصرف الصحي. الملوثة مياه الفيضانات بسبب كوارث في الصحة العامة إلى 

في ، كم 37،000البالغة  سواحلها سكان المنطقة العربية، على طول٪ من 70 يعيشسبق بيانه، كما و 
 المدن بالنسبة للعديد من كارثي يمكن أن يكون توى سطح البحرمس ارتفاعو  منخفضة. مناطق ساحلية

إنتاج  مرافقالتجارية، بما في ذلك االقتصادية والصناعية و  والمراكز ذات الكثافة السكانية العالية، الساحلية
  النفط.

الالجئين  %  من 50حوالي  ستضيفالذي ي  في المشرق، ال سيما العربية العديد من الدولكما أن  
 أو الكوارث الطبيعية أوات الصراع النزوح الداخلي ومن دول الجوار نتيجة معتتعامل ، في العالم المسجلين

من المتوقع أن ينجم عن زحف وهجرة المواطنين من المناطق المتأثرة إلى مناطق أخرى و  التدهور البيئي.
تزيد من تفاعل وتأثيرات تغير الموارد متزايدة على البيئة و  اداخل الدولة أو دول الجوار أو دول أخرى ضغوط

 المناخ.
 لسياحةا 18.

، وللمناخ تأثير على موارد عديدة مهمة لتنمية قلبهالمناخ وتغير لت اقطاع السياحة بطبيعته حساس جد
ويعتبر قطاع السياحة من . السياحة مثل التنوع البيولوجي والمناظر الطبيعية وكمية المياه ونوعيتها

ر استهالكا  للمياه سواء ألغراض الشرب والصرف الصحي وغيره من الخدمات المرتبطة القطاعات األكث
كما من  ،بأحواض السباحة والمساحات الخضراء ومالعب الجولف. وسيتأثر القطاع حتما بشح موارد المياه

محلية المتوقع أن يكون هنالك شد وجذب مع القطاعات األخرى المستخدمة للمياه وال سيما المجتمعات ال
 والزراعة.
وارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل السواحل وغمر  ،لزيادة متوسط درجات الحرارة القصوى وشدتها ،وسيكون

آثار سلبية خطيرة على  ،بما في ذلك الشعب المرجانية ،وتأثر النظم اإليكولوجية للبيئة ،المناطق الساحلية
احة وأعداد السائحين وعائدات السياحة. ومن من حيث قصر أو تغير فترات موسم السي ،قطاع السياحة

ما بين  االمتوقع أن ينخفض مؤشر الراحة السياحية في المنطقة العربية خالل العقود المقبلة والمصنف حالي
ذات االقتصادات المعتمدة على ا جيد إلى ممتاز إلى هامشي أو سلبي. ويتعين على الحكومات خصوص

  تطوير مجاالت للسياحة أكثر استدامة وأقل حساسية لتغير المناخ.جادة من أجل  االسياحة بذل جهود
  الصحة 19.
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 وقوع في المناخ تغير ببيتس أن ويمكن العامة، بالصحة تحدق التي الكبرىالمخاطر  من المناخ يرتغ يعد
 أن اكم. جفافوال والفيضانات رالح موجات مثل ،المرتبطة بالمناخ الطبيعية الكوارث بسبب وأمراض وفيات
 مثل األمطار، تهاطل ونسبة الحرارة درجات ريتغ إزاء عالية حساسية تبدي الشائعة األمراض من كثيرا

 الغذاء، وسوءالماء  نقصموجات الحر الصيفية وتزايد حدتها وحدوث الوفيات، وانتشار األمراض المرتبطة ب
  معروفة.مناطق خارج نطاقاتها ال ىاألمراض الوبائية إل امتدادوذلك فضال عن 

إن األمراض ذات الصلة بتغير المناخ تتزايد في المنطقة، وتحديدا المالريا، وأمراض القلب واألوعية 
واألمراض المنقولة عن طريق المياه . والتعرض لألمراض ذات الصلة بتغير المناخ  ،الدموية، وسوء التغذية

ذوي و النازحون داخليا أو من دول مجاورة، واضح بين شريحة واسعة من السكان. واألكثر قابلية للتضرر هم 
سكان المخيمات واألحياء الفقيرة، و سكان المناطق المنخفضة، و الوضع االجتماعي واالقتصادي المنخفض، 

تحت وطئة الهواء الطلق في مهن شاقة  نوأولئك الذين يعملون في مهن محددة، مثل العمال الذين يعملو 
  .المتطرف

ن . الصحي القطاع على الملقاة  األعباء من المناخ يرتغ يزيد أن عقالمتو  ومن المشاكل خصوصا وا 
الصحية التي تتفاقم من جراء تأثيرات تغير المناخ لم يتم تعيينها بشكل صحيح بسبب ندرة البحوث الصحية 

 البرامج بفضل الصحية المخاطر من الكثير تالفي يمكنو   القائمة على األدلة ذات الصلة بتغير المناخ.
 المقومات تعزيز أجل من تخذت التي المشتركة اإلجراءات تسهم أن ويمكن. السليمة الصحية والتدخالت
 التأثر قابليةوالحد من  العامة الصحة تعزيز في الصحية التنمية خيارات وتشجيع الصحية ظمنلل األساسية

 خ.المنا ريتغب

  النوع االجتماعي  110.
 5بما في ذلك الهدف  2030نجاز أهداف أجندة التنمية المستدامة لعام يشكل تغير المناخ تهديدا حقيقيا إل

"تحقيق المساواة بين النوع االجتماعي وتمكين كل النساء والفتيات" ، ألنه يهدد بتعميق عدم المساواة في 
نة على النوع االجتماعي وتفاقم الفقر. فتأثيرات تغير المناخ ليست محايدة بين النوع االجتماعي، فهي متباي

كل من الرجال والنساء. فعدم المساواة بين النوع االجتماعي، والتي ال تزال قائمة في مختلف مجاالت الحياة 
في مختلف البلدان العربية، تزيد من قابلية تضرر النساء من مخاطر تغير المناخ وتحد من قدرتهن على 

   لنساء والرجال.التكيف ، الذي بدوره  يؤدي إلى مزيد من عدم المساواة بين ا
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عدم المساواة  ، وهيو ترجع زيادة قابلية تضرر النساء عن الرجال من مخاطر تغير المناخ لثالثة أسباب
من حيث الوصول إلى الموارد ، تدني الفرص القائمة لتحسين سبل العيش الحالية وتطوير سبل العيش 

 البديلة، والبعد عن المشاركة في صنع القرار. 
االجتماعية االقتصادية عادة ما تكون األكثر تضررا واألقل قدرة على التكيف. وحيث أن المرأة  وأفقر الفئات

أكثر قابلية للفقر من الرجل فهي  تشكل النسبة الكبيرة من هذه الفئات. ويظهر ذلك بشكل واضح في 
% في 40ا نسبته جزءا كبيرا من قوة العمل بم المرأةتشكل حيث  في البلدان العربية، المناطق الريفية

حماية  أورعاية صحية  ليس لديها، و امقابل عمله أي أجر تكسب ال أو امحدود اأجر  تقاضيوت، المتوسط
المعايير في معظم األحيان  و،  والمواد الخطرة في المحاصيل الزراعية تعمل، وغالبا ما اجتماعية

قابلية تعرضهن من ف ات، وبالتالي تكثة النساء الفقير غير صالح المرأة، وخاصفي االجتماعية والثقافية 
ثيره الوخيم  ألتأثيرات تغير المناخ، ونتيجة لذلك، تكون قدرتهن على التكيف أقل من الرجال. ويكون لذلك ت

مجتمعات يضا على وضع النساء في أوينطبق الحال على النساء واألفراد واألسر والمجتمعات المحلية. 
، وكذلك الحال في بفعل تغير المناخ البحرية والنظم اإليكولوجية سماكحيث تتدهور مصايد األ حرفة الصيد

مر سوءا أن الرجال هم عادة أول من يهاجر، وتبقى النساء في ومما يزيد األ. مجتمعات حرفة الرعي
عبء واجبات الرجال، باإلضافة إلى عبء العمل الثقيل  نتحمليو المجتمعات المتأثرة بفعل تغير المناخ 

 به بالفعل. يقمن الذي
غالبا ما يعانون بشكل غير متناسب أيضا، وليس فقط ألنهن، في المتوسط، أكثر فقرا من  المدنالنساء في 

الرجال ، ولكن في كثير من األحيان أيضا ألنهن واجهن صعوبة أكبر في الوصول إلى الموارد والخدمات 
أجبرتهن الظروف والفقر على العيش في  مع غياب المشاركة في صنع القرار. في نفس الوقت العديد منهن 

األحياء الفقيرة والعشوائيات التي غالبا ما يتم بناؤها على األراضي الهامشية أو الخطيرة التي ال تعتبر 
مناسبة لمبان سكنية دائمة، مثل المنحدرات والسهول الفيضية أو المناطق الصناعية باستخدام أساليب بناء 

فر البني التحتية أو كفايتها  إلى مزيد من التدهور. هؤالء السكان، ونسبة كبيرة سليمة، ويؤدي عدم توا غير
تغير المناخ، من األمطار الغزيرة وفيضانات السيول  لمخاطرمنهم من النساء المعيلة، هن األكثر عرضة 

ت وكما هو الحال في المجتمعا واالنهيارات االرضية، وما ينجم عن ذلك من مخاطر صحية يتحملنها.
، وتبقى النساء الرجال تغير المناخ يهاجر في المدن أيضا بسبب ضيق الحال وسوء األحوال بفعلالريفية، 

 به بالفعل. يقمن عبء واجبات الرجال، باإلضافة إلى عبء العمل الثقيل الذي نتحمليو 
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أثيرات بالغة ومخاطر تغير المناخ التي يتعرض لها قطاع السياحة لها ت. صناعة كثيفة العمالة السياحة
غلب األحيان المسؤوالت أالنساء هن  في فعلى النساء سواء ذوات التعليم المتدني أو المتوسط أو العالي. 

عن إنتاج الحرف يدوية الصنع، التي يبيعونها في األسواق المحلية. وتعمل المرأة في معظم األحوال في 
الة األسرية. كما تعمل النساء في قطاع المنزل أو في نطاق ضيق، في مؤسسات مرنة تعتمد على العم

الفنادق، والمطاعم، وخدمات المؤتمرات، و تنحصر معظم عمالة النساء في وظائف الدعم ذات المستوى 
ن كان للمرأة المتعلمة تمثيل أفضل في الوظائف اإلدارية العليا. وارتفاع درجات الحرارة وشدة  المنخفض، وا 

تؤثر سلبا على أعداد السائحين يكون لها تأثيرا سلبيا مباشرا على الدخل  األحداث المناخية المتطرفة التي
  مستوى معيشة األسر.عمل المرأة وعلى وعلى 

للنساء والرجال . ضمن مجموعة النساء هناك فروق مهمة للغاية  النقلهناك اختالفات كبيرة بين متطلبات 
ألطفال والشيوخ، والوضع الوظيفي، والموقع، تعتمد على الدخل، والعمر، واألسرة، ومسؤوليات رعاية ا

والطبقة، والتعليم، ألخ... وتحد خيارات النقل الفقيرة من الحصول على فرص العمل والوصول لشبكات الدعم 
االجتماعي والرعاية الصحية، والمرافق الترفيهية والرياضية، وتقيد كل من جودة الحياة و فرص الحياة. ويزيد 

مخاطر الصحية المرتبطة باالنتظار لفترات طويلة في الطقس العاصف، وخاصة للنساء تغير المناخ من ال
  المسنات، كما يزيد من مشاكل الجهاز التنفسي الناجمة عن التلوث المروري وسوء نوعية الهواء.

الحرارة شدة مباشرة بسبب اإلصابة بالسكتات الدماغية من الحرارة و  الصحةو يؤثر تغير المناخ على 
لظواهر ذات الصلة، وسقوط قتلى ومصابين في األحداث المناخية المتطرفة، وبشكل غير مباشر من وا

خالل سوء التغذية بسبب نقص الغذاء و عدم توافره نتيجة للجفاف وشح المياه، واألمراض المعدية المرتبطة 
جتماعية واالقتصادية بتغير المناخ. ويتوقف مدى تأثير تغير المناخ على الصحة على العمر والطبقة اال

والمهن والنوع االجتماعي، حيث يضع الفئات الضعيفة من السكان ، وخاصة في الريف الذين يعتمدون على 
الموارد الطبيعية في معيشتهم وغذائهم في خطر متزايد. ويكون تأثر النساء األشد ولديهن أعلى قابلية 

ا يتحملنه من عبئ ومشقة مع الفقر ، فعليهن تقع للتضرر من سوء التغذية واألمراض المعدية. فبجانب م
أيضا مسؤولية رعاية األطفال والشيوخ في مرضهم مع ندرة وضعف اإلمكانات. وبالمثل فإن سكان 

الحد األدنى من الخدمات والبنية التحتية    العشوائيات الذين يعيشون تحت ظروف غير صحية، مع 
جم المخاطر الصحية التي تواجههم، وأيضا تكون النساء األكثر األساسية، يؤدي تغير المناخ إلى زيادة ح

تعاني أكثر من نقص التغذية وفقر الدم حتى مع زيادة خاصة وأن النساء الفقيرات، بصفة عامة، تضررا. 
وبينما هناك بعض الجهود لمجابهة تأثيرات تغير المناخ في بعض القطاعات، ال توجد  الوزن أو السمنة.
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ناهيك عنها  ،تعامل مع التأثيرات المختلفة المباشرة وغير المباشرة لتغير المناخ على الصحةجهود واضحة لل
  من منظور النوع االجتماعي.

