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، و شمال أفريقيا  لحكومات منطقة الشرق األوسط البنك الدوليالتي يقدمها  التنمويةات مساعدالمن خالل 
والتأهب للكوارث الطبيعية في المدن ات المناخية تغير العن التكيف مع  يديرها البنك الدوليبدأت دراسة 

للحد  العالمي لمرفقل ي والصناديق االئتمانية، بتمويل من البنك الدول 2008الساحلية لشمال أفريقيا في عام 
-NTFللقطاع الخاص والبنية التحتية (والصندوق النرويجي  )GFDRR( ثارهاآ و التعافىث من الكوار 

PSI( المستدامة البيئية واالجتماعيةلتنمية ا صندوق  ) وTFESSD(.  

تونس في مدينة و  في مصرسكندرية االمدينة : ساحلية في شمال أفريقيا مدنهذه الدراسة على ثالث تركز 
يتم حيث ، في المغربوساله بين الرباط  بورقريقوادي وعلى الدار البيضاء في المغرب مدينة تونس و 

  التنموية الحضرية الكبرى. تخطيط وتنفيذ المشروعات

فى شراكة العلى واألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري البنك الدولي  وافقوفي هذا الصدد، 
على  "الكبرى سكندريةاال مدينة فيللكوارث الطبيعية  اإلستعداد و إجراء دراسة حول "التكيف مع تغير المناخ

الدولية الخبرة وقد خصص البنك الدولي لهذه الدراسة . ر إليها أعالهجزء من الدراسة اإلقليمية المشا أن تكون
                               بقيادة BRGM وIAU-IDF على  شمليوالتي (كونسورتيوم)  عضاء االتحادأل

Egis BCEOM International.  

ى وضع خطة عمل للتكيف و القدرة على الذى يهدف إل و ،الكبرىدرية سكنااليتناول هذا التقرير منطقة 
  . الدراسةمن  المرحلة األولىالمقدم في التحليل  بناءًا على مواجهة الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية

 و القابلية للضررفة التهديدات المختل

لمختلف النظم الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية وخصائص  شامالً  تحليالً تضمن تقرير المرحلة األولى 
كما تم تحديد قائمة من  ،2030وفي عام  الراهن الوقتتقييم المخاطر في يغطي ، فهو سكندريةاالمدينة 
 بتسليطتقرير المرحلة األولى ، قام أماكنها على الخريطة. باختصار وتحديد لمستجدةا القابلية للضررنقاط 

من أجل زيادة  فوريةذات األولوية وتدخالت  إجراءاتالتي تحتاج إلى  الرئيسية التالية القضاياالضوء على 
  مخاطر تغير المناخ والكوارث المحتملة: لالمدينة  إستعداد

ثاني أكبر سكندرية اال ، تعدهكتار 230000أكثر من مليون نسمة ومساحة  4 مع عدد سكان يناهز �
سلسلة من التالل الضيقة والمرتفعة جزيئا  ىالمدينة عل. لقد بنيت لمصر بحري بميناءو أكبر مدينة 



فيضانات ومخاطر الو الزالزل و تآكل السواحل و  الغمر البحري إلىالمدينة وتتعرض التي تواجه البحر 
تدهور المباني والبنية  و سكندريةالاسكان ثلث نحو المناطق العشوائية التي تضم إن . ندرة المياه

على األراضي  بالمدينةوالتحضر السريع في المناطق المحيطة  الجزء القديم من المدينة فيالتحتية 
 لهذه المخاطر.  عرضةأكثر يجعل المدينة  المستصلحة وغيرها من المناطق المنخفضة الرطبة

عام مخاطر الكوارث والتغيرات المناخية بحلول تزداد أن  المتوقعفإنه من  ،الراهنمقارنة بالوضع  �
ر معرضة للمخاطالجديدة المواقع الالتوسع الحضري في  واستمرار نظرًا إلى تغير المناخ 2030

