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تقرير  تزويد  اإلى  تهدف  اأبحاٍث  من  ا�سُتحدَث  ما  في  للم�ساركة  و�سيلٌة  العربّية  الإن�سانّية  التنمية  تقرير  اأوراق  �سل�سلة 

التنمية الإن�سانّية العربّية بدفٍق جديد من المعلومات وِمن َثمَّ اإلى اإجراء المزيد من الأبحاث في مجال التنمية الب�سرّية.  

اإنها �سل�سلٌة بحثية من المن�سورات غير الر�سمّية، �سريعة النت�سار ويمكن اإعادة النظر في عناوينها في مرحلٍة لحقة 

ة، اأو ف�سوًل في كتٍب ذات عالقة.  من بين كّتاب هذه  بحيث ُي�سار اإلى ن�سرها مقالٍت قائمًة بذاتها في مجاّلٍت مخت�سّ

لت اإليه  مو المواقع من العرب ومن جن�سّياٍت عالمّية اأخرى.  اأّما ما تو�سّ ال�سل�سلة اأكاديمّيون طليعّيون وممار�سون متقدِّ

بال�سرورة  تمّثل  ول  المعنّيين  الكّتاب  اإلى  ح�سًرا  تعود  فهي  وا�ستنتاجاٍت  تف�سيرّية  وتاأويالٍت  نتائَج  من  الأبحاث  هذه 

اأو الدول الأع�ساء في منّظمة الأمم المّتحدة.  هذه الورقة بقلم بلقي�س  وجهات نظر برنامج الأمم المّتحدة الإنمائي 

عثمان الَع�سا.

*  *  *

بلقي�س عثمان الَع�سا خبيرٌة بالتكيُّف مع َتغيُّر المناخ في م�سرف التَّنمية الأفريقّي؛ حا�سلٌة على درجة البكالوريو�س )مع 

رف( والّدكتوراه في علوم الغابات، وعلى درجة الماج�ستير في العلوم البيئّية. لديها خبرٌة وا�سعة في الأبحاث  مرتبة ال�سَّ

للتَّغيُّر البيئيِّ العالمّي والتنميِة الم�ستدامة. وهي من الفائزين  بَتغيُّر المناخ، مع تركيٍز على الأبعاد الب�سرّية  المتعلِّقة 

بجائزة اأبطال الأر�س من برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 2008، وع�سُو مجموعة كبار الموؤلِّفين في الهيئة الحكومّية 

ولّية المعنّيِة بَتغيُّر المناخ الفائزِة بجائزة نوبل لل�ّسالم عام 2007. وقد اأجَرت واأداَرت اأبحاًثا وتقييماٍت عْلمّيًة عديدة  الدَّ

ا في ما يتعلَّق باأفريقيا. ب�ساأن تاأثيرات َتغيُّر المناخ، ال�سعف الناتج منه، والّتكيُِّف معه، ُخ�سو�سً
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مة مقدِّ

ا لما يمكن اأن تكون عليه وطاأُة التغيُّر  يهدف هذا التقرير اإلى و�سِع مراجعٍة �ساملة مدعومة بالتخطيط الجغرافّي ت�سّكل م�سًحا عامًّ

المناخّي على المنطقة العربّية. لقد ُبني التقرير على قراءاٍت وموادَّ م�ستقاٍة من الهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغيُّر المناخ 

العربّية ومدى وطاأته على هذه  البلدان  المناخّي في  التغّير  تاأثير  وتقارير خبراء حول  تقنّية  واأبحاٍث  درا�ساٍت  )IPCC(، ومن 

َفت البلدان العربّية مجموعاٍت:  نِّ البلدان. تعر�س المعلومات والتحليالت حول كّل جزٍء من المنطقة على ِحدة، وت�سهياًل للتحليل �سُ

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، تحديًدا الأردن، والأر�س الفل�سطينّية المحتلة، وتون�س، الجزائر، و�سورية، والعراق، ولبنان، وليبيا، 

وم�سر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن؛ بلدان مجل�س التعاون الخليجّي، وت�سمل الإمارات العربّية المّتحدة والبحرين وال�سعودّية 

وُعمان وقطر والكويت؛ بلدان اأفريقيا جنوب ال�سحراء، تحديًدا جزر القمر، وجيبوتي، وال�سودان، وال�سومال.
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الخلفّية  .1

وال�سيا�سّية  والقت�سادّية  البيئّية  ُعد  ال�سّ على  ا  قا�سية جدًّ وطاأٍة  ذي  تاأثيٍر  بترك  وحقيقيًّا  تهديًدا جديًدا  المناخّي  التغيُّر  ي�سّكل 

التغيُّر  ياأتي  و�سدائَد غيِر مناخّيٍة متعّددة،  اأ�سباٍب  اإلى  تعاني �سعًفا عائًدا  اإلى منطقٍة  وبالن�سبة  العربّية.  المنطقة  والأمنّية في 

، وما قد يحمُل معه من تداعياٍت محَتَملة ذاِت وطاأٍة ماّدّية واجتماعّية/اقت�سادّية، ليزيَد هذا ال�سعف تفاقًما ويوؤّدَي من  المناخيُّ

َثمَّ اإلى زعزعة ا�ستقرار المنطقة على نطاٍق وا�سع. من الم�ساّر المحَتَملة لتغيُّر المناخ َتحوُُّله عاماًل م�ساِعًفا للخطر، كاأْن يزيَد 

من ِحّدة نق�س المياه. ونق�ُس المياه يهّدد بدوره الأمَن الغذائيَّ من خالل الت�سبُّب بانخفا�س الإنتاجّية الزراعّية، ف�ساًل عن َعْوق 

القائمَة،  التوّتراِت  َج  يوؤجِّ واأن  اإ�سافّي  بيئّي  المياه ب�سغٍط  َب نق�س  يت�سبَّ اأن  الب�سرّية والتنمية القت�سادّية. كذلك يمكن  ال�سّحة 

�س لخطر الجفاف في �سوء  �سمن البلد الواحد وبين البلدان ذات الموارد المائّية الم�ستركة. بلدان �سمال اأفريقيا �سديدة الّتعرُّ

ع لها من انخفا�ٍس كبير في من�سوِب هطول الأمطار وارتفاعاٍت حاّدة في درجاِت الحرارة المرتقبة لتلك المنطقة؛ ول�سوف  ما ُيتوقَّ

عفاء من ال�سّكان. تكون المعاناُة اأكثر حّدًة لدى الفقراء وال�سّ

تها كالفي�سانات والجفاف.  تتوّقع الهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغّير المناخ تزايًدا في تواُتر الأحداث المناخّية الحاّدة وفي �سدَّ

وهذا الأمر يمكن اأن يوؤّدّي بدوره اإلى هجرٍة جماعّية في المنطقة العربّية. ت�سير ال�سيناريوهات التي و�سَعها برنامُج الأمم المّتحدة 

للبيئة، و�سواه من المنّظمات المعنّية، اإلى اأن ارتفاًعا ل�سطح البحر بن�سبة ن�سف متر، على �سبيل المثال، يمكن اأن يوؤّدَي اإلى تهجير 

2050 )راجع الملحق 3: التاأثيرات المحَتملة لرتفاع م�ستوى �سطح البحر  ما بين مليونين واأربعة ماليين م�سرّي بحلول العام 

عند دلتا النيل(. ل �سك في اأن تغيُّر المناخ يطرح اأمام المنطقة العربّية تحّدًيا كبيًرا وي�ستدعي مزيًدا من التعاون الإقليمّي بغيَة 

التخفيف من وطاأته وحماية اأرزاق النا�س.

حول المنطقة العربّية

 )اأكثر من �سعَفيْ م�ساحة اأوروبا الغربّية ون�سِف ال�سعف( وتمتّد من المحيط 
2
تغّطي المنطقة العربّية م�ساحَة 10 ماليين كلم

الأطل�سّي اإلى جبال زغرو�س في جنوب غرب اآ�سيا. وتقع بلدان المنطقة العربّية جميعها تقريًبا في مناطَق قاحلٍة اأو �سبِه قاحلة وهي 

ا لوطاأة تغيُّر المناخ )راجع الملحق 1: خارطة المناطق ال�سعيفة في العالم(. ت�سمُّ المنطقة العربّية  �سة بدرجٍة عالية جدًّ معرَّ

نَّف 90 في المئة من اأرا�سيها مناطَق قاحلًة و�سبَه رطبٍة اأو قليلَة الرطوبة )اأباح�سين اأ. اأ.  تنّوًعا وا�سًعا من الأو�ساع المناخّية وُي�سَ

واآخرون، 2002(، وتّت�سف اإجماًل بتغيُّرّيٍة �سديدٍة في الهواطل، مو�سمّيًة كانت اأم �سنوّية، وهذه من ال�سمات النموذجّية للمنظومة 

د اإلى 50  ا من درجِة التجمُّ البيئّية الجاّفة. متو�ّسُط درجات الحرارة ال�سنوّي، كما درجاُت الحرارة الق�سوى والدنيا، تتفاوت اأي�سً

ر بـِ 2282 مليار  درجًة مئوّية، تبًعا للف�سِل والموقع. الأمطار من العوامل المناخّية الأكثر تاأثيًرا. تتلّقى المنطقة العربّية ما ُيَقدَّ

 من المياه 
3
 �سنويًّا من المياه ال�سطحّية و35 مليار م

3
ر بـِ 205 مليارات م ( من مياه الأمطار �سنويًّا مقارنًة بما ُيَقدَّ

3
ب )م متر مكعَّ

الجوفّية. تجدر الإ�سارة اإلى اأّن 15 بلًدا عربيًّا من اأ�سل 22 هي من بين البلدان الأكثر افتقاًرا اإلى الماء في العالم بحيث يقّل 

ع الأمطار بين بلٍد واآخر،   �سنويًّا )برنامج الأمم المّتحدة الإنمائّي، 2002(. ويتفاوت توزُّ
3
ن�سيب الفرد من الماء فيها عن 1000 م
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فحوالى 52 في المئة من م�ساحة المنطقة يتلّقى متو�ّسًطا �سنويًّا من الأمطار يقلُّ عن 100 ملم، بينما يتلّقى 15 في المئة 100-

300 ملم، و 18 في المئة اأكثَر من 300 ملم. من ناحيٍة ثانية هناك اأجزاء من المنطقة العربّية – كالمناطق الجبلّية، على �سبيل 

المثال، في لبنان و�سوريا وبلدان �سمال اأفريقيا، وكذلك على طول المناطق ال�ساحلّية وجنوب ال�سودان – تتلّقى من الأمطار ما 

ي�سُل اإلى 1500 ملم �سنويًّا. لكن حتى في المناطق التي تنال ن�سيًبا كبيًرا من الأمطار هناك كّمّيات كبيرة منها تذهُب هدًرا اإّما 

بالتبّخر اأو في المجاري ال�سطحّية، ولعلَّ اأكبَر كمّيات المياه التي تذهب هدًرا هي في المناطق ال�سحراوّية اأو �سبه ال�سحراوّية.

• كاد عدد �سّكان البلدان العربّية اأن يبلغ ثالثَة اأ�سعاف عددهم �سنة 1970، مرتفًعا من 128 مليون ن�سمة اإلى 359 مليوًنا. 	

ع اأن يبلغ تعداُد �سّكان المنطقة العربّية 598 مليون ن�سمة بحلول العام 2050 اأي بزيادة ن�سبة الثلثين اأو 239 مليون  وُيتوقَّ

ن�سمة عّما هو في العام 2010 )الأمم المّتحدة، اإدارة ال�سوؤون القت�سادّية والجتماعّية، 2009(.

• من �ساأن العوامل المذكورة اأعاله اأن تعك�َس جميًعا مدى التغّيرّية العالية في ال�سمات المناخّية للمنطقة وما يتركه ذلك من 	

ا منها المراعي، والأرا�سي الزراعّية التي ترتوي من مياه الأمطار، واإدارة  وطاأٍة �سديدة على اأنظمة ا�ستعمال الأر�س وخ�سو�سً

المناطق ال�ساحلّية. مع ذلك ما دامت الم�سكالت البيئّية تتجاوز الحدود الوطنّية، فال بد من معالجتها بتطبيق مقارباٍت 

يها على الم�ستوى الإقليمّي واأحياًنا على الم�ستوى العالمّي. واإجراءاٍت يتّم تبنِّ

• ا اإذا اعتبرنا 	 غالًبا ما ُينظر اإلى المنطقة العربّية على اأنها وحدٌة متكاملة اأو كياٌن متجان�س، ولعّل هذه النظرَة �سحيحٌة جزئيًّ

اأن الأكثرّية ال�ساحقة من �سّكانها ناطقٌة بلغٍة واحدة )العربّية( وتعتنق ديًنا واحًدا )الإ�سالم(. اإّنما هناك حجٌج اأكثر تدعم 

بالناحية  كما  الجتماعّية-القت�سادّية  بالنواحي  يتعّلق  ما  في  ا  العربّية، خ�سو�سً المنطقة  اأجزاء  بين  والختالف  التباين 

اأمٍر ففي حين يعتمد القت�ساد وال�ساأن المعي�سيُّ في معظم البلدان العربّية، واإلى حدٍّ كبير، على  البيئّية. ومهما يكن من 

�سًة ل�سرٍر كبيٍر جّراء اأّية تغيُّراٍت مناخّية، تعتمد بلدان الخليج، من جهتها، على النفط  الزراعة، ما يجعُل تلك البلدان معرَّ

ا لل�سرر في حال اعُتمدت �سيا�سٌة تق�سي بالحّد من ا�ستهالك النفط. بناًء على  م�سدًرا لمداخيلها وهي لذلك اأكثُر تعّر�سً

ا  نَّف على الخارطة العالمّية في الفئة الأكثر تعّر�سً تقريٍر �سادر عن المنتدى القت�سادّي العالمّي يّت�سح اأن منطقة الخليج ُت�سَ

لل�سرر جّراء تغيُّر المناخ )الملحق 2: ن�سبة النبعاث للفرد الواحد في العام 2000(.

• ينحو بع�ُس الوكالت الدولّية وبع�ُس المحّللين اإلى اعتبار بع�س البلدان العربّية المنفردة جزًءا من تجّمعاٍت اإقليمّية معّينة 	

ا مجموعة اأخرى من المقاربات  نظًرا اإلى وقوع هذه البلدان عند ملتقياِت القاّرات الآ�سيوّية والأفريقّية والأوروبّية. هناك اأي�سً

ت�سم تجّمعاٍت اإقليمّيًة �سغيرًة يربط ما بينها الموقُع الجغرافّي اأو م�ستوياُت الدخل اأو عوامُل اأخرى. اأّما التقرير الذي بين 

اأيدينا فيعتمد التجّمعات المدرجة في الإطار 1 على تنّوع اأحجامها، وهذا التق�سيم مبنيٌّ على اعتبارات جغرافّية، وكذلك – 

عف حياَل التغيُّر المناخّي. وهذا لي�س مجّرَد م�ساَدفة – على اأنماٍط م�ضتركة من ال�ضّ
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الإطار 1: جتّمعات البلدان العربّية كما ي�سي اإليها هذا التقرير

بلد�ن مجل�س �لتعاون �لخليجّيبلد�ن �أفريقيا جنوب �ل�شحر�ءبلد�ن �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا1

الإمارات العربّية المّتحدةجزر القمرالأردن

البحرينجيبوتيالأر�س الفل�سطينّية المحتلة

ال�سعودّيةال�سودانتون�س

ُعمانال�سومالالجزائر

قطرجيبوتي

الكويت�سورية

العراق

لبنان

ليبيا

م�سر

المغرب

موريتانيا

اليمن

الهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغّير المناخ تعّد هذه البلدان اإّما من »�سمال اأفريقيا« اأو من »غرب اآ�سيا«.   
1
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رّية المناخ وتغّيره د ِمن تغيُّ �صِ
ُ
ما ر  .2

• على 	 تطراأ  التي  التغّيراُت  باأنها  المناخّية  التغيُّرّية   2007  )IPCC( المناخ  بتغيُّر  المعنّية  الدولّية  الحكومّية  الهيئُة  د  ُتحدِّ

حوَل  و�سواها(  الق�سوى،  الحالت  واإح�سائّيات  المعيارّية،  )كالنحرافات  الإح�سائّيات  و�سائر  المناخّي  الو�سع  ط  متو�سِّ

المناخ وذلك على اأ�سا�س كّل المقايي�س الزمنّية والمكانّية في ما يتجاوز اأحداَث الطق�ِس الفردّية. قد تعود اأ�سباُب التغّيرّية 

اإلى عملّيات طبيعّية داخلّية من �سمن النظام المناخّي )تغيُّرّية داخلّية(، اأو اإلى تغايراٍت طبيعّية اأو ناتجة من قوى خارجّية 

بفعل اأعمال الإن�سان )تغيُّرّية خارجّية(. كذلك تحّدد الهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغّير المناخ هذا التغيُّر على اأنه اأيُّ 

تغيٍُّر يطراأ على المناخ مع مرور الزمن اأب�ضبب تغّيرّية طبيعّية كان اأم نتيجًة لأنواٍع من الن�ضاط الب�ضرّي. تزايد بدرجة كبيرة 

ز ثاني اأك�سيد الكربون في الغالف الجّوّي، وهو من اأهّم غازات الدفيئة، وهذا ما �ساهَم  منذ انطالق الثورة ال�سناعّية تركُّ

ز ثاني اأك�سيد الكربون في الغالف الجّوّي في  في تنامي مفعول الدفيئة الذي بات ُيعرف بـ »الحترار العالمّي«. تبلغ ن�سبة َتركُّ

وقتنا الراهن 370 جزًءا في المليون )ppm( – اأي بزيادة اأكثر من 30 في المئة عنها في العام 1750. تعود هذه الزيادة، 

في الجزء الأكبر منها، اإلى انبعاثات ثاني اأك�سيد الكربون الناتجة من احتراق الوقود الأحفورّي لال�ستعمال الب�سرّي، وبن�سبٍة 

اأقّل اإلى تغيُّر �سُبل ا�ستعمال الأر�س وبع�س العملّيات ال�سناعّية واحتراق الكتلة الحيوّية )الهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية 

بتغيُّر المناخ 2001a(. اإن الدلئل على تغيُّر المناخ في تزايٍد م�ستمّر، وبح�سب التقارير ال�سادرة في العام 2007 عن الهيئة 

الحكومّية الدولّية المعنّية بتغّير المناخ ل مجاَل لل�ّسّك في الحترار العالمّي )اأي اأن مناخ الأر�س يزداد حرارة(، وقد زادت 

حرارة الهواء ال�سطحّي لالأر�س من 1850 اإلى 2005 بن�سبة 0.76 درجة مئوّية، اأّما منحى التزايد الحرارّي على مدى ن�سف 

القرن الأخير في�سير �سجلُّه اإلى ارتفاٍع بن�سبة 0.13 درجة مئوّية كلَّ عقٍد من ال�سنين، اأي اأن المدى الكامل لالرتفاع الحرارّي 

المتوّقع هو ما بين 1.1 درجة مئوّية و6.4 درجات بحلول نهاية القرن، ما �سيوؤّدي اإلى ذوباٍن وا�سع النطاق للثلج والجليد ومن 

ع في الأحداث الق�سوى  َثمَّ اإلى ارتفاع متو�ّسط �سطح البحار في كامل الكرة الأر�سّية. كذلك ي�سير التقرير اإلى التزايد المتوقَّ

للطق�س )كالعوا�سف والأمطار الغزيرة والجفاف والقحط( مالحًظا اأن الأعا�سير المدارّية )على اأنواعها( ُيتوّقع اأن ت�سبح 

اأكثر ع�سًفا وعنًفا مع ارتفاع ذروة الريح و�سرعتها وتزايٍد في غزارة الأمطار مترافقًة مع بحاٍر ا�ستوائّيٍة اأكثر حرارة. هذه 

ازدياد عدد  الأر�س من  �سِهَدْته  ما  اإلى ذلك  اأ�سف  ال�سنين.  عبر  وتواتًرا  قّوًة  تزداد  اأن  يتوّقع  للطق�س  الق�سوى  الأحــداث 

ًة في العديد  الموجات الحرارّية ومن تناق�س موجات ال�سقيع تواتًرا واأمًدا، ومن تزايد اأحداث الطق�س الق�سوى تواتًرا و�ِسدَّ

من اأ�سقاع العالم )الملحق 4: اّتجاهات في الحالت المناخّية الق�سوى، والملحق 5: كوارث طويلة الأمد(.

• وبناًء على 	 والع�سرين،  الحادي  القرن  بالفعل تحّدًيا عالميًّا على مدى  بات  المناخ قد  تغيُّر  اأّن  اإلى  ي�سير  اأعاله  ورَد  كّل ما 

المعلومات الم�ستقاة من الهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغّير المناخ )2007( �سهدِت المنطقة العربّية زيادًة غير منتظمة 

 1970 0.2 درجة مئوّية ودرجتين مئوّيتين. وقد حدثت هذه الزيادة بين العام  في حرارة الهواء ال�سطحّي راوحت ما بين 

ا تلك الواقعة في منطقة ال�سرق الأو�سط، مقبلًة على  والعام 2004. اإ�سافًة اإلى ذلك تبدو اأكثرّية البلدان العربّية، وخ�سو�سً

مواجهة م�سكالٍت تتعّلق بالمياه وبوطاأِة التاأثيرات الناتجة من تغيُّر المناخ.
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ر المناخ م�صاهمات البلدان العربّية في تغيُّ

اإن ما تت�سّبب به المنطقة العربّية من انبعاثات غازات الدفيئة قليٌل عموًما بمقيا�س الحّد المطلق )اأقّل من 5 في المئة من المجموع 

ة الفرد، لكن كّمّيات هذه النبعاثات. على كّل حاٍل، تتفاوت م�ساهمة المنطقة العربّية في تغّير  العالمّي( وكذلك بمقيا�س ح�سّ

المناخ بين بلٍد واآخر، علًما باأن البلدان المنتجة للنفط )الإمارات العربّية المّتحدة، الجزائر، ال�سعودّية، العراق، م�سر( م�سوؤولة 

عن الح�سة الكبرى من هذه النبعاثات )74 في المئة من مجموع ما ينبعث من المنطقة العربّية(. ي�ساف اإلى ذلك اأّن تنامي 

انبعاثات ثاني اأك�سيد الكربون بن�سبة تزيد على 88 في المئة في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا �سّكل ن�سبَة الزيادة الثالثة 

ط الزيادة العالمّية باأكثر  في العالم في الفترة ما بين العامين 1990 و 2004، وهي الن�سبة التي تحققت بوتيرٍة اأ�سرع من متو�سِّ

من ثالثة اأ�سعاف. اأّما م�سدر الق�سم الأكبر من هذه الزيادة فهو احتراق الوقود )البنك الدولّي 2007(.
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عة وال�ّصعف والتكّيف  تخمين المفاعيل المتوّقّ   .3 

في المنطقة العربّية

• ده الهيئُة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغّير المناخ، هو »مدى �سرعِة تاأثُِّر منظومٍة ما بالعوامل الموؤذية لتغيُّر 	 عف، كما ُتحدِّ ال�سّ

المناخ اأو عدِم قدرِتها على معالجِة هذه العوامل ومواجهِتها، بما فيها التغيُّرّية المناخّية وحالُت الطق�س الق�سوى«. اإن تح�سين 

�س لم�ساّر تغيُّر المناخ، وفي هذا ال�سياق ُينظر اإلى  ا للحّد من ال�سعف والتعرُّ القدرة على التكيُّف وتطويرها عامٌل مهّم جدًّ

زة للتغّيرّية المناخّية التي تتعّر�س لها منظومٌة ما وحجُمها ومعّدلها، ومدى ح�سا�سّية النظام  مُة المميِّ ال�سعف على اأّنه ال�سِّ

.)2001b المعنّي للتغّيرّية المناخّية وقدرِة هذا النظام على التكّيف )الهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغيُّر المناخ

• اإلى نق�س 	 المناخ ووطاأته، وذلك نظًرا  تغّير  لتاأثيرات  ا  �سً تعرُّ الأكثر  المناطق  اأفريقيا من  الأو�سط و�سمال  ال�سرق  منطقة 

ر الهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغّير المناخ اأن منطقة  المياه في هذه المنطقة )الأكثر افتقاًرا اإلى الماء في العالم(. تقدِّ

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا �ست�سهد ارتفاًعا في درجات الحرارة قد يبلغ درجتين مئوّيتين خالل 15 اإلى 20 عاًما من 

الآن، وقد يبلغ هذا الرتفاع اأكثر من 4 درجاٍت مئوّية مع نهاية القرن. ُي�سّنف ف. جيورجي )2006( �سمال اأفريقيا ومنطقة 

البحر الأبي�س المتو�ّسط بين اأكثر مناطق العالم ح�سا�سّية حيال تغيُّر المناخ، وت�سير النماذج والبيانات المناخّية اإلى توّقع 

مناخ اأكثر حرارًة وجفاًفا واأقّل اإنباًء بما يمكن توّقُعه بحيث تكون النتيجُة هبوَط ن�ضبِة الإن�ضياب ال�ضطحّي للمياه بما يراوح 

بين 20 و 30 في المئة في معظم اأرجاء ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا بحلول العام 2050، وال�سبب الرئي�سّي لذلك ارتفاُع 

الحرارة وانخفا�ُس ن�سبِة الأمطار )ميّلي واآخرون، 2005(.