 الدوليين إجراءات الحد من مخاطر تغير المناخ وتداعياتها في اإلطار ثانيا 
 واإلقيمي العربي

لحد ل قائمة إجراءاتفهنالك  ،دأ من فراغلن يب 2030من أجندة التنمية المستدامة لعام  13إنجاز الهدف 
واإلقليمي العربي يمكن االستفادة بما تتيحه كل  الدوليرين من مخاطر تغير المناخ وتداعياتها في اإلطا

   .13 منهما من امكانات وآليات إلنجاز الهدف
 الدولير إجراءات الحد من مخاطر تغير المناخ وتداعياتها في اإلطا  2.1
  اخة اإلطارية بشأن تغير المنألمم المتحدإتفاقية ا -أ

بدأت االستجابة السياسية الدولية لتغير المناخ من خالل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  
جانيرو  ) ريو دي ضمن فعاليات مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية 1992التي بدأ التوقيع عليها عام  

دولة.  196ويبلغ عدد الدول األطراف باإلتفاقية  .1994مارس  21النفاذ في ، ودخلت حيز (1992
الوصول  هو ألطراف،ا مؤتمر يعتمدها قد ابه متصلة صكوك قانونية وألي االتفاقية، لهذه النهائي الهدفو 

 يحول مستوى عند الجوي لغالفا في الدفيئة غازات تركيزات  تثبيت إلى الصلة، ذات االتفاقية ألحكام وفقا  
 زمنية فترة إطار في المستوى هذا لوغب، وأن يتم المناخي النظام في اإلنسان جانب من خطير دون تدخل

 األغذية إنتاج ضر تع عدم ضمنوت المناخ، تغير مع طبيعية بصورة تتكيف أن للنظم اإليكولوجية تتيح كافية
  .مستدام نحو على االقتصادية التنمية فيا قدم بالمضي وتسمح للخطر،
 و المشتركة  ولكن المتباينة، من إعالن ريو حول البيئة والتنمية بشأن المسؤولية 7إلى مبدأ اإلتفاقية وتستند 
 في الصدارة مكان األطراف النمو المتقدمة  البلدان تأخذ أن ينبغي عليه، بناءذي وال . منها كل قدرات
ضافية جديدة مالية موارد بتوفير تقومن ، وأعليه المترتبة الضارة والتأثيرات المناخ تغير مكافحة ويمكن   وا 

 اتهاللتزاما االمتثال في األطراف النامية البلدان تتكبدها التي عليها لمتفقا الكاملة التكاليف لتغطيةالتنبؤ بها 
التكيف في تغطية تكاليف وكذا  ،وبناء القدرات التكنولوجيا نقل، بما في ذلك ١٢ المادة من ١ الفقرة بموجب

ثر أمن جراء التضرر من تغير المناخ أو من  ،هاإهتمام وتولي اإلتفاقية ثيرات الضارة لتغير المناخ. أتع الم
، المنخفضة الساحلية المناطق ذات البلدان، و الصغيرة الجزرية لبلدانل ،تنفيذ تدابير اإلستجابة لتغير المناخ

 البلدانو ، األحراج لتدهور المعرضة والمناطق حرجةالم والمناطق القاحلة وشبه القاحلة المناطق ذات البلدانو 
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 البلدانو ، والتصحر للجفاف ضةر المع المناطق ذات البلدانو   ،الطبيعية للكوارث ضةر المع المناطق ذات
 من أنواع استهالك أو/ و وتصدير وتجهيز إنتاج عن الناشئ الدخل على كبيرا اعتمادا اقتصادها يعتمد التي

 .الدول العربية كافةوينطبق ذلك على  ، وبه المرتبطة الطاقة كثيفة منتجاتوال األحفوري الوقود
اتفقت األطراف في االتفاقية على عدد من االلتزامات للتصدي لتغير المناخ. إذ يجب على جميع األطراف 

مات أن تعد وبصفة دورية تقريرا  يسمى "البالغ الوطني". وهذه البالغات الوطنية يجب أن تحتوي على معلو 
عن انبعاثات غازات االحتباس الحراري في ذلك الطرف وأن تصف الخطوات التي اتخذها وما يعتزم اتخاذه 
من خطوات لتنفيذ االتفاقية وما يتم تنفيذه من برامج وتدابير وطنية للتحكم في انبعاثات غازات االنحباس 

 الحراري والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ.
 يسيرئال الدولي كوميالحو  الدولي ىالمنتد هي المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية وتعتبر
 .العالمي الصعيد ىعل المناخ غيرلت التصدي بشأن ضللتفاو 

بروتوكول كيوتو الملحق باالتفاقية، في كيوتو، اليابان، على  3مؤتمر األطراف ، وافق 1997وفي ديسمبر 
للحد من االنبعاثات في البلدان الصناعية وفي  تفاوتة من بلد إلى بلدمالذي يحدد أهدافا  وجداول زمنية 

وذلك في فترة  1990٪ أقل من مستويات 5بمعدل الحر  قتصاداالالبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية إلى 
عندما  2005فبراير  16. وقد دخل بروتوكول كيوتو حيز النفاذ في 2012-2008لتزام األولى  اإل

في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  55دد كاف من البلدان الصناعية تشتمل على صادقت عليه ع
ولمساعدة البلدان الصناعية في تحقيق  طرف. 192ولديه اآلن . 1990في تلك الفئة من البلدان في عام 

، مبتكرة تو ثالث آلياأهدافها الملزمة، وتشجيعا  للتنمية المستدامة في البلدان النامية، اعتمد بروتوكول كيوت
دعما  لتنفيذ هذه اآلليات، وتشجيعا  و هي آلية التنمية النظيفة، والتنفيذ المشترك، واالتجار باالنبعاثات. 

، عزز بروتوكول كيوتو إجراءات ول لألهداف المتعلقة باالنبعاثاتالمتثال األطراف المدرجة في المرفق األ
وأوجد نظاما  لقواعد بيانات إلكترونية، تسمى "السجالت الوطنية"، اإلبالغ واالستعراض الخاصة باالتفاقية 

متثال، لديها سلطة تحديد وتطبيق عواقب عدم آلية كيوتو. وأنشأ أيضا  لجنة لإللرصد المعامالت بموجب 
  االمتثال.

 لايروالذي عقد في مونت لألطراف في بروتوكول كيوتو األولاالجتماع مؤتمر األطراف العامل بوصفه وفي 
لتزامات األطراف  في إمن البروتوكول ، والتي كلفت بالنظر في  3.9، تم وفقا للمادة 2005كندا عام 

لفريق العامل المخصص اتشكيل  لتزام، إة أول فترة المرفق األول  قبل سبع سنوات على األقل من نهاي
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لتولي هذه  روتوكول كيوتوالمعني باإللتزامات اإلضافية لألطراف المدرجة في المرفق األول بموجب ب
  المهمة.

في بالي/ إندونيسيا، خطة عمل بالي بشأن القضايا طويلة  13مؤتمر األطراف اعتمد ، 2007وفي ديسمبر 
األجل، التي تشمل التخفيف والتكيف والتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات و رؤية مشتركة للعمل التعاوني 

 ل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل األجل لتولي هذه المهمة. الطويل األجل.  وأنشأ الفريق العام
الدول أكد إتفاق كوبنهاجن على إلتزام   ،2009ك  ديسمبر دنمر / الكوبنهاجنفي  15مؤتمر األطراف وفي 

جراءات إ القدرات لدعم تنفيذ والتكنولوجيا وبناءيمكن التنبؤ بها كافية و و مستدامة  موارد مالية تقديمب المتقدمة
 النامية. التكيف في البلدان

نشاء عدة  ،2010كانكون/ المكسيك  ديسمبر في  16مؤتمر األطراف وفي  تم تمديد والية الفريقين،  وا 
، لمناخل صندوق األخضرالآلية التكنولوجيا، و و لجنة التكيف، و مؤسسات وآليات منها إطار كانكون للتكيف، 
لتمويل أنشطة  2020مليار دوالر سنويا بدءا من عام  100وأعلنت الدول المتقدمة تخصيصها مبلغ 

  .التخفيف في الدول النامية
تم االتفاق على إنشاء فترة  ،2011يسمبر د /دربان/ جنوب إفريقيا في نوفمبرفي  17مؤتمر األطراف وفي 

نشاء الفريق العامل المخصص بشأن و ، 2013لتزام ثانية بموجب بروتوكول كيوتو بداية عام إ منهاج عمل ا 
صك قانوني آخر أو النتائج المتفق عليها ولها القوة  /عملية تطوير بروتوكول لبدءديربان لتعزيز العمل 

على أن المناخ تطبق على جميع األطراف، تغير بشأن القانونية في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
، من أجل 2015موعد ال يتجاوز عام وأن يكمل عمله في  2012بدأ عمله في النصف األول من عام ي

لمؤتمر  21اعتماد هذا البروتوكول، أو الصك القانوني أو النتائج المتفق عليها ولها القوة القانونية في الدورة 
بحث الخيارات لمجموعة ب. كما كلف الفريق العامل 2020ن يدخل حيز التنفيذ وينفذ من عام أاألطراف و 

سد فجوة الطموح بهدف ضمان أعلى الجهود الممكنة للتخفيف من جميع من اإلجراءات التي يمكن أن ت
  درجة مئوية. 2 عدم تجاوز ارتفاع درجات الحرارة بتحقيق هدف 2020لما قبل عام  األطراف
(  في إطار 2020-2013لتزام الثانية )دوحة/ قطر تم إنشاء فترة اإلفي ال 18مؤتمر األطراف وفي 

ن كانت  نهاء عمل كل من  بروتوكول كيوتو، وا  لفريق العامل ابنفس أهداف فترة اإللتزام األولى، وا 
 المخصص المعني باإللتزامات اإلضافية لألطراف المدرجة في المرفق األول بموجب بروتوكول كيوتو

 . الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل األجلو 
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الفريق العامل المخصص تم متابعة أعمال  2013فمبر وارسو/ بولندا في نو في  19مؤتمر األطراف وفي 
بيان األطراف كافة بشأن  الوطنيةودعوة  األطراف لبدء أو تكثيف االستعدادات بشأن منهاج عمل ديربان 

. 2020بدء ا من عام  على الصعيد الوطني المساهمات المعتزمة المقررة لخفض اإلنبعاثاتمتقدمة ونامية 
 للخسائر واألضرار المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ .   وارسو العالميةكما اعتمد إنشاء آلية 

الفريق العامل ز على نتائج أعمال يركتم الت 2014في ديسمبر  بيرو ليما/في  20مؤتمر األطراف وفي 
مؤتمر األطراف للمضي قدما باتجاه اتفاق يشمل جميع األطراف في المخصص بشأن منهاج عمل ديربان 

المساهمات المعتزمة  2015في أقرب وقت ممكن في عام  األطراف، وتقديم 2015في عام  في باريس 21
. كما 2020، وأيضا بشأن تعزيز طموح التخفيف لعام  على الصعيد الوطني المقررة لخفض اإلنبعاثات

مناخ تعزيز التوازن وتحقيق سياسة الذي يستهدف  برنامج عمل ليما بشأن النوع االجتماعيمؤتمر الاعتمد 
وفي أنشطة  مشاركة فعالة للمرأة في الهيئات المنشأة بموجب االتفاقية،و مستجيبة للنوع االجتماعي، 

 اإلتفاقية، وفي تشكيل وفود األطراف في االجتماعات.
الستكمال  2015عدة اجتمات خالل عام  الفريق العامل المخصص بشأن منهاج عمل ديربانعقد 

كول، صك قانوني آخر أو النتائج المتفق عليها ولها القوة القانونية في تطوير بروتو التفاوض بشأن مسار 
، وأيضا بشأن مسار المناخ تطبق على جميع األطرافتغير بشأن إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 

، ولم يتم اإلتفاق على  2015أكتوبر  23 -19آخرها في بون في الفترة  2020تعزيز طموح التخفيف لعام 
نوفمبر إلى  30في باريس خالل الفترة  21ص تفاوضي وسيستكمل التفاوض خالل مؤتمر األطراف أي ن
  .2015ديسمبر  11

 يجببأنه  2015عام نهاية  توقيعه المتوقع جديدال الموقف التفاوضي العربي بشأن اإلتفاقويمكن إيجاز 
نما ة،االتفاقي كتابة إعادة يتم ال نأ  ومباديء أحكام من تشمله بما وملحقاتها هاإطار  فى يكون أن يجب وا 

 التاريخية  بالمسؤولية ، وااللتزامةالمتفاوت والقدرات المتباينة ولكن المشتركة والمسؤولية اإلنصاف وأهمها
وأن يجسد االتفاق الجديد  .المستدامة التنمية تحقيق في العربية الدول ، وحقاالنبعاثات عن للدول المتقدمة

من حيث المساهمات المعتزمة  لتباين فى األعباء ما بين الدول النامية والمتقدمةبشكل واضح مسألة ا
 نبعاثاتاإل من لحدل ياكم مقدرة بأهداف المتقدمة الدول من األطراف تتعهدالمقررة لخفض اإلنبعاثات، وأن 

يد توازنا بين . كما أنه من الضرورى أن يحقق االتفاق الجدوالتنفيذ والتحقق للمقارنة قابلة تكون والتي
لتزامات إأن يتضمن و  ،القدرات وبناء التكنولوجيا نقلو  التمويل،و  التخفيف،و  التكيف،من  األساسيةعناصره 

وفق ما نصت عليه اإلتفاقية من توفير تمويل إضافي وكافي ويمكن التنبؤ به واضحة على الدول المتقدمة 
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ية فى تصديها للتحديات التى يفرضها تغير المناخ والحد لدول النامالمساعدة ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات 
 .االستجابة لتدابير السلبية اآلثار مع للتعامل آليةو ، واألضرار رئلخسال آلية. وأن يشمل من تأثيراته السلبية

وأن يكون نشاطه مناصفة  لمناخل األخضر صندوقالوبصفة خاصة  تفاقيةلإل التموييلة لصناديقا وأن يفعل
  .على نحو ما تم إعالنه خفيف والتكيفبين الت

يتم في إطار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن  ،مفاوضات تغير المناخلتنسيق عربي جيد  يجريو 
تعرض نتائجها على المجلس الوزاري العتمادها، كما  ،شؤون البيئة، وتعقد اجتماعات دورية في هذا الشأن

بأن هنالك . والبد من التنويه رية على هامش اجتماعات اإلتفاقيةعقد اجتماعات دو تسيق العربي و نيستمر الت
 دراسات تم إعدادها حول تطور الموقف التفاوضي العربي.