زيادة في ال و ندرة المياه ووتآكل السواحل بحري ال غمرمخاطر أعلى للالمدينة قد تواجه فالطبيعية. 
 يةسلباللتغيرات المناخية اتأثير إلى باإلضافة ذلك  الفيضانات.  وهبوط األراضي  و الزالزلمخاطر 

 .الصحة العامةعلى 
إلدارة هذه محدودة  االسكندريةفي  القدرة المؤسسيةمازالت وبينما تتزايد المخاطر الطبيعية،  �

 المؤسسيالهيكل ففي المستقبل. المناخية المحتملة تغير للكوارث وآثار الالمخاطر وٕاعداد المجتمعات 
الهيئات بين  محدود تنسيقإلى حد كبير مع  اً ظل مركزييالحالي لنظم االستجابة لحاالت الطوارئ 

 . مستوى المجتمعات ووصوًال إلىأفقيًا ورأسيا 
  
   العمليةو الهيكلية  التوصيات

لضمان التطابق الالزم واالستمرارية مع ، في مرحلته الثانيةلتقرير لتم تطوير الهيكل واإلطار المنهجي 

  .لصانعي القرار عملية و تنفيذيةبهدف تقديم توصيات  من التقرير المرحلة األولى اتتقييم

 لتعريف و المفيدة ساسيةاألمعلومات ال ىعليشمل  نموذجالتوصيات باستخدام  إعدادبناًء على ذلك، لقد تم 

المخاطر و ) يالتنفيذ األفقة الزمنية (الفتر و الهدف و  )اإلستراتيجيةخل (امجال التد والتى تشمل وتنفيذ التوصيات

وسائل الرصد و المعنية والقطاعات السلطات و أوجه عدم اليقين و القيود/ الصعوبات و الوصف و  ذات الصلة

التحليل  لخطة العمل و االقتصاديبالتقييم النماذج الجدولة ورسم الخرائط. وتستكمل هذه و  التكلفةو  والتقييم

  المؤسسي. 

المعرفة مستوى بشكل كبير بتتعلق هذه الحدود . الحالية يةحدود المنهجفإنه يجب التأكيد على  ،ع ذلكوم

العالمية لمعالجة هذه القضايا في  واإلستراتيجيةالطريقة و ي منطقة الدراسة مقدار التأثر فالمخاطر و بمحدود ال

 ،ولكنالتنفيذ الفوري لخطة العمل،  الشمولية أولى إالدراسة. لذلك ، فإن الدراسة الحالية ال تسعى  إطار هذه



مكنها من إدراج التوصيات في الخطط لتقتصادية االو  الفنيةخلفية التهدف إلى تزويد السلطات المحلية ب

تبقى على مستوى تعريف  التنفيذيةنماذج الفإن . ومن ثم، تنفيذهاالمتوقع إعدادها حاليا أو  يتموالبرامج التي 

  .التي ليست في نطاق هذه الدراسةو مفصلة تحقيقات بوسوف يتعين أن تستكمل  عالي

  خطة عمل متكاملة ومتنوعةنحو 

 التي يتم تقديمها ورقة توصية 27، تتألف خطة العمل من دات والمخاطر المشار إليها أعالهعلى التهدي بناءً 

و مخاطر تسونامي) اللغمر البحري (العواصف وأمواج ا/ تآكلالر وخطالزالزل  مخاطر: فئة المخاطرطبقًا ل

  . مخاطر متعددة و هالجفاف/ ندرة المياو مخاطر الفيضانات 

  :مجال التداخللطبقا  النماذجداخل كل فئة يتم تصنيف 

غير وخطط الطوارئ  للمواقع الحضرية في ضوء تأثيرات ت المؤسسي اإلستعدادتوصيات بشأن  �
  .المناخ ومخاطر الكوارث

تم تحديدها: توصيات محددة ضرر التي قابلية التهدف إلى التقليل من  للتخطيط العمرانيتوصيات  �
تسهيل التكيف من تعمل على من حيث استخدام األراضي والتخطيط الحضري التي من شأنها 