• اإمكان 	 تزايَد  نتيجُته  تكون  م�سترك  تاأثيٌر  الأمطار  ن�سبة  وانخفا�س  الحرارة  المرتَقب في درجات  لالرتفاع  يكون  اأن  ع  ُيَتوقَّ

ا المغرب، قد بداأت منذ ما قبَل الوقت الراهن  الجفاف. والجدير ذكره هنا اأن اأجزاًء عديدًة من �سمال اأفريقيا، وخ�سو�سً

تعاني مزيًدا من الجفاف. لقد بداأ المغرب ي�سهد تزايًدا في تواتر موا�سم الجفاف من واحٍد كلَّ 10 �سنوات في بداياِت القرن 

الع�سرين اإلى 5 اأو 6 في المرحلة الراهنة )اأغومي، 2003(. اإن ما يفاقم �سعف المنطقة حيال تغيُّر المناخ هو اعتماُدها 

ُز الكثافِة ال�ضّكانّية والن�ضاِط  اإلى حّد كبير على الزراعة ذاِت الح�ضا�ضّية الكبرى حياَل المناخ )تتعذى من الأمطار(، وَتركُّ

�سة للفيا�سانات، ووجوُد مناطَق تقع تحت ِعْبٍء من النزاعات التي تزيُدها  القت�سادّي في المناطق ال�ساحلّية المدنّية المعرَّ

قّلُة الموارد الطبيعّية الناتجة من المناخ عنًفا وزعزعًة لال�ستقراِر ال�سيا�سّي ل يلبثان اأن يتجاوزا حدوَد المنطقة.

• الحتبا�س 	 ب�سبب  البيئّية  التغّيرات  لمخاطر  خا�ّس  ب�سكل  �سة  معرَّ ال�سحراء  جنوب  اأفريقيا  في  الواقعة  العربّية  البلدان 

كلفَة  بمفردها  تتحّمل  اأن  بمقدورها  يكون  لن  بلداٌن  العالم،  في  الأقــوام  اأفقر  من  لبع�ٍس  موطٌن  المنطقة  هذه  الحرارّي. 

ال�ستراتيجيات التي َتتطلَّبها عملّية التكّيف. ُيبِرُز تقريُر الهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغّير المناخ )2007( اأن مناطَق 

ال�ساحل )الأفريقّية ما بين ال�سحارى اإلى ال�سمال والمنطقة الأكثر خ�سًبا في الجنوب(، وحو�َس المتو�ّسط، وجنوَب اأفريقيا 

وبع�َس مناطق جنوب اآ�سيا قد اأ�سبحت اأكثَر جفاًفا بين العامين 1900 و 2005 م�سيفًة بذلك مزيًدا من ال�سحِّ في م�سادر 

المياه في اأرجاء تلك المناطق.
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• عيفة نظًرا اإلى دوره كعامٍل 	 من �ساأن تغّير المناخ اأن يترك وطاأَته الكبرى والأكثر اإيالًما على المناطق والفئات الب�سرّية ال�سّ

المناخ  تغّير  وطاأة  تكون  �سوف  كذلك  الب�سرّي.  لأمنها  �سماَن  ل  التي  الجماعات  �سعف  ب�سبب  وكذلك  للتهديد  ُم�ساِعٍف 

الم�سّلحة، والفقر،  �سَلًفا، كالنزاعات  ا على فئات فقيرة تواجه م�سكالٍت قائمًة  الأ�سعف وخ�سو�سً المناطق  ِحّدًة في  اأكثر 

الحالت  المر�س. هذه  وتواتر  الغذائّي  والأمن  الهزيلة،  والموؤ�س�سات  الموارد،  الح�سول على  القدرة على  والالم�ساواة في 

والأو�ساع �ستجعل المجتمعات المعنّيَة غير قادرٍة على مواجهة التحّديات المطلوبة من اأجل التكّيف مع ما يخّلفه تغّير المناخ 

من تاأثيرات، كما من �ساأنها اأن تفاقَم الم�سكالت القائمة )وارن، ر.، ن. واآخرون، 2006(.

• من المرّجح اأن تكون المراعي، والموا�سي، والموارد المائّية معّر�سًة لل�سرر اإلى اأق�سى الحدود جّراء تغّير المناخ في المنطقة 	

العربّية، ذلك اأن معظمها موجود في مناطَق هام�سّيٍة.

اجلدول 1: موجز للتاأثيات املرتقبة لتغّي املناخ يف بلدان ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا واأفريقيا جنوب ال�سحراء واخلليج

 بلدان اأفريقيا جنوب ال�سحراء بلدان ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا

)جيبوتي، ال�سومال، ال�سودان(

بلدان مجل�س التعاون الخليجّي

مع نهاية هذا القرن يتوّقع اأن ت�سهد هذه المنطقة 

ارتفاًعا في متو�ّسط الحرارة يراوح ما بين 3 و 5 

ا بن�سبة 20 في المئة في  درجات مئوّية وانخفا�سً

كمّية الأمطار )الهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية 

بتغّير المناخ 2007(.  ب�سبب انخفا�س ن�سبة 

الأمطار ُيتوّقع اأن تنخف�س ن�سبة المياه ال�سطحّية 

الجارية ما بين 20 و 30 في المئة في معظم بلدان 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا بحلول العام 2050 

)ميّلي واآخرون، 2005(.  انخفا�س دفق المجاري 

ال�سطحّية وتدّني ن�سبة تجّدد المياه الجوفّية يوؤّديان 

اإلى انخفا�س من�سوب المدد المائّي بن�سبة 10 في 

المئة اأو اأكثر بحلول العام 2050.

ارتفاع ن�سبة التغّيرية في الحرارة الف�سلّية.

حالت الطق�س �ستكون اأكثر ق�ساوًة و�ست�سهد مزيًدا 

من القحط والفيا�سانات.

ارتفاع كبير في م�ستوى �سطح البحر: يتوّقع اأن 

يرتفع البحر الأبي�س المتو�ّسط من 30 �سم اإلى متر 

بحلول نهاّية القرن ويت�سّبب بفي�سانات في المناطق 

ال�ساحلّية على طول دلتا النيل )الهيئة الحكومّية 

.)2007b الدولّية المعنّية بتغّير المناخ

ُيتوّقع اأن تنتقل الَمواطُن البيئّية في المتو�ّسط 

ما بين 300 و 500 كلم �سماًل في حال ارتفعت 

الحرارة درجًة مئوّيًة ون�سًفا، الأمر الذي قد يعني 

اأن المنظومات البيئّية في المتو�ّسط )كالأردن 

مثال( �ست�سبح اأكثر �سحراوّية. 

تزايد الأمرا�س والأوبئة التي تنقلها الح�سرات، 

وتزايد الوفيات كذلك.

ت�سير النماذج المناخّية اإلى اأن ارتفاًعا �سيطراأ 

على درجات الحرارة و�سيكون هطول الأمطار 

اأكثر تغّيرّية في هذه المنطقة نتيجة الحتبا�س 

الحرارّي.  ويتوّقع اأن تت�سارع عملّية الت�سّحر 

وخ�سارة الأر�س المنتجة، فيما يوؤّدي تزايد حالت 

الطق�س الق�سوى – كالجفاف والفي�سانات – اإلى 

نق�سٍ في المواّد الغذائّية ومن َثمَّ اإلى مجاعات.

المناخ الأكثر حرارًة قد يو�ّسع المدى اأمام حامالت 

المالريا والحّمى ال�سفراء، وحّمى ال�سنك )اأبو 

الركب( و�سواها من الأمرا�س المعدية.

نق�س الكفاية من المياه العذبة هو من الم�سكالت 

التي يواجهها مختلف البلدان في هذه المناطق 

من اأفريقيا.

ال�ضغوط البيئّية، كتناق�ص الإمدادات الغذائّية 

والمائّية، قد توؤّدي اإلى ا�ستعال النزاعات بين 

البلدان وبذلك تطلق اأمواًجا من الالجئين البيئّيين 

الذين ينت�سرون في القاّرة الأفريقّية.  )بوكو 

واآخرون، 2007(.

70 في المئة من الكم المائّي المتدفق في النيل 

م�سدره اأعالي الجبال الإثيوبّية.  تغّير المناخ 

م�سحوًبا بت�سارع النمّو ال�سّكاني يهّدد بتزايد 

التناف�س على الماء في المنطقة.  في درا�سة 

اأجراها �سترزبك Strzepek واآخرون )2001( 

تبّين اأن هناك َمْياًل اإلى انخفا�س م�ستوى مياه 

نهر النيل في 8 �سيناريوهات مناخّية من اأ�سل 8، 

بحيث يراوح الفرُق بين وطاأِة كّل منها والآخر ما 

بين بقاء الم�ستوى على حاله دون تغيير و�سوًل اإلى 

ما يقارب 40 في المئة من انخفا�س المياه في 

النهر بحلول العام 2025، وانتهاًء باأكثر من 60 

في المئة بحلول العام 2050 وذلك بح�سب 3 من 

ال�سيناريوهات الثمانية.

اإذا لم يتم وقف الرتفاع الحرارّي، وعلى الأخ�ّس 

اإذا تزايد ليتجاوز درجتين اأو 3 درجات مئوّية، 

فالهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغّير المناخ 

ا وا�سع  تحّذر من اأن العالم قد يواجه انقرا�سً

النطاق من اأنواع الكائنات الحّية، وانت�سار 

المجاعات، وانخفا�س المنتجات الزراعّية 

ا في م�ستوى �سطح البحر يمكن  وارتفاًعا م�ستمرًّ

اأن ُيغرق اأجزاًء كبيرًة من المناطق ال�ساحلّية في 

العالم.

َيعتقُد العديد من الخبراء الأمنّيين اأن تغّير المناخ 

ي�سّكل تهديًدا اأكبر من تهديد الإرهاب العالمّي، 

ة ُتَعّد وطاأُة ارتفاع �سطح البحر  وب�سورٍة خا�سّ

تهديًدا خطًرا بالن�سبة اإلى العديد من البلدان 

العربّية )مثاًل، اأغراوال واآخرون، 2004(.

�ستزداد ملوحة المياه الجوفّية، وت�سهد المنطقة 

مزيًدا من تراجع الأرا�سي الزراعّية، ويتاأّثر التنّوع 

الحيوّي على الأر�س وفي الخليج.  ارتفاع م�ستوى 

�سطح البحر �سوف يترك وطاأته على المناطق 

ال�ساحلّية وعلى الحياة البحرّية بدرجة قا�سية وقد 

ر في م�سانع تحلية المياه وهي م�سدر المياه  يوؤثِّ

بالن�سبة اإلى منطقة مجل�س التعاون الخليجّي 

)راجع الملحق 6: النماذج المناخّية الإقليمّية 

للحرارة والأمطار في منطقة الخليج.

 الم�سدر: جمعها اأحد كّتاب الهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغّير المناخ، تقويم العام 2007 والأوراق التقنّية ذات العالقة.



15 تقرير التنمية الإن�سانّية العربّية - �سل�سلة اأوراق بحثّية

الحرارة والهواطل  3.1

• م الم�ستقبلّي لتغيُّر الحرارة حّتى 2030 و 2070 و 2100 اإلى ارتفاٍع ثابٍت في درجات الحرارة 	 الحرارة: ت�سير نماذج التر�سُّ

في معظم اأرجاء المنطقة العربّية )ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا( وذلك بح�سب اأف�سل ال�سيناريوهات واأ�سَواإِها )راجع 

المنطقة  اأنحاء  بع�س  في  ع  المتوقَّ الحراريُّ  المدى  والجدول 2:  الأمطار،  هطول  نمط  في  المرتقبة  التغّيرات  ال�سكل 2: 

العربّية(. وبح�سب كري�ستي واآخرين، 2001، يتجه متو�ّسط الحرارة العالمّية اإلى الرتفاع، وهذا الرتفاع الحرارّي العالمّي 

ا ثاني اأك�سيد الكربون. يعود اإلى انبعاث غازات من فعل الأعمال الب�سرّية خ�سو�سً

ال�سكل 1: خارطة البلدان العربّية

 Arab Bay.com, http://www.arabbay.com/arabmap.htm  :الم�سدر

اجلدول 2: املدى احلرارّي املتوّقع يف بع�س اأنحاء املنطقة العربّية

�رتفاع �لمعّدل �ل�شنوي للمدى �لحر�رّي بالدرجة �لمئوّية

�ل�شيناريو �لأ�شو�أ�ل�شيناريو �لأف�شل�ل�شنو�ت

20301.0-0.51.5-1

20701.5-1.02.5-2.0

21003.0-2.54.0-3.0

مقتب�س من الهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغّير المناخ، 2007

• م الم�ستقبلّي للهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغّير المناخ اإلى اأّن من المرّجح اأن ت�سهد المرتفعات 	 االأمطار: ي�سير التر�سُّ

ا اأن تنخف�س كّمّيات الأمطار في معظم المناطق دون المدارّية )راجع  العالية تزايًدا في كّمّيات الأمطار، في حين يرّجح اأي�سً

ال�سكل 2: التغّيرات المرتقبة في نمط هطول الأمطار(. ت�سير ال�سيناريوهات المبدئّية لتغّير المناخ والتغّيرّية المناخّية في 

المنطقة العربّية اإلى اأن المنطقة �ست�سهد هطوًل غزيًرا لالأمطار كما �ستكون فترات الجفاف اأكثَر ق�ساوًة وظهوًرا، اأّما المدى 
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ا قا�سًيا في ن�سبة الأمطار بح�سب توّقعات الهيئة الحكومّية المعنّية بتغّير المناخ فيمتّد عبر  الجغرافّي الذي �سيعاني انخفا�سً

اإلى المناطق الداخلّية من �ساحل الأطل�سّي نزوًل حتى ما  ال�سمالّية امتداًدا  اأرجاء حو�س البحر المتو�ّسط وال�سحراء  كّل 

يقارب الدرجة 15 �سماًل. اإن الرتفاع المتوّقع في درجات الحرارة ال�سطحّية وانخفا�س من�سوب الأمطار �سوف يوؤّديان اإلى 

انخفا�س مخزون المياه في مكامنها، �سواحل المتو�ّسط ال�سرقّية والجنوبّية، ومن َثمَّ اإلحاق ال�سرر بكّمّيات المياه الجوفّية 

ا اأن تتعّر�س بلدان منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا لحالٍت  ونوعّيتها )ُدوْل وفلورك، 2005(. وهكذا من المرّجح جدًّ

ق�سوى من الجفاف خالل العقود الآتية مع ارتفاعاٍت في درجات الحرارة تتجاوز 4 درجات مئوّية في كّل اأرجاء المغرب 

الأق�سى من �سمال اأفريقيا خالل ف�سل ال�سيف، كما �ستتعّر�س لنخفا�ساٍت في ن�سبة هطول الأمطار تتجاوز 30 في المئة 

�س للجفاف المناخّي في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال  في بع�س اأجزاء ال�سيناريو )A1B(، )راجع الملحق 8: مدى التعرُّ

اأفريقيا(.

• ا لتاأثيراٍت ُيتوّقع اأن ت�سهدها المنطقة. فعلى 	 �سة هي اأي�سً جيبوتي وال�سومال وال�سودان، وهي من بلدان ال�ساحل الأفريقّي، معرَّ

�سبيل المثال ي�سير عدد من النماذج الإقليمّية اإلى اأن المتداد الأخ�سر �سي�ستمّر في منطقة ال�ساحل وال�سحراء الجنوبّية لكن 

هذه التوّقعات تبقى م�سحوبًة ب�سكوك ل ُي�ستهان بها، ف�ساًل عّما يظهر من اختالفاٍت بين نموذٍج واآخر )بروك�س، 2004(. 

هناك درا�سات، كدرا�سة �سترزبك واآخرين )2001( ت�سير اإلى اأنه مع وجود توافٍق عامٍّ حوَل اأن ارتفاع درجات الحرارة نتيجة 

ا مزيٌد من ال�سكوك حيال الوجهة التي  تغّير المناخ �سيوؤّدي اإلى خ�سارة المزيد من الموارد المائّية ب�سبب التبّخر، هناك اأي�سً

ها اإلى وجود اختالفاٍت وا�سعة في التكّهنات  �ستنحو اإليها التغّيرات الم�ستقبلّية في مواقع هطول الأمطار. هذه ال�سكوك مردُّ

حول النماذج المناخّية لهطول الأمطار. يمكن، انطالًقا من هذه العتبارات، و�سُف الأخطار الأ�سا�سّية التي تواجهها جيبوتي 

وال�سومال وال�سودان، على �سعيد تغيُّر المناخ، باأنها تغيُّرّية مناخّية مباَلٌغ فيها، مع �سكوك اإ�سافّية حول �سل�سلٍة من المقايي�س 

الزمنّية. كذلك ُيتوّقع اأن تواجَه بلداٌن في جنوب �سبه الجزيرة العربّية و�سًعا م�سابًها، كاليمن الذي ُيتوّقع اأن ي�سهد مزيًدا من 

ا من ال�سكوك )كري�ستن�سن واآخرون، 2007(. )راجع ال�سكل 2: التغّيرات المرتقبة في نمط  الأمطار، مع ن�سبٍة ملحوظٍة اأي�سً

ع في درجات الحرارة انطالًقا من �سيناريوهات مختلفة(. هطول الأمطار وال�سكل 3: التغيُّر المتوقَّ

رّية المناخ والحاالت الق�صوى تغيُّ  3.2

تها، وتالًيا من الكوارث التي ترافق هذه الحالت. وهذا  كذلك ُيتوّقع اأن يزيد تغّير المناخ من تواتر الحالت المناخّية الق�سوى و�ِسدَّ

يعّر�س مزيًدا من النا�س لأو�ساع خطرة ويوؤّدي اإلى اأحداٍث مناخّية قا�سية كالقحط والفي�سانات والأعا�سير والعوا�سف الغبارّية 

المحيط  ال�سعف  تفاقم مدى  اأن  2007(. حالٌة كهذه يمكن  المناخ،  بتغّير  المعنّية  الدولّية  الحكومّية  و�سواها )الهيئة  والرملّية 

بالمنطقة حياَل الكوارث الطبيعّية التي ت�سمل، اإ�سافًة اإلى القحط ونق�سِ المواّد الغذائّية، عوا�سَف الغبار والفي�سانات وتف�ّسي 

الأوبئة. ي�سّكل ازدياد تواتر ظاهرة اإل نينيو El Niño، اأي ارتفاع درجة حرارة �سطح البحر )SST(، ظاهرًة مناخّية من �ساأنها 

ر النمط المنتظم لّتجاه الريح، ومن المحَتمل اأن ترافق هذه الظاهرة تغّيراٌت في توّزع الأمطار واإمكان التنّبوؤ بهطولها في  اأن تغيِّ

منطقة ال�ساحل الأفريقّي، ومع المزيد من هطول الأمطار الغزيرة بما يرافقها من مخاطر الفي�سانات ال�سريعة، وتغّيراٍت في 

توّزع الأوبئة والأمرا�س والح�سرات وانت�سارها، كالجراد والمالريا وحّمى ال�سنك واإمكان تغيُّر هبوب العوا�سف الغبارّية )راجع 

الملحق 4 عن الأحداث المناخّية الق�سوى(.

• ها درجاُت حرارٍة مرتفعة وتغ�ساها العوا�سُف الغبارّية وتحّركاُت 	 العوا�صف الغبارّية: معظم المنطقة العربّية �سحراء َتعمُّ

التربَة  اأن  ذلك  التربة،  في  الَحّت  ن�سبُة  تزداد  اأن  ُيتوّقع  الحرارة  درجات  في  ع  المتوقَّ الرتفاع  وفي �سوء  الرملّية،  الكثبان 
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ع اأن تزداد تواتًرا وا�ستداًدا. اأّما ُج�سيمات الأقذار  المتفّككة ي�سبُح من ال�سهل اأن تحّركها عوا�سُف الرياح، وهذه بدورها ُيتوقَّ

الدقيقة التي تثيرها الريح العا�سفة فت�سّكل م�سدًرا لتلويث الهواء ومن َثمَّ الإ�سرار بال�سّحة. كذلك ُيتوّقع اأن يترك ازدياُد 

حركة الكثبان الرملّية تاأثيًرا �سلبيًّا في الموارد المائّية، القليلة اأ�ساًل، في المنطقة. والمعروف اأن العوا�سف الغبارّية من 

ال�سمات ال�سحراوّية الطاغية في بيئة ال�ساحل الأفريقّي. وتعّد منطقة ال�سحراء الأفريقّية الكبرى الم�سدَر الأكبر للمعادن 

ها نهاَر  َل بع�سُ َف غبارّيًة هوجاَء وكبيرة يمكن اأن يحوِّ الغبارّية المحمولة في الهواء. ي�سهد بع�س بلدان المنطقة العربّية عوا�سِ

المنطقة لياًل اإذ يحجب نور ال�سم�س كّليًّا )كالخما�سين في م�سر والَهبوب في ال�سودان(. في العامين 2007 و 2009 �سهدت 

رت الرحالت الجوّية وخدمات  اأّدت اإلى حوادث �سير واأخَّ مدينة الخرطوم في ال�سودان عوا�سَف ورياًحا في منتهى ال�سّدة 

الطيران )راجع �سورة العا�سفة الغبارّية في الخرطوم، تموز/يوليو 2009(.

ر كّمّيات الغبار التي ت�سّدرها منطقة ال�ساحل–ال�سحراء الأفريقّية الكبرى �سنويًّا بمليار طن بح�سب الّتفاقّية الإطارّية ب�ساأن  ُتَقدَّ

ا�ستداد هذه  اأن  العوا�سف  لتزايد  المحَتمَلة  التاأثيرات  واآخرين )2009( حول  دا�سغوبتا  ورَد في درا�سة  المناخ )2006(.  تغّير 

العوا�سف وتكرارها المتزايد �سوف يوؤّدي اإلى خ�سائر كبيرة في اإجمالّي الناتج المحّلّي لبلدان ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا قد 

ال�سكل 2: التغّيات املرتقبة يف منط هطول الأمطار

ا يف درجات احلرارة،   ال�سكل 3: التغّي املتوّقع يف درجات احلرارة انطالًقا من �سيناريوهات خمتلفة. التغيرُّ املتوّقع �سنويًّ

كانون الأّول/دي�سمرب-كانون الثاين/يناير، وحزيران/يونيو-اآب/اأغ�سط�س، يف اأفريقيا من 1980-1999 اإىل 2099-2080 

.A1B ُطها على 21 منوذًجا بناًء على بياناٍت من ال�سيناريو حم�سوًبا متو�سِّ

IPCC AR4 (Christensen, 2007, p. 869( :الم�سدر
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ا  ا اأن ينتقل عبر م�سافاٍت كبيرة جدًّ ت�سل اإلى 12.7 مليار دولر. الغبار الذي تثيره العوا�سف في المنطقة المذكورة يمكن اأي�سً

عابًرا اأفريقيا ال�سمالّية ومناطق مجاورة و�سوًل اإلى اأوروبا وغرب اآ�سيا وحتى الأميركَيين )مولن واآخرون، 1997(.