البحرين، و من الجزائر،  ، وقدمت كلالبالغ األولقدمت الكويت وعمان وقطر من وتجدر اإلشارة أن كل 
 ت،اإلماراو تونس، و السودان، و السعودية، و لمغرب، او موريتانيا، و لبنان، و األردن، و مصر، و جيبوتي، و القمر، و 

األول والثاني. كما قدمت كل من األردن وموريتانيا البالغ الثالث.  وقدمت كل من لبنان  ينالبالغواليمن 
كل سنتين: تحديثا للمعلومات الواردة في البالغات بشأن قوائم جرد غازات الدفيئة  المتابعة وتونس تقرير

جراءا اإلمارات، جيبوتي، إلى أن كل من  التنويهكما البد من . ت التخفيف والمعوقات والثغراتالوطنية وا 
همات خفض اإلنبعاثات اسملبنان، القمر، تونس، والمغرب قدمت موريتانيا، الجزائر، الـأردن، عمان، 
 .2020بدء ا من عام  المقررة على الصعيد الوطني المعتزمة

بالعالقة بين النوع اإلجتماعي والمناخ، وبعضها يعمل في المنطقة  وهنالك عدة تنظيمات دولية مهتمة
 والتحالف العالمي للنوع االجتماعي والمناخ. لحماية الطبيعة العربية، من أهمها اإلتحاد الدولي

  اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث -ب
 1999ة العامة لألمم المتحدة في عام التي تم اعتمادها من الجمعي اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث

(، الذي أطلقته الجمعية العامة 1999-1990تجربة العقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية )هي استكمال ل
ها عدد من الوثائق الرئيسية تستراتيجية الدولية المبادئ التي أكدجسد اإلوت. 1989في عام مم المتحدة لأل

، بما في ذلك، على وجه الخصوص، استراتيجية يوكوهاما من أجل عالم أكثر خالل العقد هادااعتمتم التي 
 ووثيقة أمنا: مبادئ توجيهية للوقاية من الكوارث الطبيعية والتأهب لها والتخفيف من حدتها وخطة عملها، 

 من للحد الدولية وتعكس االستراتيجية  ".رهالحد من الكوارث ومخاطا: 21"عالم أكثر أمنا في القرن ال
 في وتهدف ،الكوارثمخاطر  من للحد للكوارث االستجابة على التقليدي التركيز من كبيرا تحوال الكوارث
 فيالذي عقد  الكوارث من بالحد المعنيالثاني  الدولي المؤتمر واعتمد ".الوقاية ثقافة" تعزيز إلى الواقع
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 للفترة هيوغو عمل إطار"، 2005 يرينا 22 إلى 18 من الفترة في اليابان هيوغو، مقاطعة كوبي، مدينة
 الخسائر من كبير بشكل للحد، الكوارث مواجهة على تمعاتلمجوا األمم قدرةبناء  بهدف "2015 – 2005
  .والبلدان المحلية للمجتمعات والبيئية واالقتصادية االجتماعية والممتلكات األرواح في الكوارث عن الناجمة

 المستدامة التنمية سياسات في الكوارث مخاطر العتبارات الفعال جاإلدما تعزيزويستهدف إطار العمل 
 بناء في منتظم نحو على تسهم أن يمكنها التي والقدرات واآلليات المؤسسات وتعزيز استحداث، و تخطيطوال

ستعداد اإل برامج وتنفيذ تصميم في المخاطر من الحد هجلن المنتظم دراجمجابهة المخاطر، واإل على القدرة
 أولوية الكوارث طراخم من الحد اعتبار ضمان العمل أولويات منها. وتشمل والتعافي لها والتصدي وارئللط

 وتعزيز ورصدها وتقييمها الكوارث مخاطر تحديدو ، للتنفيذ صلبة مؤسسية قاعدة على قائمة ومحلية وطنية
 الكوارث مواجهة على والقدرة للسالمة ةثقاف لبناء والتعليم واالبتكارات المعارف من االستفادةو ، المبكر اإلنذار
 لها التصدي بغية للكوارث التأهبتعزيز و ، األساسية الخطر عوامل من الحدو ، المستويات جميع على

فضال عن أربعة موضوعات تقاطعية هي منهجية للتعامل مع األخطار  .المستويات جميع على بفعالية
الطوعية والمجتمعية، وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا. على  المشاركةو ، منظور النوع االجتماعيو المتعددة، 

أن يتم التنفيذ والمتابعة من قبل الدول والمنظمات اإلقليمية والدولية بالتعاون مع المجتمع المدني وأصحاب 
 المصالح وشركاء االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث. 

وخاصة من خالل مكاتبه  ،كوارث تنفيذ إطار عمل هيوجوالمخاطر للحد من  مكتب األمم المتحدةتابع قد و 
الدول واألمم للحد  ةلبناء قدر  ،ومقره في القاهرة اإلقليمي للدول العربيةاإلقليمية في أقاليم العالم ومنها المكتب 

التنفيذ على التقدم المحرز في من مخاطر الكوارث. وعقدت منتديات دولية كل عامين  الستعراض 
لدولية واإلقليمية والوطنية والمحلية من خالل التقارير المقدمة من الدول والمنظمات والمحليات المستويات ا

و قد عقد في المنطقة العربية مؤتمران، المؤتمر . بما في ذلك العديد من الدول العربية والمجتمع الدولي
مارس  21 – 19 ي الفترةف ردنالعقبة/ األفي مدينة  الطبيعية العربي األول للحد من مخاطر الكوارث

 الفترة في مدينة شرم الشيخ / مصر في الطبيعية ، والمؤتمر العربي الثاني للحد من مخاطر الكوارث2013
  .2014سبتمبر  16 – 14
عن سير تنفيذ إطار عمل هيوغو وهي الجزائر والبحرين والقمر  وطنية تقارير عربية دولة ١٧ قدمت و

ن ولبنان والمغرب وموريتانيا وفلسطين وتونس والسودان وسورية وقطر وجيبوتي ومصر والعراق واألرد
ن كانت هذ منظومة وطنية للحد من مخاطر الكوارث.تلك الدول ، كما أنشأت واإلمارات واليمن الدول  هوا 

 إنإال  والمحلية الوطنية األولويات كأحد الكوارث مخاطر من الحد لضمان المؤسسي لتزاماإل حققت
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ومع ذلك هنالك  وتفاوتت من دولة ألخرى تبعا لتوافر اإلمكانات والقدرات. ةشامل وال كبيرةم تكن ل اإلنجازات
 قصص نجاح مميزة في عدد من الدول العربية.

 15الثالث للحد من مخاطر الكوارث الذي عقد في مدينة سنداي باليابان في الفترة  العالمياعتمد المؤتمر 
 رويعد هذا اإلطا. " 2030 – 2015لحد من مخاطر الكوارث للفترة إطارِ سنداي ل" 2015مارس  18 –

وكذلك للمفاوضات التي تمت بين  2012نتاجا للمشاورات التي جرت بين أصحاب المصلحة منذ مارس 
 .  2015وحتى مارس  2014الحكومات منذ يوليو 

تحقيق النتيجة التالية  يهدف إلىو  ،اإلطار البديل إلطار عمل هيوغو 2030 – 2015ثل إطارِ سنداي يم
" الحد بشكل كبير من مخاطر الكوارث والخسائر في األرواح وسبل  القادمة اخالل الخمسة عشر عام

المعيشة والصحة واألصول االقتصادية والمادية واالجتماعية والثقافية والبيئية لألشخاص واألعمال التجارية 
 . والمجتمعات المحلية والبلدان"

منع نشوء مخاطر الكوارث والحد من المخاطر  لنتيجة المتوقعة، العمل على تحقيق هدف تحقيق ايتطلب و 
وقانونية واجتماعية وصحية وثقافية  هيكليةالقائمة عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة اقتصادية و 

وجه  في قابلية التضرروتعليمية وبيئية وتكنولوجية وسياسية ومؤسسية تحول دون التعرض لألخطار و 
 . ز القدرة على مواجهتهايتعز ثم ز االستعداد للتصدي لها والتعافي منها، ومن يوتعز منهما، حد الالكوارث و 

التركيز على بجانب تم توسيع نطاق الحد من مخاطر الكوارث بشكل كبير ليشمل وتجدر اإلشارة إلى إنه 
األخطار  عن الناجمة الظهور والبطيئة فاجئةالم المتكررة، وغير المتكررة والكبيرة، المحدودة الكوارث طراخم

يئية وتكنولوجية ب األخطار التي من صنع االنسان وما يتعلق بها من مخاطر وأخطار ، كذلك الطبيعية
إلى تحقيق النتيجة  أخذا في االعتبار الخبرة المكتسبة من تنفيذ إطار عمل هيوغو، وسعيا و  .وبيولوجية

على الصعيد المحلي  أخذها بعين اإلعتبارينبغي  للدول ربع أولويات تم اعتماد أوالهدف المنشودين، 
تعزيز سبل ، فهم مخاطر الكوارثوهي والوطني واإلقليمي والعالمي داخل كل قطاع وفي جميع القطاعات، 

ستثمار في الحد من مخاطر الكوارث من أجل اإل، إدارة مخاطر الكوارث من أجل تحسين التصدي لها
تحسين مستوى االستعداد من أجل التصدي للكوارث بفعالية، و "إعادة البناء على ، لى التحملتعزيز القدرة ع

عادة التأهيل واإلعمار   .نحو أفضل" في مجال التعافي وا 
، حددت ندايستقييم التقدم العالمي المحرز نحو تحقيق النتيجة المنشودة والهدف المتوخى من إطار عمل ول

درجة كبيرة من الوفيات الناجمة عن الكوارث على الصعيد العالمي بحلول عام الحد ب، سبع غايات عالمية
فرد في العقد  100000بهدف خفض متوسط الوفيات الناجمة عن الكوارث على مستوى العالم لكل  2030
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لحد بدرجة كبيرة من عدد األشخاص المتضررين على ا، 2015 – 2005مقارنة بالفترة   2030 – 2020
فرد في  100000بهدف خفض الرقم المتوسط على مستوى العالم لكل  2030لمي بحلول عام الصعيد العا

خفض الخسائر االقتصادية الناجمة مباشرة عن ،  2015 – 2005مقارنة بالفترة   2030 – 2020العقد 
ه الحد بدرجة كبيرة مما تلحق، 2030الكوارث قياسا على الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بحلول عام 

الكوارث من أضرار بالبنية التحتية الحيوية وما تسببه من تعطيل للخدمات األساسية ومن بينها المرافق 
الزيادة ، 2030الصحية والتعليمية بطرق منها تنمية قدرتها على الصمود في وجه الكوارث بحلول عام 

من مخاطر الكوارث بحلول عام بدرجة كبيرة في عدد البلدان التي لديها استراتيجيات وطنية ومحلية للحد 
الزيادة بدرجة كبيرة في تعزيز التعاون الدولي مع البلدان النامية من خالل إيجاد الدعم الكافي ، 2020

لزيادة بدرجة كبيرة ا، 2030والمستدام لتكملة أعمالها الوطنية المنجزة في سبيل تنفيذ هذا اإلطار بحلول عام 
المبكر باألخطار المتعددة ومن المعلومات والتقييمات عن مخاطر في ما هو متوافر من نظم اإلنذار 

  . 2030الكوارث وفي إمكانية استفادة الناس بها بحلول عام 
المسؤولية األساسية واقعة على الدول في اتقاء مخاطر الكوارث والحد منها، ويؤكد إطار عمل سنداي أن 
كذلك . المجتمعية وجميع المؤسسات الكائنة بالدولةومشاركة جميع المؤسسات كما يؤكد على الدور الهام 

والصلة القائمة بين مستوى الدعم المقدم لها ومدى قدرتها على  ،إلى تفاوت قدرات البلدان النامية يشير
تزود بشكل أفضل بوسائل التنفيذ، بما في ذلك تزويدها بموارد أن إلى  واحتياجها  تعزيز تنفيذ هذا اإلطار

المقامة من أجل التنمية،  العالميةوفي الوقت المناسب، من خالل التعاون الدولي والشراكات كافية ومستدامة 
مكتب األمم المتحدة ويتولى  .والدعم الدولي المتواصل، تعزيزا لجهودها الرامية إلى الحد من مخاطر الكوارث

من خالل  راءات لبدء التنفيذاإلج هوجاري اتخاذ .ة مراجعالتنفيذ و ال ةالكوارث مهمة متابع مخاطر للحد من
  . 2016إعتبارا من بداية  ،  اإلقليمي للدول العربيةمكاتبه اإلقليمية، ومنها المكتب 

 يمي العربيلاإلقإجراءات الحد من مخاطر تغير المناخ وتداعياتها في اإلطار   2.2
 خطة العمل العربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ -أ

خطة العمل " 2012في ديسمبر  24عرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته اعتمد مجلس الوزراء ال
باعتبارها المرجعية األساسية لتنفيذ برامج وأنشطة التكيف والتخفيف  "العربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ

 األولية سودةالم مشروع لجامعة الدول العربية وضعت العامة األمانةإلشارة أن افي المنطقة العربية. وتجدر 
 العربية الدولمع   2012 – 2009تشاورية خالل الفترة  اجتماعات عقدتو ، 2008مايو في العمل لخطة

  .هابشأن والتشاور للتنسيق الصلة ذات واإلقليمية العربية والمنظمات
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ن الصادر ع 2007المناخي لعام  التغير العربي حول الوزاري اإلعالنوتستند خطة العمل باألساس على 
 مفاوضات بشأن العربي الوزاري البيانو  ،  19مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته 

في نوفمبر  21 دورته في البيئة شؤون عن المسؤولين العرب الوزراء مجلس عن الصادر المناخ تغير
 المنصوص الدولية زاماتهابالت بالوفاء المتقدمة الدول مطالبة بشأن العربية الرؤى يتضمن و الذي 2009

 ونقل التمويل توفير حيث من كيوتو وبروتوكول األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ اتفاقية عليها في
المناخ وغير ذلك  بتغير المعنية الدولية الحكومية للهيئة الرابع التقييمي القدرات، والتقرير وبناء التكنولوجيا

 ير العربية واإلقليمية والدولية ذات الصلة. من نتائج االجتماعات والتقار 
 المناخ تغير قضايا مع للتعامل المالئمة التدابير التخاذ العربية الدول قدرات وتهدف خطة العمل إلى تعزيز

 التنمية ومتطلبات ينسجم وبما والبيئية واالجتماعية واالقتصادية السياسية من منعكساته يقلل نحو على
 برامج خالل من المناخ تغير تأثيرات لمجابهة االستعداد ، وذلك من خالل  قة العربيةالمنط في المستدامة
 لخفض الدولية الجهود في والمشاركة المناخ تغير مخاطر من التخفيف في الطوعي اإلسهامو ، التكيف

 الالزم لدعما من المتقدمة الدول توفره بما ومداه حجمه يرتبط أن على االتفاقية آليات إطار االنبعاثات في
 تضرر عدم وتأمين والبشرية الطبيعية الموارد على لمحافظةا ، والقدرات وبناء التكنولوجيا ونقل من تمويل
 العربية، الدول في المستدامة التنمية وتيرة تعزيزو ، المناخ تغير العربي بتأثيرات للمواطن المعيشي المستوى

 للتعامل واإلقليمية الوطنية المؤسساتية القدرات وبناء تعزيزو ، لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق ذلك في بما
 الالزم والدولي اإلقليمي التعاون لحفز المواتية الظروف توفير، و الكوارث ومجابهة المناخ تغير قضايا مع

 جملة من انطالق ا األولى األولوية وأعطيت برامج التكيف، تركز خطة العمل علىو  .الوطنية البرامج لمساندة
 المناخ، تغير مع التكيف عن والعشرين الحادي من القرن األول النصف في بديل فال موضوعية، عوامل
 الفعال األثر إلى إضافة العربية، المنطقة في واالقتصادية واالجتماعية الطبيعية البيئة ظروف عن فضال

 تركز فيه الذي الوقت وفي .خالمنا بتغير المرتبطة من المخاطر والحد األرواح إنقاذ في التكيف إلجراءات
 رغم ذات الصلة القطاعات في للتخفيف طوعية برامج فإنها شملت على التكيف، إجراءات علىخطة العمل 

