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�سل�سلة �أوراق تقرير التنمية الإن�سان ّية العرب ّية و�سيل ٌة للم�شاركة في ما ا�ستُحدثَ من � ٍ
أبحاث تهدف �إلى تزويد تقرير
التنمية الإن�سان ّية العرب ّية بدفقٍ جديد من المعلومات ِومن َث َّم �إلى �إجراء المزيد من الأبحاث في مجال التنمية الب�شر ّية.
�إنها �سل�سل ٌة بحثية من المن�شورات غير الر�سم ّية� ،سريعة االنت�شار ويمكن �إعادة النظر في عناوينها في مرحل ٍة الحقة
ٍ
مخت�صة� ،أو ف�صو ًال في ٍ
كتب ذات عالقة .من بين كتّاب هذه
مقاالت قائم ًة بذاتها في مج ّال ٍت
بحيث ُي�صار �إلى ن�شرها
ّ
تو�صلت �إليه
ال�سل�سلة �أكاديم ّيون طليع ّيون وممار�سون ِّ
متقدمو المواقع من العرب ومن جن�س ّي ٍات عالم ّية �أخرى� .أ ّما ما ّ
ٍ
نتائج وت� ٍ
وا�ستنتاجات فهي تعود ح�ص ًرا �إلى الكتّاب المعن ّيين وال تم ّثل بال�ضرورة
أويالت تف�سير ّية
هذه الأبحاث من َ
وجهات نظر برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي �أو الدول الأع�ضاء في ّ
منظمة الأمم المتّحدة .هذه الورقة بقلم بلقي�س
عثمان ال َع�شا.
* * *

أفريقي؛ حا�صل ٌة على درجة البكالوريو�س (مع
بلقي�س عثمان ال َع�شا خبير ٌة بالتك ُّيف مع تَغ ُّير المناخ في م�صرف التَّنمية ال ّ
مرتبة ال�شَّ رف) وال ّدكتوراه في علوم الغابات ،وعلى درجة الماج�ستير في العلوم البيئ ّية .لديها خبر ٌة وا�سعة في الأبحاث
العالمي والتنمي ِة الم�ستدامة .وهي من الفائزين
البيئي
المتع ِّلقة بتَغ ُّير المناخ ،مع تركيزٍ على الأبعاد الب�شر ّية للتَّغ ُّير
ِّ
ّ
بجائزة �أبطال الأر�ض من برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام  ،2008وع�ض ُو مجموعة كبار الم�ؤ ِّلفين في الهيئة الحكوم ّية
ٍ
وتقييمات علْم ّي ًة عديدة
لل�سالم عام  .2007وقد �أج َرت و�أدا َرت �أبحا ًثا
ال َّدول ّية المعن ّي ِة بتَغ ُّير المناخ الفائز ِة بجائزة نوبل ّ
�صو�صا في ما يتع َّلق ب�أفريقيا.
ب�ش�أن ت�أثيرات تَغ ُّير المناخ ،ال�ضعف الناتج منه ،والتّك ُّي ِف معه ،خُ ً

المخت�صرات

مقدمة
ِّ

7

.1

الخلف ّي ة
حول المنطقة العرب ّية

.2

ما ُر ِ�صد ِمن تغ ُّير ّية المناخ وتغ ّيره

11

.3

وال�ضعف والتك ّيف في المنطقة العرب ّية
تخمين المفاعيل المتوقَّعة ّ
 1.3الحرارة والهواطل
 2.3تغ ُّير ّية المناخ والحاالت الق�صوى
�-3أ الت�أثيرات القطاع ّية لتغ ُّير المناخ
�-3أ 1 .الموارد المائ ّية
ّ
والغذائي
الزراعي
�-3أ 2 .الأمن
ّ
والحت ال�ساحل ّيان
�-3أ�	3 .إرتفاع م�ستوى �سطح البحر ،الإغراق
ّ
�-3أ 4 .النزاعات و�إنعدام �أمن الإن�سان
ال�صحة الب�شر ّية
�-3أ5 .
ّ
�-3أ 6 .تداعيات على التنمية الب�شر ّية
�-3أ�	7 .إعتبارات جنو�س ّية
-3ب التك ّيف على تغ ُّير المناخ