• الجفاف والفي�صانات: تزداد اأحداث الجفاف والفي�سانات حجًما وتواتًرا مع ال�سنين. وفي حين اأن هناك اأكثر من دليل/	

مرجع والعديد من الداّلت الم�سافّية لقيا�س مدى الجفاف، فاإن عدًدا كبيًرا من الدرا�سات يلجاأ اإلى الربط بين المجموع 

وُيظِهر هذا  الجفاف.  ِحّدة  لقيا�س  بالمر  ي�سّمى موؤ�ّسر  لت�سكيل مقيا�س  الحرارة  الأمطار ومتو�ّسط درجات  لكّمّية  ال�سهرّي 

الموؤ�ّسر اأن هناك اّتجاًها اإلى انت�ساٍر وا�سٍع للجفاف في عدة مناطق من ن�سف الكرة ال�سمالّي منذ اأوا�سط خم�سينات القرن 

 .)IPC،2007b( ا في مناطَق عديدٍة من جنوب اأورا�سيا و�سمال اأفريقيا وكندا واأل�سكا الع�سرين مع انت�ساٍر وا�سٍع للجفاف اأي�سً

ا  في الفترة الأخيرة اأخذت المنطقة العربّية ت�سهد اأحداًثا مناخّيًة ق�سوى من هذا النوع اأكثر تواتًرا من ذي قبل، خ�سو�سً

َد ال�سرر الناتج من هذه الأحداث المناخّية  الجفاف والقحط، والفي�سانات المفاجئة والعوا�سف المتتالية. ولكن قّلما ُحدِّ

�س مختِلف اأجزاء المنطقة لهذا النوع من الأحداث  الق�سوى. على العموم فاإن التغايرات الجغرافّية هي التي تحّدد مدى تعرُّ

المناخّية الق�سوى. البلدان الواقعة في منطقة ال�ساحل الأفريقّي، مثل جيبوتي وال�سومال وال�سودان، تعي�س تحت التهديد 

الأمطار  هطول  فترات  تزايد  مرتفعة.  حرارة  بدرجات  الم�سحوب  الأمطار  هطول  تقلُّب  ب�سبب  والقحط  للجفاف  الدائم 

الغزيرة في المناطق المتو�ّسطة خالل ال�سنوات الخم�سين الأخيرة – حّتى في الأماكن التي ل يتزايد فيها متو�ّسط كّمّيات 

الأمطار – ير�سُل اإ�سارًة وا�سحة اإلى اأّن هناك تغّيًرا في الحالت المناخّية الق�سوى. لقد �سِهَد بع�س بلدان اأفريقيا ال�سمالّية 

المناخ م�ستقباًل )بروك�س،  تغيٍُّر في  اأكثر جفاًفا عند حدوث  اأن تواجه حالٍت  ُيتوّقع  التي  ا الجزائر والمغرب(،  )خ�سو�سً

2004(. كثيٌر من الفي�ضانات الفجائّية خالل ال�ضنوات الما�ضية خّلَف اأ�ضراًرا كبيرة في الطرق والمباني والج�ضور وخطوط 

ال�سكة الحديد و�سواها من الممتلكات كالمدار�س. �سهدت الجزائر في بع�س الأحيان من العام 2001 اأمطاًرا غزيرًة كانت 

كّمّياتها في ب�ضع �ضاعات توازي ما قد يهطُل منها في �ضهٍر كامل، وقد اأّدت هذه الحالُة الق�ضوى اإلى �ضقوط 751 �سحّية 

رت قيمُتها بثالثمئة مليون دولر. وتركت اأ�سراًرا ُقدِّ

رت بت�سعٍة وثمانين  كذلك المغرب �سهد في�ساناٍت مدّمرًة تركت خراًبا كبيًرا في كثيٍر من البنى التحتّية واأّدت اإلى خ�سائر ُقدِّ

ومئات  الأمطار،  مياه  غمرته  اأو  انهاَر  منزل   400 من  واأكثر  الجرحى  ع�سرات  عن  ف�ساًل  ومفقود  قتيل  بين  ما  ا  �سخ�سً

2009(. كذلك  الرائي،  كّليًّا )م.  الخراب  عليها  اأو ق�سى  فادحة  باأ�سراٍر  اأ�سيبت  التي  الزراعّية  الأرا�سي  الهكتارات من 

ت�سبَّبت في�سانات 1997-1998 المتعّلقة بظاهرة اإل نينيو، بح�سب التقارير، بانت�سار الأوبئة في جيبوتي وال�سومال )برنامج 

الأمم المّتحدة للبيئة، 2006(. من المتوّقع اأن يفاقَم تغيُُّر المناخ من �سّدة الحالت المناخّية الق�سوى ومن َتواُترها بح�سب 

.)2007a ،الهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغّير المناخ(

التي  النماذج  الق�سوى. فبع�س  المناخّية  الحالت  ا، ن�سيَبها من  اأي�سً الخليجّي، هي  التعاون  بلدان مجل�س  تنال  اأن  ُيتوّقع 

ع اّتجاًها نحو تزايد هطول الأمطار في بع�س الأجزاء ال�سحراوّية  راجعتها الهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغّير المناخ َيَتوقَّ

ا في �سبه الجزيرة العربّية – بما فيها ال�سعودّية واليمن(، ثم يمكن اأن ياأتَي تزايد هطول الأمطار  من هذه المنطقة )خ�سو�سً

على �سكل حالٍة مكّثفٍة وق�سيرِة الأمد، ولكن �سديدة الوقع، من الأمطار الغزيرة التي قد تت�سّبب بفي�ساناٍت مفاجئة بالغة 

الخطر ويمكن اأن يكون لها تداعيات �سلبّية على تجّدد مخزون المياه الجوفّية تحت ظروٍف جيولوجّيٍة معّينة. اأّما النتيجة 

ا تلك  النهائّية لحالٍت من هذا النوع فيمكن اأن تكون على درجة كبيرة من ال�سلبّية بالن�سبة اإلى بلدان منطقة الخليج، خ�سو�سً

التي تواجه، منذ زمن، اأْزمَة مياٍه حاّدًة، كاليمن على �سبيل المثال )البنك الدولّي، 2007(.
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ر المناخ التاأثيرات القطاعّية لتغيُّ 3-اأ 

• – تاأثيراٌت 	 و�سيا�سّية(  واقت�سادّية  وبيئّية  )اجتماعّية  متعّددة  اأبعاٍد  من  عليه  ينطوي  – بما  المناخ  لتغيُّر  تكون  اأن  ُيتوّقع 

وتداعيات متعّددة على مختلف الأ�سعدة والم�ستويات. تاأثيراُته في المنظومات البيئّية الطبيعّية �سوف تنعك�س على الم�ستويات 

رًة في �سبل رزق الب�سر ورفاِههم. اإن لالأو�ساع المناخّية ال�سائدة في المنطقة العربّية وطاأًة  الجتماعّية-القت�سادّية، موؤثِّ

ثقيلًة وموؤّثرة حياَل النظام البيئّي الطبيعّي بمختِلف مكّوناته. ويمكن اأن ُتن�َسَب الموؤّثرات الأ�سا�سّية اإلى �سرعة الَعطب التي 

تّت�سم بها المنظومات البيئّية الطبيعّية القاحلة ال�سائدة في المنطقة والتي من �سفاتها العاّمة اأن لها خ�سائ�َس فيزيائّية-

ال�سطحّية  المائّية  الموارد  في  ن�سبيًّا  المحدود  والتوافر  تربتها،  موارد  في  التجّدد(  )اأو  الإفاقة  ك�سعف  دونّية،  كيميائّية 

والجوفّية.

• اأ�سكال الحياة. 	 العالم حرارًة وهي غير �سالحة لإيواء معظم  اأكثر �سحارى  ال�سرق الأو�سط �سمَن نطاقه الجغرافّي  ي�سمُّ 

وقد و�سَف العلماء �سورًة وا�سحَة المعالم للتغّيرات التي قد ياأتي بها تغيُّر المناخ والتي �سيطاوُل تاأثيُرها المنظومات البيئّية 

والمجتمعات على حدٍّ �سواء، ويتوّقع اأن تبقى الن�سبة العظمى من المنطقة �سحارى �سديدة الحرارة تحت اأّي �سيناريو من 

ال�سيناريوهات المتوّقعة لتغّير المناخ. وهذا التغيُّر �سوف يلقي بثقله على المناطق الأكثر مالءمًة لأ�سكال الحياة مثل حو�س 

القارة  عبر  الممتّدة  القاحلة  ن�سف  الأر�ــس  ال�ساحل،  منطقة  في  المراعي  اأن  ذلك  اإلى  اأ�سف  المتو�ّسط.  الأبي�س  البحر 

الأفريقّية اإلى جنوب ال�سحراء، هي اأ�ساًل اإلى انح�سار. وفي حين ت�سير النماذج المناخّية اإلى تزايٍد في درجات الحرارة 

�سورة التقطتها الموؤّلفة )الخرطوم، تموز/يوليو، 2009(.
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وتناق�سٍ في كّمّيات الأمطار في هذه المنطقة بفعل الحتبا�س الحرارّي، فاإن تاآكل الأر�س والت�سّحر وتراُجع التنّوع البيولوجي 

�سوف تزداد ت�سارًعا و�سوًءا.

• ا اأن يوؤّدَي تغيُّر المناخ اإلى تحّركاٍت �سّكانّية وا�سعة النطاق عبر المناطق اأو في داخلها )لجئون بيئّيون(، 	 ومن المتوّقع اأي�سً

وهذا ما �سيوؤّدي اإلى هجرة الأدمغة وانخفا�س ن�سبة النمّو القت�سادّي وتهديد الأمن الوطنّي لبلدان المنطقة.

الموارد المائّية 3-اأ.1 

• المياه العذبة من الموارد الأعلى قيمًة والأقّل توافًرا في العديد من بلدان المنطقة العربّية. ومنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 	

ا  اأفريقيا من اأكثر المناطق �سعًفا حيال تاأثيرات تغّير المناخ في موارِدها المائّية، ذلك اأنها من بين المناطق الأكثر �سحًّ

بالمياه في العالم )الهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغّير المناخ، 2007(. وُيَعدُّ نق�س الموارد المائّية في الوقت الراهن من 

اأكبر الم�سكالت التي تواجُهها منطقة ال�سرق الأو�سط �سمال اأفريقيا. يتوّقع اأن تزداد هذه الحال �سوًءا وتفاقًما متى اأ�سيفت 

اإليها تاأثيرُت تغّير المناخ، اأي تزايد الحرارة ومن َثمَّ التبّخر. من �ساأن الحالت المناخّية الق�سوى من هذا القبيل اأن ت�سعل 

النزاعات في داخل البلدان المعنّية كما في ما بينها. ومن ناحيٍة اأخرى، النق�س في الموارد المائّية النظيفة الكافية م�سكلٌة 

ا في المناطق التي ُيتوّقع اأن تنخف�س فيها  يواجهها العديد من المناطق في بلدان اأفريقيا جنوب ال�سحراء العربّية، خ�سو�سً

ن�سبة هطول الأمطار، ما �سيوؤّدي اإلى حالٍت من النق�س الحاّد في مخزون المياه )الهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغّير 

المناخ، 2007(.

• 2008/2007 ال�سادر عن برنامج الأمم المّتحدة الإنمائّي والمعنَون »مكافحة تغيُّر 	 بح�سب تقرير التنمية الب�سرّية للعام 

ا بالماء في العالم.  ت منطقة ال�سرق الأو�سط من بين المناطق الأكثر �سحًّ المناخ: الت�سامن الب�سرّي في عالٍم منق�سم«، ُعدَّ

 ،
3
ت�سير التقديرات الحديثة للموارد المائّية في المنطقة اإلى اأن مجموع مخزون المياه الطبيعّية المتوافر يبلغ 262.9 مليار م

 من المياه الجوفّية 
3
 من المياه الجوفّية اإ�سافًة اإلى 11.87 مليار م

3
 من المياه ال�سطحّية و 36.3 مليار م

3
منها 226.5 مليار م

ا بين بلٍد واآخر )اأباح�سين واآخرون، 2002(. اأكثر من ثالثة اأرباع مخزون المياه  غير القابلة للتجّدد، مع تبايناٍت كبيرة جدًّ

في ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا هي الآن قيد ال�ستهالك لأغرا�ٍس ب�سرّية )راجع ال�سكل 4: مجموع ال�ستهالك من الموارد 

المائّية المتجّددة في العام 2000(. اإن اأّية ن�سبة مئوّية من النخفا�س في كّمّيات الأمطار في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 

اأفريقيا �سوف تعني في هذه الحال اأربعَة اأ�سعاِفها من النق�س في المياه المتوافرة لال�ستهالك )البنك الدولّي، 2007(.

• تنبئ ال�سيناريوهات الم�ستقبلّية بمزيٍد من النق�س في كّمّيات الأمطار ومن َثمَّ بتعاظم ال�سغط على الموارد المائّية. وبح�سب 	

 في العام 
3
 في العام 2000 اإلى 75.4 مليار م

3
ح اأن يزيد العجز المائّي من حوالى 28.3 مليار م بع�س هذه التوّقعات ُيرجَّ

2030 وذلك نتيجَة عوامَل مناخّية وغير مناخّية. التغيُّر في قيمة المياه ال�سطحّية يتوّقف على التغّيرات في درجات الحرارة 

5 درجات مئوّية  2000، فاإن ارتفاًعا بن�سبة  المتغّيرات الأخرى. وبح�سب �سميث واآخرين،  وفي ن�سبة الأمطار، ف�ساًل عن 

 في مرتفعات الم�ستجمعات المائّية 
2
 اإلى 33000 كلم

2
في الحرارة �سوف يت�سّبب بانح�سار الغطاء الثلجّي من 170000 كلم

لقد  النهرين.  في  وت�سريفها  المياه  دفق  من�سوب  بانخفا�س  يت�سّبب  �سوف  بدوره  النح�سار  وهذا  والفرات.  دجلة  لنهري 

اأظهرت درا�سة و�سَعها عبد اهلل والعمري في العام 2008 اأنَّ ارتفاًعا بن�سبة درجتين اإلى 4 درجات مئوّية في الأردن �سوف 

يت�سّبب بانخفا�س من�سوب النهر الأزرق في هذا البلد بما بين 12 في المئة و40 في المئة، كما اأظهَر �سميث واآخرون، 2000، 

اأن ارتفاًعا بن�سبة 5 درجات مئوّية �سوف يوؤّدي اإلى انخفا�س من�سوب دفق الفرات وت�سريفه بن�سبة 40 في المئة.
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هناك 9 بلدان من اأ�سل 14 بلًدا في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا َيِقلُّ متو�ّسط ما يتوافر فيها من المياه للفرد الواحد 

بلدان  في  المائّية  الموارد  على  اإ�سافّي  اإلقاء عبٍء  اإلى  الحرارة  ارتفاع  يوؤّدي  اأن  يتوّقع  في حين  المائّية، هذا  الندرة  عتبة  عن 

واآخرون،  )هيوم  ل  اأم  كبيًرا  تغّيًرا  الم�ستقبل  في  المطر  كّمّيات  �سهدت  اإذا  عّما  النظر  بقطع  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق 

 للفرد الواحد �سنويًّا في العام 1950، ت�ساوي الآن 
3
2000(. الموارُد المائّية المتجّددة في المنطقة، التي كانت توازي 4000 م

 �سنويًّا. هناك بلدان في المنطقة تم فيها ر�سُد اّتجاهاٍت اإلى انخفا�ٍس في توافر المياه ال�سطحّية، وانخفا�ٍس في مخزون 
3
1100 م

مات  المياه الجوفّية، وتزايد تواتر اأحداث القحط والفي�سانات )كما في المغرب خالل ال�سنوات الثالثين الأخيرة(. ت�سير التر�سُّ

 للفرد الواحد 
3
الم�ستقبلّية اإلى اأن الموارد المائّية المتجّددة للفرد الواحد �سوف تنخف�س بن�سبة الن�سف بحيث ت�سل اإلى 550 م

في ال�سنة في العام 2050 )البنك الدولّي 2006(، )راجع ال�سكل 5: تاأثير تغّير المناخ في توافر المياه في ال�سرق الأو�سط و�سمال 

اأفريقيا في العام 2050(. اأّما البلدان التي ُيتوّقع اأن تنخف�س فيها ن�سبة الأمطار فهي: الأردن والأر�س الفل�سطينّية المحتلة ولبنان 

وم�سر )برنامج الأمم المّتحدة الإنمائّي، 2007(. ارتفاع درجات الحرارة والتغّيرات التي تطراأ على اأنماط تدّفق المياه ال�ضطحّية 

ران في دفق مياه الأنهار التي تعتمد عليها بلداُن المنطقة. �سوف يوؤثِّ

من الوا�سح اأّنه ل يمكن النظر اإلى �سيناريوهات تغّير المناخ بالن�سبة اإلى المياه في المنطقة العربّية بمعزٍل عن عوامل اأخرى، 

فالنمّو ال�سّكانّي المت�سارع، والتطّور ال�سناعي، والمتداد المدنّي والطلب المتزايد على مياه الرّي، كل هذه العوامل ت�سّكل �سغًطا 

اإ�سافيًّا على الموارد المائّية )راجع ال�سكل 4: مجموع ال�ستهالك من الموارد المائّية المتجّددة في العام 2000(.

ال�سكل 4: جمموع ال�ستهالك من املوارد املائّية املتجّددة يف العام 2000

الم�سدر: برنامج الأمم المّتحدة للبيئة / غريد اآريندال، 2007 )بالإنجليزّية(

Source: UNEP/GRID Arendal, 2007

ّ
المحيط الأطل�سي

المحيط الهندّي

المتجّددة  المياه  مخزون  مجموع  من  المئوّية  الن�صبة 

عند بداية العام 2000

ا�ستعمال 

مفرط للماء
 معلومات 

غير متوافرة
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ّ
 والغذائي

ّ
الأمن الزراعي 3-اأ.2 

• ر تغّير المناخ في 	 ع اأن يوؤثِّ يرتبط الإنتاج الزراعّي والأمن الغذائّي ارتباًطا وثيًقا بتوافر الموارد المائّية، وفي هذا الإطار ُيتوقَّ

الأمن الغذائّي من خالل وطاأته على اأنظمة الإنتاج الزراعّي والغذائّي. على الم�ستوى العالمّي لن يكون لتغّير المناخ تاأثيٌر 

كبير في مجمل الإنتاج الزراعّي المحتمل، طبًعا مع تبايناٍت كبيرة بين اإقليم واآخر، وبح�سب الهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية 

2007، فاإن الإنتاج الزراعّي المحتَمل بحلول ثمانينات هذا القرن �سوف يزداد في البلدان المتقّدمة بن�سبة  بتغّير المناخ 

8 في المئة ل�سبٍب رئي�سّي وهو اأن الموا�سم الزراعّية �سوف ت�سبح اأطول، اأّما في البلدان النامية فيمكن اأن يتراجع الإنتاج 

الزراعّي بن�سبة 9 في المئة، علًما باأن بلدان اأفريقيا جنوب ال�سحراء وبلدان اأميركا الالتينّية �ستكون هي الخا�سر الأكبر 

)برنامج الأمم المّتحدة الإنمائّي، 2007(. راجع ال�سكل 7: التغّيرات في الإنتاج الزراعّي المحتَمل 2080(.

• ُتَعدُّ اأكثرّية البلدان العربّية من بين بلدان العالم الأندر ماًء، وفي اأماكن كثيرة منها اأ�ساًل طلب الماء يتجاوز التموين. ارتفاع 	

د مخزون المياه  درجات الحرارة وانخفا�س ن�سبة هطول الأمطار �سوف يخّف�سان دفَق الأنهار والجدوال وُيبطئان معّدل َتجدُّ

ا في  الجوفّية بحيث ت�سبح المنطقة باأكملها اأكثر قحًطا وجفاًفا. ول�سوف يكون لهذه التغّيرات �سل�سلة من التاأثيرات، خ�سو�سً

المجال الزراعّي ومجاَلِي الطاقة والأمن الغذائّي.

• الأخطار الرئي�سّية الناتجة من تغّير المناخ والتي تهّدد منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا �سوف تكون بمعظمها مرتبطًة 	

اأهّمّيًة ق�سوى، وكل نق�س في  المياه  اإجهاد موارد  يكت�سي  المناخّية.  بالتغّيرّية  المرتبط  والقحط  الأمد  الطويل  بالجفاف 

توافر المياه يمكن اأن تكون له وطاأٌة ثقيلة على الأمن الغذائّي. وي�سير بع�س التوّقعات الم�ستقبلّية اإلى اأن ارتفاًعا ولو معتدًل 

في درجات الحرارة �سوف يكون له تاأثيٌر وا�سُع النطاق في ن�سبة دفق المياه. وهذا ينطبق على نهري الفرات والأردن اللذين 

قد ينخف�س من�سوُبهما بن�سبة 30 في المئة لالأّول و 80 في المئة للثاني بحلول نهاية القرن.

ال�سكل 5: تاأثي تغّي املناخ يف توافر املياه يف ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا يف العام 2050

.Milley at al (2005(, published in Nature :الم�سدر

�صينخف�ض َتواُفر المياه في منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا

ن�سبة التغّير في المياه الجارية

يتوّقع اأن ينخف�س ان�سياب المياه ال�سطحّية بن�سبة 20 اإلى 30 في المئة في معظم نواحي ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا مع حلول عام 2050
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• ا في المناطق التي تعتمد فيها الزراعة على الأمطار، تقّلباٍت تتزايد اّت�ساًعا 	 يتوّقع اأن ت�سهد المنتجات الزراعّية، خ�سو�سً

رْت اإحدى الدرا�سات  مع الزمن، ومن ثمَّ اأن تنتهي متالقيًة على المدى الطويل عند متو�ّسٍط اأدنى بكثيٍر مّما هو معروف. َقدَّ

الحديثة اأن النتاج الزراعّي في المنطقة ككّل �سوف ينخف�س بن�سبة 21 في المئة من حيث القيمة بحلول العام 2080، مع 

ال�سكل 6:  )راجع   .)2007 الدولّي،  )البنك  والمغرب  كالجزائر  بلدان  في  تقريًبا  المئة  في   40 تبلغ  النخفا�س  في  ذروٍة 

الن�سبة المئوّية للزيادة والنق�سان في الإنتاج المحتَمل للحبوب في المناطق المروّية بالأمطار بحلول العام 2080(.

• بما اأن اقت�سادات بع�س البلدان، كجزر القمر وال�سومال وموريتانيا واليمن ل تزال قائمًة على الزراعات الفردّية، فاإن اأّية 	

زيادٍة في تواتر موا�سم الجفاف والقحط اأو الفي�سانات يمكن اأن توؤّدي اإلى انهياٍر في المحا�سيل الزراعّية ومن َثمَّ في الأمن 

الغذائّي، م�ساهمًة في �سوء التغذية والمجاعات. كذلك من �ساأن القحط والفي�سانات َعْوق قدرة البلدان المعنّية على ا�ستيراد 

ر فتراٌت من الجفاف الأكثر  كّمّيات كافية من المواّد الغذائّية التي يحتاجها ال�سّكان. في �سمال �سرق اأفريقيا يتوّقع اأن توؤثِّ

ِحّدًة والموا�سم الأقّل مطًرا حتى في اأنظمة الأنهار الكبرى، كالنيل الأزرق في ال�سودان، ما يوؤّدي اإلى نق�سٍ خِطٍر في المياه 

ومن َثمَّ اإلى تداعياٍت م�سّرة بقطاَعِي الزراعة والثروة الحرجّية على مدى المنطقة بكاملها )الّتفاقّية الإطارّية ب�ساأن تغّير 

المناخ، 2006(.