 وتم االحترار العالمي، من الحد في العربية المنطقة في التخفيف إجراءات أثر بمحدودية المسبقة المعرفة
 برامج رئيسة في كإجراءات -مراع وغابات  –النباتي  الغطاء وتنمية المعيشية البيئة تحسين على التركيز
 منافع االنبعاثات وتحقيق لخفض الدولي الجهد في تسهم األغراض مزدوجة إجراءات إلى إضافة التخفيف

  .العربي اإلقليمي الصعيد على
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 قتصاديةاال وآثاره وفهم طبيعته التضرر لقابلية المتكامل على التقييم التكيف خطة عناصر تركز 
 من نموذجين بين التمييزو الكوارث المناخية،  مخاطر من الحدو القطاعات المختلفة،  على واالجتماعية

التكيف  على القدرة زيادة شأنها من األساسية التي البنية تحسين إلى يرمي الذي التكيف التكيف أولهما
 في مباشرة للمساعدة الموجهة التكيف اتبإجراء تتعلق والثانية، التكيف إجراءات نجاح فرص توفير وبالتالي

 المياه المناخ، :القطاعات مندا عد التكيف القدرات. و تغطي برامج تفاديها، وبناء أو األضرار من الحد
السكان  السياحة، والبناء، التشييد االقتصادي، التنوع والغابات، الزراعة الحيوي، واألراضي والتنوع

  .، مع جملة من األنشطة تحت كل منهاةالساحلي والمناطق والبحار عامة،ال الصحة البشرية، والمستوطنات
 القطاعات في تطورها ومعدالت الدفيئة غازات انبعاثات وتقييم على حصر التخفيف خطة عناصر تركز 

 شامل، تنموي إطار في األهداف تكون أنعلى المختلفة،  القطاعات في التخفيف خيارات تقييمو المختلفة، 
أن و الفقر،  من الحد وجهود المستدام االقتصادي والنمو والظروف الوطنية ينسجم وبما بالمرونة تعتتم وأن

 من للتخفيف الطوعية تغطي البرامجو . بشأنها القدرات بناءو صدقيتها ،  من عنها والتحقق اإلبالغ يمكن
 والغابات، الزراعةو  الحيوي، والتنوع واألراضي تشمل المياه القطاعات مندا عد المناخ تغير مخاطر

 . ، مع جملة من األنشطة تحت كل منهاوالبناء التشييدو  النقل،و  الطاقة،و  المستدامة، الصناعةو 
، أما نقل المناخ تغير مجابهة في المرأة مشاركة وتعزيزالبيئي،  الوعي تعزيزوتشمل القضايا التقاطعية 

 التخفيف كل فيما يخصه. التكنولوجيا وبناء القدرات فهي واردة في برامج التكيف و 
 من سنوات، خمس مرحلة كل مرحلتين، على سنوات عشر فترةب  العملخطة  الزمني لتنفيذ حدد اإلطار

قليمية وطنية برامج وأنشطة خالل  الدول من مقدم القدرات وبناء التكنولوجيا ونقل بتمويل مدعمة مشتركة، وا 
 وبروتوكول المناخ تغير بشأن اإلطارية األمم إتفاقية في عليها المنصوص اإللتزامات إطار المتقدمة في

التمويلية  والمؤسسات والدولية واإلقليمية العربية والمنظمات الوطنية المؤسسات من فعالة كيوتو، وبمشاركة
في ل ك اإلعالمية، والمؤسسات المدني، المجتمع ومنظمات الخاص والقطاع والدولية واإلقليمية العربية
 األداء.  في والمرونة والتكامل التنسيق من درجة أعلى تحقيق يكفل بما عمله مجال
 بااللتزامات المتقدمة الدول وفاء إطار في دولي من دعم ساأسا الوطنية النشاطات تمول أن ويتوقع

 من وكذلك . كيوتو وبروتوكول المناخ تغير اإلطارية بشأن المتحدة األمم اتفاقية في عليها المنصوص
 اإلطار فيو  . واالهتمامات النشاطات المصادر وطبيعة بتعدد المتاحة األخرى التمويل لووسائ مصادر
 العربية للمنظمات السنوية الموازنات في 20%قدرها بزيادة تقدر مالية موارد الخطة تنفيذ يتطلب اإلقليمي

 .الصلة ذات المتخصصة
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 العربية، الدول في المناخ لتغير وطنية نلجا الوطني من خالل تشكيل المستوى على  خطة العمل تنفيذ ويتم
 ومنظمات الخاص والقطاع المختصون الخبراء فيها الحكومية يشارك الوطنية األطراف مختلف من تتكون

 في التطوير ومدى القطاعية العمل خطط تنفيذ في التقدم ولى متابعةتتو  الصلة، ذات المدني المجتمع
 .المناخ تغير بشأن الوطنية السياسات

 خطة وأنشطة برامج تنفيذ لمتابعة" المناخ لتغير عربي تنسيقي مجلس"لتشكيفيتم  اإلقليمي ما على المستوىأ
 يمثلهم من أو المناخ لتغير الوطنية اللجان رؤساء من يتكون المناخ، تغير قضايا للتعامل مع العربية العمل
 المناخي والتغير للمناخ الفرعية اللجنة وأعضاء العربية الدول في المناخ لتغير االتصال الوطنية ونقاط
 الصلة، ذات والدولية واإلقليمية العربية المنظمات عن ممثلين إلى باإلضافة العربية، لجامعة الدول التابعة

  .المدني المجتمع ومنظمات الخاص القطاع وممثلين عن
 المنظماتو والدولية،  اإلقليميةو  العربية المنظماتو تحدد خطة العمل األدوار المناطة بكل من الحكومات، و 

 المناخ لتغير العربي التنسيقي الخاص، واإلعالم. وتكلف المجلس القطاعو المدني،  والمجتمع الحكومية غير
 في المناخ لتغير الوطنية اللجانكما تكلف  ،اإلقليمي المستوى على الخطة تنفيذ في العمل تقدم متابعةب

 التنسيقي المجلس دورية إلى تقارير رفعو  الوطني المستوى على المحرز التقدم العربية بمهمة متابعة الدول
 .العربي

وقد أعدت العديد من الدول العربية خطط وبرامج وطنية للتعامل مع قضايا تغير المناخ، يتوقف سير 
  تنفيذها على ما هو متاح من الموارد واإلمكانات.

 2020 الطبيعية الكوارث للحد من مخاطرالعربية االستراتيجية  -ب 
االستراتيجية  2010في ديسمبر  22اعتمد مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته 

  .2012، وأقرتها القمة العربية في دورتها عام 2020الطبيعية الكوارث مخاطر من  العربية للحد
مخاطر تغير من  2007 يتغير المناخالاإلعالن الوزاري العربي حول عليه أكد وتستند االستراتيجية إلى ما 

ين المخاطر وتحسين إدارة أمأن تشتمل برامج التكيف على "اآلليات المناسبة لت يه منإل دعاما و ، المناخ
وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية من خالل استخدام التقنيات المالئمة والنظم المتقدمة للرصد والرقابة 

 االستعداد الكاف لمواجهة الكوارث الناجمة عن تغير المناخ." واالنذار المبكر وكذلك من خالل
بشأن  2008ديسمبر   20في دورته مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة  كما تستند إلى قرار 

طار عمل إ متابعة تنفيذ هداواعتم ،التعاون مع اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارثو التنسيق زيادة أهمية 
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الدول  تهناشدمو  ، عمال مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئةأغو كبند دائم على جدول هيو 
  العربية بإعداد تقارير دورية تصدر كل عامين  حول التقدم المحرز في تنفيذ إطار عمل هيوغو.

مجلس  ما دعا إليهو  2009قرارات القمة العربية األولى للتنمية االقتصادية واالجتماعية وتستند كذلك إلى م
بوضع  ، في ضوء ذلك2009الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة في دورته االستثنائية في مايو 

  إستراتيجية عربية للحد من مخاطر الكوارث.
تركز اإلستراتيجية العربية على المخاطر المركبة التي تهدد الشعوب العربية جراء األخطار الطبيعية أو ما و 

تواجه المنطقة مخاطر متزايدة بفعل النشاط الزلزالي ، حيث بها من أخطار ناتجة عن أنشطة بشريةيتعلق 
والتدهور البيئي وتدهور النظم اإليكولوجية وعدم توافر المياه وضعف الوصول إليها وانعدام األمن الغذائي 

التي  المتطرفةحدة الموجات الناشئة جراء ظاهرة تغير المناخ مثل ارتفاع سطح البحر وشدة و  التأثيراتو 
تنعكس في الفيضانات واألعاصير وموجات الجفاف والتصحر المطولة. وقد أدت كل هذه المخاطر الى 

المعيشة في المناطق الريفية وتغير في اتجاهات الهجرة واالتجاهات الديموغرافية والنمو  سبلعدم استقرار 
فرضها على البنية التحتية وأزمات الحوكمة بما فيها الحضري السريع وغير المخطط له والتحديات التي ي

اإلستراتيجية العربية للحد من مخاطر  تقدمو . الصحة العامة وانتشار األمراض علىالتحديات الناشئة 
في  الطبيعية للمحاور الممكنة لتنفيذ أولويات الحد من مخاطر الكوارثال شام قاونطا رؤية الطبيعية الكوارث

  .2020حلول عام العربية بدول ال
تحقيق انخفاض فعلي ملموس في من  المتوقع أن ينتج عن اإلستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث و 

 دولخسائر الكوارث من أرواح وممتلكات على المستوى االجتماعي واالقتصادي والبيئي في مجتمعات و 
 المنطقة العربية.

ستراتيجية العربية بناءا  على األهداف اإلستراتيجية إلطار عمل إللالرئيسية الخمسة تم تطوير المحاور وقد 
وخبرات المؤسسات اإلقليمية  ،هيوغو وأولويات عمله ونتائج المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث

والنتائج المحورية للتقارير الوطنية بشأن  ،األخرى في صياغة استراتيجيات بشأن الحد من مخاطر الكوارث
لعام  العربي وكذلك التقرير اإلقليمي ،لمحرز في إطار عمل هيوغو والتي استكملتها الدول العربيةالتقدم ا
االلتزام بمنهج شامل ومتكامل للحد من مخاطر الكوارث في مختلف  الخمسة المحاور وتشمل. 2009

ة القدرة على المجابه بناءو ، الطبيعية بناء القدرات الالزمة لتحديد ورصد وتقييم مخاطر الكوارثو ، القطاعات
فيما يتعلق بإدارة مخاطر الكوارث على  لةءالمساتحسين و ، والبحث والتدريب توعيةمن خالل المعرفة وال

دراج الحد من مخاطر الكوارث في خطط وعمليات االستجابة ، و ةواالقليمي ةوالوطني ةالمحلي ةصعداأل ا 
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شامال ما سيتم تنفيذه من  التنفيذ الرئيسيةحاور ممل لبرنامج عتطوير وقد تم . للطوارئ واالستعداد والتعافي
أنشطة بالتنسيق والتشاور بين الدول العربية والمنظمات العربية واإلقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني 

وتم اعتماده من مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته اإلستثنائية في ذات العالقة 
 .2014يونيو 

يعتمد التنفيذ الفعال لإلستراتيجية العربية على الترتيبات المؤسسية وتوافر القدرات والموارد الالزمة على و 
وتشجع جامعة الدول  ،التمويل التحدي الرئيسي ويمثل المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية والمحلية.

% من التمويل 1ة الناشئة لتخصيص على األقل العربية الدول األعضاء على الوفاء بااللتزامات العالمي
 لمساعدات التنموية لتدابير الحد من مخاطر الكوارث.االوطني للتنمية و 

عقد  الكوارث مخاطر بتنظيم مشترك من جامعة الدول العربية ومكتب األمم المتحدة للحد من  وقد تم
-8في مدينة القاهرة في الفترة  الكوارث مخاطر من للحد نداييس إطار تنفيذ حول العربية المنطقة إجتماع

الكوارث مخاطر الستراتيجية العربية للحد من اإجراء تحديث سيتم على ضوء نتائجه ، و 2015نوفمبر  10
 وبرنامج عملها.

لحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، يتوقف لوطنية  عمل وقد أعدت العديد من الدول العربية خطط وبرامج
 و متاح من الموارد واإلمكانات.سير تنفيذها على ما ه

 من األجندة التنموية:  التحديات والفرص 13إنجاز الهدف ثالثا 
 التحديات 1.3

في ظل ظروف وتحديات صعبة تعيشها المنطقة  2015يأتي اعتماد أجندة التنمية المستدامة لما بعد 
وأمنيا بحيث يصعب رسم معالمها  سياسياو اجتماعيا واقتصاديا التحديات متداخلة ومتشابكة هذه العربية. و 

 بدقة، كما تتحكم فيها اعتبارات عدة. 
 التنموية لأللفيةهداف األتأخر تحقيق معظم  -أ
، نجد 17بأهدافها  2030في حين وافقت الدول العربية مع دول العالم على أجندة التنمية المستدامة لعام و 

، التنموية لأللفيةهداف األالعالم في تحقيق معظم  متأخرة عن باقي أقاليمالمنطقة العربية، في مجملها، 
ن تباين    من دولة ألخرى.التقدم المحرز وا 

 على العربية دولال تسير، اليوم في$  1.25 فقرحد  تحت يعيشون الذين السكان نسبة بتخفيض يتعلق فيما
 الفقر خطوط تحت نيعيشو  الذين السكان نسبة إلى النظر عند الحال هو ليس هذا ولكن. الصحيح الطريق
 العربية الدول في ، 21، في متوسط العقد األول من القرن الفقريبلغ معدل  ذلك، على وعالوة. الوطنية
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 العربي المشرق في الفقر معدل كما يبلغ. المنطقة في المعدل ضعف من يقرب ما % وهو 36 نموا األقل
 كبير بشكل العربية المنطقة في الفقر ركزيتو  %. 7 البالغ العربي المغربوهذا ضعف معدله في  %،  19
 الكاملة العمالة مؤشرات في أقاليم العالم األخرى  عن متخلفة العربية المنطقةكما تعد . الريفية المناطق في

 .والشباب للنساء بالنسبة خاصة والالئقة، والمنتجة
ن تفاوت  دائياالبت التعليم تعميم تحقيق نحو تحسنا في مجملهاالعربية  المنطقة وشهدت من دولة  النجاح وا 
 بعضكما شهدت  تواجه العديد من الدول تحتاج إلى تغيير المسار. كبيرة تحديات هناك تزال الو . ألخرى
 غير االبتدائية المدرسة سن في األطفال من % 60 من أكثر كانو  .المؤشرات بعض في اتراجع الدول

 . الفتيات من المنطقة في بالمدارس الملتحقين
 على الحصول في النوع اإلجتماعي بين التفاوت على القضاء في كبيرا تقدما العربية البلدان معظم ققتح

