ص َحفيٌ ٌ
بيانٌٌ َ

برنامجٌٌاألممٌالمتحدةٌٌاإلنمائيٌٌ ٌ
غيرٌٌالمناخٌسيٌكثٌفٌتحدياتٌٌالتنميةٌفيٌالبمدانٌالعربية
تَ ُّ
**

ارتفاعٌمستوىٌالبحرٌوتآكلٌالسواحلٌمنٌبينٌالهمومٌالرئيسية ٌ
**
نحوٌإيجادٌحمول
اءٌفيٌالقاهرةٌلمعملٌ ٌَ
اإلنمائيٌٌَيجمعٌخبر ٌَ
ٌُّ
برنامجٌٌاألممٌالمتحدةٌٌ
**

المبادرةٌالعربيةٌلمواجهةٌآثارٌتغيرٌالمناخٌستٌطٌَمقٌبحمولٌنهايةٌالعامٌالجاري
َ
***** ***** *****

فندق ال 21-20 ،Conradسبتمبر /أيلول 0202
عقدت بالقاىرة عمى مدار اليوميين األخيرين اإلجتماع التشاوري األقميمي الثاني حول تأثيرات تغير المناخ في

المنطقة العربية الذي قام بإستضافتو المركز القومي لمبحوث المائية بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة

اإلنمائي و مشاركة جامعة الدول العربية باإلضافة إلى ممثمين حكومات و خبراء في عدد من الدول العربية.

ات ،وعنو ُانيا تأثيرات ٌتَغيُّر ٌالمناخ ٌفي ٌالمنطقة ٌالعربيةٌ :ارتفاع ٌمستوى ٌسطح ٌالبحرٌ،
ولقد تناولت المشاور ُ
ِ
الثالثة المترابطة.
وتآكلٌالسواحلٌ،والتَّنميةٌٌالبشرية ،عمى ىذه التأثيرات
و قد تركز نقاش ىذه الحمقة التشاورية حول:

 مناقشة األولويات الوطنية و اإلقميمية ,فضال عن الفرص المتاحة لمتعاون بين البمدان العربية فياالستجابة لقضايا تغير المناخ

 تطوير توصيات لألنشطة و السياسات التي تستجيب لألولويات. -توسيع قاعدة المعارف و تحديد وتيرة الحوار حول السياسات

المتعمقة بتغير المناخ في المنطقة.
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 -حشد عناصر فاعمة رئيسية لمعالجة السياسات و اإلجراءات اإلستراتيجية ذات الصمة

وقد أفادت الدكتورة شادن عبد الجواد ،رئيس مجمس اإلدارة ،المركز القومي لمبحوث المائية وحيث أن أكثر
نسمة ُيقيمون عمى مسافة 022
من نصف س ّكان المنطقة العربية الذين َيبمغ ُ
نحو  395مميو َن َ
عددىم َ
ٍ
يمومتر من السواحل ،غالبيتيم يقطنون المدن الرئيسية بما فييا من أنشطة إقتصادية حيوية ،فإن ارتفاع
ك
ِ
وج ُزرىا ،بما
منسوب س ْ
اقب وخيمةٌ عمى المناطق الساحمية ودْلتاتيا المنخفضة ُ
طح البحر سوف يكون لو عو ُ
أن الزيادة في معدالت الفيضانات والعواصف،
الج َزرية الصغيرة .ومن المرجح ّ
في ذلك ا ّلدو ُل َ
تدىوٍر إنتاجيتيا
وكذلك فإن تداخل مياه البحر في المياه الجوفية ،سوف ي ّ
ؤدي إلى زيادة تممح األراضي و ُ
ِ
البُيولوجي .ومن شأن ىذا األمر التأثير سمبا عمى األمن الغذائي ومستوى المعيشة في البمدان
التنوع َ
وفقدان ّ

العربية.

سمبا في النظُم اإليكولوجية
أن تَزُاي َد درجات ح اررة س ْ
ىذا باإلضافة إلى ّ
طح البحر ،وتآ ُك َل السواحل سيؤثر ً
التحد ِ
قطاعات السياحة والمصايد السمكية .عالوةً عمى ذلك،
يات اليائمةَ التي تُوا ِجو
الساحمية ،وبالتالي تُصعد
ّ
َ
افق أخرى بمز ٍيد من األعاصير والعواصف المتكررة
حتمل أن تتضرر أو تُدمر
مناطق سكنيةٌ وموانئُ ومر ُ
ُ
ُي َ
ِ
ِ
بعيدا عن الساحل.
ين
َ
داخل البالد ً
بدورىا ً
سمبا في منت ِجين ومستيمكين ُمقيم َ
التي ستؤثر ْ
وقد صرح السيد عادل عبدالمطيف ،رئيس قسم البرامج اإلقميمية بالمكتب اإلقميمي لمدول العربية التابع لبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ،بأن اإلجتماع التشاوري األول قد عقد في مدينة دمشق بالشراكة بين و ازرة البيئة

السورية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول تأثير التغيرات المناخية عمى ندرة المياه و الجفاف بالمنطقة
العربية .ىذا وسوف يعقد اإلجتماع الثالث بالشراكة مع جامعة الخميج بالبحرين حول ترشيد الطاقة والطاقات

الجديدة والمتجددة وعمى أن يعقد اإلجتماع األخير في المغرب الشير القادم حيث سوف يتم إقرار نتائج

العممية التشاورية وتوصيتيا واألمر الذي يميد إلى إطالق المبادرة العربية لمواجية تأثير تغير المناخ والتي

سوف يصادق عمييا ويطمقيا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالشراكة مع الدول العربية بنياية عام .0202
*** *** ***
لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال 5كريم عزالدين مسؤول اإلعالمkarim.ezzeldin@undp.org 5
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP
القاهرة – مصر هاتف+90990304002 5
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي هو شبكة تنمية شاملة لألمم المتحدة ،تؤيد التغيير ووصل الدول بالمعرفة والخبرة والموارد
لتساعد الناس على بناء حياة أفضل .نحن نتواجد في  611دولة حيث نعمل معهم على تحديات التنمية المحلية والعالمية بما
يتناسب مع حلولهم .وكما يطورون القدرات المحلية فهم يعتمدون على العاملين في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وكذلك على
نطاق واسع من الشركاء.
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