• الوقود 	 توافَر  المناخ  تغّير  اأن يهّدد  للطاقة، كال�سودان واليمن، يمكن  ال�سديدة العتماد على الخ�سب م�سدًرا  الأماكن  في 

للدخل )عثمان  لبيعها م�سدًرا  الأ�سجار  وقطع  الأحــراج(،  الغابات )اجتثاث  الزراعّية على ح�ساب  الأرا�سي  تو�ّسع  ب�سبب 

الَع�سا، 2007(. بح�سب منّظمة الأغذية والزراعة لالأمم المّتحدة )1999( يتوّقع لتغّير المناخ في �سبه الإقليم ال�سمالّي من 

ر �سوًءا واأن ُينِق�َس تدريًجا الغطاَء ال�سَجرّي. اأفريقيا، القاحل حتى قبل تغّير المناخ، اأن يزيد عملّية الت�سحُّ

• يمكن تغّيرالمناخ اأن يفاقم النق�س في اإنتاجّية الزراعات المحّلّية واأن يجعل من َثمَّ اأ�سعار المواّد الغذائّية العالمّية متقّلبًة 	

تزايد  الغذائّية معطوًفا عليه  المواّد  الطلب على  تزايد  اإن  الغذائّي.  الأمن  م�ساألة  ت�سيي�س  يزيد من  وبذلك  وغير م�ستقرة 

ال�ضّكان يمكن اأن يفاقم ال�ضغوط المحّلّية ويرفع من وتيرتها )الّتفاقّية الإطارّية ب�ضاأن تغيُّر المناخ، 2006(.

ال�سكل 6: الن�سبة املئوّية للزيادة والنق�سان يف الإنتاج املحَتمل للحبوب يف املناطق املروّية بالأمطار بحلول العام 2080

الم�سدر:  برنامج الأمم المّتحدة للبيئة، 2006.

Source: UNEP (2006(.

ر ف اأو غير مقدَّ غير معرَّ

عات المناخ قائمة  ملحوظة: توقُّ

على اأ�سا�س نموذج هادلي
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ارتفاع م�ستوى �سطح البحر، الإغراق والحّت ال�ساحلّيان 3-اأ. 3 

• �سبَق للهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغّير المناخ اأن اأ�سارت اإلى اأن م�ستوى �سطح البحر على ال�سعيد العالمّي كان على 	

ط 1.7 ملم �سنويًّا، ومع ا�ستمرار تزايد انبعاث غازات الدفيئة وما يرافق ذلك  وتيرٍة من الرتفاع خالل القرن الع�سرين بمتو�سِّ

من انحبا�ٍس حرارّي يمكن اأن يرتفع م�ستوى �سطح البحر ما بين متٍر وثالثة اأمتار خالل القرن الحالّي. معظم هذا الرتفاع 

ه اإلى ذوبان الجليد والتمّدد الحرارّي للمحيطات، وفي حين اأّن وطاأة هذا التغّير على الم�ساحات الأر�سّية  المتوّقع يمكن ردُّ

لبلدان ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا اأدنى منها – معّدًل – في البلدان النامية )0.25 في المئة مقابل 0.31 في المئة في 

حال بلَغ ارتفاع م�ستوى �سطح البحر متًرا واحًدا( حين ُتقا�س بالمعايير الجتماعّية والقت�سادّية والبيئّية، فاإن الوطاأة على 

ا. تاأثير ارتفاع م�ستوى �سطح البحر بن�سبة متٍر واحد �سوف َيم�سُّ  بلدان ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا قد تكون اأعلى ن�سبيًّ

3.2 في المئة من �سّكان ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا مقابل 1.28 في المئة على ال�سعيد العالمّي، و 1.49 في المئة من 

اإجمالّي الناتج المحّلّي للمنطقة مقابل 1.30 في المئة عالميًّا، و 1.94 في المئة من �سّكان المدن مقابل 1.02 عالميًّا، و 3.2 

في المئة من اأرا�سيها المبتّلة وم�ستنقعاتها مقابل 1.86 في المئة عالميًّا )دا�سغوبتا واآخرون، 2007(.

• يمكن اأن يوؤّدَي ارتفاع م�ستوى �سطح المحيط و�سطح البحر اإلى اإغراق مناطَق �ساحلّية مترامية من المنطقة العربّية، ون�سير 	

يوؤّدَي  اأن  يمكن  كذلك  لالإغراق.  عالية  بن�سبة  �ستين  المعرَّ القمر،  وجزر  البحرين  الجزرّيتين،  الدولتين  اإلى  تحديًدا  هنا 

اأنواٍع حيوّية ذات  المالحة، وفقدان  المياه  وت�سّلل  اأو فقدانها،  الإنتاجّية  انخفا�س م�ستوى  اإلى  البحر  ارتفاع م�ستوى �سطح 

قيمة، وتمليح مخزون المياه الجوفّية، ف�ساًل عن تهجير ال�سّكان. في بلدان الخليج قد يوؤّدي ارتفاع م�ستوى �سطح البحر اإلى 

ة الجزر الم�سطنعة. ُيحتمل اأن تفقد البحرين ما قد ي�سل اإلى 15 كلم من �ساحلها،  اختفاء الجزر الطبيعّية، وب�سورٍة خا�سّ

اأي ما يعادل 11 في المئة تقريًبا من م�ساحتها الأر�سّية، في حال ارتفع م�ستوى �سطح البحر بن�سبة ن�سف متر اإذا لم ُتّتخذ 

الإجراءات الالزمة لحماية الجزيرة )الجنيد واآخرون(.

ال�سكل 7: تغّيات املحا�سيل الزراعّية املحَتمَلة )2080 كن�سبٍة مئوّيٍة من اإمكانات 2000(

الم�سدر: كالين، 2007 )بالإنجليزّية(.

البلدان ال�سناعّية

العالم

البلدان النامية

اآ�سيا

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا

اأميركا الالتينّية

اأفريقيا

20 10 -20-100
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• اإ�سافًة اإلى كل ذلك �سوف تزيد ملوحُة المياه الجوفّية، ويتزايد تراُجُع الأرا�سي ال�سالحة للزراعة فيت�سّرر التنّوع الحيوّي 	

جِريْت في �سوء عدة �سيناريوهات لتغّير المناخ اأن ال�سيناريو الأدنى لرتفاع 
ُ
على الياب�سة وفي الخليج. ك�سفت در�ساة تقويمّية اأ

م�ستوى �سطح البحر وهو ن�سف متر قد يوؤّدي اإلى اإغراق ما يقارب 11 في المئة من مجموع م�ساحة البحرين بحلول العام 

2100 )الجنيد واآخرون، 2007(.

• في المناطق المدنّية من �سمال اأفريقيا تنبئ التقديرات باأن ما بين 6 ماليين و 25 مليون �سخ�س �سوف يتعّر�سون للفي�سانات 	

ال�ساحلّية في حال راوَح ارتفاُع درجات الحرارة ما بين درجة وثالث درجات مئوّية. اأّما ارتفاُع م�ستوى �سطح البحر في�سّكل 

خطًرا على المتدادات ال�ساحلّية المنخف�سة في الكويت وقطر وليبيا وتون�س والإمارات العربّية المّتحدة، وب�سكٍل خا�سٍّ على 

المئة من �سّكان الإ�سكندرّية في  45 في  القاهرة. ما يقارب  الثانية في م�سر من حيث الحجم بعد  الإ�سكندرّية، المدينة 

ع من ارتفاع من�سوب �سطح البحر، فالمياه  الوقت الراهن يعي�سون على اأر�ٍس �سوف تغمرها المياه عندما يح�سل ما هو متوقَّ

عات المدينة  ر بـِ 1.3 في المئة من �سواطئها، و 26 في المئة من مناطقها ال�سكنّية، وما يقارب ن�سف مجمَّ �سوف تغمر ما يقدَّ

ال�سناعّية. كذلك �سوف يخ�سر نحو 17 في المئة من العاملين في القطاع ال�سياحي وظائفهم ب�سبب ارتفاع م�ستوى �سطح 

البحر )الجنيد واآخرون، 2007(.

• ا لالأرا�سي الزراعّية في منطقة دلتا النيل في م�سر يجعل من ارتفاع م�ستوى �سطح البحر تهديًدا 	 الم�ستوى المنخف�س جدًّ

ه 50 كلم على طول النهر  حا�سَم الو�سوح بالن�سبة اإلى م�سر، ذلك اأن الق�سم الأكبر من هذا القطاع الأر�سّي الذي يبلغ عر�سُ

ه ما بين  ل يتجاوز ارتفاُعه عن �سطح البحر 2 م ول يحميه من الفي�سانات �سوى �سريٍط من الرمال ال�ساحلّية يراوُح عر�سُ

1 كلم و 10 كلم. اإن ما ي�سيب هذا ال�سريط الرملّي من الحتِّ يطرح م�سكلًة في منتهى الجّدّية باعتباره ي�سّكل حمايًة حيوّية 

للبحيرات ال�ساحلّية والأرا�سي الزراعّية الم�ست�سلحة ذات الرتفاعات المنخف�سة. تمّثل وطاأُة هذا الخطر، في حال حدوثه، 

ر الحّت في نوعّية  عبًئا كبيًرا لأن ثلث كّمّيات الأ�سماك التي يتّم �سيدها في م�سر ياأتي من تلك البحيرات. كذلك يمكن اأن يوؤثِّ

.
1
الماء وفي اإنتاجّية الأرا�سي الزراعّية

• البنى التحتّية، والطرق، والمرافق ال�سياحّية الترفيهّية على ال�سواطئ �ستتعّر�س للخطر، وتتلوث المياه الجوفّية الأ�سا�سّية بالملح 	

)برنامج الأمم المّتحدة للبيئة، 2004(. بناًء على »الحال البيئّية لمدن العالم« ال�سادر عن الأمم المّتحدة 2009/2008 

ت�سمل المدن ال�ساحلّية التي يمكن اأن تتاأّثر اإلى درجٍة حاّدٍة وكبيرٍة بحلول العام 2070 جّراء ارتفاع م�ستوى �سطح البحر كالًّ 

من الإ�سكندرّية )م�سر( وتون�س العا�سمة والجزائر العا�سمة وجيبوتي العا�سمة والدار البي�ساء )المغرب(.

النزاعات وانعدام اأمن الإن�سان 3-اأ. 4 

• اأْلقت الهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغّير المناخ في تقريرها الأخير �سوًءا كا�سًفا على تاأثيرات الهجرة الداخلّية وعبر 	

الحدود من حيث كوُنها اإجراًء بمثابِة الرّد على ما يترُكه تغيُّر المناخ من �ضغوٍط واأعباء، وعلى الوطاأة القا�ضية لمثل هذه 

الهجرة اأي ا�ستداد النزاعات وتفاقمها، وال�سغط على الموارد الطبيعّية، وفقدان التنّوع الحيوّي )الهيئة الحكومّية الدولّية 

المعنّية بتغّير المناخ، 2007(.

http://www.grida.no/climate/vitalafrica/english/16.htm  1
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• وهي 	 المياه،  م�سادر  بع�َس  اأكثر  اأو  َبلدان  يت�سارك  حيث  ا  خ�سو�سً المياه،  على  الح�سول  اإمكان  حول  متزايد  قلق  هناك 

الحالة التي تنطبق على 65 في المئة من اأحوا�س الأنُهر في المنطقة العربّية. في درا�سة �سترزبك واآخرين )2001( وردْت 

اأّي تغّير  �سيناريوهات اأكثر جفاًفا بالن�سبة اإلى َدفق مجرى النيل حيث راوحت ت�سعُة �سيناريوهات حديثة بين عدم حدوث 

2050. نتائج الدرا�سات التي و�سعها كونواي  40 في المئة بحلول العام  واإمكان حدوث انخفا�س في ن�سبة الدفق قد يبلغ 

الأمطار  ن�سبة هطول  تقّلبات  اإلى  اأ�سا�ًسا  عائدة  وهي  النيل  مياه  لإمــدادات  الطبيعّية  التغّيرّية  اأهّمّية  على  ترّكز   )2005(

على المرتفعات الإثيبوبّية. هذا الأمر ي�سير اإلى اأنه في حين اأن نتائج الدفق التي اتُّخذت نموذًجا لع�سرينات هذا القرن مع 

تغيُّر المناخ تقع �سمن التغّيرّية الع�سرّية )بين عقٍد والذي يليه(، فاإّن عملّيات الر�سد الراهنة تظهر تغّيًرا حقيقيًّا، ولي�س 

اإلى  ي�سل  مياههما  ا في دفق  انخفا�سً ودجلة  الفرات  نهرا  ي�سهُد  �سوف  المنوال  وعلى هذا  الدورّية.  التقّلبات  فقط خالل 

اأّما كون�ستمان   .)2008 – اإ�سكوا،  اآ�سيا  و 50 في المئة )لجنة الأمم المّتحدة القت�سادّية والجتماعّية لغرب   30 ما بين 

لنهر  الأعلى  الحو�س  ال�سنوّية في  الأمطار  ن�سبة  المئة في متو�ّسط  25 في  بن�سبة  ا  انخفا�سً توّقعوا  واآخرون )2007( فقد 

ا بن�سبة 23 في المئة من مجموع َمَدد النهر عند م�سّبه، هذا ف�ساًل عن نق�سٍ كبير في ن�سبة تجّدد المياه  الأردن، وانخفا�سً

الجوفّية.

• في المناطق التي تعاني عدم ا�ستقراٍر �سيا�سّي وتوّتًرا، يمكن اأن ي�سّكل تغّير المناخ »عاماًل م�ساِعًفا للتهديد« بحيث يزيد 	

المائّية  الموارد  ت�ساركه  التي  البلدان  وبين  وبينه  جهة،  من  المعنّي  البلد  داخل  التوّتر  وكذلك  تفاقًما  المياه  ُندرة  م�سكلَة 

والجغرافيا والحدود ال�سيا�سّية من جهة اأخرى. على �سبيل المثال من الممكن اأن يزيد تغّير المناخ التوّتَر ويعّمق النزاع بين 

الأر�س الفل�سطينّية المحتلة واإ�سرائيل )Tropp, H., Jagerskog A., 2006(. مع ما هو متوّقع من تغّير المناخ �سي�سبح 

اأكثَر �سعوبًة على  الموارد  المعنّية وتقا�سم هذه  البلدان  المائّية بين  الموارد  ال�سراكة في  اأ�سعَب �سيا�سيًّا احتراُم ترتيبات 

ال�سعيد ال�سيا�سي )جمعّية اأ�سدقاء الأر�س - ال�سرق الأو�سط، 2007(.

• ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا وكذلك اأفريقيا جنوب ال�سحراء منطقتان حاميتان بالن�سبة اإلى العديد من النزاعات في 	

العالم. فندرة المياه والمواّد الغذائّية كانت دائًما مثار نزاعاٍت وحروٍب اأهلّية. هذا النوع من ال�سراع هو من بين الأ�سباب 

ا منها انح�ضار المدد  الرئي�ضة التي تقف وراء الهجرة الجماعّية والتهجير الداخلي. كذلك ل يمكن ال�ضغوط البيئّية وخ�ضو�ضً

المائّي اإل اأن تزيد العداوات القائمة في المنطقة تفاقًما. بح�سب وارن واآخرين )2006( �سي�ساف ما بين 80 و 100 مليون 

ا  /للفرد/�سنويًّ
3
1000 م اأقّل من  ا في الموارد المائّية تحديده  اإلى الذين يعانون نق�سً 1995 و 2025  اإن�سان بين العامين 

)راجع ال�سكل 6: تاأثيرات تغّير المناخ في توافر المياه في ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا في العام 2080(. ال�سغط الناتج 

من قّلة الماء يجعل التناف�س على الح�سول عليه اأ�سدَّ ِحّدًة في كل القطاعات والمواقع الجغرافّية، ويزيد من ِعْبِء ال�سغط 

على المياه الجوفّية التي يتم ا�ستخراُجها حتى في الوقت الراهن وفي معظم المناطق بن�سبٍة تتجاوز التجّدد المحَتمل في 

مكامن المياه الجوفّية. هذا ال�سغط حول ا�ستهالك المياه مرتبٌط في العديد من المناطق بالنزاعات والخالفات ال�سيا�سّية 

على الم�ستويين الوطنّي والإقليمي )عثمان الَع�سا، 2008(.

• ا 	 ُيتوفع اأن ي�ستدَّ وقُع الهجرة في مختِلف اأقاليم اأفريقيا جنوب ال�سحراء، كما ُيتوّقع تزايُد عدد الالجئين البيئّيين، خ�سو�سً

رقعة  واّت�ضاُع  الأمطار  هطول  اأنماط  انحراُف  اأّم��ا  الحروب.  لجئي  اإلى  اإ�ضافًة  المناخّية،  لل�ضدمات  المعّر�ضين  اأولئك 

الت�سّحر وانح�ساُر الإنتاجّية الزراعّية فمن �ساأنها جميًعا اأن تزعزَع م�سادر الرزق الريفّية واأن تزيد مجالت الح�سول على 

َع حركة الهجرة اإلى المناطق المدنّية. يمكن هذا المنحى اأن يلقي  فر�س العمل في المناطق الريفّية �سوًءا، ومن َثمَّ اأن ُت�سرِّ

مزيًدا من ال�سغط على اأنظمة الخدمات في المدن واأن يوؤّدي اإلى تزايد م�ساعر الكره حيال الالجئين الذين كانوا موجودين 
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من قبل. ومن �ضاأن ال�ضغوط البيئّية، كتناق�ص المواّد الغذائّية والموارد المائّية، اأن توؤّدَي اإلى ن�ضوب نزاعاٍت ل �ضمن البلدان 

ا، بحيث تطلق العنان لهجرة اأمواٍج من الالجئين البيئّيين باأعداد  المعنّية وح�سب، بل في ما وراء حدود تلك البلدان اأي�سً

ا )عثمان الَع�سا، 2008(. كبيرٍة جدًّ

• يمكن اأن ي�سعل الجفاف والقحط و�سواهما من ال�سدمات المتعّلقة بالمناخ فتيل النزاعات واأعماِل العنف كما حدث بالفعل 	

في بع�س مناطق اأفريقيا كال�سودان على �سبيل المثال. اأ�سف اإلى ذلك اأن قّلة الموارد الناتجة من تقّلبات المناخ يمكن اأن 

وال�سطراب  العنف  عملّيات  ت�سعيد  احتمال  مع  النزاعات  وطاأة  تحت  تزال  ول  رزحت  التي  المناطق  في  التوّترات  توؤّجج 

ال�سيا�سي حتى اإلى ما يتجاوز حدود المنطقة المعنّية. هذا اأمٌر غاية في الدقة والح�سا�سّية نظًرا اإلى كون ما يقارب 80 في 

المئة من الموارد المائّية ال�سطحّية و 66 في المئة من مجموع الموارد المائّية في المنطقة العربّية هي مياٌه م�ستركة )الجنيد 

واآخرون، 2007(.

ال�سّحة الب�سرّية 3-اأ.5 

• تتفاوت اأو�ساع ال�سّحة الب�سرّية في المنطقة بين بلٍد واآخر بحيث تعك�س الحالة البيئّية والجتماعّية-القت�سادّية لكلٍّ من هذه 	

البلدان. بع�س البلدان التي ينت�سر فيها الفقر يعاني معّدلٍت مرتفعًة من وفيات الأطفال كما يعاني ق�سر العمر المتوّقع عند 

الولدة. يرّجح اإن تكون تاأثيرات تغّير المناخ – مثل �سغط الحّر وتزايد الأمرا�س المعدية التي تنقلها الح�سرات )كالمالريا( 

اأن ترتفع الحرارة في المنطقة بن�سبة  المناخّية  النماذج  تتوّقع  ال�سّكان.  – موؤذيًة ل�سّحة  المياه  المنقولة عبر  والأمرا�س 

ُتراوح بين درجٍة مئوّية ودرجتين بحلول الفترة 2030-2050 مع توّقع الرتفاع الأكبر خالل ف�سل ال�سيف. وبما اأن درجات 

الحرارة الق�سوى قد بداأت بالظهور في منطقة ال�سرق الأو�سط فاإن ارتفاًعا ولو محدوًدا في الحرارة يمكن اأن يترك وطاأًة 

ثقيلًة على م�سادر رزق الب�سر و�سّحتهم. كما يتوّقع اأن ترتفع ن�سبة الوفيات ب�سبب ارتفاع درجات الحرارة. تتفاوت التوّقعات 

اإنتاج  وفي  المياه  توافر  في  النخفا�س  اأّما  واآخر،  المنطقة  من  جزٍء  وبين  واآخر  نموذٍج  بين  الأمطار  هطول  اإلى  بالن�سبة 

الغذاء ف�سوف يوؤّدي اإلى م�سكالت غذائّية واأخرى تتعّلق بالنظافة ال�سّحّية )الهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغّير المناخ، 

.)2007

• ا مدى حامالت المالريا، والحّمى ال�سفراء، وحّمى ال�سنك و�سواها من الأمرا�س المعدية، 	 ع المناخ الأكثر حرًّ يمكن اأن يو�سِّ

ا في بلدان اأفريقيا جنوب ال�سحراء وال�سرق  ومن هنا فاإن غياب البنى التحتّية ال�سّحّية القوّية في بع�س البلدان، خ�سو�سً

الجغرافّي  المدى  واّت�ساع  الوباء  انت�سار  فترة  طول  في  المتوّقعة  للزيادة  ا  تعّر�سً اأكثر  �سيجعلها  اأفريقيا،  و�سمال  الأو�سط 

لالأمرا�س المعدية المذكورة. حّمى وادي الخ�سف التي ت�سيب الب�سر والما�سية لها عالقة وثيقة بهطول الأمطار الغزيرة، 

وقد �سهد العام 1997 موجًة من هذه الحّمى انت�سرت مع حدوث ظاهرة اإل نينيو، وقد ح�سدت ما يقارب 80 في المئة من 

الما�سية في ال�سومال و�سمال كينيا. ي�ساف اإلى ذلك اأن موجات الحّر، وتزايد »مفعول الجزيرة الحرارّية«، وُندرة الموارد 

ح اأن توؤّدَي عموًما اإلى زيادٍة  المائّية، وتدّني نوعّية المياه، وتزايد نوعّية الهواء �سوًءا، والتكّون الأر�سّي لالأوزون، هذه كّلها ُيرجَّ

�ساملة لتدهور اأو�ساع ال�سّحة العاّمة، وبدرجة اأعّم اإلى تراجٍع في الأو�ساع الحياتّية.
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تداعيات على التنمية الب�سرّية 3-اأ.6   

• ُيتوّقع لتغيُّر المناخ، بفعل تاأثيراته المتعّددة وما لها من وطاأٍة، اأن يوؤّثَر �سلًبا في الركائز الأ�سا�سّية الثالث للتنمية الم�ستدامة: 	

البيئّية، والقت�سادّية والجتماعّية. اأكثر من ذلك، يهّدد تغّير المناخ قدرة المنطقة على تحقيق الأهداف الإنمائّية لالألفّية 

ا الحّد من الفقر، والم�ساواة بين الجن�سين وال�ستدامة البيئّية. يتطّلب تحقيق  ف�ساًل عن اأهداٍف اإنمائّيٍة اأخرى، خ�سو�سً

ال�ستدامة البيئّية مزيًدا من الجهود الم�ستركة والمت�سافرة لمعالجة التداعيات المقلقة الناتجة من تغّير المناخ، ولحماية 

ا الطاقة، والمياه، والتربة، ولتنويع القت�سادات. الموارد الطبيعّية والمحافظة عليها، خ�سو�سً

• هناك تباينات اإقليمّية، كما داخل البلد الواحد، في ما يتعّلق بما ُيحَرُز من تقّدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائّية لالألفّية. ففيما 	

هي في موقٍع مريح ن�سبيًّا في �سعيها 
َ
بلدان مجل�س التعاون الخليجّي ذات المداخيل المرتفعة والمعتمدة على عائدات نفطها 

اإلى تحقيق تلك الأهداف، تتفاوت اإمكانات معظم البلدان الأخرى ذات الدخل المنخف�س اأو المتو�ّسط والقائم اقت�ساُدها 

على الزراعة في اأفريقيا جنوب ال�سحراء وال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا حياَل تحقيق كل هدف من الأهداف الإنمائّية 

البلدان العربّية الأقّل  اأّن  2005، من المرّجح  لالألفّية، تبًعا لأو�ساٍع نابعة من خ�سو�سّية كلِّ بلد. بح�سب الأمم المّتحدة، 

ا )جزر القمر وجيبوتي وال�سودان وال�سومال واليمن(، اإ�سافًة اإلى العراق والأر�س الفل�سطينّية المحتلة، لن ُتحِرَز �سوى  نموًّ

تقّدٍم محدود على �سعيد تحقيق الأهداف الإنمائّية لالألفّية. وال�سبب اأن تغّير المناخ �سيترك وطاأَته على الموارد الزراعّية 

َق على المجتمعات الريفّية مجالت تح�سيل  والطبيعّية ُملحًقا �سرًرا بالقطاعات القت�سادّية ال�ستراتيجّية كما يمكن اأن ُي�سيِّ

الدخل اأو تح�سين ظروفها المعي�سّية. ي�ساف اإلى ذلك اأن التغّيرات التي �ستطراأ على درجات الحرارة ون�سبة هطول الأمطار، 

اأن تت�سّبب باأ�سرار ت�سيب البنية  والحالت المناخّية الق�سوى كالجفاف والقحط والفي�سانات والعوا�سف الرملّية، يمكن 

التحتّية ال�سرورّية لعملّية التنمية.