 ضد تميز التي القوانين من العديد إصالح أيضا المنطقة شهدت. و االبتدائية المرحلة في وخاصة التعليم،
 حتى يتم لمإال إنه  .العامة اةالحي في نمشاركته زيادة وضمان نلحمايته جديدة قوانين سن تم كما المرأة،
 مشاركةفما زالت . والسياسية االقتصادية المشاركة من المزيد إلى للمرأة التعليمية اإلنجازات ترجمة اآلن
  مقارنة بأقاليم العالم األخرى. للغاية ةمحدود الوطنية البرلمانات في السياسي والتمثيل العمل قوة في المرأة

 عوم الماضيين العقدين خالل العربية المنطقة في كبير بشكل الخامسة سن وند الوفيات معدالت انخفضت
 وفيات معدلوخفض  لأللفية اإلنمائي الهدف لتحقيق الصحيح المسار على ليست العربية المنطقةف ذلك،

دول عربية  عدة حافظت .2015 عام بحلول حية والدة 1000 لكل 28 إلى الخامسة سن دون األطفال
هنالك دول  أن حين في اتقدم اآلخر بعضال قحق و . األمهات وفيات لمعدل منخفضة مستويات على

في  األمهات وفيات معدل. وفي بعض الدول يتضاعف اإلطالق على معدومة أو قليلة إنجازات شهدت
 .العاصمة في المعدل مرات خمس من أكثر الريف

 بدرجات والسل والمالريا اإليدز/  ةالبشري المناعة نقص فيروس انتشار من الحد على مكاسب حققتت
 امنخفضمازال  اإليدز/  البشرية المناعة نقص فيروس انتشار إن من الرغم علىو . العربية الدول في متفاوتة
 .االزدياد في آخذقابلية التضرر عالية نظرا ألن الوباء و  لمخاطرالدول، إال إن ا في نسبيا

التخلص من المواد المستنفدة خاصة في  .اإلستدامة البيئية قتحقي نحو شئ من التقدم نوعا ما  إحراز مت
% من  87نحو تمتع 2011وفي عام . المناطق البرية والبحرية المحمية وفي زيادة عددلطبقة األوزون، 

 ذلك يقل عن المتوسط العالمي المحقق. إال إن  بمصادر محسنة من مياه الشرب المنطقة العربيةسكان 
صرف % على التوالي. أما  نسبة السكان الذين يتمتعوا ب 77% و 93حضر والريف وتبلغ النسبة في ال
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 ضاخف% على التوالي. ولم يحدث ان 69% و 93%، وفي الحضر والريف  83محسن فقد بلغت  صحي
، وقد يكون زاد في نسبة سكان المناطق الحضرية الذين يعيشون فى األحياء الفقيرة المتخلفة في  ملموس

   بعض الدول.
 الفرد نصيب ، بل إنخفضت حيث نقصنتظاماال عدمب المنطقة إلى الرسمية اإلنمائية المساعدة إتسمت
 التسعينات من القرن الماضي.   أوائل في عنه   21أواخر العقد األول من القرن  فيمنها  الحقيقي

 
 
 
 من والساماأل غياب -ب

من لألغياب و غير مسبوق في الزمن الحديث، ، أكثر من أي وقت مضى وعلى نح المنطقة العربيةتشهد 
كما زادت أعداد الالجئين  .االضطرابات األمنيةالمسلحة و  النزاعاتو إلرهاب والصراعات لوتغول ، والسام

إلى دول الجوار وخارج المنطقة على نحو يصعب تصوره. وتعتبر سورية والصومال من أكثر ثالث دول 
مليون الجئ  1.1مليون الجئ سوري و 3.9 2014ين )في نهاية على مستوى العالم في أعداد الالجئ

صومالي (. ويؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى تدهور وتقويض ما تم إنجازه من تنمية ، ويشكل تهديدا كبيرا 
متوسط معدل نمو الناتج المحلي  قد بلغ للبيئة، كما يحد من فرص التنمية ويؤدي إلى تباطؤ النمو. و

سجل نموا  سلبيا  في و % ، 1.5 نحو 2014طقة العربية من حيث القيمة الحقيقية لعام اإلجمالي  في المن
والبد من تضافر الجهود للتوصل إلى حلول سلمية لألوضاع واألزمات في دول الدول محل الصراعات. 

 المنطقة بما يحافظ على كياناتها ومؤسساتها ويصون مقدرات شعوبها  ويعيد إليها األمن واإلستقرار.
 الفرص 2.3

  تزامن التوافق الدولي بشأن عدة أجندات دولية -أ
تشكل مسار التنمية والتقدم والنمو  مهمة أجنداتتوافق دولي بشأن عدة التوصل إلى  2015عام  يشهد

. فقد اعتمد المؤتمر الدولي الثالث للحد من مخاطر الكوارث 2015لدول وشعوب العالم لما بعد 
، واعتمد  2015 لما بعد إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث( 2015مارس  18 –14)سنداي/اليابان 

خطة عمل أديس أبابا  ( 2015يوليو  16 – 13المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية ) اديس أبابا/إثيوبيا 
 29 – 27) مقر األمم المتحدة نيويورك  التنمية المستدامة، واعتمدت قمة  2015تمويل التنمية لما بعد ل

،  ومن المتوقع أن يعتمد مؤتمر األطراف في  2030لعام أجندة التنمية المستدامة (  2015سبتمبر 
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نوفمبر  30 التي تعقد في باريس في الفترة  21في دورته  المناختغير بشأن إتفاقية االمم المتحدة اإلطارية 
يها ولها القوة القانونية في إطار بروتوكول، صك قانوني آخر أو النتائج المتفق عل 2015ديسمبر  11إلى 

 .  2020المناخ تطبق على جميع األطراف اعتبارا من تغير بشأن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
قليمي بين وفود  2015  عام بعد ماتزامن التفاوض حول أجندات  أدىو  وما تم من تنسيق وتشاور وطني وا 

مخاطر تغير المناخ وكذا ما ة إلى تغير المنظور بشأن إعتبار المشاركة في المفاوضات األربعالعربية الدول 
 تعمل التي االقتصادات تصيب يؤدي إليه من زيادة وتيرة األحداث المناخية المتطرفة صدمات خارجية

 الخطر عوامل على تدل رھمظا إلي ما ينجم عنه من مخاطر على أنها وأصبح ينظر طبيعي، بشكل  
 التنمية دافھأ تحقيق يمكن ال اليقين بأنه منوأصبح . التنمية وممارسات تاألساسية الكامنة في سياسا

 ن إدارة المخاطرأو  .متطرفةمناخية تغير المناخ وما ينجم عنه من أحداث  مخاطر إدارة دون المستدامة
 الفرص واغتنام نةھالرا التحديات لمواجهة جزءا ال يتجزأ من عملية التنمية المستدامة يجب أن تكون

جديدة  مخاطر تراكم منع الحالية إلى المخاطر من الحد فكرة السياسات واإلجراءات تتخطى وأن، محتملةال
  .وبناء قدرة الدول والمجتمعات على مجابهة تلك المخاطر

 لتحقيق قدر كبير من الترابط، كبيرة فرصة يعد  2015 عام بعد ما أجنداتبين  التزامن ذاھ أن شك وال
بينها في التنفيذ والمتابعة على كافة المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية فيما  والتناسق والتعزيز

، وخاصة من خالل تعزيز التنسيق والتعاون بين األطر المؤسسية القائمة،  واالستفادة بشكل فعال والدولية 
ترابط وتداخل تقاطع و كما أن هناك من وسائل التنفيذ المتاحة من تمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات. 

تنفيذ كل منها على حدة.  ضه مباشر واآلخر غير مباشر بحيث يصعبعب 17وتشابك بين األهداف 
وهكذا بالنسبة  15و 14و 11و 9و 6و 5و 4و 3و 2يتقاطع مباشرة مع كل من األهداف  17فالهدف 
 هداف.لباقي األ

، أنه بالرغم من اإلشارة في ديباجتها 2030م أنه من الواضح من وثيقة أجندة التنمية المستدامة لعا إال
 والقدرات المتباينة ولكن المشتركة المسؤوليةبشأن  من إعالن ريو حول البيئة والتنمية 7مرتين إلى مبدأ 

للدول النامية لدعم  فإنه ال يوجد تمويل ملموس تتيحه الدول المتقدمة وجهات التمويل الدولية المتفاوتة،
، وتعتمد األجندة إلى حد كبير على موارد وطنية عامة وخاصة، ودعم مقدم من الدول قدرتها على التنفيذ

المتقدمة وجهات التمويل الدولية  لبناء القدرات الوطنية لتنمية الموارد الوطنية بما في ذلك اإلصالح 
دامة ، الضريبي وتطوير نظم للحماية االجتماعية واالستثمار في بنية تحتية قادرة على الصمود ومست
التي لم  واكتساب القدرة على تحمل الدين في األجل الطويل وغيره، تكملها المساعدات اإلنمائية الرسمية
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، والشراكات بين دخل القومي اإلجمالي% من ال 0.7وهو بلوغ  1970تحقق حتى اآلن هدفها المعلن في 
اون ما بين دول الجنوب. التمويل أصحاب المصلحة المتعددين بما في ذلك القطاعين العام والخاص، والتع

بواقع  2020لمناخ فيما بعد لاألخضر صندوق الالوحيد المشار إليه بأرقام  هو التمويل المتوقع من خالل 
مليار دوالر سنويا والمخصص أصال للتخفيف من اإلنبعاثات والذي أعلن مجلس إدارته أن التمويل  100

. ذاته 13ويتناقض ذلك ما هو منصوص عليه في الهدف  خفيفلتكيف والتنشطة االمتاح سيكون مناصفة أل
مع ذلك فإنها و  ،محدودة وغير واضحة 2030ويعني ذلك أن وسائل التنفيذ في أجندة التنمية المستدامة لعام 

متاحة للمستعد والحاضر. مما يعني أن الدول المستعدة بالسياسات والخطط والبرامج واألنشطة ستكون قادرة 
تفاوض الجيد أن تصل وتحصل على إحتياجاتها من التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات من خالل ال

لما بعد  خرى المتفق عليهابل أيضا األجندات األ 2030ة لعام ليس فقط لتنفيذ أجندة التنمية المستدام
  .ش واضحة وجلية للعياني، وتجربة بنغالد2015

 لتنمية المستدامةاألمم المتحدة لومات العربية قمةحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحك -ب
قمة األمم المتحدة للتنمية  المشاركة في  ترأس عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات العربية الوفود العربية

. وهذه نقطة 2030اإللتزام السياسي بأجندة التنمية المستدامة لعام . وحضورهم الشخصي يعني المستدامة
من وقيادة سياسة فاعلة  ، ب البناء عليها. ومن المهم أن يتبع اإللتزام السياسي إرادة سياسيةيج هامةبداية 

، أولوية وطنية 13جانب رؤساء الدول والحكومات لجعل أجندة التنمية المستدامة بأهدافها بما فيها الهدف 
لبلورة رؤية قاعدة مؤسسية مفعلة  وتطويربما في ذلك من خالل الميزانية العامة للدولة،  توفير الدعم الالزمو 

 البشرية والقدرات الخبراتو  التقنية المهارات وخاصة من خالل تعزيز القدرات لتوفير ،لتنفيذلمحددة 
والتوسع في الال مركزية  ،اللوائحالسياسات والقوانين و  إلنفاذ الهياكل المؤسسية وتنمية ،والمالية اللوجستيةو 

يتم  لضمان أن على نحو أفضل وكذا المحلية الهيئات الوطنية بين ؤولياتاألدوار والمس مع أهمية تحديد
بالسلطات  انتهاء  ا  من المستوى المحلي أي المجتمعي و  اء  بتداإلة، ءتعزز المسا، بصورة شاملة وفعالةالتنفيذ 

بعد  في إطار من التنسيق والتعاون مع األجندات األخرى لماالقرار، وذلك  يالمحلية والوطنية أي متخذ
2015  . 
 دور فئات المجتمعرابعا 

أحدا يخلف لن الركب والتي تنص أن ،  2030أجندة التنمية المستدامة لعام  اإلنسان المواطن هو محور
، وستنفذ بما يعود بالنفع على الجميع لصالح الجيل الحاضر واألجيال المقبلة، وبالتالي يجب أن يكون  وراءه

ن كانت  الدولالتنفيذ. فاإلنسان المواطن دور فاعل في   هذه فإن ،تنفيذها  عن عام بوجه المسؤولة هيوا 
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يمكن، من  وفئات المجتمع. ففئات المجتمع بإختالفهاالحكومات  بين مشتركةأن تكون  يجب المسؤولية
 لسياساتوا فقومآزرة، أن تقوم بدور محوري في التنفيذ، على نحو يتسق ويت دعمخالل ما تقدمه من 

 . الوطنية واألنظمة والقوانين
 ونشرالوعي  تعزيز في المساهمةبدور هام في  قومت أنيمكن  المجتمعية والمنظمات المدني لمجتمعا 1.4
 مخاطرال إدارة في جامعة طريقة اتباعتغير المناخ واألحداث المناخية المتطرفة، ب مخاطرمن  الوقاية ثقافة
 المحلية المجتمعات إلى الدعم تقديمه، وخاصة بشأن ئاتف بين فيما التآزر أوجه وتعزز كله المجتمع تشمل

 ومجابهة هذه المخاطر.  الصمود على القدرة الكتسابها 
تغير المناخ واألحداث مخاطر فأخذه هذا المجال،  رائدة في ممكن أن يكون قوة القطاع الخاص 2.4

القدرة على  ويعزز التنافسية عمالمناخية المتطرفة بعين اإلعتبار في عمله يحقق استدامة اإلستثمار ويد
قدرة شركات التوريد الصغيرة وغيرها من الشركاء على مجابهة  من يحسنأن  يمكنه . كما المجابهةالصمود و 
ضمن المسؤولية اإلجتماعية للقطاع مكنه وكذلك يبالتالي.  هاألمر الذي يحقق مصلحت تغير المناخ مخاطر
 . واألحداث المناخية المتطرفة تغير المناخإلدارة مخاطر  تطوير شراكات مع المجتمع المدنيالخاص 

القائم  البحث العلمي والتقنيالقيام ب يمكنها والبحثية العلمية والشبكات المراكزو  األكاديمية ألوساطا 3.4
قابلية و  األخطار ورسم خرائط، البالد التي تهدد لتأثيرات تغير المناخأفضل  فهمتحقيق لعلى األدلة 

 ذلك في بما المخاطر، هذه وسيناريوهات مخاطرزيادة الفي  المساهمة العوامل على التركيزو  ،التضرر
المعارف  استخدام وتشجيع، الوطنية الكفاءات تعزيز، و والطويل المتوسط األجلين في المستجدة المخاطر
وتعزيز التنسيق والتعاون بين ، ومحليا   ووطنيا   إقليميا   للتطبيق القابلة البحوث وزيادة ،علميا المختبرة التقليدية

