
احلد من مخاطر الكوارث في املنطقة العربية 

يركز نهج برنامج األغذية العاملي للحد من مخاطر الكوارث على 
دعم اجملتمعات األكثر معاناةً من انعدام األمن الغذائي واجملتمعات 

املهمشة في العالم. تستند  انشطة البرنامج للحد من مخاطر 
الكوارث على عقود من اخلبرة في العمل مع احلكومات واجملتمعات 

 احمللية والشركاء اآلخرين. 
إن عملنا يتداخل  مع جميع مجاالت البرمجة والسياسات 

بالبرنامج  وميد اجلسور بني  االستجابة حلاالت الطوارئ واالنتعاش  
والتنمية، مع االخذ في االعتبار االرتباط الوثيق بني تعزيز القدرة على 

الصمود  والتكيف لتغير املناخ.

إن نهج البرنامج للحد من مخاطر الكوارث يتسق  بشكل وثيق 
مع “إطار عمل هيوغو 2005-2015” الذي يعترف بضرورة “تعزيز 
األمن الغذائي كعامل مهم في ضمان قدرة اجملتمعات احمللية على 

مواجهة األخطار التي ميكن أن تضعف سبل املعيشة القائمة على 
الزراعة”. 

يستفيد البرنامج مما لديه من امليزات النسبية وعناصر القوة على 
مستوى املنظمة، لتنفيذ “إطار عمل هيوغو” بالتركيز على: 

• حتديد وتقييم ورصد مخاطر الكوارث وتعزيز اإلنذار املبكر. 	

• حلد من عوامل اخلطر األساسية.	

• تعزيز االستعداد للكوارث بغية التصدي لها بفعالية على 	
جميع املستويات. 

يعد بناء الشراكات مع احلكومات والسلطات احمللية، مبا في ذلك 
أطر السياسات املشتركة بني وكاالت وبرامج األمم املتحدة، ركيزة 

أساسية في جهود برنامج األغذية العاملي وسوف تستمر هذه 
الشراكات في توجيه عمل البرنامج.
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برنامج األغذية العاملي وجهود احلد من اخملاطر في املنطقة 
العربية:

يستند عمل  البرنامج في املنطقة العربية على دعم قدرات 
جميع أصحاب املصلحة املعنيني لالستعداد للصدمات 

وتقييمها واالستجابة لها. على املستوى املؤسسي، ينفذ 
البرنامج تقييم األثر ونظم اإلنذار املبكر، وآليات احلماية 

االجتماعية وشبكات األمان اإلنتاجية إلدارة مخاطر الكوارث 
الطبيعية ودعم التكيف مع تغير املناخ لصالح الفقراء. 

من خالل العمل مع اجملتمعات على املستوى احمللي، تشمل 
انشطة البرنامج حتسني ممارسات احلفاظ علي التربة واملياه من 
خالل التدريب، وبناء وتأهيل األصول اجملتمعية والبنية التحتية، 

وزيادة الوصول خلدمات املياه الصاحلة للشرب وحماية أنظمة 
الزراعة من اخملاطر املتصلة باملناخ. 

ويشارك البرنامج أيضاً في النقاش حول السياسات من أجل 
إدارة مخاطر الكوارث ويدعم تنفيذ االستراتيجية العربية 
للحد من مخاطر الكوارث عام 2020، وبصفة خاصة مدى 
ارتباطها بقضايا األمن الغذائي والتحديات التي تواجهها 

الفئات األكثر ضعفاً. 

فهم الطبيعة املتغيرة للمخاطرة واإلستجابة لها | 2014 
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االجتماعية  والتنمية  االقتصادية  التقلبات 

تعاني املنطقة العربية من ارتفاع العجز في إنتاج الغذاء 

وتستورد املنطقة أكثر من 50٪ من احتياجاتها من املواد 

الغذائية مما أدى إلى تعرضها خملاطر تقلبات األسواق وأسعار 

املواد الغذائية.  وقد يرتفع العجز في توفير األغذية في 

املنطقة نتيجًة لزيادة وتغير الطلب على الغذاء فضال عن 

التحديات املتعلقة باإلمدادات. تؤثر الزيادات في أسعار السلع 

الغذائية سلباً على املستهلكني ذوي الدخل املنخفض بشكل 

خاص وتعيق اجلهود املبذولة للحد من الفقر، فضالً عن تهديد 

االستقرار السياسي واالجتماعي للدولة.

