
الحلول القائمة على الطبيعة
ــف  هــي مســاعدة المجتمعــات المحليــة علــى الحــد مــن مخاطــر الكــوارث والتكيُّ
مــع تغيــر المنــاخ والتخفيــف مــن حدتــه باســتخدام حلــول قائمــة علــى الطبيعــة.

كيف يمكننا استخدام 
الطبيعة لمساعدة 

المجتمعات المحلية على 
ف  بناء القدرة على التكيُّ

مع الظواهر الجوية 
ر المناخ؟ القصوى وتغيُّ

الجبال والغابات 
ومستجمعات المياه

األنهار واألراضي الرطبة

المدن

األراضي الزراعية

السواحل

ى للتحديــات المجتمعيــة،  فالحلــول القائمــة علــى الطبيعــة هــي إجــراءات لحمايــة أو إدارة أو إعــادة إحيــاء نظــام بيئــي بشــكل مســتدام يتصــدَّ
ــر المنــاخ أو األمــن الغذائــي أو األمــن المائــي أو صحــة اإلنســان. وقــد يشــمل ذلــك حمايــة الغابــات وإعــادة تشــجيرها، أو حماية  كمخاطــر الكــوارث أو تغيُّ
أشــجار المانغــروف والشــعاب المرجانيــة، أو الحفــاظ علــى األراضــي الرطبــة أو إعــادة تشــكيلها، أو إنشــاء مســطحات خضــراء حضريــة. ويمكــن للحلــول 
القائمــة علــى الطبيعــة معالجــة جميــع المكونــات الثالثــة لمعادلــة المخاطر - منع األخطــار ذاتها أو التخفيــف منها، والحد من تعــرض الناس لألخطار، 
ُزها بشــكل واضــح عن الحلول  والحــد مــن ضعــف النــاس. وهــي حلــول تنطوي على فوائد مشــتركة عديــدة )في نواٍح اقتصاديــة واجتماعية وبيئية( ُتميِّ
الخرســانية واإلنشــائية كالحواجــز أو الســدود. كمــا يمكنهــا أن توفــر فــرَص عمــٍل فوريــة بينمــا تدعــم، فــي الوقــت ذاتــه، االنتقــال إلــى اقتصــاد أكثــر 
ر المناخ. ويمكــن للجمعيات الوطنيــة للصليب األحمر والهــالل األحمر أن تؤدي  ف مــع تغيُّ مراعــاًة للبيئــة، يزخــر بفــرص العمــل ولديــه القــدرة على التكيُّ

دوًرا رئيســًيا فــي تنفيــذ مثــل هــذه الُنُهــج، وذلــك فــي إطــار برامجها طويلــة األجل وأنشــطتها المنقــذة للحياة.

الخطر: هطول أمطار غزيرة يسبب حدوث 
انزالقات وانهيارات أرضية وسيول طينية 

وفقدان التربة
الحل: حماية الغابات وإعادة تشجيرها 

لتثبيت التربة وإبطاء سرعة تدفق المياه

الخطر: حرائق غابات تؤدي إلى خسائر في 
األرواح واألصول

الحل: حماية الغابات وإدارتها لمنع حرائق 
الغابات

الخطر: جفاف يؤدي إلى فشل 
المحاصيل وفقدان الماشية

 الحل: تنفيذ الحراجة الزراعية للحد
 من التبخر واالستفادة بشكل أفضل 

من رطوبة التربة

الخطر: فيضانات تؤدي إلى فقدان 
ل  األصول وتراجع غلة المحاصيل وتعطُّ

عمليات النقل
الحل: حماية الغابات وإعادة تشجيرها 

إلبطاء سرعة تدفق المياه

 الخطر: ارتفاع منسوب مياه البحر وتآكل السواحل يسببان 
فقدان األراضي والقضاء على سبل العيش واألصول

الحل: إعادة تشكيل األراضي الرطبة الساحلية

الخطر: هبوب عواصف تؤدي إلى خسائر في األرواح واألصول
الحل: حماية الحواجز الطبيعية كأشجار المانغروف والمستنقعات 

واألهوار واألراضي السبخة والشعاب المرجانية وإعادة تكوينها من 
أجل عزل السواحل وامتصاص مياه الفيضانات

الخطر: فيضانات تؤدي إلى فقدان األصول 
ث المياه وتراجع غلة المحاصيل وتلوُّ

الحل: إعادة تشكيل األراضي الرطبة 
المتصاص مياه الفيضانات وتصفيتها

الخطر: حماية الغابات ومستجمعات المياه 
وإعادة إحيائها لتنظيم تدفق األنهار

الحل: حماية الغابات ومستجمعات المياه 
وإعادة إحيائها لتنظيم تدفق األنهار

ب في  الخطر: هطول أمطار غزيرة يتسبَّ
وقوع فيضانات حضرية

الحل: إعادة تشكيل األراضي الرطبة 
المتصاص مياه الفيضانات وتصفيتها

الخطر: حماية الغابات ومستجمعات المياه 
وإعادة إحيائها لتنظيم تدفق األنهار

ع في المسطحات الخضراء|  الحل: التوسُّ
في المدن وما حولها

2019 ،Adapt Now ،ف  المصدر: مقتبس من تقرير اللجنة العالمية للتكيُّ



 IFRC Plan and Budget 2021-2025 target 
100 National Societies harness the power of nature through nature-based  
solutions, with a particular focus on planting of trees and mangroves

100
NATIONAL 
SOCIETIES

For more information visit: preparecenter.org/site/nbs/

الحلول القائمة على الطبيعة...