 عمل ودعم من جهة أخرى،المراكز العلمية داخل المنطقة العربية من جهه وبينها والمراكز البحثية العالمية 
 إلى أن تستند القراراتصناع القرار لضمان بين العلماء و وبناء أواصر الثقة ،  المحلية والسلطات المجتمعات

  .ةالعلمية المتاح أفضل األدلة
 في في المساهمة المحليوخاصة على المستوى  وشامل فعال دورب تقوم أنيمكن  اإلعام وسائل 4.4
 مخاطر تغير المناخ  بشأن حساسة وغير دقيقة معلومات ونشر الجمهور، لدى والفهم الوعي إذكاء

 الدعم وتقديم ل،المتناو  في ويكون ويسهل فهمه وشفاف بسيط نحو على وذلك ،واألحداث المناخية المتطرفة
 وتشجيع والممتلكات وسبل العيش، لألرواح المنقذة الوقائية والتدابير المبكر اإلنذار لنظم االقتضاء حسب
  للحد من مخاطر تغير المناخ. المجتمعية والمشاركة الوقاية ثقافة
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تغير  مخاطر نم الحد في المساهمة ، التغيير عوامل من، وهم لهمأن يتاح  ينبغي والشباب ألطفالا 4.4
، فهم أيضا لهم شيوخلل. كذلك الحال بالنسبة التعليمية والمناهج الوطنية والممارسات للتشريعات وفقا   المناخ،

، يمكن االستفادة منها في بثمن تقدر ال مصادر شكلما ي والحكمة والمهارات المعرفة من دور هام، فلديهم
 تشريعاتال سن خالل من أساسي أيضا دور الوطنية للبرلماناتتغير المناخ. كما أن  مخاطر من لحدا

إدراك بهدف ، شركاء جددوالبد من جذب  .الفعال التنفيذ أجل من المساءلة ضمانو  الميزانيات واعتماد
 والسيما، في مجابهة المخاطرالمشاركة و  أكثر قابلية للمساءلة جعلها، و  تغيير السلوكياتو  المخاطر

  .المهنيةالجمعيات و  المؤسسات المالية
، على تغير المناخ واألحداث المناخية التطرفةإن تعزيز الوعي والمعرفة  بالحد من مخاطر خالصة القول 

"العمل ' إلى واإلدراك لتوليد اإللتزام والتحول من 'الوعي، هو المفتاح فئات المجتمعجميع المستويات لجميع 
 .، ومن أقدر على ذلك من المرأةوالتنفيذ"

 خامسا دور المرأة
تأثيرات تغير المناخ ليست محايدة بين النوع االجتماعي، فهي متباينة على كل من الرجال كما سبق القول، 

والنساء. فعدم المساواة بين النوع االجتماعي، والتي ال تزال قائمة في مختلف مجاالت الحياة في مختلف 
المناخ وتحد من قدرتهن على التكيف ، الذي  البلدان العربية، تزيد من قابلية تضرر النساء من مخاطر تغير
  بدوره  يؤدي إلى مزيد من عدم المساواة بين النساء والرجال.

، إذا تم تمكينها، وتم إعدادها وبناء قدراتها على نحو  عيستطفهي تة، عاجز  ةضحي مجرد تسيل،  المرأةلكن 
 فاعاقويا و  اعنصر ن و كتلمجتمع أن في ا ادورهكونها جزءا من قوة العمل، وبحكم بحكم جيد،  يمكنها 

على و  فئات المجتمعلجميع  تغير المناخ واألحداث المناخية التطرفةلحد من مخاطر ل للتغيير اإليجابي
. ولن يتأتى ذلك من فراغ ""العمل والتنفيذ' إلى واإلدراك توليد اإللتزام والتحول من 'الوعيو  جميع المستويات،

  جميع المستويات.وضع السياسات على صنع القرار و  في لبنحو فعا المرأةبمشاركة بل 
 صنع القرارلمرأة في لفعالة مشاركة  1.5

تمثيل جيد للنوع  مشاركة فعالة للمرأة في صنع القرار، ويتأتى ذلك من خالل بداية يجب أن يكون هنالك
ية وأجندة التنمية االجتماعي ضمن كل األطر المعنية بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث الطبيع

على ، والرجل المرأة ن لكل من و كحتى يالوطني  و على المستويين اإلقليمي العربي 2030المستدامة لعام 
، بناء القدرات، و تأثيرات السلبيةالبشأن مجابهة  المعلومات والتشارك في ،في الفهم فرصة متساوية حد سواء،

رسم وتنفيذ في  والمشاركة ، المخاطرلمجابهة  نولوجياوالموارد والتك المعرفة والتوعية الحصول علىو 
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قرارو  ،السياسات والبرامج والمبادرات اعتبارات  إدماجتراعي  التخفيفو  التكيفأنشطة  تدابير فعالة لتنفيذ ا 
، بأن يشمل اإلقليمي المستوىيكون ذلك على تستفيد منها المرأة والرجل على حد سواء. النوع االجتماعي 

، والجهة اإلقليمية العربية المعنية بالحد من المناخ تغيراإلقليمية العربية المعنية ب الجهة كل من ليتشك
مع وجود )  2030مخاطر الكوارث الطبيعية، والجهة اإلقليمية العربية المعنية بأجندة التنمية المستدامة لعام 

وخبير متخصص في شؤون  ،أة العربيةمنظمة المر ( آلية إقليمية تعزز التنسيق والتعاون بين الجهات الثالثة
ممثل عن الجهة الوطنية المعنية ، وأن تشمل الوفود العربية المشاركة النوع االجتماعي   والتنمية المستدامة

كما يجب أن يشمل تشكيل المجموعة التفاوضية العربية بشان تغير المناخ منظمة المرأة العربية وأن بالمرأة. 
 للمرأة. اركة تمثيالتضم الوفود العربية المش

، واللجان الوطنية المناخ لتغير وطنيةال لجانكل من ال ليتشكأن يشمل ، بالوطني المستوىيكون ذلك على 
 في  2030للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، واللجان الوطنية المعنية بأجندة التنمية المستدامة لعام 

ممثل عن الجهة الوطنية  ،(والتعاون بين الجهات الثالثة مع وجود آلية وطنية تعزز التنسيق) العربية الدول
خبير متخصص في شؤون النوع االجتماعي   والتنمية  نيالمختص الخبراءوأن يشارك ضمن  ،المعنية بالمرأة
 المستدامة. 

 ،تنفيذية، شعبية و ويستتبع ذلك، بطبيعة الحال، تمثيل فعال للمرأة على كافة مستويات التنظيمات المحلية
واألحداث المناخية المتطرفة التعامل مع قضايا تغير المناخ  لسياسات وبرامج ومبادراتألن التنفيذ الناجح 

 يبدأ محليا. 
أن يسبقه ويتزامن معه إنجاز الهدف  13وبديهي يتطلب إنجاح إدماج منظور النوع االجتماعي في الهدف 

فعالة في  ةقياد أن تكون المرأة حتى تستطيع الخامس من أجندة التنمية المستدامة بشأن تمكين المرأة،
جميع المجاالت، وخاصة في الحصول على الموارد، والفرص لتحسين تغير المناخ في  مجابهة مخاطر

 . وتنويع سبل العيش، والمشاركة في صنع القرار والممارسات السياسية
 مخاطر تغير المناخلحد من لمرأة لمميزة لمجابهة  2.5

تغير المناخ وفقا للنوع االجتماعي ، ال بد من إدراك أن بناء القدرة تأثيرات  لمجابهة التكيف  عند النظر إلىو 
على المجابهة يتطلب نوعين من إجراءات التكيف، إجراءات تهدف إلى ضبط وحماية النظم المعيشية من 

جراءات تركز على الحد من الدوافع الكامنة وراء ق ابلية التضرر من تغير تأثيرات محددة لتغير المناخ، وا 
هذا يعني أن التأثيرات المناخ تبعا للنوع االجتماعي بسبب عدم المساواة في الوصول، والفرص، والمشاركة. 
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المتباينة لتغير المناخ وفقا للنوع االجتماعي ، واألدوار التي يلعبها الرجال والنساء لمجابهة تغير المناخ، 
 المحلية.  هااقاتدراستها ومعالجتها في سيأن تتم يجب 

متوقعة. التلعب النساء في معظم الدول العربية دورا رئيسيا في تكيف األسر مع الصدمات المناخية غير و 
فمعرفتهن بالنظم اإليكولوجية، والمهارات والقدرات، والشبكات االجتماعية ومنظمات المجتمع تساعد 

 ها.واالستجابة على نحو فعال لمخاطر  طرة،الخالمناخية المجتمعات على التخفيف من الظروف واألحداث 
تفهم على على اختالف نوعيتها،  المجتمعات المحليةالمرأة، وخاصة في تدريب لوالبد من حمالت مستمرة 

شبكات من النساء وأصحاب المصلحة المحليين ، وتكوين المناخية المتطرفة تغير المناخ واألحداث مخاطر 
االجتماعي، وكيفية إدارة المخاطر، نوع المصنفة حسب  ابلية التضرر قتقييم مبادرات للتصميم وتنفيذ 
مع إيجاد وسائل مبتكرة   .العيش لكسب بديلة وسائلوخاصة تأمين  نلمجتمعه التعافيخطط ووضع وتنفيذ 

 اإلنذار المبكر. تعليماتلذوات التعليم المتدني أو غير الملمات بالقراءة والكتابة   النساءلضمان استجابة 
فهن بحكم ، والمجتمعات الريفيةوتمكين النساء الريفيات ليس فقط أساسيا لتحقيق رفاهية األفراد واألسر 

وحل معضلة  تعزيز التنمية الزراعية المستدامةعامال رئيسيا في  نيعتبر  مشاركتهن في قوة العمل الزراعية
 كميات أقل من المياه معيمكن كيف  ،للمنطقة العربية هو التحدي الحقيقيوهذا  .الجفاف" معالعيش " تعلم

 العربية.المنطقة تحسين األمن الغذائي وتوفير حياة كريمة صحية الئقة لسكان  هشةبيئية  نظمواألرض و 
إجراءات أفضل للتعامل مع الجفاف وتحقيق درجة أعلى من األمن وتنفيذ اتخاذ ويتأتى ذلك من خالل 
التي  الجفافلمجابهة  متكاملةالوالسياسات  ستراتيجياتاالذ ، من خالل وضع وتنفيالمائي واألمن الغذائي

 اتشراكوبناء  ،نظم اإلنذار المبكر ريتطو و  ،قابلية التضررو  مخاطر الجفاف تقييم وتحديدتعتمد على 
االستعداد على والفئات المهمشة الهشة وخاصة المرأة  لمساعدة المجتمعات المحلية لجفافلمجابهة ا وطنية

اإلدارة ، و المقاومة للجفاف األصنافو  استخدام المحاصيلب سبل العيش على اتهتأثير وتحييد ف موجات الجفال
 التعويضاتوبرامج  التأمين وبرامج األمان من خالل شبكاتو  ،إنتاجية المياه تحسين و المستدامة للمياه

 أثبتت معرفة المرأةية المجتمعات الرعوية واألراضي الهامشوفي  .وغيرهاالمشاريع الصغيرة  تمويلو  الخاصة
 ات.المجتمعبقاء على الطبيعية  فعاليتها في ال الموارد ومسؤولياتها في إدارة

التي  الخيارات والقرارات ويمكن أن تتخذ، لاستخدام المنزليالمياه والقيم على  المرأة هي المسؤولةكما إن 
على التكيف وتطبيق  ةفي الريف قادر رأة الم. و استخدام المياه كفاءة وفعالية بشكل كبير منيمكن أن تزيد 

 . بديلة مستدامة للصرف الصحي تقنياتأساليب جديدة ومتطورة لترشيد استخدام المياه، واستخدام 
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أكثر قدرة  المدن العربيةيمكن للمرأة بصفتها المظلة الحامية لألسرة أن تقوم بدور فاعل ومحوري في جعل 
خ واألحداث المناخية المتطرفة من خالل المشاركة الفاعلة في على الصمود أمام تأثيرات تغير المنا

كقوة عاملة في اإلدارات المحلية بما في ذلك إدارة في المجالس المحلية و ووجودها ، المنظمات المجتمعية
بين القطاعين  شراكات فعالة في إطاراإلجراءات جملة من  تنفيذويتأتى ذلك من خالل   متابعة األحياء. 

التخطيط الحضري،  االستمرار في تحسين تشمل ىاألولالمجموعة . المدني لخاص والمجتمعوا العام
 محليةمبادرات و  برامج حضريةوتطوير ، المعيشية للفقراء الظروف تحسينو  تقديم الخدمات،بالنهوض و 

نفاذ الفسادن والحد م، العربيةمدن للالوظيفية  الكفاءة متعددة التي تحدال يةقطاعال لعوائقا لمعالجة جريئة ، وا 
 ،الخطر مناطق بعيدا عن بأسعار معقولةإجتماعي  سكانإ، وتطوير وكودات البناءتقسيم المناطق أنظمة 
في  الستخدامه بسيط بناءقانون  لتطوير حاجة ملحة، كما أن هناك حيازة األراضية لعادل سياسة وضمان
فضال عن  ،قل يكون آمنايمكن منعه فعلى األفطالما ال  التجربة الهندية() رسميالغير العشوائي  البناء

في  والمستوطنات المبانيواستخدام  تشكيل العلم والفن فياستخدام  التي تعني العمارة الخضراء تعزيز مبدأ
 ،على البيئة اآلثار السلبية وتقللموارد تحقق االستخدام األمثل للبحيث  المحيطة مع البيئةوافق توئام و 
المنطقة  في جميع أنحاءوهناك نماذج لذلك  الخضراء للهندسة المعمارية اجيد مثاال يةالعرب العمارةوتعتبر 
 توفيروتشمل ، المناخ لمخاطر على وجه التحديدفموجهة  جراءاتاإل المجموعة الثانية منأما  العربية.
 مخاطرال ذلك )بما في قابلية التضررتقييم مدى و ، مراقبة المخاطرو  لتحديد وتقييم اإلنذار المبكر أنظمة

 خيارات تحديدو ، المناخأخطار لمخاطر المناطق المعرضة و  البنية التحتية الحيوية لتحديد( متعددةال
جراء و  ،جابهةالم   .للمجابهة محددة تدابير فوائد وتكاليف بينمقارنة ا 

  العيش سبل لتنويع فرصةتتعرض لمخاطر تغير المناخ فإنها في نفس الوقت تمثل  لسياحةابالرغم من أن 
 ةيالثقاففأكثر مجاالت السياحة تأثرا بتغير المناخ هي السياحة  .المناخ تغير لمخاطر التعرض من والحد