• كما ذكرنا في اأق�ساٍم �سابقة من هذا التقرير، اإن ما ُيتوّقع من ندرة الماء ب�سبب المناخ في المنطقة العربّية يمكن اأن يوؤّثر 	

الزراعة والطاقة وال�سّحة، وكلها عوامُل حا�سمٌة  ا منها  القطاعات وخ�سو�سً اإلى مختِلف  بالن�سبة  التنمية  �سلًبا في عملّية 

في التنمية الم�ستدامة في المنطقة. في درا�سٍة اأوَكلْتها الحكومة البريطانّية في العام 2006 اإلى ال�سير نيكول �سترن، كبير 

ر اأن ترتفع الكلفة القت�سادّية المترّتبة على َتغيُّر المناخ على الم�ستوى  اقت�سادّيي البنك الدولّي �سابًقا، ورَد اأن من المقدَّ

العالمّي اإلى ما بين 5 في المئة و 20 في المئة من اإجمالّي الناتج المحّلّي العالمّي في حال لم ُتّتخذ الإجراءات ال�سرورّية 

للحّد من هذه الكلفة. قد يكون التاأثير النهائيُّ لتراجع الإنتاجّية الزراعّية، وارتفاع م�ستوى �سطح البحر، وتزايد َتواُتِر الكوارث 

ر، هو ت�سييَق المجال اأمام النمّو القت�سادّي وزيادَة انت�سار الفقر في كل اأرجاء المنطقة. الطبيعّية، وت�سارع عملّية الت�سحُّ

• ِي الفقر بمعّدل دولر 	 من بين موؤ�ّسرات م�ستوى التنمية في البلدان العربّية الن�سبُة المئوّية من ال�سّكان التي تعي�س تحت خطَّ

في اليوم ودولرين في اليوم. في خم�سٍة من بلدان المنطقة يبلغ اإجمالّي الناتج المحّلّي للفرد حوالى دولر واحد في اليوم، 

بينما يبلغ عدد الذين يعي�سون تحت خطِّ فقر الدولرين في اليوم 80 مليون اإن�سان اأو 30 في المئة من مجموع عدد ال�سّكان 

)برنامج الأمم المّتحدة الإنمائّي، 2003(. ت�سير هذه الأرقام بو�سوح اإلى تباين م�ستويات التنمية واأو�ساع الفقر في بلدان 

)البحرين( مقارنًة  و 0.843  )اليمن(   0.482 بين  ما  المنطقة  بلدان  في  الب�سرّية  التنمية  دليل  يراوح  العربّية.  المنطقة 

ط يبلغ 0.651 للدول العربّية2. �سيزيد انخفا�س اإجمالّي الناتج المحّلّي بدافٍع مناخّي عدد الذين يعي�سون تحت خطِّ  بمتو�سِّ

http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd14/escwaRIM_bp2.pdf  2
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فقر الدولرين في اليوم بحلول العام 2100. تغّير المناخ يمكن اأن َيعوق تنمية ال�سناعة ال�سياحّية بعدٍد من ال�سُبل: فمرجان 

البحر الأحمر يبَي�ّس، اأّما م�ستوى المياه في البحر المْيت، وهو من المواقع ال�سياحّية المهّمة، فهو في �سدد النخفا�س بمعّدل 

متٍر في ال�سنة نتيجًة للتبّخر وانخفا�س ن�سبة الأمطار.

اعتبارات جنو�سّية 3-اأ. 7 

• من 	 يتجّزاأ  ل  الجن�سين جزًءا  بين  الم�ساواة  ُعّدت  لالألفّية حيث  الثمانية  الإنمائّية  لالأهداف  اأ�سا�سّي  ٌم  مقوِّ الن�ساء  تمكين 

لالألفّية  الإنمائّية  الأهداف  تحقيق  اإلى  الرامية  الجهود  َعْوق  اإلى  المناخ  تغّير  يوؤّدَي  اأن  المتوّقع  ومن  الم�ستدامة،  التنمية 

وذلك من خالل ما يتركه من وطاأٍة على مختِلف القطاعات القت�سادّية والجتماعّية. تغيُّرّية المناخ كانت قد اأخذت تت�سّبب 

عفاء حيالها �سعًفا، بمن فيهم الن�ساء. ول تن�سفهّن القيود الجتماعّية- باأ�سرار ل يمكن التكّهن بها من �ساأنها اأن تزيد ال�سّ

في  الن�ساء  توؤّدي   ،2005 المّتحدة،  لالأمم  والزراعة  الأغذية  لمنّظمة  معلومات  على  بناًء  الراهنة.  والثقافّية  القت�سادّية 

اأفريقيا جنوب ال�سحراء وال�سرق الأدنى دوًرا كبيًرا في اأعمال الإنتاج الحيوانّي المنزلّي حيث يبدو اأنهّن يتحّملن الم�سوؤولّية 

الماء  وتوفير  والرعي،  الكبيرة،  الحيوانات  باأجهزة  الهتمام  اإلى  اإ�سافًة  والمجتّرة  ال�سغيرة  الحيوانات  تربية  في  الأولى 

اأ�ساًل  الن�ساء  تعاني  ا،  نموًّ اأقّلها  العربّية، ل�سّيما  البلدان  وفي  الحيوانات.  وَحْلب  والإ�سطبالت،  المعالف  وتنظيف  والَعَلف، 

اإن متو�ّسط معّدل وفيات الأّمهات  معّدلٍت مرتفعًة من التعّر�س للمر�س والموت المرتبطين بالحْمل والوظائف التنا�سلّية. 

في البلدان العربّية يقارب 270 وفاًة مقابل كل مئة األف ولدٍة حّية، وهذا الرقم يرتفع اإلى 1000 وفاة في البلدان العربّية 

الأكثر فقًرا )ال�سومال وموريتانيا( في حين اأنه ينخف�س اإلى 7 وفيات مقابل كل مئة األف ولدة حّية في قطر )برنامج الأمم 

عيفات، ما  المّتحدة الإنمائّي، 2006(. يمكن الأعباء المتاأّتية من تغّير المناخ اأن تلقي مزيًدا من ال�ضغوط على الن�ضاء ال�ضّ

يت�سّبب لهّن بم�سكالٍت �سّحّية واأمرا�ٍس خِطرة. وقد تتزايد موجات الحّر الم�سحوبة بدرجاٍت عالية من الرطوبة في منطقة 

الخليج فتوؤّدي اإلى ارتفاع ن�سبة التعّر�س لالأمرا�س الناتجة من ارتفاع درجات الحرارة.

• هّن، 	 ت�سير اإحدى الدرا�سات في غرب ال�سودان اإلى اأن الن�ساء هّن عادًة اآخر َمن يهاجر عندما ي�سرُب الجفاف والقحط اأر�سَ

ذلك اأن الرجال يغادرون قبَلهّن �سعًيا وراء العمل والجنى ويتركون الن�ساء والأطفال وراءهم حيث تتحّمل الن�ساء م�سوؤولّيات 

المنزل والعائلة ويتدّبرن اأمورهّن و�سط ت�ساوؤل الموارد وقّلتها )عثمان الَع�سا واآخرون، 2007(

• بكل 	 وال�سرر  الأذى  ُتلِحق  تقع  الكارثَة حين  اأن  �سحيح  الكوارث.  اإّبــان  الجنو�سّي  النحياز  الإبــالغ عن حالت  يندر  كذلك 

الفئات، لكّن الن�ساء يتلّقين الوطاأَة الكبرى. فالفي�سانات غالًبا ما تح�سد �سحايا من الن�ساء اأكثَر من الرجال لأن قدرَتهّن 

ن�سبة  اأّن  التقارير  ذكرت   1991 العام  في  بنغالد�س  الإع�سار  �سرَب  عندما  ال�سباحة.  ُيَعلَّْمن  ولم  محدودة  الحركة  على 

الوفيات كانت اأعلى بخم�سة اأ�سعاٍف بين الن�ساء. كذلك فاإن الالجئين من الن�ساء والأطفال الهاربين من الكوارث الطبيعّية 

مخّيمات  اأفي  �سواء  الرجال  يتعّر�س  مّما  اأكثر  للمخاطر  يتعّر�سون  الموارد  ندرُة  بها  تت�سّبب  التي  الم�سّلحة  النزاعات  اأو 

�سات  ة معرَّ الالجئين اأم في مراكز التجّمع اأو حتى في البلدان التي يطلبون حقَّ اللجوء اإليها. الن�ساء والفتيات ب�سورة خا�سّ

لال�ستغالل والت�سليع التجارّي و�سوى ذلك من اأنواع العنف الجنو�سّي. وفي اأعقاب الكوارث يمكن اأن ت�سّكل القيوُد المفرو�سة 

على الحقوق القانونّية للن�ساء وما يترّتب لهّن من حق امتالك الأر�س و�سواها من الممتلكات عائًقا لح�سوِلهّن على الأمواِل 

التي يحتجنها ل�ستعادة و�سعهّن الطبيعّي اأو لل�سفاء مّما يكون قد اأ�سابهّن. العا�سفة التي �سربت محافظة ح�سرموت في 

رة وقد ح�سدت مياُهها الجارفة  اليمن في ت�سرين الأّول/اأكتوبر 2008، على �سبيل المثال، ت�سّببت بفي�سانات مفاجئة ومدمِّ
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80 قتياًل و�سّردت ما بين 20 و 25 األف �سخ�س3. تبّين يوَمها اأن الأكثرّية الكبرى من الم�سّردين هم من الن�ساء والأطفال. 

وقد اآَوْت اإحدى المدار�س 900 امراأة و 550 طفاًل )مع ح�سر المئة منهم في غرفٍة واحدة(4.

• المتوّقعة، فمعرفُتهّن 	 المناخّية غير  ال�سدمات  رئي�ًسا في حماية عائالتهّن �سّد  دوًرا  يوؤّدين  الن�ساء  اأن  ا  اأي�سً الوا�سح  من 

بالأ�سخا�س المحّلّيين والمنظومات البيئّية المحّلّية، والمهارات والقدرات التي يتمّتعن بها، وال�سبكات الجتماعّية ومنّظمات 

لمتطّلبات  بفاعلّية  ال�ستجابة  وفي  الخطرة  والأحــداث  الأو�ساع  من  التخفيف  في  المجتمعات  ت�ساعد  المدنّي،  المجتمع 

مواجهة الكوارث عند وقوعها. لكّن الن�ساء ل يوؤخذن بالح�سبان خالل تخطيط م�ساريع التكيُّف وو�سِعها مو�سَع التطبيق. 

ة تطويَر كفاءات الن�ساء  فعلى �سبيل المثال ما من م�سروٍع من م�ساريع »برامج العمل الوطنّية للتكّيف« ي�ستهدف ب�سورٍة خا�سّ

وبناء قدراتهّن بغيَة تح�سين م�ساهماِتهّن في تكيُّف مجتمعهّن. لكن هذا ل يمنع اأن بع�س الم�ساريع الرامية اإلى دعم القطاع 

الزراعّي قد ي�سمل اإ�سراك الن�ساء في تنمية هذا القطاع. موريتانيا، مثاًل، لديها م�سروع لإ�سراك الن�ساء في تنمية الم�ساريع 

الزراعّية ال�سغيرة )عثمان الَع�سا وداوننغ ت، 2007(.

• اإحدى الدرا�سات الحديثة حول الجنو�سة وتغّير المناخ في المنطقة العربّية )عثمان الَع�سا، 2008( انتهت اإلى ال�ستنتاج اأن 	

ا ِل�سل�سلٍة من التاأثيرات  الالم�ساواة الجتماعّية-القت�سادّية ال�سائَدة في المنطقة العربّية يمكن اأن تجعَل الن�ساَء اأكثر تعّر�سً

المناخّية والجتماعّية-القت�سادّية ذاِت الوطاأة الثقيلة. كذلك �سّلطت الدرا�سة ال�سوَء على اأهّمّية اإعطاء المراأة دوًرا موازًيا 

لدوِر الرجِل في عملّية �سنِع القرار في ما يتعّلق بكل الجهود الوطنّية والإقليمّية الهادفة اإلى الحّد من انت�سار الفقر، ودعم 

النمّو القت�سادّي وتحقيق العدالة وتوزيع الثروات على نطاٍق اأو�سع واأعّم.

التكّيف على تغّير المناخ 3-ب 

• للبيئة 	 مالَءمًة  والب�سرّية  الطبيعّية  المنظومات  »تعديل  باأنه  التكّيَف  المناخ  بتغّير  المعنّية  الدولّية  الحكومّية  الهيئة  ف  ُتعرِّ

رة. اأّما التكّيف مع تغّير المناخ في�سير اإلى مواَءمة المنظومات الطبيعّية اأو الب�سرّية بحيث ت�ستجيب للحوافز  الجديدة اأو المتغيِّ

عة اأو لتاأثيراتها، وبذلك يتّم التخفيف من الأذى اأو ُي�ستفاد من الفر�س المفيدة والمتاحة«. بح�سب  المناخّية القائمة اأو المتوقَّ

تقرير الهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغّير المناخ، بات تغّير المناخ واقًعا قائًما و�سوف ي�ستمّر كذلك حتى في حال النجاح 

في الحّد من انبعاثات غازات الدفيئة بن�سبة كبيرة على المَدَييْن الق�سير والمتو�ّسط. �سعوب المناطق العربّية، في ال�سرق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا وال�ساحل الأفريقّي، معتادة تحّمل المناخ الحاّر والجاف، لكن مع ذلك قد تكون التغّيرات المتوّقعة 

في درجات الحرارة وفي ن�سبة الأمطار اأكبر من قدرتهم على التحّمل ومن هنا مدى دقة اختيار ا�ستراتيجيات التكّيف واأهّمّية 

هذا الختيار.

• في �سوء تاأثيرات تغّير المناخ ووطاأتها على المنطقة العربّية ت�سبح م�ساألة التكّيف ذات اأولوّية اأ�سا�سّية بغية �سمان فاعلّيٍة 	

اأكيدة للجهود الوطنّية والإقليمّية ال�ساعية اإلى الق�ساء على الفقر المدقع وتحقيق التنمية الم�ستدامة. من خالل القرارت 

التي �سدرت بموجب »الّتفاقّية الإطارّية ب�ساأن تغّير المناخ« التابعة لالأمم المّتحدة، انطلق العمل لتطوير قدرات التكّيف لدى 

http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles(/6D020F4AD5C0A59DC12575FB  3

0052665B/$file/Yemen+-+July+2009.pdf

.http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2008.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/YSAR-7L9NYA-full_report.pdf  4



31 تقرير التنمية الإن�سانّية العربّية - �سل�سلة اأوراق بحثّية

ا«( تمكيًنا لهذه ال�سعوب والبلدان من مواجهة تاأثيرات تغّير المناخ  ال�سعوب الفقيرة والبلدان الأكثر فقًرا )»البلدان الأقّل نموًّ

ووطاأتها. لكن مع ذلك ل بد من توجيه المزيد من التركيز نحو الحّد من الفقر وتحقيق التنمية الم�ستدامة. والعتقاد ال�سائد 

هو اأن مجتمَع التنمية والبيئة يجب اأن ي�سمن عدم التعامل مع م�ساألة التكّيف كمو�سوٍع م�ستِقّل، بل في �سياِق الحدِّ من الفقر 

بتغّير  المعنّية  الدولّية  الحكومّية  للهيئة   2007 العام  َخَل�َس تقرير  اإلى ذلك  اإ�سافًة  الإنمائّية لالألفّية«.  »الأهداف  وتحقيق 

المناخ اإلى اأن اإجراءات التكّيف، اإذا تّمت متابعُتها �سمن اإطار التنمية الم�ستدامة، يمكن اأن تحّد من الأ�سرار المترّتبة على 

ما يحمُله الم�ستقبل من تغيُّر المناخ وتغيُّرّيٍة مناخّية.

• تاأثيراِته ونتائِجها والحّد 	 اإلى تقويِة القدرة على مواجهة  يتطّلب تغّير المناخ التحّرَك الفوريَّ نحو اّتخاذ الإجراءات الآيلة 

من �سعف بع�ِس القطاعات والمنظومات وح�سا�سّيتها، وت�سجيع تنويع موارد الرزق المنِتجة في المناطق الريفّية. اأّما اإدارة 

الموارد المائّية فتحتاج، في هذه المنطقة اأكثر منها في اأّية منطقة اأخرى من العالم، اإلى تكّيٍف اأكثر جذرّيًة. ذلك اأن معظم 

ع، مو�سُع ا�ستغالٍل في ال�ستخدام الب�سرّي بينما ُيتوّقع حدوث مزيٍد من  الموارد المائّية هي الآن، وقبل التغّير المناخّي المتوقَّ

ال�سغط في ظروف تغّير المناخ.

• تم تحديد عدد من الخيارات للتكّيف من �سمن برامج التنمية الوطنّية والأبحاث، بما في ذلك التقارير الوطنّية وبرامُج العمل 	

الوطنّية للتكّيف. يمكن و�سع العديد من هذه الإجراءات والخطط مو�سَع التجربة والختبار بغية ا�ستخال�س بع�س الدرو�س. 

يجب اأن تغطي اأولوّية التدّخل المجالِت المتعّلقة بالحكم الر�سيد، والموارد الب�سرّية، والهيكلّيات الموؤ�ّس�سّية، والمالّية العاّمة، 

واإدارة الموارد الطبيعّية. اأ�سف اإلى ذلك اأن برامج التنمية يجب اأن تاأخذ بالح�سبان ما يترّتب على تغّير المناخ من تداعيات 

بحيث ُي�سار اإلى التاأّكد من اأن كل التدّخالت �سوف توؤّدي اإلى تح�سين اأو�ساع الم�سلحة العاّمة اقت�ساديًّا واجتماعيًّا. ول يقّل 

اأهّمّيًة عن ذلك اإيالء الربط التعاونّي ما بين التكّيف على مواجهة تغّير المناخ من جهة والبرامج وال�ستراتيجيات التنموّية 

من جهة ثانية، الأهّمّية الالزمة، كالدرا�سة حول ا�ستراتيجية الحّد من الفقر، والتنمية الزراعّية، والمحافظة على الطاقة 

بمختِلف م�ستوياتها وموازينها.

• الفاعلة في 	 الم�ساهمة  – بحيث ت�سبح قادرًة على  الأ�سعف  والفئات الجتماعّية  الن�ساء  ا  – خ�سو�سً المجموعات  تمكين 

تخطيط برامج التكّيف وتطبيقها، هو اأولوّيٌة لم�سلحة هذه المجموعات من جهة، و�سماًنا لإر�ساء برامج التكّيف على اأ�سا�س 

المعرفة المحّلّية، وهي مفتاُح النجاح لتلك البرامج.

• العمل 	 تبّني خطط  للتكّيف من خالل  ا�ستعداًدا  ُيبَذل من جهود  ما  في  العربّية  البلدان  بين  الإقليميِّ  التعاون  تعزيُز  يجب 

التي تت�سّدى لتغّير المناخ، وكذلك من خالل تطوير نظام اإنذار اإقليميٍّ مبكر للتنّبوؤ بالأو�ساع الجّوّية المقبلة، وتقويم مدى 

المخاطر، ومراقبة الأحداث المناخّية الق�سوى كحالت الجفاف والقحط والفي�سانات وارتفاع م�ستوى �سطح البحر.

• الوطنّية، 	 التنموّية  والجهود  الخطط  في  المناخ  تغّير  تداعيات  مواجهة  على  التكّيف  ا�ستراتيجيات  دمج  تعزيز  من  بّد  ل 

ُطر ال�سيا�سّية القطاعّية، الوطنّية منها 
ُ
وكذلك الأمر بالن�سبة اإلى اإدخال المكّونات ال�سيا�سّية ذات الح�سا�سّية المناخّية في الأ

والإقليمّية. اإن تعاوًنا متقّدًما، تطويًرا وتطبيًقا، في اإقامة اإدارة اإقليمّية متما�سكة للموارد المائّية بين الدول التي تت�سارك 

الم�ستديم  وال�ستخدام  الموارد،  على هذه  الحفاَظ  ي�سمَن  اأن  – يمكن  وجوفّية  – �سطحّية  نف�َسها  العذبة  المياه  م�سادَر 

وتجّنب النزاعات.
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تخطيط مبادرات معالجة تغّير المناخ   .4 

)التقارير الوطنّية وبرامُج العمِل الوطنّية للتكّيف(

العربّية برّمتها، بموجب الّتفاقّية الإطارّية ب�ساأن تغّير المناخ، تحت فئة المجموعات غيِر  الّتقارير الوطنّية: تقع المنطقة 

المدرجة في الملحق 1.  وقد تقّدمت كلُّ البلدان تقريًبا بتقريرها الوطنّي الأّول – علًما باأن موريتانيا قّدمت تقريرها الوطنّي 

الثاني في العام 2008.  اأّما القّلة من البلدان التي لم تقّدم تقاريرها فهي من منطقة الخليج م�ساًفا اإليها ليبيا )راجع الجدول 3: 

اأوا�سِط  في  المناخ  تغّير  ب�ساأن  الإطارّية  الّتفاقّية  اإلى  الخليج  بلداُن  ان�سّمت  العربّية(.   البلدان  قّدمتها  التي  الوطنّية  التقارير 

ْم تقريره اإّل في ال�سنتين الما�سيتين.  ت�سمل التقارير الوطنّية ف�ساًل يتناول  ت�سعينات القرن الما�سي وبع�ُس هذه البلدان لم يقدِّ

تقويًما لمدى ال�سعف والتكيُّف – والعن�سُر الم�سترك بين البلدان العربّية جميًعا هو التركيز على كون قطاَعِي الموارِد المائّية 

ا لتاأثيرات تغّير المناخ ووطاأِته الثقيلة )راجع الملحق 7: تقويم ال�سعف والتكّيف بناًء على  �سً والزراعة هما الأ�سعف والأكثُر تعرُّ

التقارير الوطنّية(.