 تشملهذه التوصيات ث الطبيعية. تغير المناخ وزيادة قدرتها على مقاومة الكوار  معالمواقع الحضرية 
  .2030التنمية العمرانية المتوقعة حتى سيناريو عام و المناطق الحضرية القائمة 

أو تي ستكون مطلوبة لحماية ال العمرانيةواالستثمارات  صول البنية التحتيةأبالتوصيات المتعلقة   �
البنية التحتية و  ساحلية البحرية: الدفاعات المن أجل التكييف ةالحضرياألصول النظم و تطوير 

 وٕامدادات المياه والصرف الصحي والمباني...  الحضريةالنقط الساخنة للمناطق  الرئيسية في
 

لتعامل مع المخاطر على نحو عالمي ومتعدد ل اإلستراتيجيةمع المحاور ا يتوافقللتدخل  المجالين األوليينإن 

عالوة ضرر. القابلية للنهج أكثر موضوعية وفنية للمخاطر و ميشير إلى فهو الثالث المجال  أماالتخصصات. 

خطيط الحضري هو باألحرى نهجًا " ،بينما التاإلستعداد" ىإل أكثر توجهاً  المؤسسي الجزءفإن على ذلك، 

   حماية" األصول والسكان.ل"تم تكريسها ي العمرانيةوقاية" والتدابير التقنية واالستثمارات لل"



تنتمي في معظمها إلى  والمنافع المتوقعةفيما تتعلق بالمخاطر المحددة اإلجراءات ذات األولوية األولى إن 

مجاالت التخطيط المؤسسي والحضري. في الواقع أن هذه اإلجراءات تغطي مجموعة كاملة من المخاطر 

دون بفعالة من حيث التكلفة حتى أى ( "ال تثير الندم"إجراءات هي  و ليست مكلفةو  (آثار التآزر)الطبيعية 

 .عكسهايمكن  و اخ) ، وتتسم بالمرونةتغييرات المن

التنسيق على المستويات تحسين  العمل على بالنسبة للدعم المؤسسي والتشغيلي، فالمشروع يبرز أهمية

) وتحسين و القوميمبكر (على الصعيدين المحلي ال واإلنذاررصد لإنشاء نظام ل و محافظةال و الوزارية

ومن الممكن أن عامة. التوعية الحمالت عمل  خطط الطوارئ ووٕاعداد والحماية الذاتية للسكان  اإلعداد

  نشئت حديثا في مصر. المرصد الحضري التي أُ الرصد والمتابعة إلي منظومة تنتمي آلية 

واألنظمة الحضرية التي تستجيب قوانين البناء تنفيذ  تشملف ضريتدابير التخطيط الحإلى أما بالنسبة 

ضمن آلية اإلدارة للتغيرات المناخية وتدابير التخفيف التكيف دراج إجراءات وإ ية، تغير المناخاللمخاطر 

 لحماية ةاستباقيتدابير من المقترح أن يتم تنفيذ )، العمرانية(الحضرية الحضرية. في مجال التدخالت 

أما فيما يخص، . كسالمير و أبو ق مناطق عرضة للكوارث الطبيعية في كل منق الحضرية المُ المناط

ليتم تخطيط العمراني الة نموذج يوضح خطر حساسمشروع تجريبي يُ  تنفيذمن المقترح التوسعات الجديدة، 

  .مدينةلمباني القائمة في الضرر للمقدار البتقييم شامل  ويوصي أيضاً  في مناطق أخرى.تكراره 

إجراءات تتعلق بتطوير أنشطة ، يقترح المشروع والتسونامي يالزالزل عدم اإلستقرار من أجل إدارة ورصد

مخاطر الوطنية لأفضل لتقييم  التنمية الحضرية. ويقترح أيضاً  األخذ في االعتبار مع، االسكندريةفي ع يالتوز 

ية احتمالو حجم الجاذبية و لتسونامية (الموقع والطبيعة الزلزالية مصادر االعن طريق تحسين المعرفة عن 