 في تطلب التكيفي العالجية. وو  ةالديني ةالسياحهي  المناخ بتغير تأثراواألقل  .الطبيعةية والمهتمة بوالترفيه
 استخدامتخطيط و  الثقافي، والتراث الطبيعية البيئات حمايةو  المياه، دارةإل تدابيراتخاذ  السياحة قطاع

دارةو  ،للمخاطر التعرضللحد من قابلية  األراضي  المبانيتحصين و  اإلخالء، وخطط الكوارث مخاطر ا 
البد من  كما .واحل والشواطئالس تآكلالحد من و  ،ةالمتطرفاألحداث المناخية  أمام لصمودل والجديدة القائمة

، في مجاالت ال تهتم بالمناخ الخارجي مثل الهشة الطبيعية المواردة بعيدا عن ياحالس لتوسيعاإلتجاه 
السياحة الريفية والصحراوية و  المؤتمرات،العالجية وفتح مجاالت جديدة وخاصة سياحة و  ةالديني السياحة

من المرأة عمل لكل  فرص يوفرمجاالته  تنويعوتطبيق تدابير استدامة قطاع السياحة و . وسياحة المغامرات
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دخلهم ويبقي وينمي الصناعات الحرفية واليدوية التي  مصادر تنوع ويزيد من والرجل من الشرائح العليا للدنيا
 . معظم عمالتها من النساء

حيثما تختلف األدوار في المنزل، والعمل، والمجتمع.  الطاقةسياسات بالرجل بشكل مختلف المرأة و تتأثر 
قصوى للمرأة والنظر في الخيارات المتاحة لتحسين الهمية األت الطاقة ذات من المهم التعرف على خدماو 

ت األساسية في االستهالك تتخذ القراراهي التي المرأة  ويجب عدم إغفال  إنكفاءة وفعالية هذه الخدمات. 
ذا تم تزويدو  .المنزلي رشيد تبالمعلومات والممارسات الجيدة، فإنها يمكن أن تلعب دورا أساسيا في ها ا 

تعليم استخدام األجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، و وبالتالي الحد من االنبعاثات عن طريق  الطاقةاستخدام 
 التحول في مؤثرةو  فاعلة تكون أن للمرأة نكما يمكستخدام الطاقة. الالسلوك األخضر  ا ومن حولهاأبنائه
فضال عن إنه   .المحلي والمستوى سرةاألعلى مستوى  وخاصة ، المتجددة وتقنيات الطاقة مصادر إلى

 الطاقة تكنولوجيا تصميممرحلة  خالل قيمة معلومات تقدم أن واحتياجات معرفةيمكنها بما لديها من 
  .وكفاءتها فعاليتها زيتعز ل المنزلية،

ائل االحتياجات المتباينة للمرأة والرجل في وسبعتراف قدرات المسؤولين وصناع القرار لإليجب تعزيز كما 
جهود وبالتالي مزيد من ال ها على استخدامالمرأة شجع سيمريحة الوسائل النقل العام توفير  ، وأنالنقل

  غازات الدفيئة.انبعاثات خفض ل
، كبار السن واألطفالالمرضى و  رعايةعن المسؤولة وهي داخل األسرة،  الصحة الوصية علىالمرأة هي 

ذا ما أعطيت المعلومات واإلرشادات ال أن تقلل للوقاية من المخاطر الصحية لتغير المناخ، يمكنها صحية وا 
المرتبطة بارتفاع درجات األخرى الحرارة واألمراض بفعل السكتات الدماغية  حدوث اإلصابات مثلمن 

المسؤولة عن جلب المياه، بصفتها ، حياء العشوائيةواأل الصحراويةالريفية و  في المناطقكما يمكنها الحرارة. 
  .المنقولة بالمياه انتشار األمراض المعدية وتحد من منعتف المواد الغذائية، والتخلص من النفايات، أن وتنظي

وتقلبه  المناخ وتغير تحسين المعارف التقنية والعلمية بشأن العالقة بين المناخ من ناحية أخرى البد من 
ذات الصلة بتغير المناخ، وكذا  تعزيز وتمويل البحوث الصحية المتعددة التخصصاتو  ،والصحة العامة

تعزيز التعاون اإلقليمي لمنع /التعامل مع ، وكذلك المتعلقة بالمياه ونوعية الهواء تعزيز خدمات صحة البيئة
  النوع االجتماعي. المتباينة بين ، فضال عن فهم التأثيرات األزمات الصحية عبر الحدود

محرز و/أو التحديات التي متابعة التقدم الللمؤشرات لبعض امقترح  سادسا
  13 تواجهها المرأة العربية في إطار الهدف
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 هاتصنيفمن خالل مجموعة من المؤشرات والتي يجب  13متابعة التقدم المحرز في تنفيذ الهدف  يمكن
لبيان تطور دور المرأة في صنع  وغيره من الخصائص، حسبما يكون مناسبا وممكناالنوع اإلجتماعي حسب 

 .مجابهة مخاطر تغير المناخ واألحداث المناخية المتطرفة القرار وفي
هل توجد استراتيجية و وطنية،  مخاطر تغير المناخ أولويةإدارة  هل ،مجموعة من المؤشرات المؤسسية

 التنمية في سياساتالتدابير المتعلقة بتغير المناخ  دماجإوطنية للتعامل مع قضايا تغير المناخ، وهل تم 
 المخاطر دارةإل متكاملة وطنية آليات هل توجدو ، ستراتيجيات والتخطيط على الصعيد الوطنيواال المستدامة

ما و ، القطاعات جميع عبر التنسيق لتيسير والمحلية المستويات الوطنية كافة محددة على مسؤوليات ذات
يزانية الدولة على حداث المناخية المتطرفة في ممخاطر تغير المناخ واأل إلدارةة هي نسبة الموارد المخصص
 هل هناك قوانين لدعمما هو مدى الال مركزية والسلطات المناطة بالمحليات؟ و المستويين الوطني والمحلي، 

  المشاركة المجتمعية. ما شكل وطبيعة تغير المناخ، و  مخاطرإدارة 
ائصها أبعادها من حيث خص بجميع تغير المناخ جيد وشامل لمخاطر  مؤشرات لبيان هل هنالك فهم

. وهل تم والمحلي الوطني الصعيدين على والممتلكات وسبل العيش األشخاص تضررتعرض و  وقابلية
وجد نظم فاعلة  لإلنذار توهل والفئات المتضررة  وضع خرائط لألخطار والمخاطر تبين نقاط الضعف 

  المبكر.
ومدى مرونة  والتدريب والتوعيةو التعليم  السالمة نشر ثقافة من حيث مؤشرات تبين القدرة على المجابهة

 العامة االستثماراتاالقتصاد لتحمل المخاطر، ومدى تغلغل التأمين، ومستوى الحماية االجتماعية، ومستوى 
  تغير المناخ. مخاطر دارةإل والخاصة

، هل األراضي الستخدامات هل هناك تخطيطمثال  األساسية الخطر عوامل من مؤشرات لبيان الحد
  سليمة، هل هنالك إنفاذ للقوانين.واإلستثمار  نميةالت ممارسات

 بغيةوقدرات إلدارة الكوارث  مثال هل هنالك خطط وآلياتالتأهب لمخاطر تغير المناخ  مؤشرات لبيان درجة
عادة التأهيل التعافي مرحلة في "أفضل بشكل البناء إعادة" و بفعالية لها التصدي   واإلعمار. وا 

في و هل هنالك إنخفاض كلي ونسبي في أعداد الوفيات والمصابين والمتضررين،  مؤشرات لتقييم اإلنجاز
 .كاليف إعادة البناء، سبل العيش (األضرار المادية )المنازل و البنية التحتية( وفي الخسائر االقتصادية )ت

 ا الخاصة والتوصياتسابع 
  لإلنتقال بالعالم نحو مسار قوامه ، أجندة طموحة وجريئة للغاية 2030أجندة التنمية المستدامة لعام

 وتتعهد بأال يخلف الركب أحدا وراءه.  ،االستدامة والقدرة على الصمود والمجابهة
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 ذهبت ، المستدامة للتنمية قمة األمم المتحدة نهاية 2015لعام  "أبطال األرض"األمم المتحدة  جائزة في حفل
ذات  قضية في جعل تغير المناخ قيادتها ورؤيتها المتميزةلتقديرا  بنغالديشرئيسة وزراء ل السياسة قيادة جائزة

 . المناخ للتصدي لتغير بعيدة المدىوتبني مبادرات أولوية وطنية، 
  من 90ويعيش  . القاحلةشبه و  القاحلةة في القحولة و المناطق المفرط ضمن المنطقة العربية عظممتقع %

% منهم يعيشون في 70بليون هكتار، و 1.4لبالغة % من المساحة الكلية للمنطقة ا4سكان المنطقة على 
أكثر من كيلومتر. كما يعيش  37000المناطق الساحلية المنخفضة على طول السواحل التي تمتد لنحو 

 والبلدات الصغيرة.  في المدن الكبيرة ٪ من السكان 57
  يفضي الذي البشري  النشاط ىإل مباشرة غير أو مباشرة بصورة يعزى المناخ في تغيرا   " المناخ تغير" يعني 

 مدى على للمناخ، الطبيعي التقلب إلى باإلضافة يالحظ، والذي العالمي الجوي الغالف تكوين في تغير إلى
 .متماثلة زمنية فترات

  ،وتفاعالتها  المختلفة من ارتفاع في المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم المهددة بمخاطر تغير المناخ
وتهديد للمناطق الساحلية وازدياد حدة الجفاف والتصحر وشح الموارد المائية وزيادة ملوحة درجة الحرارة 

 المياه الجوفية وانتشار األوبئة واآلفات واألمراض على نحو غير مسبوق. 
  يترتب علي ذلك تأثيرات سلبية وعرقلة لمسيرة التنمية المستدامة وخاصة تراجع اإلنتاج الزراعي والغطاء

وفقدان التنوع  البيولوجي، ونقص في تأمين المياه و الغذاء، وتهديد الستثمارات اقتصادية حيوية في  النباتي،
قطاعات مختلفة، وتداعيات على الصحة العامة بسبب تنامي تلوث الهواء وموجات الحرارة الشديدة واتساع 

 نطاق األمراض المعدية. 
 ويعمل بمثابة وسبل معيشتهم.  حياة األفرادثر على يؤ و في المنطقة العربية  أصبح حقيقة تغير المناخ

قتصادية وسياسية  مضاعف للتهديد من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم قابلية التضرر القائمة مع تداعيات بيئية وا 
  شديدة تمس ليس فقط األمن الوطني واألمن اإلقليمي ولكن األمن األنساني للمواطن العربي نفسه.

 تتباين التأثيرات بإختالف المناطق، أقاليم العالم، وداخل المنطقة العربية  بين ماناخ تتباين تأثيرات تغير الم
 المناخ تختلف تأثيرات تغيركما إال أنه من المسلم به أن أكثر القطاعات تأثرا تلك التي تعتمد على المناخ. 

  .والنوع االجتماعي والمهن وفئات الدخل، الفئات العمريةما بين األجيال، و 

 هي المنطقة األكثر ف. الغذائيواألمن السلبية الشديدة على األمن المائي  تأثيراتالبالفعل اآلن هد المنطقة تش
 المناخ تغير يشكلهالتهديد الذي  وقد يفوق هذا ومخاطر الجفاف تتزايد.ندرة في المياه على مستوى العالم. 

  .مجتمعة لتغير المناخ األخرى التهديدات كل أهميته في
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  هكتار، فأن إجمالي مليون   140لمنطقة العربية حوالي األراضي القابلة للزراعة في اتبلغ مساحة حين في و
لمساحة الكلية ا٪ فقط من 5.6وهو ما يعني أن  مليون هكتار 79.2 حوالي 2012عام  المساحة المزروعة
 .هكتار 0.2مزروعة. ويبلغ نصيب الفرد من األراضي الصالحة للزراعة للمنطقة العربية 

  ن أهم الدول إما يزيد األمر خطورة و ٪ من احتياجاتها الغذائية بتكلفة متزايدة. 70حاليا تستورد المنطقة
ى سياسات تتبعها للمجابهة ستؤثر علالمصدرة للغذاء على مستوى العالم أصبحت تعاني من الجفاف وأي 

 .دول المنطقة العربية
  كيف يمكن مع وتحييد الجفاف وحل معادلة، الجفاف" معيش الع" تعلموال يمكن منع الجفاف، لكن يمكن 

تحسين األمن الغذائي وتوفير حياة كريمة صحية الئقة  نظم بيئية هشةواألرض و  كميات أقل من المياه
  .المنطقة العربيةلسكان 

 سيول  منذات قابلية للتضرر  و  عالية المخاطر مناطق فيوليست فقط الفقيرة  تقع العديد من المستوطنات
في  درجات الحرارة أن متوسطإلى  تغير المناخ توقعات وتشير .، وغيرهاواالنهيارات األرضية، الفيضانات

 درجات 3ب إضافيإرتفاع مع  ،2050عام  مئوية بحلول درجات 3 بمقدار سيزيد جميع أنحاء المنطقة
 ة.الحضري جزر الحرارة بسبب تأثير في المدن ليال مئوية  في درجات الحرارة

  ،وفيضانات السيول يهدد  بالخطر المنشآت الصناعيةواألحداث المتطرفة ارتفاع منسوب مياه البحر  ،
وكذلك والعديد من المناطق المأهولة والبنى التحتية، ، والمنتجعات السياحية   ومنشآت الطاقة والبترول،

ارتفاع درجة بيعي. كما يؤدي شبكات الكهرباء الوطنية وشبكات الربط الكهربائي وخطوط نقل الغاز الط
حرارة  البحار إلى تدهور النظم اإليكولوجية  وتقلبات وتراجع في صناعة صيد األسماك واالستزراع 

  السمكي.
  تتأثر الصناعة سلبا بالظواهر الناجمة عن تقلبات المناخ وتغيره نتيجة للتغيرات التي تطرأ على إنتاجية

  .السلع والخدمات المنتجة من جهة أخرى الموارد من جهة و تغيرات الطلب على
  ينجم عن زحف وهجرة المواطنين من المناطق المتأثرة إلى مناطق أخرى داخل الدولة أو دول الجوار أو دول

  أخرى ضغوط متزايدة على البيئة والموارد تزيد من تفاعل وتأثيرات تغير المناخ.
 ة، واألكثر قابلية للتضرر هم النازحون داخليا أو من األمراض ذات الصلة بتغير المناخ تتزايد في المنطق

دول مجاورة، وذوي الوضع االجتماعي واالقتصادي المنخفض، وسكان المناطق المنخفضة، وسكان 
المخيمات واألحياء الفقيرة، وأولئك الذين يعملون في مهن محددة، مثل العمال الذين يعملون في مهن شاقة 

 طرف. تحت وطئة الهواء الطلق المت
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  يهدد تغير المناخ بتعميق عدم المساواة في النوع االجتماعي وتفاقم الفقر. فتأثيرات تغير المناخ ليست
محايدة بين النوع االجتماعي، فهي متباينة على كل من الرجال والنساء. فعدم المساواة بين النوع 

لبلدان العربية، تزيد من قابلية االجتماعي، والتي ال تزال قائمة في مختلف مجاالت الحياة في مختلف ا
تضرر النساء من مخاطر تغير المناخ وتحد من قدرتهن على التكيف ، الذي بدوره  يؤدي إلى مزيد من 

   عدم المساواة بين النساء والرجال.
  ترجع زيادة قابلية تضرر النساء عن الرجال من مخاطر تغير المناخ لثالثة أسباب، وهي عدم المساواة من

تدني الفرص القائمة لتحسين سبل المعيشة الحالية وتطوير سبل العيش و لوصول إلى الموارد ، حيث ا
 البديلة، والبعد عن المشاركة في صنع القرار. 