�إبر�م بروتوكول �إبر�م �ّتفاقّية تغّير �لمناخ�لبلد

كيوتو

تقديم �لتقرير �لوطنّي �لثانيتقديم �لتقرير �لوطنّي �لأّول

اآذار/مار�س 1997الأردن

كانون الثاني/يناير 2007الإمارات العربّية المّتحدة

ني�سان/اأبريل 2005البحرين

ت�سرين الأّول/اأكتوبر 2001تون�س

ني�سان/اأبريل 2001الجزائر

ني�سان/اأبريل 2003جزر القمر

حزيران/يونيو 2002جيبوتي

ت�سرين الثاني/نوفمبر 2005ال�سعودّية

حزيران/يونيو 2003ال�سودان

�سورية

ُعمان

قطر

الكويت

ت�سرين الثاني/نوفمبر 1999لبنان

ليبيا

تموز/يوليو 1999م�سر

ت�سرين الثاني/نوفمبر 2001المغرب

كانون الأّول/دي�سمبر 2008تموز/يوليو 2002موريتانيا

ت�سرين الأّول/اأكتوبر 2001اليمن

اجلدول 3: التقارير الوطنّية التي قّدمتها البلدان العربّية )الّتفاقّية الإطارّية ب�ساأن تغّي املناخ – املوقع الإلكرتوين(

ح 31 ت�سرين الثاني/نوفمبر 2009. الم�سدر: الموقع الإلكتروني لالّتفاقّية الإطارّية ب�ساأن تغّير المناخ، تاريخ الّت�سفُّ
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)NAPA( ف برامُج العمِل الوطنّية للتكيُّ

برامج العمل الوطنّية للتكّيف هي مبادرٌة ترمي اإلى بناء قدرات التكّيف لدى المجتمعات الأ�سعف في البلدان التي ينطبُق عليها 

�س مختِلف  ا(، وذلك من خالل تحديد الإجراءات الرامية اإلى الحّد من مدى تعرُّ هذا الو�سف )الم�سّنفة باأنها البلدان الأقّل نموًّ

الجماعات والقطاعات لتاأثيرات تغّير المناخ وتطوير هذه الإجراءات.  وبناًء عليه، فاإن الهدَف الرئي�س الذي ت�سعى في تحقيقه 

برامُج العمِل الوطنّية للتكّيف هو اأن تكون قناًة ب�سيطًة ومبا�سرًة تنقل المعلومات المتعّلقة بحاجات التكّيف الملّحة والفورّية للبلدان 

ا في العالم، وهي جزر القمر وجيبوتي وال�سودان وال�سومال  ا.  �سّتة بلدان عربّية م�سّنفة من البلدان الخم�سين الأقّل نموًّ الأقّل نموًّ

وموريتانيا واليمن )موؤتمر الأمم المّتحدة للتجارة والتنمية، 2004(.  وهذه البلداُن ال�سّتة جميًعا قد اأعدت برامَج عمِلها الوطنّية 

للتكّيف وقّدمْتها.  تزّود برامُج العمِل الوطنّية للتكّيف البلداَن الأقلَّ نمّوا باآلّيٍة عملّيٍة تمّكنها من تحديد التحّركاِت والن�ساطات التي 

يجب اأن ُتعطى الأولوّية في ال�ستجابة لحاجات هذه البلدان الملّحة والفورّية حياَل التكّيف مع مفاعيِل تغيُّر المناخ.  تكمن الفكرة 

ا ل تمتلك من قدرِة التكّيف اإل َقْدًرا محدوًدا  الأ�سا�سّية من وراء برامج العمل الوطنّية للتكّيف في حقيقِة كوِن البلدان الأقّل نموًّ

ّرة المتاأّتية من تغّيرّية المناخ وتغيُّره.   ا، ومن هنا حاجُتها اإلى نوٍع محّدد من الدعم يتيح لها التعامَل مع التاأثيرات ال�سلبّية الم�سِ جدًّ

في الجدول اأدناه ملخ�ٌس لبرامج العمل الوطنّية للتكّيف في المنطقة العربّية:

نماذج من �لأولوّياتتاريخ تقديم �لتقرير�لبلد

جزر القمر

http://unfccc. int/resource/docs/napa/

com01e. pdf

	 اأنواٌع من الأكثر تكّيًفا مع الجفاف والقحطت�سرين الثاني/نوفمبر 2006

	 الدفاع عن التربة المترّدية وا�ست�سالُحها

	 اإعادة تكوين منحدرات الأحوا�س

	 تح�سين اإمدادات المياه ونوعّيتها

	 اإنتاج الَعَلف للماعز

جيبوتي

http://unfccc. int/resource/docs/napa/

dji01f. pdf

	 الحّد من �سعف المنظومات ال�ساحلّية المنتجةت�سرين الأّول/اأكتوبر 2006

	 الحّد من �سعف المنطقة ال�ساحلّية حيال تغّير المناخ

	  تعزيز قدرة جيبوتي على الدفع قدًما بالتنمية الم�ستدامة وتمنيع 

اإدارتها المتكاملة لمنطقتها ال�ساحلّية �سّد العوامل المناخّية

موريتانيا

http://unfccc. int/resource/docs/napa/

mau01e. pdf

	 تح�سين اإدارة موارد المياه الجوفّيةت�سرين الثاني/نوفمبر 2004

	  التدعيم الموؤ�ّس�سّي للجهاز الم�سوؤول عن حفظ الموارد الطبيعّية 

وُح�سن اإدارتها

	 اإعادة الت�سجير من اأجل الطاقة والتحريج في المناطق الزراعّية

	  وقف انزياح كثبان الرمل الذي يهّدد البنى التحتّية الجتماعّية-

القت�سادّية على ال�سعيد الوطنّي.

ال�سودان

http://unfccc. int/resource/docs/napa/

sdn01. pdf

	  تعزيز المرونة حيال تزايد تغيُّرّية ت�ساقط الأمطار في المروج حزيران/يونيو 2007

والمراعي

	  اإعادة تاأهيل الموارد المائّية وتجميع المياه في منطقة البطانة 

وولية الق�سارف

	  الحّد من �سعف المجتمعات في المناطق المعّر�سة للجفاف 

والقحط في جنوب دارفور وذلك من خالل تح�سين تجميع المياه

	  تح�سين الممار�سات الزراعّية الم�ستدامة و�سط تزايد �سغط الَحّر 

في ولية نهر النيل.

	  الحفاظ على البيئة واإعادة تكوين التنّوع الحيوّي في �سمال ولية 

كردفان وذلك كاآلّية مواجهة في حماية المروج والمراعي و�سط 

ظروٍف تتزايد فيها تغّيرّية المناخ.

	  تبّني ا�ستراتيجية التكّيف مع حالت نق�س المياه ب�سبب الجفاف 

في المناطق ال�سديدة التعّر�س في الولية ال�ستوائّية الو�سطى.

)NAPA( اجلدول 4: برامج العمل الوطنّية للتكّيف
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نماذج من �لأولوّياتتاريخ تقديم �لتقرير�لبلد

اليمن

http://unfccc. int/resource/docs/napa/

yem01. pdf

	  و�سع برامج متكاملة لإدارة المناطق ال�ساحلّية وتطبيق هذه ني�سان/اأبريل 2009

البرامج

	  الحفاظ على المياه من خالل اإعادة ا�ستخدام المياه المبتذلة 

ومياه الم�ساجد بعد معالجتها، وكذلك من خالل ا�ستخدام 

التقنّيات الزراعّية التي تقت�سد في ا�ستخدام مياه الرّي.

	  و�سع برنامج توعية حول التكّيف مع التاأثيرات المحتَمَلة لتغّير 

المناخ وتطبيُق هذا البرنامج

	  اإن�ساء قاعدة بياناٍت لتغيُّر المناخ والتكّيف مع تداعياته، وتزويدها 

بالم�ستجّدات

	   زراعة واإعادة زراعة اأ�سجار ا�ستوائّية ونخيل للتكّيف مع الرتفاع 

المحتمل ل�سطح البحر

	  و�سع برامج لتح�سين ا�ستعداد اليمن لمواجهة حالت الطق�س 

الق�سوى، وتطبيق هذه البرامج.

	  تجميع مياه الأمطار با�ستخدام مختِلف التقنّيات المتوافرة بما 

فيها الو�سائل التقليدّية

جات الزراعّية الجبلّية و�سيانتها. 	  اإعادة تاأهيل المدرَّ

	  ت�سجيع اإجراء الأبحاث حول المنتجات الزراعّية المقاِومة 

للجفاف والتي تتحّمل الحرارة وملوحة المياه

	  ت�سميم ا�ستراتيجيات م�ستدامة لمكافحة الت�سّحر وتراجع نوعّية 

التربة، وتطبيق هذه ال�ستراتيجيات

	 اإدراة م�ستدامة للموارد ال�سمكّية

	 اإدخال مادتي تغّير المناخ والتكّيف في البرامج الدرا�سّية.
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اأهّم اال�صتنتاجات

• ا )اأقّل من 5 في المئة من مجموع النبعاثات العالمّية( 	 �سحيٌح اأّن اإ�سهام المنطقة العربّية في تغيُّر المناخ ل يزال محدوًدا جدًّ

المياه  الوطاأة على  الثقيلِة  التداعيات  ِل�سْل�ِسَلٍة من  بعيد  اإلى حدٍّ  �سٌة  معرَّ المنطقة  ولكّن  واآخر،  بلٍد عربّي  بين  تبايناٍت  مع 

لتغّير  المبدئّية  ال�سيناريوهات  ت�سير  الجتماعّية-القت�سادّية.   الم�ستويات  كلَّ  مفاعيُلها  ت�سمُل  �سوف  وال�سّحة  والزراعة 

اأن الأمطار في المنطقة �سوف ت�سبح بالغة ال�سّدة والغزارة وفترات الجفاف  اإلى  المناخ ولمدى تغيُّرّيته للمنطقة العربّية 

ا في �ضقوط الأمطار، بح�ضب توّقعات الهيئة الحكومّية الدولّية  ا حادًّ �ضوف ت�ضبح اأكثر بروًزا.  المنطقة التي �ضت�ضهد انخفا�ضً

المعنّية بتغّير المناخ، تمتّد من حو�س البحر الأبي�س المتو�ّسط لت�سمَل ال�سحارى ال�سمالّية.  من �سبه الموؤكد اأن تكون منطقة 

اأفريقيا ال�سمالّية وال�سرق الأو�سط عر�سًة لجفاٍف �سديد الق�ساوة خالل العقود المقبلة مع ارتفاعاٍت في درجات الحرارة 

تزيد على 4 درجاٍت مئوّية خالل ال�سيف في كل اأرجاء الجزء الواقع في اأق�سى �سمال المنطقة، وانخفا�ٍس في ن�سبة ت�ساقِط 

.)A1B( الأمطار يتجاوز 30 في المئة في بع�س المناطق بح�سب ال�سيناريو

• �سها 	 ح اأن ُيفاِقَم مدى �سعف المنطقة وتعرُّ �سي�سّكل تغّير المناخ عاماًل م�ساِعًفا للتهديدات القائمة بحيث اأ�سبح من المرجَّ

لل�سدائد المناخّية اأو غير المناخّية، موؤّدًيا اإلى الالا�ستقرار على نطاٍق وا�سع مع تداعياٍت بيئّية واقت�سادّية و�سيا�سّية واأمنّية 

قا�سيٍة.  من الوا�سح اأن وطاأة تغيُّر المناخ �سوف تكون اأ�سّد ِحّدة وتاأثيًرا في المناطق الأ�سعف وبين الجماعات الفقيرة التي 

والموؤ�س�سات  الموارد،  الح�سول على  في  الم�ساواة  وعدم  والفقر،  كالنزاعات،  م�سكالٍت  المناخ،  تغّير  قبل  ما  منذ  تواجه، 

ال�سعيفة، وانعدام الأمن الغذائّي، وارتفاع ن�سبة تواتر الأمرا�س.  هذه الحالت �ستجعل المجتمعات غير قادرة على مواجهة 

تحّديات التكّيف على تداعيات تغّير المناخ كما �سُتفاِقُم من ِحّدة الم�سكالت القائمة اأ�ساًل.

• ُتَعدُّ اأكثرّية البلدان العربّية من بين بلدان العالم الأندر ماًء، وفي اأماكن كثيرة منها اأ�ساًل طلب الماء يتجاوز التموين.  لقد 	

وانخفا�ِس  وتوافِرها،  ال�سطحّية  المياه  من�سوب  بانخفا�س  تنبئ  اّتجاهاٌت  العربّية  المنطقة  بلدان  من  العديد  في  دت  ُر�سِ

من�سوِب المياه الجوفّية، وتزايِد حالِت الجفاف والقحط من جهٍة، والفي�سانات من جهة ثانية )مثاًل، في المغرب خالل 

اأرا�سيها: الأردن والأر�س  ا في كّمّيات الأمطار على  اأن ت�سهَد انخفا�سً ع  ال�سنوات الثالثين الما�سية(.  من البلدان المتوقَّ

الفل�ضطينّية المحتلة ولبنان وم�ضر.  اإن ارتفاع درجات الحرارة، اإ�ضافًة اإلى تغيُّر اأنماط المياه ال�ضطحّية الجارية، �ضوف يوؤّثر 

في من�سوب َدْفِق مياه الأنهار التي تعتمد عليها بلداُن المنطقة العربّية.  فوق ذلك، يّت�سح اأّنه ل يمكن النظُر اإلى �سيناريوهات 

تغّير المناخ بالن�سبة اإلى الماء في المنطقة بمعزٍل عن عوامَل اأخرى متعّددة يمكن اأن تتفاعَل بحيث توؤّدي اإلى تفاقم الو�سع، 

كت�سارع النمّو ال�سّكاني، والتطّور ال�سناعي، والمتداد المدنّي، وتزايد الطلب على مياه الرّي، وكل هذه العوامل ترفع من 

وتيرة ال�سغط على الموارد المائّية.

• اإلى 	 موؤّدًيا  َتنتُج منها،  التي  الكوارَث  َثمَّ  وِحّدَتها ومن  الق�سوى  المناخّية  الحالت  تواتر  المناخ  تغّير  اأن يزيد  يتوّقع  كذلك 

ا مزيًدا من النا�س  المزيد من الأحداث المناخّية القا�سية كالجفاف، والفي�سانات، والأعا�سير، والعوا�سف الغبارّية، وُمعّر�سً
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ا اأن يزيَد تغّير المناح مدى �سعف المنطقة حياَل الكوارث الطبيعّية ومنها، اإ�سافًة اإلى الجفاف  للمخاطر.  من المحتمل اأي�سً

ونق�س المواّد الغذائّية، الفي�ساناُت والعوا�سُف الغبارّية وَتف�ّسي الأوبئة.  من المحَتمل اأن ترافَق التواتر المتزايد لظاهرة 

اإل نينيو )El Niño( تغّيرات معّقدة تطراأ على تغّيرّية المناخ، والحالت المناخّية الق�سوى كالتغّيرات، مثاًل، في التوّزع 

المو�سمّي لالأمطار وفي التكّهن بهطولها، وفي تزايد غزارة الأمطار وما يرافقها من مخاطر الفي�سانات، والتغّيرات التي 

بوتيرٍة متزايدة  ت�سهد  العربّية  المنطقة  اأخذت  واأخيًرا  وتف�ّسيها.   وتواُتر ظهورها  والأمرا�س  الأوبئة  توّزع  تطراأ على نمط 

عدًدا من الأحداث المناخّية الق�سوى كالقحط، والفي�سانات المفاجئة، وموجاٍت من العوا�سف.  �سحيٌح اأّنه قلَّما تّم تحديُد 

الخراب الذي تركته هذه الأحداث، اإّنما ت�سير التقديرات الأّولّية اإلى خ�سائَر واأكالٍف هائلة، اقت�سادّية واجتماعّية وبيئّية، 

يمكن اأن َتعوَق م�سيرَة التنمية في العديد من البلدان.

• �ستحّد درجاُت الحرارة المرتفعة وقّلُة هطول الأمطار من دفق مياه الأنهار والجداول و�سُتبِطئان معّدل ا�ستعادة مكامِن المياه 	

التاأثيرات،  �سل�سلًة من  التغّيرات �ستترك  اأكثَر جفاًفا.  هذه  المنطقَة برّمتها  المياه، وهذا ما يجعُل  الجوفّية مخزونها من 

اأن يزداد  ُيتوّقع  ا في الزراعة والطاقة والأمن الغذائّي، كما �ست�ساهم في �سوء التغذية والمجاعة والموت جوًعا.   خ�سو�سً

ي�ستقرَّ على  اأن  ثمَّ  الأمطار،  المعتمدة على  الزراعّية  المناطق  ا في  الزراعّية، خ�سو�سً المحا�سيل  اإنتاج  تفاوت  الوقت  مع 

م�ستوياٍت اأقلَّ من ال�سابق بكثير على المدى الطويل.

• العربّية، 	 المنطقة  في  الطويلة  ال�ساحلّية  الأرا�سي  اإغــراق  اإلى  والبحار  المحيطات  �سطح  م�ستوى  ارتفاع  يــوؤّدَي  اأن  يمكن 

ا لالإغراق.  يمكن اأن  �سان جدًّ ا الجزر ال�سغيرة.  وهناك بلدان عربيان جزرّيان، هما البحرين وجزر القمر، معرَّ وخ�سو�سً

ا اإلى خ�سائَر كبيرٍة في الإنتاجّية، واإلى ت�سّلل المياه المالحة، وخ�سارة اأنواٍع من الكائنات الحّية  يوؤّدَي ارتفاع �سطح البحر اأي�سً

والأرا�سي الرطبة، واإلى ت�سّرب الملوحة اإلى مخزون المياه الجوفّية، واإلى الهجرة ال�سّكانّية.  �سي�سّكل ارتفاُع م�ستوى �سطح 

ا الم�سطنعة.  اأ�سف اإلى ذلك اأن المياه المالحة يمكن اأن تلّوث  البحر في بلدان الخليج تهديًدا للجزر الطبيعّية وخ�سو�سً

المياه الجوفّية موؤّديًة اإلى تردٍّ �سديد لنوعّية الأر�س وخ�سارة للتنّوع الحيوّي.

• ل 	 تبدُّ العربّية.   المنطقة  َدت في  ُر�سِ التي  المناخ  تغّير  تاأثيرات  بين  الريفّية  المناطق  المدنّي وهجر  يدخل تزايد المتداد 

ح اأن تزعزَع �ضبل الك�ضب الريفّية  اأنماط هطول الأمطار، وانت�ضار الت�ضّحر وتراجع الإنتاجّية الزراعّية من العوامل التي يرجَّ

ع من َثمَّ حركَة الهجرة اإلى المدن وامتداداتها.   واأن تفاقَم �سعوبات الح�سول على فر�س العمل في المناطق الريفّية واأن ت�سرِّ

نتيجة كل ذلك يمكن اأن توؤّدي اإلى اإجهاد الموؤ�س�سات الخدماتّية في المدن ومن َثمَّ اإلى تزايد م�ساعر المتعا�س الموجودة 

اأ�ساًل حيال الالجئين اإلى المدن.

• تزايُد المناف�سة وا�ستداُدها على الموارد، حركُة النتقال الجماعّية، الهجرُة اإلى الخارج، ا�ستعاُل النزاعات، هي بع�ُس ما 	

�سياأتي به تغّير المناخ من نتائج بالن�سبة اإلى المنطقة العربّية.  ندرة المياه والمواّد الغذائّية ت�سعل فتيَل النزاعات والحروب 

الأهلّية وهي من الأ�ضباب الأ�ضا�ضّية التي تدفع بالنا�ص اإلى الهجرة الداخلّية والخارجّية.  ل يمكن ال�ضغوط وال�ضدائد البيئّية، 

ال�ستقرار  تعاني عدم  التي  البلدان  في  اأّما  المنطقة،  في  العداوات  تفاقَم  اأن  اإل  الماء،  على  الح�سول  �سعوبُة  ا  وخ�سو�سً

والتوّتر ال�سيا�سي فاإن تغّير المناخ ي�سّكل على الأرجح »عاِمَل ُم�ساَعفٍة للتهديد« – يزيد حالَة ندرة المياه تاأزًما وتوّتًرا داخل 

البلدان المعنّية وفي ما بينها وبين البلدان التي ت�ساركها الموارَد المائّيَة والحدوَد الجغرافّية وال�سيا�سّية.  متى اأخذنا بعين 

ا التو�سُل اإلى الّتفاقات والترتيبات المتعّلقة بتقا�سم  العتبار ما هو متوّقع من تغّير المناخ ف�سوف يكون من الأ�سعب �سيا�سيًّ

الموارد المائّية بين البلدان المعنّية.
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• من المتوّقع اأن يحمل تغّير المناخ معه العديد من التداعيات ال�سّحّية، المبا�ِسِر منها وغيِر المبا�ِسر.  فعلى �سبيل المثال 	

َكب( و�سواها من  يمكن اأن يت�سّبب الطق�س الحاّر بتو�سيع نطاق حامالت المالريا، والحّمى ال�سفراء، وحّمى ال�سنك )اأبو الرُّ

ا في  الأمرا�س المنقولة عبر الح�سرات.  وغياب البنى التحتّية ال�سّحّية القوّية في بع�س بلدان المنطقة العربّية – خ�سو�سً

ا ل�ستطالة موا�سم انت�سار الأوبئة واّت�ساع النطاق الجغرافّي لنت�سار  بلدان اأفريقيا جنوب ال�سحراء – �سيجعلها اأكثر تعّر�سً

الأمطار  بهطول  وثيقة  ب�سورٍة  مرتبطة  والموا�سي،  الب�سر  ت�سيب  التي  الخ�سف،  وادي  حّمى  كذلك  المذكورة.   الأمرا�س 

الغزيرة التي يمكن اأن ت�سهَدها المنطقُة تحت واحٍد من �سيناريوهات تغّير المناخ.

• ي�ساهَم في 	 – اأن  المائّية  الزراعّي والموارد  القطاع  الوطاأة على  تاأثير ثقيل  – من خالل ما يتركه من  المناخ  تغّير  يمكن 

ٍة اأّولها،  الإ�سرار بالقطاعات القت�سادّية ال�ستراتيجّية، بل يمكن اأن َيحول دون تحقيق الأهداف الإنمائّية لالألفّية وبخا�سّ

، يتباين التقّدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائّية لالألفّية �سمن المنطقة، فبلدان  الق�ساءعلى الفقر المدقع والجوع.  على كلٍّ

مجل�س التعاون الخليجّي ذات الدخل المرتفع من عائداِت النفط هي في و�سٍع اأكثر اأهلّية لتحقيق تلك الأهداف، بينما اأكثرّية 

القت�سادات ذات الدخل المنخف�س والمتو�ّسط والقائمة على الزراعة )بلدان ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا وبلدان اأفريقيا 

جنوب ال�سحراء( تبقى اأقلَّ قدرًة على تحقيق كلِّ واحٍد من تلك الأهداف.

• تواجه الن�ضاء في المنطقة العربّية، منذ زمن، اأنواًعا عديدًة من ال�ضغوط وعدم الم�ضاواة التي تزيد اأو�ضاَعهّن �ضعًفا وبذلك 	

ا لالأذى جّراء تداعياِت تغّير المناخ الجتماعّية والقت�سادّية.  اإن للن�ساء دوًرا اأ�سا�سيًّا فاعاًل في عملّية  تجعُلهّن اأكثَر تعّر�سً

عة.  معرفتهّن بال�سّكان المحّلّيين وبالمنظومة البيئّية  تكّيف منزلهّن وحماية عائالتهّن �سّد ال�سدمات المناخّية غير المتوقَّ

المحّلّية، ومهاراتهّن وقدراتهّن، وال�سبكات الجتماعّية والتنظيمات، ت�ساعد المجموعات في التخفيف من وطاأة الّظروف 

اإعطاء الن�ساء مزيًدا من  والأحداث الخطرة وفي ال�ستجابة الفاعلة والمفيدة للكوارث عند وقوعها.  هذه العوامل تدعم 

الفر�س والإمكانات للم�ساهمة في تخطيط م�ساريع التكّيف ولكي يتوّليَن دوَرهّن في ور�سة الجهود الوطنّية والإقليمّية ال�ساعية 

اإلى الحّد من انت�سار الفقر، ولدعم النمّو القت�سادّي وتحقيق المزيد من العدالة وُح�سن توزيع الثروة.

• الوطنّية 	 الجهود  فاعلّية  ل�سمان  اأولوّيًة  التكّيف  بات  العربّية  المنطقة  على  عة  المتوقَّ المناخ  لتغّير  الثقيلة  الوطاأة  �سوء  في 

اإلى ا�ستئ�سال الفقر وتحقيق التنمية الم�ستدامة.  من هنا ل بد من اإطالق العمل  والإقليمّية ذات المدى الطويل الرامية 

الفورّي في تقوية القدرات التكيُّفّية والحّد من �سعف القطاعات والمنظومات الح�ّسا�سة حيال تغّير المناخ، وكذلك لت�سجيع 

التنّوع في موارد الرزق المنِتجة في المناطق الريفّية.  من بين اإجراءات التكّيف التي حّددها التقرير: اّتخاذ اإجراءات اأكثر 

ح�سًما و�سبًطا لإدارة الموارد المائّية في المنطقة العربّية، ما دامت م�ستغّلًة اأ�ساًل، بمعظمها، للحاجات الب�سرّية، وُيتوّقع اأن 

لب المخططات والجهود  ا اإدخال مو�سوع التكّيف في �سُ يتزايد ال�سغط عليها تحت وطاأة تغّير المناخ.  من الإجراءات اأي�سً

التنموّية الوطنّية والإقليمّية، وت�سجيع الأبحاث العلمّية والتعليم.  اأّما الأولوّيات في التدخل فيجب اأن ت�سمل المجالت المتعّلقة 

�سّية، والمالّية العاّمة، واإدارة الموارد الطبيعّية. بالحكم الّر�سيد، والموارد الب�سرّية، والهيكلّيات الموؤ�سَّ
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الملحقات

الملحق 1: مناطق �سعيفة في اأنحاء العالم

منظومات االأر�ض الجاّفة

ا قاحلة جدًّ

ا قاحلة جدًّ
قاحلة

قاحلة

ن�سف قاحلة

ن�سف قاحلة

جاّفة �سبه رطبة

جاّفة �سبه رطبة

MEA ،2000 الم�سدر: تخمين الألفّية للمنظومة البيئّية

ت�سمل الأرا�سي الجاّفة 41.3 في 

المئة من الياب�سة في الكرة الأر�سّية

بالمئة من م�ساحة الياب�سة في الكرة الأر�سّية

الأرا�سي الجاّفة موطٌن لـ 24.7 في المئة من �سّكان الأر�س عام 2000.