13

.4

تخطيط مبادرات معالجة تغ ُّير المناخ (التقارير الوطن ّية وبرامج العمل الوطن ّية للتك ّيف)
الوطني للتك ّيف
برنامج العمل
ّ

8
8

15
16
19
20
22
24
25
27
28
29
30
32
33

أهم اال�ستنتاجات
� ّ

35

مراجع

38

ملحقات

41

بحثية
العربية � -سل�سلة �أوراق
إن�سانية
تقرير التنمية ال
ّ
ّ
ّ

5

مقدمة
ِّ
م�سحا عا ًّما لما يمكن �أن تكون عليه وط�أ ُة التغ ُّير
يهدف هذا التقرير �إلى و�ض ِع مراجع ٍة �شاملة مدعومة بالتخطيط
الجغرافي ت�ش ّكل ً
ّ
ٍ
قراءات وموا َّد م�ستقا ٍة من الهيئة الحكوم ّية الدول ّية المعن ّية بتغ ُّير المناخ
المناخي على المنطقة العرب ّية .لقد ُبني التقرير على
ّ
ٍ
ٍ
المناخي في البلدان العرب ّية ومدى وط�أته على هذه
( ،)IPCCومن درا�سات و�أبحاث تقن ّية وتقارير خبراء حول ت�أثير التغ ّير
ّ
ٍ
البلدان .تعر�ض المعلومات والتحليالت حول ك ّل ٍ
مجموعات:
جزء من المنطقة على ِحدة ،وت�سهي ًال للتحليل ُ�ص ِّنفَت البلدان العرب ّية
تحديدا الأردن ،والأر�ض الفل�سطين ّية المحتلة ،وتون�س ،الجزائر ،و�سورية ،والعراق ،ولبنان ،وليبيا،
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا،
ً
الخليجي ،وت�شمل الإمارات العرب ّية المتّحدة والبحرين وال�سعود ّية
وم�صر ،والمغرب ،وموريتانيا ،واليمن؛ بلدان مجل�س التعاون
ّ
تحديدا جزر القمر ،وجيبوتي ،وال�سودان ،وال�صومال.
وعمان وقطر والكويت؛ بلدان �أفريقيا جنوب ال�صحراء،
ً
ُ
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الخلفية
.1
ّ
ال�ص ُعد البيئ ّية واالقت�صاد ّية وال�سيا�س ّية
تهديدا
المناخي
ي�ش ّكل التغ ُّير
ً
ً
جديدا وحقيق ًّيا بترك ت�أثيرٍ ذي وط�أ ٍة قا�سية ج ًّدا على ّ
ّ
عائدا �إلى � ٍ
و�شدائد غيرِ مناخ ّي ٍة متع ّددة ،ي�أتي التغ ُّير
أ�سباب
والأمن ّية في المنطقة العرب ّية .وبالن�سبة �إلى منطق ٍة تعاني �ضعفًا ً
َ
ٍ
تداعيات مح َت َملة ِ
ليزيد هذا ال�ضعف تفاق ًما وي�ؤ ّد َي من
المناخي ،وما قد يحم ُل معه من
ذات وط�أ ٍة ما ّد ّية واجتماع ّية/اقت�صاد ّيةَ ،
ُّ
ِ
يزيد
َث َّم �إلى زعزعة ا�ستقرار المنطقة على نطاقٍ وا�سع .من الم�ضا ّر المح َت َملة لتغ ُّير المناخ تَح ُّو ُله عام ًال
م�ضاعفًا للخطر ،ك� ْأن َ
الغذائي من خالل الت�س ُّبب بانخفا�ض الإنتاج ّية الزراع ّية ،ف�ض ًال عن َع ْوق
أمن
ونق�ص المياه يه ّدد بدوره ال َ
من ِح ّدة نق�ص المياهُ .
َّ
ٍ
إ�ضافي و�أن ي� ِّؤج َج التوت ِ
ّرات القائم َة،
ال�صحة الب�شر ّية والتنمية االقت�صاد ّية .كذلك يمكن �أن يت�س َّب َب نق�ص المياه
ّ
بيئي � ّ
ب�ضغط ّ
�ضمن البلد الواحد وبين البلدان ذات الموارد المائ ّية الم�شتركة .بلدان �شمال �أفريقيا �شديدة التّع ُّر�ض لخطر الجفاف في �ضوء
ٍ
ِ
ِ
درجات الحرارة المرتقبة لتلك المنطقة؛ ول�سوف
وارتفاعات حا ّدة في
من�سوب هطول الأمطار
انخفا�ض كبير في
ما ُيتوقَّع لها من
ٍ
وال�ضعفاء من ال�س ّكان.
تكون المعانا ُة �أكثر ح ّد ًة لدى الفقراء ّ
تزايدا في تواتُر الأحداث المناخ ّية الحا ّدة وفي �ش َّدتها كالفي�ضانات والجفاف.
تتوقّع الهيئة الحكوم ّية الدول ّية المعن ّية بتغ ّير المناخ ً
برنامج الأمم المتّحدة
وهذا الأمر يمكن �أن ي�ؤ ّد ّي بدوره �إلى هجر ٍة جماع ّية في المنطقة العرب ّية .ت�شير ال�سيناريوهات التي و�ض َعها
ُ
للبيئة ،و�سواه من ّ
ارتفاعا ل�سطح البحر بن�سبة ن�صف متر ،على �سبيل المثال ،يمكن �أن ي�ؤ ّد َي �إلى تهجير
المنظمات المعن ّية� ،إلى �أن
ً
م�صري بحلول العام ( 2050راجع الملحق  :3الت�أثيرات المحتَملة الرتفاع م�ستوى �سطح البحر
ما بين مليونين و�أربعة ماليين
ّ
إقليمي بغي َة
عند دلتا النيل) .ال �شك في �أن تغ ُّير المناخ يطرح �أمام المنطقة العرب ّية تح ّد ًيا كبي ًرا وي�ستدعي ً
مزيدا من التعاون ال ّ
التخفيف من وط�أته وحماية �أرزاق النا�س.