  أفقر الفئات االجتماعية االقتصادية عادة ما تكون األكثر تضررا واألقل قدرة على التكيف. وحيث أن المرأة
 ي  تشكل النسبة الكبيرة من هذه الفئات سواء في المجتمعات الريفية أوأكثر قابلية للفقر من الرجل فه

 في المدن.  األحياء الفقيرة والعشوائيات الرعي أو فيمجتمعات حرفة الصيد و 
  لن يبدأ من فراغ، فهنالك إجراءات قائمة للحد  2030من أجندة التنمية المستدامة لعام  13إنجاز الهدف

اعياتها في اإلطارين الدولي واإلقليمي العربي يمكن االستفادة بما تتيحه كل من مخاطر تغير المناخ وتد
 ، وخاصة إتفاقية األمم المتحة اإلطارية بشأن تغير المناخ13مكانات وآليات إلنجاز الهدف إمنهما من 

 تغير اقضاي مع للتعامل خطة العمل العربيةاالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث في اإلطار الدولي، و و 
لديه وكال منها اإلستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية في اإلطار اإلقليمي العربي. و  المناخ
 .للنوع االجتماعيبرامج 

  أهمها تأخر 17بأهدافها  2030أجندة التنمية المستدامة لعام تواجه المنطقة العربية تحديات عدة في تنفيذ ،
ن تباين  لفيةالتنموية لألهداف األعن باقي أقاليم العالم في تحقيق معظم  ها، المنطقة العربية، في مجمل ، وا 

كما تشهد المنطقة العربية ، أكثر من أي وقت مضى وعلى نحو غير  من دولة ألخرى.التقدم المحرز 
المسلحة  النزاعاتمسبوق في الزمن الحديث، غياب لألمن والسالم، وتغول لإلرهاب والصراعات و 

 طرابات األمنية. ضاإلو 
  الدولي بشأن عدة  يشهد تزامن التوافق 2015عام لكن هنالك فرص تعزز من إمكانيات التنفيذ، أهمها أن

، تمويل التنمية المستدامة لما بعد 2015إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث لما بعد   أجندات مهمة،
تفاق تغير2030أجندة التنمية المستدامة لعام ،  2015  . 2020المناخ لما بعد  ، وا 
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 والتناسق والتعزيز  لتحقيق قدر كبير من الترابط، كبيرة فرصة يعد  2015 عام بعد بين أجندات ما التزامن
، وخاصة من خالل  بينها في التنفيذ والمتابعة على كافة المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والدوليةفيما 

المؤسسية القائمة،  واالستفادة بشكل فعال من وسائل التنفيذ المتاحة من  تعزيز التنسيق والتعاون بين األطر
 تمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات. 

  محدودة وغير واضحة، ومع ذلك فإنها متاحة للمستعد  2030وسائل التنفيذ في أجندة التنمية المستدامة لعام
طط والبرامج واألنشطة ستكون قادرة من خالل والحاضر. مما يعني أن الدول المستعدة بالسياسات والخ

التفاوض الجيد أن تصل وتحصل على إحتياجاتها من التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات ليس فقط 
  .2015خرى المتفق عليها لما بعد بل أيضا األجندات األ 2030ة لعام لتنفيذ أجندة التنمية المستدام

 يعني اإللتزام في قمة التنمية المستدامة، اء الدول والحكومات العربية الحضور الشخصي لعدد كبير من رؤس
. وهذه نقطة بداية مهمة يجب البناء عليها. ومن المهم أن 2030السياسي بأجندة التنمية المستدامة لعام 

ندة يتبع اإللتزام السياسي إرادة سياسية ، وقيادة سياسة فاعلة من جانب رؤساء الدول والحكومات لجعل أج
  ، أولوية وطنية.13التنمية المستدامة بأهدافها، بما فيها الهدف 

  يخلف أحدا لن الركب ، والتي تنص أن  2030اإلنسان المواطن هو محور أجندة التنمية المستدامة لعام
، وستنفذ بما يعود بالنفع على الجميع لصالح الجيل الحاضر واألجيال المقبلة، وبالتالي يجب أن  وراءه
ن كانت  ن اإلنسان المواطن دور فاعل في التنفيذ. فالدوليكو   فإن تنفيذها ، عن عام بوجه المسؤولة هيوا 
يمكن، من  الحكومات وفئات المجتمع. ففئات المجتمع بإختالفها بين أن تكون مشتركة المسؤولية يجب هذه

 تسق ويتفق والسياساتخالل ما تقدمه من دعم ومآزرة، أن تقوم بدور محوري في التنفيذ، على نحو ي
 . الوطنية واألنظمة والقوانين

 تطرفةمتغير المناخ واألحداث المناخية اللحد من مخاطر ل فاعل للتغيير اإليجابيقوي و عنصر  المرأة 
"العمل ' إلى واإلدراك توليد اإللتزام والتحول من 'الوعيو على جميع المستويات، و  فئات المجتمعلجميع 
وضع السياسات على صنع القرار و  في بنحو فعال المرأةبمشاركة ذلك من فراغ بل  . ولن يتأتىوالتنفيذ"

  جميع المستويات.
 تمثيل جيد للنوع االجتماعي ضمن كل األطر من خالل تكون فعالة للمرأة في صنع القرار، المشاركة ال

على  2030مة لعام المعنية بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وأجندة التنمية المستدا
 فرصة متساوية على حد سواء،، والرجل المرأة ن لكل من و حتى يكالوطني  و المستويين اإلقليمي العربي

المعرفة  الحصول على، و وبناء القدرات، تأثيرات السلبيةالبشأن مجابهة  المعلومات والتشارك في ،في الفهم
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 ،رسم وتنفيذ السياسات والبرامج والمبادراتفي  والمشاركة ، المخاطرلمجابهة  والموارد والتكنولوجيا والتوعية
قرارو  تستفيد منها اعتبارات النوع االجتماعي  إدماجتراعي  التخفيفو  التكيفأنشطة  تدابير فعالة لتنفيذ ا 

 . المرأة والرجل على حد سواء
  بد من إدراك أن بناء القدرة  تغير المناخ وفقا للنوع االجتماعي ، التأثيرات  لمجابهة عند النظر إلى التكيف

على المجابهة يتطلب نوعين من إجراءات التكيف، إجراءات تهدف إلى ضبط وحماية النظم المعيشية من 
جراءات تركز على الحد من الدوافع الكامنة وراء قابلية التضرر من تغير  تأثيرات محددة لتغير المناخ، وا 

 اواة في الوصول، والفرص، والمشاركة. المناخ تبعا للنوع االجتماعي بسبب عدم المس
 تفهم على اختالف نوعيتها، على  المجتمعات المحليةالمرأة، وخاصة في تدريب لبد من حمالت مستمرة ال

شبكات من النساء وأصحاب المصلحة المحليين ، وتكوين المناخية المتطرفة تغير المناخ واألحداث مخاطر 
االجتماعي، وكيفية إدارة نوع المصنفة حسب  التضرر التعرض و ة قابليتقييم مبادرات للتصميم وتنفيذ 

مع إيجاد   .العيش لكسب بديلة وسائلوخاصة تأمين  نلمجتمعه التعافيخطط المخاطر، ووضع وتنفيذ 
 تعليماتلذوات التعليم المتدني أو غير الملمات بالقراءة والكتابة   النساءوسائل مبتكرة لضمان استجابة 

 كر.اإلنذار المب
  معالعيش " تعلموحل معضلة  تعزيز التنمية الزراعية المستدامةالنساء الريفيات قوة عمل فاعلة في 

 نظمواألرض و  كميات أقل من المياه معيمكن كيف ، للمنطقة العربية هو التحدي الحقيقيوهذا  .الجفاف"
ويتأتى ذلك من  العربية.نطقة المتحسين األمن الغذائي وتوفير حياة كريمة صحية الئقة لسكان  هشةبيئية 
إجراءات أفضل للتعامل مع الجفاف وتحقيق درجة أعلى من األمن المائي واألمن وتنفيذ اتخاذ خالل 
تقييم التي تعتمد على  الجفافلمجابهة  متكاملةالوالسياسات  ستراتيجياتاال، من خالل وضع وتنفيذ الغذائي
لمجابهة  وطنية اتشراكوبناء  ،نظم اإلنذار المبكر ريتطو و  ،قابلية التضررو  مخاطر الجفاف وتحديد

موجات الجفاف االستعداد لعلى والفئات المهمشة الهشة وخاصة المرأة  لمساعدة المجتمعات المحلية لجفافا
 اإلدارة المستدامة للمياه، و المقاومة للجفاف األصنافو  استخدام المحاصيلب سبل العيش على اتهتأثير وتحييد 

 تمويلو  الخاصة التعويضاتوبرامج  التأمين وبرامج األمان من خالل شبكاتو  ،اجية المياهإنت تحسين و
 .وغيرهاالمشاريع الصغيرة 

  الطبيعية   الموارد ومسؤولياتها في إدارة أثبتت معرفة المرأةالمجتمعات الرعوية واألراضي الهامشية في
 ات.المجتمعبقاء على فعاليتها في ال
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 التي يمكن أن  الخيارات والقرارات ويمكن أن تتخذ، لاستخدام المنزليالمياه والقيم على  المرأة هي المسؤولة
 . لصرف الصحيوا استخدام المياه كفاءة وفعالية بشكل كبير منتزيد 

  المشاركة الفاعلة للمرأة في المنظمات المجتمعية، ووجودها في المجالس المحلية وكقوة عاملة في اإلدارات
أكثر قدرة  المدن العربيةي ذلك إدارة األحياء يمكنها من أن تقوم بدور فاعل ومحوري في جعل المحلية بما ف

جملة من  تنفيذمتابعة على الصمود أمام تأثيرات تغير المناخ واألحداث المناخية المتطرفة من خالل 
 تشمل ىاألولموعة المج. المدني والخاص والمجتمع بين القطاعين العام شراكات فعالة في إطاراإلجراءات 

، المعيشية للفقراء الظروف تحسينو  تقديم الخدمات،بالنهوض التخطيط الحضري، و  االستمرار في تحسين
الوظيفية  الكفاءة متعددة التي تحدال يةقطاعال لعوائقا لمعالجة جريئة ومبادرات محلية برامج حضريةوتطوير 

نفاذ الفسادوالحد من ، العربيةمدن لل إجتماعي  سكانإ، وتطوير وكودات البناءيم المناطق تقسأنظمة ، وا 
تعزيز مبدأ فضال عن ، حيازة األراضية لعادل سياسة وضمان ،الخطر مناطق بعيدا عن بأسعار معقولة
 توفيروتشمل ، المناخ لمخاطر على وجه التحديدموجهة  جراءاتاإل المجموعة الثانية منو . العمارة الخضراء

 مخاطرال )بما في ذلك قابلية التضررتقييم مدى و ، مراقبة المخاطرو  حديد وتقييملت اإلنذار المبكر أنظمة
 خيارات تحديدو ، المناخأخطار لمخاطر المناطق المعرضة و  البنية التحتية الحيوية لتحديد( متعددةال
 . جابهةالم

  التجربة الهندية() رسميالغير  العشوائي البناءفي  الستخدامه بسيط قانون بناء لتطوير حاجة ملحةهناك 
 . فطالما ال يمكن منعه فعلى األقل يكون آمنا

  الهشة، في مجاالت ال تهتم  الطبيعية مجاالته بعيدا عن الموارد وتنويع السياحةتطبيق تدابير استدامة قطاع
والسياحة  والعالجية وفتح مجاالت جديدة وخاصة سياحة المؤتمرات، الدينية بالمناخ الخارجي مثل السياحة

ويزيد  عمل لكل من المرأة والرجل من الشرائح العليا للدنيا فرص الريفية والصحراوية وسياحة المغامرات يوفر
 .دخلهم ويبقي وينمي الصناعات الحرفية واليدوية التي معظم عمالتها من النساء مصادر تنوع من

  ذا تم و  تتخذ القرارات األساسية في االستهالك المنزلي.هي التي المرأة بالمعلومات والممارسات ها تزويدا 
وبالتالي الحد من االنبعاثات عن طريق  الطاقةترشيد استخدام الجيدة، فإنها يمكن أن تلعب دورا أساسيا في 
كما ستخدام الطاقة. الالسلوك األخضر  ا ومن حولهاتعليم أبنائهاستخدام األجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، و 

على مستوى  ، وخاصة المتجددة وتقنيات الطاقة مصادر إلى التحول في ومؤثرة ةفاعل تكون أن للمرأة يمكن
 المحلي. والمستوى األسرة
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  وأنالنقلاالحتياجات المتباينة للمرأة والرجل في وسائل بتعزيز قدرات المسؤولين وصناع القرار لالعتراف ، 
انبعاثات خفض لجهود بالتالي مزيد من الو  ها على استخدامالمرأة شجع سيمريحة الوسائل النقل العام توفير 

  غازات الدفيئة.
  كبار السن واألطفالالمرضى و  رعايةعن المسؤولة وهي داخل األسرة،  الصحة الوصية علىالمرأة هي ،

ذا ما أعطيت المعلومات واإلرشادات الصحية  أن تقلل للوقاية من المخاطر الصحية لتغير المناخ، يمكنها وا 
المرتبطة بارتفاع درجات األخرى الحرارة واألمراض بفعل السكتات الدماغية  مثل حدوث اإلصاباتمن 

المسؤولة عن جلب المياه، بصفتها ، واالحياء العشوائية الصحراويةالريفية و  في المناطقكما يمكنها الحرارة. 
المنقولة  يةانتشار األمراض المعد وتحد من منعتوتنظيف المواد الغذائية، والتخلص من النفايات، أن 

  .بالمياه
 متابعة التقدم المحرز و/أو التحديات التي تواجهها المرأة العربية في للمؤشرات أهمية بلورة مجموعة من ا

وغيره من الخصائص، حسبما يكون مناسبا النوع اإلجتماعي حسب  هاتصنيفوالتي يجب  13 إطار الهدف
 .وممكنا
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