ال�سّكان

م�ساحة المنطقة

بالمئة من �سّكان الكرة الأر�سّية
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الملحق 2: ن�سبة النبعاث للفرد الواحد في العام 2000

معادلها بالأطنان من ثاني اأك�سيد الكربون غازات الّدفيئة 

بالطن من ثاني �لبلد

�أك�شيد �لكربون

�لمرتبةثاني �أك�شيد �لكربون وحده�لمرتبة

67.9160.01قَطر
36.1225.23الإمارات العربّية المّتحدة

31.6326.82الكويت
25.6417.37اأ�ستراليا
24.8520.64البحرين

24.5620.45الوليات المّتحدة
22.1717.18كندا

21.7813.710بروناي
21.0919.26لك�سمبرغ

19.31016.79ترينيداد وتوباغو
18.9118.632نيو زيلندا

18.5124.962اأنتيغوا وبربودا
17.31310.918اإيرلندا
16.61411.317اإ�ستونيا

16.41513.411ال�سعودّية
14.51612.214بلجيكا
13.91712.115ت�سيكيا

13.91813.112�سنغافورة
13.8197.840تركمان�ستان

13.52010.919هولندا
13.32110.920فنلندا
13.22210.621رو�سيا

12.92312.713بالو
12.82411.416ناورو

12.5259.727الدانمارك
12.32710.422األمانيا

11.1329.430المملكة المّتحدة
11.1339.926كوريا الجنوبّية

10.5378.534الّتحاد الأوروبي-25
10.4399.529اليابان
9.8437.841بولندا

9.7446.347اأوكرانيا
9.5467.939اأفريقيا الجنوبّية

9.4477.544اإ�سبانيا
9.2487.742اإيطاليا
8.7506.248فرن�سا

8.1523.970الأرجنتين
7.5605.356اإيران
5.3753.378تركيا

5.2763.971المك�سيك
5.0832.0100البرازيل
3.9992.788ال�سين

2.41221.4111اإندوني�سيا
2.11310.8132الباك�ستان

1.91401.0120الهند
14.111.4العالم المتطّور

3.32.1العالم النامي

5.64.0المجموع العالمّي

الم�سدر: تجول في الأرقام: بيانات غازات 

الدفيئة وال�سيا�سات الدولّية للمناخ.  معهد 

http://pdf. الموارد العالمّية، 2005؛ 

 wri.org/navigating_numbers.pdf

)بالإنجليزّية(.

 Source: Navigating the Numbers:

 Greenhouse Gas Data and

 International Climate Policy.  World

Resources Institute, 2005; http://pdf.

wri.org/navigating_numbers.pdf
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الم�سدر: : برنامج الأمم المّتحدة للبيئة /غريد اآريندال، 2007 )بالإنجليزّية( 

 .Source: Cartographer/Designer, Otto Simonett, UNEP/GRID–Arendal

الملحق 3: التاأثيرات المحَتملة لرتفاع م�ستوى �سطح البحر عند دلتا النيل

عدد ال�صّكان: 000 800 3

االأر�ض الزراعّية الخ�صبة )كم2(: 800 1

عدد ال�صّكان: 000 100 6

االأر�ض الزراعّية الخ�صبة )كم2(: 500 4

0.5 م

1 م
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الملحق 4: اّتجاهات في الحالت المناخّية الق�سوى

الملحق 5: كوارث طويلة الأمد

�أهّم �لمفاعيل �لم�شقطةدرجة �لحتمال�لأحد�ث �لمناخّية �لق�شوى و�ّتجاهها

تواُتر موجات الحّر وارتفاع الحرارة الق�سوى اإلى تزاُيد على 

معظم الأرا�سي )الياب�سة(

ا حرائق هائلة.  تزايد الّطلب على الماء.  م�ساكل في نوعّية الماء.محتَمل جدًّ

ااأحداث التهطال الكثيف تتزايد فوق معظم المناطق ت�سّرر المحا�سيل. انحتات التربة.  في�سانات مفاجئة.  انجراف محتمل جدًّ

الأرا�سي.  تغوُّر.  انهيارات وحلّية.. 

تلف التربة.  حرائق هائلة.  خ�سارة زراعّية )المحا�سيل والموا�سي(.محتَملتكبر المنطقة المتاأّثرة بالجفاف

التاأّذي من الفي�سانات والرياح الفائقة ال�سّدة.  ت�سّرر ال�ساطئ محتَملتزاُيد حّدة ن�ضاط الأعا�ضير المدارّية

واأر�سفة المرجان.

تزاُيد الخ�سائر العائدة اإلى الفي�سانات القا�سية ومّد البحر.  ارتفاع محتَملارتفاع اأق�سى في م�ستوى �سطح البحر

تكاليف حماية ال�سواطئ والنتقال اإلى اأرا�ٍس جديدة.

تزايد الخ�سائر العائدة اإلى الأحداث المناخّية الق�سوى.محتَملتغّيراٌت في اأنماط الرياح والهواطل والحرارة

الم�سدر: Munich Re )بالإنجليزّية(.

 IPCC report, 2007 :الم�سدر

�لكو�رث �لطبيعّية �لكبرى 2007

�لحدث �لم�شّبب�لمنطقة�لتاريخ�لرقم
عدد 

�ل�شحايا

�لخ�شائر 

�لإجمالّية

 �لخ�شائر 

�لموؤّمن عليها

4910,0005,800عا�سفة كيريل ال�ستائّيةاأوروبا5.18.1

703,960650اإع�سار غونوعمان16.4-8.6

44,0003,000في�ساناتالمملكة المّتحدةحزيران/يونيو20

14,0003,000في�ساناتالمملكة المّتحدةتّموز/يوليو27

222,500350في�ساناتالمك�سيكت�سرين الّثاني/نوفمبر45

3,3603,700اإع�سار �سيدربنغالدي�س47.15-17.11
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الملحق 6: النماذج المناخّية الإقليمّية للحرارة والأمطار في منطقة الخليج

اإ�سقاطات النموذج المناخّي الإقليمّي لتغّيرات الحرارة 

)بالّدرجات المئوّية( عبر منطقة الخليج للع�سرينات 

والأربعينات وال�ّسبعينات من القرن الحالّي ن�سبًة اإلى 

الت�سعينات من القرن الما�سي

اإ�سقاطات النموذج المناخّي الإقليمّي لتغّيرات التهطال 

عبر منطقة الخليج للع�سرينات والأربعينات وال�ّسبعينات 

من القرن الحالّي بالن�سبة المئوّية اإلى الت�سعينات من 

القرن الما�سي.

.Source: Hemming D., Betts R, & Ryall D. 2007

0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 3

0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 3

0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 320100-10-20-30

20100-10-20-30

20100-10-20-30

النموذج المناخّي االإقليمّي للع�صرينات 

من القرن الحادي والع�صرين

النموذج المناخّي االإقليمّي للأربعينات 

من القرن الحادي والع�صرين

النموذج المناخّي االإقليمّي لل�صبعينات 

من القرن الحادي والع�صرين

النموذج المناخّي االإقليمّي للأربعينات 

من القرن الحادي والع�صرين

النموذج المناخّي االإقليمّي لل�صبعينات 

من القرن الحادي والع�صرين

النموذج المناخّي االإقليمّي للع�صرينات 

من القرن الحادي والع�صرين
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�لتاأثير�ت �لمحَتملَة�لتاأثير�ت �لمناخّية �لمتوّقعة�لقطاعات �لتي تّم تقويمها�لبلد

ل تقريرالأردن

 الإمارات العربّية المّتحدة

http://unfccc.int/

resource/docs/natc/

arenc1.pdf

- المنطقة ال�ساحلّية

- الموارد المائّية

-  المنظومات البيئّية لالأرا�سي 

الجاّفة

- الإنتاج الزراعّي

- ال�ستيطان الب�سرّي

- ال�سّحة العاّمة

- البنى التحتّية للطاقة

-  الحرارة: يتوّقع اأن يكون متو�ّسط درجات الحرارة ال�سنوي 

في العام 2050 اأعلى بما بين 1.6 و2.9 درجة مئوّية مّما كان 

في الفترة ما بين العامين 1961 و1990، وما بين 2.3 و 5.9 

درجة مئوّية اأعلى منه في العام 2100

ا و�سوًل  -  االأمطار: يتوّقع اأن تكون ما بين 20 في المئة انخفا�سً

اإلى 10 في المئة ارتفاًعا في العام 2050 عنها في الفترة ما 

ا و�سوًل  بين 1961 و 1990، وما بين 45 في المئة انخفا�سً

اإلى 22 في المئة ارتفاًعا بحلول العام 2100

-  ارتفاع م�صتوى �صطح البحر: يتوّقع اأن يزداد متو�ّسط 

ارتفاع �سطح البحر عالميًّا بما بين 9 �سم و 88 �سم بين 

العامين 1990  و 2100، مع 48 �سم قيمًة و�سطّية ت�سمل 

ال�سل�سلة الكاملة من ال�سيناريوهات

- نق�س حاّد في الموارد المائّية

-  تزايد الملوحة في المياه والتربة في بع�س مكامن المياه 

الجوفّية ال�ساحلّية نتيجة اختراق مبا�سر من ماء البحر

-  ملوحة التربة والمياه الم�ستعملة للرّي تهّدد الزراعة واإنتاج 

المواّد الغذائّية في الإمارات العربّية المّتحدة ومن َثمَّ 

ا�ستقرار القطاعين القت�سادّيين المذكورين

البحرين

http://unfccc.int/

resource/docs/natc/

bahrnc1.pdf

- ارتفاع م�ستوى �سطح البحر

- الزراعة

- ال�ستيطان الب�سرّي

-  في حال ارتفاع م�ستوى �سطح البحر بن�سبٍة غير عالية يوؤّدي - ارتفاع م�ستوى �سطح البحر اإلى حدود متر واحد بحلول 2100

اإلى اإغراق 5 في المئة من مجموع م�ساحة الياب�سة في 

2
البحرين اأي 36 كلم

-  اإذا بلغ ارتفاع م�ستوى �سطح البحر متًرا واحًدا ف�سوف يوؤّدي 

اإلى اإغراق 10 في المئة من مجموع م�ساحة الياب�سة اأي 

.
2
69 كلم

-  11 في المئة من الأرا�سي الزراعّية �سوف يبتلعها ارتفاع 

�سطح البحر

- اأ�سرار ت�سيب �سبكات ال�سرف ال�سّحي

- تزايد م�سكالت الرطوبة الزائدة للتربة

- ارتفاع طبقات المياه الجوفّية

ل تقريرتون�س

الجزائر

http://unfccc.int/

resource/docs/natc/

algnc1.pdf

- الزراعة

- الغابات

- تراجع نوعّية الأر�س

- الواحات

- ارتفاع درجات الحرارة

- انخفا�س من�سوب الأمطار

- تغيُّر اأنماط حالة الطق�ص وطغيان المتداد ال�ضحراوي

- انخفا�س ن�سبة الإنتاجّية الزراعّية، وَحّت التربة

- ارتفاع م�ستوى �سطح البحرجزر القمر

- الزراعة

- الموارد المائّية

- ت�سارع انخفا�س الإنتاج في مجالي الزراعة و�سيد الأ�سماك- ارتفاع م�ستوى �سطح البحر 20 �سم في العام 2050

- تزايد اختراق الملوحة مكامن المياه العذبة ال�ساحلّية

- تدمير 29 في المئة من الطرق والأ�سغال العاّمة

- انت�سار المالريا و�سوها من الأمرا�س التي تنقلها الح�سرات

ر  -  خ�سائر كبرى على م�ستوى البنى التحتّية ال�ساحلّية تقدَّ

بـِ 400 مليون دولر، اأي 2.2 اأ�سعاف اإجمالّي الناتج 

المحّلّي للعام 2001

جيبوتي

http://unfccc.int/

resource/docs/natc/

djinc1eres.pdf

- ارتفاع م�ستوى �سطح البحر

- الموارد المائّية

 -  ارتفاع م�صتوى �صطح البحر:+ 20 �سم مقارنًة بم�ستواه 

في العام 1990

-  الحرارة: ارتفاع ما بين 0.6+ درجة مئوّية و + 2.4 درجة 

مئوّية

-  االأمطار: التغاُيرات تقع ما بين 10.9 في المئة و 17 + في 

المئة

- اإغراق المنطقة ال�ساحلّية

- نق�س الموارد المائّية

ال�سعودّية 

http://unfccc.int/

resource/docs/natc/

saunc1.pdf

- المياه

- المراعي والمروج

- التوّزع النباتّي

-  الحرارة: ارتفاع ن�سبّي و�سوًل اإلى 4 درجات مئوّية ما بين 

العامين 2070 و 2100 في المناطق ال�سمالّية والجنوبّية من 

المملكة خالل ف�سل ال�سيف

-  الرطوبة الن�صبّية: انخفا�س الرطوبة الن�سبّية ما بين 1 

و 2 في المئة في تبوك وارتفاع ما بين 2 و 2.5 في المئة قرب 

جّدة

-  االأمطار: خالل ف�سل ال�سيف انخفا�س بما بين 15 و 20 

ملم في منطقة ال�ساحل الغربي والمناطق ال�سمالّية قرب تبوك 

المناطق  اأّما  الجنوب.   الأمطار في  تزايد هطول  – ويتوّقع 
ال�سمالّية وال�سرقّية ف�ست�سهد جفاًفا وقحًطا

- نق�س في المياه، تزايد ملوحة التربة

-  انخفا�س اإنتاجّية المراعي والمروج الخ�سراء وتغّير طبيعة 

المناطق ال�سالحة لتربية الموا�سي

-  تغّير التركيب الطبيعي لالأنواع بحيث ت�سبح النباتات اأكثر 

خ�سبّية واأقّل مذاًقا، وتزايد الغبار والحرائق

الملحق 7: تقويم مدى ال�سعف والتكيرُّف – القطاعات ذات الأولوّية
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�لتاأثير�ت �لمحَتملَة�لتاأثير�ت �لمناخّية �لمتوّقعة�لقطاعات �لتي تّم تقويمها�لبلد

ال�سودان

http://unfccc.int/

resource/docs/natc/

sudnc1.pdf

- المياه

- الزراعة والغابات

- ال�سّحة

-  الحرارة: ارتفاع ما بين 1.5 و 3.1 درجة مئوّية في �سهر 

اآب/اأغ�سط�س و 1.2 و 1.1 درجة مئوّية في �سهر كانون الثاني/

يناير وذلك خالل �ستينات هذا القرن

-  االأمطار: انخفا�س في ن�سبة الأمطار بواقع 0.6 ملم خالل 

المو�سم الماطر

-  انخفا�س رطوبة التربة، وانخفا�س اإنتاجّية المحا�سيل 

الزراعّية )بن�سبة 80 في المئة من اإنتاج ال�سرغوم و 50 

في المئة من اإنتاج الدخن اأو الملة، انزياح حزام ال�سمغ 

العربي جنوًبا وانخفا�س اإنتاجه بن�سبة 30 في المئة

-  اّت�ساع نطاق انت�سار المالريا جغرافيًّا وزمنيًّا )خالل ف�سل 

ال�ستاء(

ل تقرير�سورية

ل تقريرُعمان

ل تقريرقطر

ل تقريرالكويت

لبنان

http://unfccc.int/

resource/docs/natc/

lbnnc01.pdf

- المياه

- الزراعة

- المنظومات البيئّية

- المنطقة ال�ساحلّية

- الحرارة: ارتفاع في درجات الحرارة

- االأمطار: انخفا�س ما بين 61 ملم و 99 ملم

ا - انخفا�س الموارد المائّية، نوًعا وكمًّ

-  انخفا�س اإنتاجّية المحا�سيل الزراعّية المهّمة )الحم�سّيات 

والزيتون والتّفاح وق�سب ال�سّكر(

- انقرا�س اأنواع معّينة من النباتات واإغراق مناطق �ساحلّية

ل تقريرليبيا

م�سر

http://unfccc.int/

resource/docs/natc/

egync1.pdf

- الزراعة

- المياه

-  تربية الأ�سماك وال�سناعة 

ال�سمكّية

-  المنطقة ال�ساحلّية وال�سياحة

-  الحرارة: ارتفاع ما بين درجتين واأربع درجات مئوّية بحلول 

العام 2020

- االأمطار: انخفا�س بن�سبة %20-10

-  اإنتاجّية القطن قد ترتفع ن�سبًة اإلى المنتجات الزراعّية 

الأخرى

-  خ�سائر اقت�سادّية نتيجة خ�سارة م�ساحات من التربة 

الزراعّية الخ�سبة في الدلتا، وبفعل الوطاأة الثقيلة على 

البنى التحتّية ال�سياحّية

- تاأثير �سلبّي في �سنعة �سيد الأ�سماك

المغرب

http://unfccc.int/

resource/docs/natc/

mornc1f.pdf

http://unfccc.int/

resource/docs/natc/

mornc1e.pdf

- الموارد المائّية

- الزراعة

-  الحرارة: ارتفاع في المعّدل ال�سنوي )بين 6 درجات و 11 

درجة مئوّية في حدود العام 2020(

-  االأمطار: انخفا�س في المعّدل ال�سنوي لكّمّيات الأمطار 

بن�سبة 4 في المئة في العام 2020

-  انخفا�س من�سوب الموارد المائّية )بن�سبة 10 اإلى 15 في 

المئة(

-  انخفا�س في محا�سيل الحبوب بن�سبة 50 في المئة في 

�سنوات الجفاف و 10 قي المئة في ال�سنوات العادّية

-  انقرا�س بع�س المنتجات الزراعّية )مثل َحّب الكناري( 

وبع�س اأنواع ال�سجر )مثل لوز البربر(

موريتانيا

http://unfccc.int/

resource/docs/natc/

maunc1.pdf

- الزراعة

- المراعي والمروج

- الموارد المائّية

-  الحرارة: ارتفاع بن�سبة درجة مئوّية اإلى 2.08 بحلول 

2100-2050

- االأمطار: انخفا�س ما بين 15 و 30 في المئة

- نق�س في الموارد المائّية

-انخفا�س الإنتاجّية الزراعّية

-  انح�سار المراعي الخ�سراء وانخفا�س كّمّيات علف 

الحيوانات

- الحرارة: ارتفاع درجات الحرارةاليمن

- االأمطار: تغّير اأنماط هطول الأمطار، وتزايد التغّيرّية 

المناخّية

- ارتفاع م�صتوى �صطح البحر: �سوف يرتفع م�ستوى �سطح 

البحر

- تزايد ندرة المياه وتراجع نوعّيتها وجودتها

-  تزايد تواتر موا�سم الجفاف والقحط ما يوؤّدي اإلى تراجع 

جودة الأرا�سي الزراعّية، والتربة والمدّرجات الزراعّية

- ترّدي البيئة الطبيعّية والتنّوع الحيوّي

- اّت�ساع مدى الت�سّحر

-  انخفا�س الإنتاجّية الزراعّية ما يوؤّدي اإلى تراجع الأرا�سي 

الرطبة، وهجرة �سجر القرام )المنغروف( ال�ساحلّي، 

والحّت والإ�سرار بالبنى التحتّية، واختراق مياه البحر 

مكامن المياه الجوفّية

-  انت�سار الأمرا�س التي تنقلها الح�سرات وتلك المنتقلة من 

خالل المياه وتنامي هذه الأمرا�س.

6
الم�سدر: الّت�سالت الوطنّية.
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ن )م م م(، �سّكان يعانون �سوء  التعّر�س الن�سبّي بح�سب موؤ�ّسرات متنّوعة ذات �سلة )على مقيا�س 1 اإلى 3.1 = الأعلى(: اإمكان الو�سول اإلى م�سدر مياه ُمح�سَّ

التغذية )�س ت (، موارد مائّية متجّددة للفرد الواحد )م م(، �سغط �سديد على الموارد المائّية )�س م(، الن�سبة المئوّية للعاملين في الزراعة من مجموع ال�سّكان 

)% زراعة(، �سجّل دليل ال�سعف المناخّي )د �س م(، المعّدل الو�سطّي )م و(، عدد الموؤ�ّسرات حيث ي�سير العدد 1 اإلى اأعلى ن�سبة من ال�سعف )ع م(.

 في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا
ّ
�س للجفاف المناخي

ّ
الملحق 8: مدى التعر

الم�سدر: بروك�س، ن.، 2009 )بالإنجليزّية(.

ع م  م ود �س م  زر�عة %�س مم م�س ت م م م�لبلد

11111116اليمن

321.63-111جيبوتي

121.82-123موريتانيا

321.82-211الأر�س الفل�سطينية المحتلة

2312221.81تون�س

32113222الأردن

3321222.21م�سر

2223222.20المغرب

2312232.21�سورية

2323222.30الجزائر

2332232.50اإيران

3333322.80لبنان

30-3-3--العراق
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7
الملحق 9: ا�سطالحات تغيرُّر المناخ

التكّيف

المواَءمة بين المنظومات الطبيعّية والب�سرّية من جهة، والبيئة الجديدة 

والمتغّيرة من جهٍة ثانية.  اأّما التكيُّف مع تغّير المناخ في�سير اإلى مواءمِة 

المنظومات الطبيعّية اأو الب�سرّية بحيث ت�ستجيُب للحوافِز المناخّية القائمة 

عة اأو لتاأثيراتها، وبذلك يتّم التخفيف من الأذى اأو ُي�ستفاد من  اأو المتوقَّ

الفر�ص المفيدة والمتاحة.  ثّمة اأنماط مختلفة من التكيُّف، ُيذَكر منها التكيُُّف 

ال�ستباقّي اأو ردُّ الفعلّي، التكيُُّف الخا�ّس اأو العام، التكيُّف بمبادرٍة ذاتّية اأو وفق 

ط عاّم. مخطَّ

فّية القدرُة التكيُّ

 ما )النظام البيئّي، مثاًل( على التكيُّف مع تغّير المناخ اأو �سوى ذلك 
ٍ
قدرُة نظام

من ال�سطرابات المناخّية.  قد يعني ذلك التخفيَف من الأ�سرار المحَتَملة، اأو 

ال�ستفادَة من فر�ٍس متاحة اأو القدرَة على مواجهة العواقب.  في المناق�سات 

التي ُتجرى حول الحترار العالمّي غالًبا ما ت�سير القدرُة التكّيفّية اإلى بلٍد بعينه، 

ا في البلدان النامية  وهي في هذه الحال، وفي الوقت الراهن، اأكثُر انخفا�سً

ب�سبب ما تعانيه من فقر.

تغّير المناخ نتيجَة اأفعاٍل ب�صرّية

التعبير بالإنجليزّية )anthropogenic( يعني »مولَّد ب�سريًّا«، ومن هنا ففي 

اإطار تغّير المناخ ي�سير التعبير اإلى غازاِت الدفيئة اأو انبعاثاتها التي تنتج من 

الأعمال والن�ساطات الب�سرّية.

التنّوع الحيوّي

الحياُة بكل اأ�سكالها، اأ�سا�سّية للحفاظ على المنظومات البيئّية التي تقّدم 

خدماٍت �سرورّية لبقاء الإن�سان ولنوعّية الحياة.

المناخ

ي�سير المناخ اإلى متو�ّسط معّدلت الطق�س كما ي�سهدها اإقليٌم جغرافيٌّ معّين 

على مدى فترة طويلٍة من الزمن، ل تقلُّ عادًة عن 30 �ضنة، وهذا ي�ضمل اأنماَط 

درجاِت الحرارة والرياح والأمطار.