 كما تتأثر توفير اخلدمات األساسية وفعاليتها ، على سبيل 
املثال من خالل آليات احلماية وشبكات األمان االجتماعية، 

بسبب ارتفاع معدل البطالة، باإلضافة إلى التأثير على 

االستقرار االجتماعي. ووفقاً لبيانات حديثة للبنك الدولي، 

يعاني 54٪ من السكان في سن العمل في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا من البطالة. وتشير التقديرات إلى 

أن 1 من كل 4 في سن 15-25 سنة في املنطقة عاطل عن 

العمل. وهذا هو أعلى معدل بطالة للشباب في العالم، 

كما أن 3 من كل 4 من النساء في سن العمل في املنطقة ال 

تشارك في القوة العاملة. 

التدهور البيئي وندرة املوارد

تعرضت املوارد الطبيعية لالستغالل املفرط على مدى 

السكاني  التضخم  السنوات الـ 40 املاضية. وأدى 

والزيادة الناجتة في الطلب على الغذاء واملاء إلى تدهور 

خطير في األراضي الزراعية، وتلوث املياه السطحية 

واجلوفية، وزيادة مخاطر فقدان التنوع البيولوجي. 

سوف تواجه املنطقة في عام 2050 على األرجح فجوة 

في إمدادات املياه املتجددة تقدر بحوالي 50 في املئة.  

وبالتالي، سوف حتتاج املنطقة إلى استيراد  املياه أو حتلية 

املياه املاحلة ، مع ارتفاع التكلفة في البالد األكثر جفافاً 

في املنطقة. 

في العديد من البلدان، أدى التصحر، وفقدان األراضي 

اخلصبة، وانخفاض موارد املياه العذبة إلي تدهور بيئي 

ال ميكن عالجه إلى حد كبير. وعالوة على ذلك، أدى 

انخفاض توافر املياه مع عدم كفاءة استخدام املياه 

واالفراط في استخدامها - وخاصة في القطاع الزراعي 

- إلى خفض متوسط   نصيب الفرد من املياه، الذي هو 
بالفعل من بني أدنى املعدالت في العالم، مع زيادة العبء 

على اجملتمعات الضعيفة. 

من املتوقع أن يؤدي تغير املناخ إلى تفاقم اخملاطر القائمة في 

املنطقة العربية وتشكيل حتديات إضافية لألمن الغذائي.  فمنذ 

ثمانينيات القرن املاضي، تضاعف متوسط    الكوارث الطبيعية 

ثالث مرات تقريباً في املنطقة. النظم الغذائية معرضة للخطر 

بشكل خاص بسبب انخفاض وتباين معدل هطول األمطار، 

باإلضافة إلي  محدودية األراضي الصاحلة للزراعة، مما سيسفر عن 

حدوث مشكالت في منطقة تعاني بالفعل من أجل االعتماد على 

الذات في تلبية االحتياجات الغذائية.

تقع العديد من املدن الكبرى في املنطقة العربية في مناطق 

منخفضة، ومناطق ساحلية، معرضة للفيضانات وارتفاع مستوى 

سطح البحر. تؤثر الفيضانات بالفعل على ما يصل إلى 25 

مليون شخص يقطنون  املدن، وذلك  بسبب عدم مسامية األرض 

وعدم قدرتها على امتصاص املياه وسوء حالة الصرف الصحي. 

وعلى املدى الطويل، من املرجح أن تصبح هذه املناطق املكتظة 

بالسكان أكثر عرضًة للخطر، مما قد يؤدي إلى نزوح املاليني من الناس. 

النمو السكاني واالمتداد احلضاري 
السريع

يشكل السكان في املدن بالفعل 62 في املئة من مجموع 

السكان، ويتوقع أن يتضاعف عددهم في العقود الثالثة 

القادمة. وسوف يفرض النمو السكاني السريع في العديد 

من املناطق الفرعية حتديات خطيرة في توفير فرص العمل، 

واخلدمات العامة، والهجرة من الريف إلى احلضر، واألمن 

الغذائي. وسوف يزيد تدهور األمن الغذائي وسبل املعيشة 

في الريف من احلراك االجتماعي للفقراء وحتدي االستقرار 

االجتماعي والسياسي. 