عن طريق تحسين  الخ). ويقترح المشروع عدة إجراءات للسيطرة على تآكل السواحل وغمر البحر... الحدوث

هناك و تآكل. ال للسيطرة علي شواطئ الساحلية وتحديد استراتيجيات التدخل المناسبةالبشأن تغييرات رفة المع

في منطقة  صةخاالبحر في مناطق مختلفة من المدينة غمر إجراءات إضافية تستهدف الوقاية من مخاطر 

كز على السيطرة تاإلجراءات المقترحة تر ، ففي مجال التحكم في الفيضانات وٕادارة الموارد المائيةو أبو قير. 

والسيطرة على تصريف  معالجةصرف المياه ال ٕاعادة استخدامو  استهالك المياه على النحو األمثلترشيد و 



في المناطق الحضرية القائمة والجديدة وتنظيف وصيانة شبكة الصرف الصحي  يالسطح جريان المياه

  . المجمعة

لطبيعية الناجمة واالستعداد للكوارث ا و القوميةينبغي تحسين المعرفة المحلية  بناء على اإلجراءات المقترحة

  .مستقبل المدينة ورفاهية سكانهاتعمل على تعزيز  فتدابير التخفيف والحماية طويلة األمد ، عن تغير المناخ

  خطة عمل فعالة من حيث التكلفة؟

الموصى بها مقابل تكاليف آثار  اإلصالحيةإلجراءات التكيف  قتصاديالالتقييم اهذا التقرير يتضمن 

على ثالثة ، فالتحليل االقتصادي ُيركز البياناتلقلة  ظراً ون لكومع ذوالكوارث الطبيعية  يةالمناخ ات تغير ال

يار التكيف المقترح واألضرار الناجمة عن تخاوتقييم  المتراكمة الزالزل أضرارو  مواضيع رئيسية هي : الخصم

  تغير المناخ على قطاع الصحة. 

فيما يتعلق بالمصلحة العامة على  صعب من التحليل االقتصادي، خاصة و لكنجزء أساسي  " هوخصمال"

لتكيف مع الزالزل واألضرار المتراكمة اعلى يتم تطبيقه  الذي تم إعدادهإن إطار العمل ففترة طويلة. ار مد

في  المقدمةحساب األضرار التراكمية للكوارث الكمية  بتحسينهذا يسمح على الصحة من التغيرات المناخية. 

من الناتج  % 20 ما يعادل أو اً مصري هاً جني مليون ألف 18مبلغ  و التى توصلت إلى ولىالمرحلة األ

  فقط. عامًا لنشاط الزالزل 40 مدارالحالي للمدينة على  اإلجمالي المحلي

اده، وذلك بسبب ُيشكل جدوى اقتصادية في إطار العمل الذي تم إعد ال لزال ز للتكيف اليار تخاثبت أن فقد 

مصريًا جنيهًا مليون  3000قليًال تتجاوز  فاألضرار المتراكمة على الصحةمنخفض. مستوى خطورته أن 

وبالتالي ليس من  ة،لصحلتكيف اليارات تخاالدراسة ال يشمل  مجال، فإن ومع ذلك عامًا. 40على مدار 

  تيارات الصحة. خالممكن حساب الفوائد المباشرة ال

يشمل جميع األخطار األخرى الذي  الجزء الغير كميأن يتم إعداد وجهة نظر نحو  و دقيق صعبأمر وٕانه 

ما يمكن أن يقال بقدر أكبر من اليقين في مواقع أخرى  أن تمد أو ُتكيف . ومن المغريالدراسة نطاق ضمن

حيث أن النتائج قد تم ، هذه المحاولةنظل حذرين في  سوففللدراسة (تونس والدار البيضاء). ومع ذلك 

ية المستقبلالدراسات  نتائج على  دون الحكم مسبقاً  وكل موقع. الخاصة ببناءها على القاعدة األساسية 



نتعرض  يمكننا أن يجب أن تُقام،التى أو أجزاء منها االسكندرية مختلف المخاطر في على كثر تركيزًا األ