ر المناخ مخاطر تغيُّ

مخاطُر اإ�سافّية على ال�ستثمارات )كالأبنية والُبنى التحتّية( والأعمال من 

الوطاأِة المحَتمَلة لتغيُّر المناخ.

مفعول تغّير المناخ

�سه لتغيُّر المناخ.  وقد يكون المفعول   معّين نتيجة تعرُّ
ٍ
تغيُّر محّدد في نظام

موؤذًيا )وطاأة( اأو مفيًدا )فر�سة متاحة(.

رّية المناخّية التغيُّ

ا ثابًتا، بل يتغّير على مواقيَت زمنّية ُتراوح ما بين  مناُخ الأر�س لي�س م�ستقرًّ

العقود من ال�سنين والألفّيات، ا�ستجابًة للتفاعالت بين المحيط والغالف 

ر  ية من ال�سم�س وتفجُّ الجّوّي، ولتغّيرات مداِر الأر�س، ولتقّلباِت الطاقِة المتاأتِّ

البراكين.  تقّلباُت مناخ الأر�س ُتعَرُف بالتغيُّرّية المناخّية.

اجتثات االأحراج

ممار�ساٌت اأو عملّيات ينتج منها تحويُل الأرا�سي الحرجّية اأرا�سَي ل�ستعمالٍت 

غير حرجّية.  هذا العمُل غالًبا ما ُيَعدُّ واحًدا من الأ�سباب الرئي�سة لتفاقم 

مفاعيل غازات الدفيئة وذلك ل�سببين: )1( احتراق الخ�سب اأو َتحلُّله ُي�سدر 

ثاني اأك�سيد الكربون، )2( الأ�سجار التي كانت يوًما تزيل ثاني اأك�سيد الكربون 

عن طريق التمثيل ال�سوئّي لم يعد لها وجود.

ر الت�صحُّ

َترّدي نوعّية الأر�س في المناطق القاحلة و�سبِه القاحلة، والجافة �سبه الرطبة 

وذلك نتيجَة عوامَل متنّوعة، بما فيها التغّيراُت المناخّية والممار�ساُت 

ر َترّدي نوعّية الأر�س  ف موؤتمُر الأمم المّتحدة لمكافحة الت�سحُّ الب�سرّية.  ُيعرِّ

باأنه انح�ساٌر اأو خ�سارة كلّية – في المناطق القاحلة و�سبه القاحلة والجافة 

�سبه الرطبة – لالإنتاجّية الحيوّية اأو القت�سادّية، ولتنّوِع الأرا�سي الزراعّية 

التي تتغّذى بالأمطار، اأو بالرّي، اأو ال�سهول والمراعي والغابات، وذلك نتيجة 

ا�ستعمالٍت لالأر�س، اأو عملّية اأو مجموعة عملّيات بما فيها عملّيات ناتجٌة من 

ن�ضاطاٍت ب�ضرّية واأنماٍط �ضكنّية، من مثل )1( َحتِّ التربة الذي تت�سّبب به 

الرياُح اأو المياه، )2( َترّدي خ�سائ�سِ التربة الماّدّية اأو الكيميائّية اأو الحيوّية 

اأو القت�سادّية، )3( خ�سارة طويلة الأمد للنباتات الطبيعّية.  تحوُّل الغابة اإلى 

ل-غابة.

الجفاف/القحط

ا  فترٌة زمنّية من الطق�س الجاّف غيِر العاديِّ تمتّد بما يكفي لكي ُت�سّبَب نق�سً

ا في مياه الرّي و�سوى ذلك من حاجات المنطقة المعنّية. حادًّ

منظومة بيئّية

اأّية وحدٍة اأو كيان طبيعيٍّ بما في ذلك الأجزاُء الحّية اأو غيُر الحّية التي تتفاعل 

ًة من خالل التباُدِل الدورّي للمواّد. بحيث تنتج منظومًة م�ستقرَّ

اإل نينيو

تعني بالإ�سبانّية »الطفل«.  ا�سَتخدم �سيادو الأ�سماك في البيرو اأ�ساًل هذا 

التعبير في اإ�سارٍة اإلى الطفل ي�سوع.  وذلك لو�سف ظهور تّياٍر حارٍّ في المحيط 

عند �سواحل اأميركا الجنوبّية في زمٍن قريٍب من عيد الميالد.  اأّما في اأيامنا 

هذه في�سير اإل نينيو اإلى امتداد فترة الحرارة في و�سط المحيط الهادئ و�سرِقه 

َيًة اإلى تغّيٍر كبيٍر في اأنماط الحالت الطق�ضّية في كل اأرجاء المحيط  موؤدِّ

ا، ترتبُط اأحداُث ظاهرة اإل نينيو بتزايد  الهادئ.  في اأ�ستراليا، �سرقها خ�سو�سً

اأرجحيَّة حالِت الجفاف.

�صيناريو االنبعاثات

و�سٌف معقول يمّثل التطّوَر الم�ستقبليَّ لنبعاثات المواّد )كغازات الدفيئة 

والهباء الجّوّي( مبنيٌّ على مجموعٍة من الفترا�سات ذاِت الم�سمون 

المتما�سك الخالي من التناق�س حوَل القوى الدافعة - كالتطّورات الديمغرافّية 

والجتماعّية-القت�سادّية، والتغّير التكنولوجّي( وعالقاتها الأ�سا�سّية في ما 

ز، الم�ستمدة من �سيناريوهات النبعاثات، ُت�سَتعمل  بينها.  �سيناريوهات التركُّ

كواحٍد من مكّونات النموذج المناخّي لح�ساب الإ�سقاطات المناخّية.

االنبعاثات

اإطالق ماّدة معّينة )عادًة تكون اأحَد الغازات، اإذا كان المو�سوُع يدور حوَل تغّير 

المناخ( اإلى الغالف الجّوّي.

البيئة

ع عوامَل فيزيائّية، وكيميائّية، وحيوّية )مثل المناخ، والتربة، والأ�سياء  تجمُّ

ر في كائٍن ع�سوّي )كائن حّي( اأو في جماعٍة بيئّية  الحّية( يفعُل فعَله الموؤثِّ

)مجموعة من الكائنات الحّية( بحيث ينتهي اإلى تحديِد �سكِله وبقائه حيًّا.  
 

هي الظروُف والأج�ساُم الملمو�سُة والحالُت التي تحيط بكلٍّ مّنا.

حاالُت الطق�ِض الق�صوى )اأو المتطّرفة(

حالُة الطق�س الق�سوى هي حالٌة نادرة قيا�ًسا بتوّزعها الإح�سائّي المرجعّي في 

مكاٍن جغرافيٍّ معّين.  اإن ل�سفة الّندرة تعريفاٍت متباينة، لكن حالة الطق�س 
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الق�سوى تكون عادًة بمثل ُندرِة الُع�سر اأو اأندر من الت�سعين في المئة.  تتبايُن 

ى حالًة طق�سّيًة ق�سوى، تحديًدا، من مكاٍن جغرافّي اإلى  خ�سائ�س ما ُي�سمَّ

ِط عدٍد من حالِت الطق�س  اآخر.  فحالُة الطق�س الق�سوى هي عبارٌة عن متو�سِّ

المتتالية خالَل فترٍة زمنّية معّينة، وهذا المتو�ّسُط بحّد ذاِته ي�سّكل حالًة ق�سوى 

نادرة )كن�سبة الأمطار خالل مو�سٍم معّين(.

الغابة

نباتاٌت اأكثُرها من الأ�سجار.  هناك العديد من التعريفات لماهّية »الغابة« في 

اأرجاء العالم، وكٌل منها يعك�ُس الفوارَق الكبرى في الحالت الجيوفيزيائّية-

الحيوّية والتركيب الجتماعي والو�سع القت�سادّي.

الحرارُة ال�صطحّية العالمّية

ُط العالميُّ الموزون، )1( لحرارِة �سطح  الحرارُة ال�سطحّية العالمّية هي المتو�سِّ

البحر فوَق المحيطات )اأي الحرارة الجمالّية لما تحَت ال�سطح في الأمتاِر 

القليلة الأولى من المحيط(، )2( لحرارِة الهواِء فوق الياب�سة على ارتفاِع متٍر 

ون�سٍف من الأر�س.

االحترار العالمّي

ط ارتفاع حرارة الغالف الجّوّي قرَب �سطح الأر�س  الحترار العالمّي هو متو�سِّ

وفي التروبو�سفير، اأي الّطبقة ال�سفلى من الغالف الجّوّي والذي يمكن اأن 

ي�ضاهَم في تغيُّر الأنماِط المناخّية العالمّية.  يمكن حدوُث الحترار العالمّي 

نتيجَة اأ�سباٍب متنّوعة، منها الطبيعيُّ ومنها الموّلد ب�سريًّا.  بالمعنى الم�سَتعمل 

عموًما ي�سير »الحترار العالمّي« اإلى الُحموِّ الذي ينتج من تزايد انبعاثات 

غازات الدفيئة ب�سبب الن�ساطات الب�سرّية.

غازات الدفيئة

اأيُّ غاٍز يمت�ّس الأ�سّعة تحت الحمراء في الغالف الجّوّي.   ت�سمُل غازات 

 ،)CO2( ُبخار الماء، ثاني اأك�سيد الكربون )ا ل ح�سًرا الدفيئة )تخ�سي�سً

الميثان، اأي غاز الم�ستنقعات )CH4(، اأك�سيد الأزوت اأو النيتروز 

)N2O(، غازات الكلوروفلوروكربون )CFCs( والهيدروكلوروفلوروكربون 

)HCFCs(، الأوزون )O3(، غازات الهيدروفلوروكربون )HFCs(، غازات 

.)SF6( هك�سافلوريد الكبريت ،)PFCs( البرفلوروكربون

اإجماليُّ الناتِج المحّلي

قيمُة كلِّ ال�ّسَلع والخدمات التي ُتْنَتج وُت�سَتهلك �سمَن حدوِد بلٍد معّين.

البيئة الطبيعّية

ا اأو عاديًّا. المكان اأو الو�َسط حيث يعي�س وينمو النباُت اأو الحيوان طبيعيًّ

�صغُط الَحّر

جمٌع من الم�سكالِت المتنّوعة المرتبطة بدرجاِت حرارٍة مرتفعة ون�سبِة رطوبٍة 

عالية.  الإنهاُك الحراريُّ حالٌة �ِسماُتها ال�سعُف الج�سدّي، والغثيان، والدوخة، 

وت�ضبُّب العرق المفرط الناتج من الإجهاِد الج�ضدّي في بيئٍة حاّرة.  �ضربُة 

�س طوياًل لدرجة حرارة مرتفعة وهي تتمّيز بانقطاِع  الحّر تتاأّتى من التعرُّ

العرق، وبارتفاٍع �سديٍد في حرارة الج�سم، ومن َثمَّ النهيار.

التغّيرّية بين �صنٍة و�صنة

ُمغايراٌت ُمناخّية تف�سل بين الواحدة والتي تليها فترٌة اأطوُل من �سنٍة واأقلُّ – 

عادًة – من ع�سر �سنوات.

الهيئُة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغّيِر المناخ

تمَّ اإن�ساُء الهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغّير المناخ بالتعاون بين برنامج 

الأمم المّتحدة للبيئة والمنّظمة العالمّية لالأر�ساد الجّوّية في العام 1988.  

هدَف الهيئة هو تقويم المعلومات المتعّلقة بكل المكّونات المهّمة لتغّير المناخ 

والواردة في الكتابات العلمّية والتقنّية.  ت�ستقي الهيئُة الحكومّية الدولّية المعنّية 

بتغّير المناخ َدْفَق معلوماِتها من مئات الخبراء العلمّيين العالمّيين، كّتاًبا 

وموؤلِّفين، ومن اآلف الخبراء كمراجعين ومدّققين.  ا�ستعانت الهيئة الحكومّية 

الدولّية المعنّية بتغّير المناخ بخبراء طليعّيين في مجال تغّير المناخ وفي العلوم 

البيئّية والجتماعّية والقت�سادّية من 60 بلًدا حوَل العالم لإعداد تقويماِتها 

الدورّية لعملّية التدعيم العلمّي لفهم تغيُّر المناخ وما يمكن اأن يوؤّدَي اإليه من 

العواقب.  ب�سفِتها هيئًة ت�سدر التقارير والدرا�سات حول تغّير المناخ وعواقِبه 

ه،  والفوائِد الجوهرّية للقدرِة على التكّيف واّتخاذ الإجراءات للحدِّ من م�سارِّ

ُتَعدُّ الهيئُة الج�سَم ال�ست�ساريَّ الر�سميَّ لحكوماِت العالم حياَل العلوم المتعّلقة 

بتغّير المناخ.  وعلى �سبيل المثال، الهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغّير 

مْت تطويَر الأ�ساليب المقبولة دوليًّا لإجراء عملّيات الجرد  المناخ هي التي نظَّ

الوطنّي لنبعاثاِت غازاِت الدفيئة وو�سع البياناِت بهذا الجرد.

بروتوكول كيوتو

د لالّتفاقّية الإطارّية ب�ساأن تغّير المناخ  تمَّ تبّني بروتوكول كيوتو الممهِّ

عين على  )UNFCCC( خالل الدورة الثالثة من موؤتمر الأفرقاء الموقِّ

الّتفاقّية الإطارّية ب�ساأن تغيُّر المناخ التابعة لالأمم المّتحدة، وذلك في مدينة 

كيوتو في اليابان.  يحتوي البروتوكول على بنوٍد ملِزمة قانونيًّا، اإ�سافًة اإلى 

اللتزامات التي تن�ّس عليها الّتفاقّية نف�ُسها.  لقد وافقت البلداُن المدرجة 

اأ�سماوؤها في الملحق ب من البروتوكول )معظم بلدان منّظمة التعاون 

القت�سادّي والتنمية، ف�ساًل عن البلدان ذات القت�سادات المتحّولة( على 

خف�ِص ن�ضيِبها من انبعاثات غازاِت الدفيئة الناتجِة من الن�ضاط الب�ضرّي ) 

CO2 و CH4 و N2O و HFCs و PFCs و SF6(  بما ل يقلُّ عن 5 في 

المئة عن م�ستوياِت العام 1990 خالَل فترِة اللتزام الممتّدِة ما بين العامين 

2008 و 2012.

�صوء التكيُّف

القيام بعمٍل ما اأو ا�ستثماٍر يفاقُم من ال�سعف حياَل تاأثيراِت تغيُِّر المناخ 

ووطاأِته بدَل الحدِّ من هذه التاأثيرات وتخفيف وطاأِتها.

التخفيف )من وطاأة التاأثيرات(

ٌل ب�سرّي للحّد من م�سادر انبعاث غازاِت الدفيئة اأو لتعزيز خف�ِس هذه  تدخُّ

الغازات.

التخفيف من االحترار العالمّي

جهوٌد ترمي اإلى الحّد من انبعاث غازات الدفيئة اأو تجّنب انبعاِثها كلِّيًّا )بغية 

تجّنب الحترار العالمّي(.

الهواطل

الأمطار، الَبَرد، ال�سباب، الثلج الذائب، اأو اأي نوع من الرطوبة َي�سقط على 

الأر�س.

اإعادُة الت�صجير

لت اإلى  اإعادة زرع ال�سجر في الأرا�سي التي كانت �سابًقا غاباٍت ولكنها ُحوِّ

ا�ستعمالٍت اأخرى.

الطاقة المتجّددة

الطاقُة الم�ستَمّدة من الرياح، اأو ال�سم�س، اأو الموج و�سوى ذلك من الم�سادر 

التي – لأ�سباٍب واأغرا�ٍس عملّية عديدة – ل يمكن ا�ستنفاُدها )خالًفا للوقود 

الأحفوري، على �سبيل المثال(.

المرونة

ٍة اأو طبيعّيٍة على امت�سا�س ما تتعّر�س له من  قدرة اأّية منظومٍة اجتماعيَّ

ا�سطرابات مع الإبقاء على تركيبها الأ�سا�سّي �سليًما والحفاِظ على �سُبل عمِلها، 

واأهلّية التنظيِم الذاتيِّ والتكّيِف على حالِت ال�سّدِة والتغيُّر.
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ال�صيناريو )النوعّي(

ط، لما يمكن اأن يتطّوَر اإليه الم�ستقبل، مبنيُّ على  و�سٌف معقول، وغالًبا مب�سَّ

مجموعِة افترا�ساٍت مترابطٍة ومتما�سكة داخليًّا حوَل القوى الدافعة والعالقات 

الأ�سا�سّية.  يمكن اأن يتمَّ ا�ستنتاُج ال�سيناريوهات من التوّقعات، لكنها غالًبا 

ما ُتبنى على معلوماٍت اإ�سافّية من م�سادَر اأخرى، واأحياًنا ت�ساُغ بطريقة 

»ق�س�سّية«.

ارتفاُع م�صتوى �صطح البحر

ارتفاُع درجاِت الحرارة يوؤّدي اإلى ارتفاِع م�ستوى �سطح البحر نتيجَة التمّدد 

الحرارّي للمياه ومن خالل ما َي�سيُل اإلى المحيطات من ذوبان طبقاِت الجليد 

القاّرّية.

رطوبة التربة

المياُه المخزونُة في التربِة اأو على �سطح الأر�س والقابلُة للتبّخر.

�صعف المنظومة

�ِس منظومٍة ما لتاأثيرات تغّير المناخ الم�سرة اأو عجزها عن التعامل  درجُة تعرُّ

معها ومواجهِتها، بما في ذلك تغيُّريُة المناخ والحالُت المناخّية الق�سوى.  اإنها 

من طبيعة تغّيِر المناخ وحجِمه ومعّدِله والتغايرّيِة التي يكون النظاُم ُعر�سًة لها 

ودرجة ح�سا�سّيِته وقدرِته على التكيف.

حرارّي

الخ�سائ�ُس الحرارّية َوْقٌف على درجات الحرارة، فهي اإّما متعّلقة بال�سخونة 

اأو ناتجة منها.

د الحرارّي التمدُّ

في ما يتعّلق بم�ستوى �سطح البحر، ي�سير التمّدد الحراريُّ اإلى تزايد الحجم 

)وتناق�س الكثافة( نتيجة ارتفاع حرارة المياه.  ارتفاُع حرارِة مياه المحيط 

د حجم المحيط ومن َثمَّ اإلى ارتفاع م�ستوى �سطح البحر. يوؤّدي اإلى تمدُّ

الّليقين

هو تعبيٌر عن كون قيمٍة معّينة )مثاًل، الحالُة الم�ستقبلّية للمنظومة المناخّية( 

قيمًة غيَر معروفة.  وقد ين�ساأ الاليقين من نق�سٍ في المعلومات، اأو من 

الختالف حوَل ما هو معروٌف اأو حتى قابٌل لأن ُيعرف.  وقد يكون لذلك م�سادر 

�سّتى كالهفوات القابلة للقيا�س في البيانات، اأو الإ�سقاطات غير المحّققة 

لل�ّسلوك الب�سرّي.  يمكن تمثيل الاليقين بقيا�ساٍت كّمّية اأو اإفاداٍت نوعّية.

ر المناخ االّتفاقّية االإطارّية ب�صاأن تغيُّ

ُتدِرُج الّتفاقّية حول تغّير المناخ اإطاًرا �ساماًل للجهود ما بين الحكومات 

، وهي ُتقّر باأن المنظومة  الراميِة اإلى معالجة ما يطرحه تغّير المناخ من تحدٍّ

المناخيَّة مورٌد م�سترك يمكن اأن يتاأّثر ا�ستقراُره بانبعاثات ثاني اأك�سيد الكربون 

و�سواه من غازات الدفيئة.  لقد نعمت الّتفاقيُة بما يقارب الع�سوّية العالمّيَة 

لتها بتوقيعها. الكاملة، ذلك اأن 189 بلًدا قد ذيَّ

بموجب الّتفاقية تعمُد الحكوماُت المعنّيُة اإلى:

*   جمِع المعلوماِت حوَل انبعاثات غازات الدفيئة وال�سيا�سات الوطنّية حياَلها 

واأف�سل الممار�سات، وم�ساركة الأطراف الأخرى هذه المعلومات؛

*   اإطالِق ا�ستراتيجياٍت وطنّية لمعالجِة انبعاثات غازات الدفيئة والتكّيف على 

عة، بما في ذلك توفيُر الدعِم المالّي والتكنولوجي  مواجهِة التاأثيراِت المتوقَّ

للبلدان النامية؛

*   التعاوِن في الإعداد للتكيُِّف مع تاأثيراِت تغّير المناخ ووطاأة تلك التاأثيرات.

في 21 اآذار/مار�س 1994 اأ�سبحت الّتفاقيُة �ساريَة المفعول ودخلْت حّيَز 

التنفيذ.

)vulnerability( عف ال�صّ

�ِس منظومٍة ما لتاأثيرات تغّير المناخ الم�سّرة اأو عجُزها عن التعامل  درجُة تعرُّ

معها ومواجهِتها، بما في ذلك تغيُّرّية المناخ والحالُت المناخّية الق�سوى.  اإنها 

من طبيعة تغّيِر المناخ وحجِمه ومعّدِله والتغايرّية التي تكون المنظومُة ُعر�سًة 

لها ودرجة ح�سا�سّيِتها وقدرِتها على التكّيف.

ُبخار الماء

غاُز الدفيئة الأكثُر َوْفرًة، وهو الماء الموجود في الغالف الجّوّي ب�سيغٍة غازّية.  

ُبخار الماء هو جزٌء مهّم من ظاهرة الدفيئة، وفي حين اأن الب�سَر ل يزيدون 

َز هذا البخار بدرجٍة كبيرة، فهو مع ذلك ي�ساهُم بزيادِة ظاهرة الدفيئة  تركُّ

لأن التاأثيَر الحراريَّ لغازات الدفيئة يوؤّدي اإلى التغذية المرتّدِة الإيجابية لُبخار 

ا  الماء.  واإ�سافًة اإلى دوره كغاِز دفيئٍة طبيعيٍّ يوؤّدي بخاُر الماء دوًرا اأ�سا�سيًّا مهمًّ

في تنظيِم حرارِة الكوكِب الأر�سّي لأن الغيوَم تت�سّكل عندما يتكّثف بخار الماء 

في الغالف الجّوّي م�سّكاًل الجليَد وقطراِت الماء والهواطل.

الطق�ض

هو حالُة الجّو في اأّي وقٍت من الأوقات اأو مكاٍن من الأمكنة، يقا�س بمعاييَر 

مثل الريح، والحرارة، والرطوبة، وال�سغط الجّوّي، والإغامة، والأمطار.  في 

 ويوم وبين 
ٍ
معظم الأمكنة يمكن اأن يتغّير الطق�ُس بين �ساعٍة و�ساعة، وبين يوم

ط  ف باأنه »متو�سِّ ق للكلمة ُيعرَّ مو�سٍم ومو�سم.  المناخ بالمعنى المحدود وال�سيِّ

ُط  حالِة الطق�س«، اأو بمزيٍد من الدقة، باأنه الو�سُف الإح�سائيُّ بما هو متو�سِّ

الكمّيات ذاِت العالقة وتغيُّرّيتها على مدى فترٍة زمنيٍة ُتراوُح ما بين ب�سعِة 

اأ�سهٍر واآلِف ال�سنين اأو حتى ماليينها.  اأّما الفترُة المثالّية كمعّدٍل فهي 30 

�سنًة بح�سب تعريف »المنّظمة العالمّية لالأر�ساد الجّوّية«.  هذه الكمّيات هي في 

غالِب الأحيان متغّيراٌت �سطحّيٌة كالحرارِة والهواطِل والرياح.  المناخ، بالمعنى 

الوا�سِع للكلمة، كنايٌة عن حالِة المنظومة المناخّية بما في ذلك التو�سيُف 

الإح�سائّي.  ولعلَّ الطريقَة المب�ّسطَة لكي نتذّكَر الفرَق هي اأّن »المناخ« هو 

ما نتوّقُعه )مثاًل، ف�سل �ستاء بارد(، اأّما »الطق�س« فهو ما يحدُث فعاًل وواقًعا 

)عا�سفة ثلجّية، مثاًل(.