يعد أثر االمتداد احلضاري السريع  مهم بصفة خاصة في 

املناطق الساحلية في املنطقة، حيث تقع أكبر املدن واملراكز 

االقتصادية. ويعيش ما يقرب من 60 مليون شخص )حوالي 

17٪ من مجموع سكان املنطقة الفرعية( في مناطق 

ساحلية ويواجهون خطر الفيضانات بصفة منتظمة، مع 

محدودية وسائل احلماية وضعف تدابير احلد من اخملاطر. 

تغير املناخ واخملاطر 
الطبيعية



استخدام األدوات املناسبة في املكان 
املناسب في الوقت املناسب*

يعمل برنامج األغذية العاملي مع املنظمات اإلقليمية، 
واحلكومات، واجملتمعات احمللية، وغيرها من اجلهات املعنية 
لتصميم وتقدمي برامج للحد من مخاطر الكوارث ومتكني 

السكان األشد فقراً واألكثر تضرراً لتوفير األمن الغذائي لهم، 
وليصبحوا أكثر حتمالً للصدمات والضغوط. وتهدف عمليات 

البرنامج إلى تعزيز قدرة اجملتمعات والدول على إدارة اخملاطر 
الكامنة، وإنقاذ األرواح، وتوفير سبل املعيشة، وتلبية احتياجات 

السكان الغذائية باستخدام مجموعة كبيرة من األدوات 
بناًء على حتليل دقيق لالحتياجات والسياق، وأولويات اجملتمع، 

واألهداف التشغيلية، والكفاءة، وتوفير الدليل على التأثير 
احملتمل. 

الُنُهج  واألدوات الرئيسية للبرنامج للحد من 
مخاطر الكوارث

• احلد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على الصمود  	
على املستوى احمللي لتوفير وسيلة وحافز للمستفيدين 

للمساهمة في حتقيق األمن الغذائي والتغذية على املدى 
البعيد. 

• حتليل األمن الغذائي واإلنذار املبكر ملساعدة اجملتمعات 	
احمللية على توقع الصدمات واتخاذ خطوات سريعة 

ومدروسة لتعزيز االستعداد واالستجابة. 

• االستعداد والتخطيط حلاالت الطوارئ لضمان اجلاهزية 	
لالستجابة للكوارث الطبيعية والكوارث من صنع اإلنسان 

على حد سواء، واحلد من تأثيرها على السكان املعرضني 
للخطر. 

• تنمية القدرات لالسهام في الكشف عن  حلول مبتكرة، 	
فضالً عن االستجابة املتسقة  لتحديات األمن الغذائي 

والتغذية والتنسيق اجليد بني االطراف املعنية

• التنسيق املشترك بني الوكاالت بصفة البرنامج كقائد 	
للمجموعات اللوجستية ومجموعات الطوارئ واالتصاالت 

والقيادة املشتركة مع الفاو جملموعة األمن الغذائي. 

* WFP’s Strategic Plan 2014/17, Policy on Disaster Risk Reduction 
and Management (2011), Building Food Security and Resilience 
(WFP, 2011) Climate Change and Hunger:Towards a WFP Policy 
on Climate Change (WFP, 2011).

لدى برنامج االغذية العاملي 05 عاماً من اخلبرة في التعامل مع اخملاطر والكوارث الطبيعية في املنطقة العربية، مبا في ذلك في مصر 
واالردن وفلسطني وسوريه والسودان واليمن باملشاركة مع احلكومات والوكاالت االخرى. كما يعزز البرنامج من معدالت األمن

الغذائي والقدرة على الصمود من خالل عدد من الُنٌهج تشمل إعداد اخلطط اإلحترازية وبناء القدرات في مجاالي احلماية االجتماعية
ونظم االنذار املبكر وتعزيز االصول اخلاصة بالفئات االكثر ضعفاً ونظم االستجابة للطوارئ.
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ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال:
املكتب اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا وشرق أوروبا

القاهرة - مصر
تليفون: 1730 6565 2528 2 20+

م
عال

 ال
ى

 ف
وع

جل
ة ا

ح
اف

ك
م


	WFP_Ar.leaflet 4-1-2015.pdf