يارات التكيف مستوى عال جدًا من تخابعض  ظهرتعندما  و إنه .االسكندريةللدروس المستفادة لمدينة 

  .لإلسكندرية ثلسياق مما تصلح فى نفسها النتيجة أناالعتقاد يمكن ، الكفاءة االقتصادية في مواقع أخرى

 حكيماً  استثماراً عتبر تُ والنزول بما في ذلك تنبيهات الصعود  نظم اإلنذار المبكريتضح أن  هذا المنظور ومن

  ). جميع الكوارثتخص ضخمة (الفوائد ينما بصغير نسبيا  ستثماراال: فى اإلستنتاجبسيط . هذا جداً 

المقترحة عادة ما توفر عائدات مرتفعة جدًا، على الرغم من أنها تؤثر على  أيضا، االستثمارات الساحلية

"غير قابلة ستثمارات اتبدو وأنها من هذا المنظور أيضا ً  إدارة المناطق الساحليةقاعدة أصغر إلى حد ما. 

   .يجب القيام بها للتفاوض"

وتعتمد أكثر على الموقع. وعلى كل موقع  يبدو  أقل حسماً  فإن األمور الفيضاناتو إدارة المياه  يما يخصف

أيضا البنية التحتية مكلفة في كل األحوال، ولكن تأثيرها ف. اختالفات أقوى في التوزيع المكانيأن هناك 

لكنها تحتاج إلى مزيد من و ،  بصفة عامةال التكلفة أو  ىعلكانت الفوائد تطغى  يصعب تخمين إنضخم. 

  .موقعلل المتخصصة دراسةال

  اإلطار المؤسسي لتنفيذ خطة العمل

. نموذجكل  فيالحكومية ومؤسسات الدولة التي تم تحديدها  تخص الجهاتالتوصيات المختلفة لخطة العمل 

. وهذا يمكن أن هيئة تنسيقيةترشيح المختلفة، فسيكون من المرغوب  نشطةاألتنفيذ و متابعة لتنسيق المبادرة 

التخصصات فيما يتعلق عبر المركزي والمحوري  هلدور نظرًا  )EEAAون البيئة المصري (ئيكون جهاز ش

  .هالمناخ والتكيف مع تغير مسائل أيضاً بمسائل الوقاية من المخاطر الطبيعية و 

للمشروع. ومن  الترتيبات الماليةد يتحدلون الخارجية يقوم الجهاز بالتشاور مع وزارتي المالية والشئوسوف 

الحكومة المصرية على تمويل جميع اإلجراءات من أموالها الخاصة، لذلك تقدر غير المرجح الى حد ما أن 

وشركاء مصر  المتعددةوكاالت التنمية تصال باال. ويمكن ُتطلبفإن بعض المساعدات الدولية يجب أن 

أي دراسات للبدء في وتمويل  اإلتصال بهذه الجهاتفي أقرب وقت ممكن، سيتم و االقتصاديين الرئيسين. 



بين اختيار والتنسيق  ورات اإلستشابدء و  ToR)الشروط التعاقدية ( إعدادإضافية الزمة لتنفيذ خطة العمل (

  .فى التقرير ذات أولوية تحديدها التى تم سوف يتم البدء في العمليات ).اإلستشاريين

تجمع بين الشركاء الماليين والسلطات الرئيسية المعنية لجنة تنسيق  حول جهاز شئون البيئة، يمكن تشكيل

والهيئة العامة للتخطيط العمراني  ٕادارة الحماية المدنيةو المعلومات ودعم اتخاذ القرار  مركز: عملخطة الب

و  هيئة األرصاد الجوية المصريةو  الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحيو  االسكندريةمحافظة و 

لجنة مرة كل ثالثة أشهر ال ههذيمكن أن تجتمع حماية الشواطئ. تحت رعاية جهاز شئون البيئة،  جهاز

 .لمراجعة التقدم المحرز في خطة العمل