ويجدر اإلشارة إلى أن بناء الشراكات مع المنظمات البيئية هو المدخل إلى ضمان 
فعالية الحلول القائمة على الطبيعة ومالءمتها.

وتستهدف خطة االتحاد الدولي وميزانيته للفترة 2025-2021: 

ما هو سبب تمتع شبكة الصليب األحمر والهالل األحمر بوضع جيد يمكنها من المشاركة في 
الجهود المتعلقة بالحلول القائمة على الطبيعة؟

الة فعَّ

فغابة من أشجار المانغروف 
بطول 500 متر تقلل من ارتفاع 

 الموج بنسبة تتراوح
 بين 50 و٪100 

(Losada, I.J. et al., 2018)

يعتمد واحد من كل ثالثة 
أشخاص اعتماًدا كبيًرا على 
الغابات والمنتجات الحرجية 

(منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم 

المتحدة للبيئة، 2020)

يمكن للحلول القائمة على الطبيعة 
أن توفر أكثر من ُثلث جهود 

التخفيف من حدة المناخ الالزم 
لبقاء االحترار العالمي دون 

درجتين مئويتين بحلول عام 2030 
(Griscom, B. W. et al., 2017)

يمكن أن يؤدي إعادة تشجير 
الغابات في األراضي المرتفعة 

إلى إبطاء تدفق المياه والحد 
من فيضان األنهار بنسبة 

تصل إلى ٪80
(Filoso, S et al., 2017)

مجدية من حيث 
التكلفة

قابلة للتطبيق 
بأحجام ونطاقات 

مختلفة

قابلة للتطبيق 
على نطاق واسع 

ولــدى االتحــاد الدولــي شــراكة عالميــة مــع منظمــة الحفــاظ علــى الطبيعــة )TNC( والصنــدوق العالمــي للطبيعــة )WWF(، كمــا أنــه عضــو 
فــي الشــراكة مــن أجــل النهــوض بالبيئــة والحــد مــن مخاطــر الكــوارث )PEDRR( وفــي التحالــف العالمــي لغابــات المانغــروف.

ر قــوة الطبيعــة مــن خــالل تطبيــق حلــول قائمــة علــى  أن يكــون هنــاك 100 جمعيــة وطنيــة ُتســخِّ
الطبيعــة، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى زراعــة األشــجار وأشــجار المانغــروف

تقــوم الجمعيــات الوطنيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم بتنفيــذ حلــول قائمــة على الطبيعــة - مــن إعادة التشــجير بأشــجار المانغــروف وتهيئــة البيئــة البحرية لنمو 

الشــعاب المرجانيــة فــي جامايــكا وفيــت نــام، إلــى زراعــة األشــجار فــي كينيــا، وإعــادة تشــكيل األراضــي الرطبــة فــي الهنــد، وتثبيــت التربة فــي هايتي. 

تــؤدي الجهــات الفاعلــة المحليــة دوًرا حاســًما فــي ضمــان اســتجابة 

ُنُهــج الحلــول القائمــة علــى الطبيعــة لالحتياجــات المحليــة، وأن 

ــات  ــي المجتمع ــتدامة.إذ إن تبنِّ ــاملة ومس ــول ش ــذه الحل ــون ه تك

المحليــة لهــذه الحلــول ودعمهــا واســتيعابها أمــٌر ضــرورٌي لحمايــة 

ــا. ــادة تكوينه ــة أو إع ــم اإليكولوجي النظ

إن وجودنــا علــى الســاحة قبــل وقــوع األزمــة وأثنــاء وقوعهــا وبعــده 

يمنحنــا الوقــت الــالزم لتنفيــذ الحلــول القائمــة علــى الطبيعــة فــي 

إطــار برامــج طويلــة األجــل لبنــاء القــدرة علــى الصمــود مــع ضمــان 

اإلســهام أيًضــا فــي تحقيــق األهــداف اإلنســانية.

ــا،  ــة لحكوماته ــات معاون ــة ككيان ــات الوطني ــة الجمعي ــًرا لمكان نظ

ــول  ــى إدمــاج الحل ــد يمكنهــا مــن الدعــوة إل فإنهــا فــي وضــع فري

القائمــة علــى الطبيعــة فــي القوانيــن والسياســات العامــة واألطــر 

المحليــة  الصلــة علــى المســتويات  والخطــط واالســتثمارات ذات 

ــة. ــة والوطني واإلقليمي

تقــوم فروعنــا المحليــة التــي يصــل عددهــا إلــى 160 ألــف فــرع تضــم 

14 مليــون متطــوع بــدور هاٍم فــي الحشــد المجتمعــي وإذكاء الوعي 

ــل إلــى  ونشــر التعليــم والتثقيــف، ويمكــن تحفيزهــا مــن أجــل التوصُّ

حلــول تعــود بالنفــع علــى المجتمعــات المحليــة والطبيعــة علــى حــد 

ســواء.

100
جمعية 
وطنية

 preparecenter.org/site/nbs/ : لمزيد من المعلومات

https://preparecenter.org/site/nbs/
https://www.conservationgateway.org/ConservationPractices/Marine/crr/library/Documents/GlobalMangrovesRiskReductionTechnicalReport10.7291/V9DV1H2S.pdf
http://www.fao.org/3/ca8642en/online/ca8642en.html
http://www.fao.org/3/ca8642en/online/ca8642en.html
http://www.fao.org/3/ca8642en/online/ca8642en.html
http://www.fao.org/3/ca8642en/online/ca8642en.html
https://www.pnas.org/content/114/44/11645
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183210