العربية
حول المنطقة
ّ
ّ
ِ
ون�صف ال�ضعف) وتمت ّد من المحيط
تغطي المنطقة العرب ّية م�ساح َة  10ماليين كلم�( 2أكثر من �ضعف َْي م�ساحة �أوروبا الغرب ّية
أطل�سي �إلى جبال زغرو�س في جنوب غرب �آ�سيا .وتقع بلدان المنطقة العرب ّية جميعها تقري ًبا في مناطقَ قاحل ٍة �أو �شب ِه قاحلة وهي
ال ّ
مع َّر�ضة بدرج ٍة عالية ج ًّدا لوط�أة تغ ُّير المناخ (راجع الملحق  :1خارطة المناطق ال�ضعيفة في العالم) .ت�ض ُّم المنطقة العرب ّية
تن ّو ًعا وا�س ًعا من الأو�ضاع المناخ ّية و ُي َ�صنَّف  90في المئة من �أرا�ضيها مناطقَ قاحل ًة و�شب َه رطب ٍة �أو قليل َة الرطوبة (�أباح�سين �أ� .أ.
و�آخرون ،)2002 ،وتتّ�صف �إجما ًال بتغ ُّير ّي ٍة �شديد ٍة في الهواطل ،مو�سم ّي ًة كانت �أم �سنو ّية ،وهذه من ال�سمات النموذج ّية للمنظومة
أي�ضا من درج ِة التج ُّمد �إلى 50
ال�سنوي ،كما
متو�س ُط درجات الحرارة
درجات الحرارة الق�صوى والدنيا ،تتفاوت � ً
ُ
ّ
البيئ ّية الجافّةّ .
درج ًة مئو ّية ،تب ًعا للف�صلِ والموقع .الأمطار من العوامل المناخ ّية الأكثر ت�أثي ًرا .تتلقّى المنطقة العرب ّية ما ُي َق َّدر بـِ  2282مليار
متر مك َّعب (م )3من مياه الأمطار �سنو ًّيا مقارن ًة بما ُي َق َّدر بـِ  205مليارات م� 3سنو ًّيا من المياه ال�سطح ّية و 35مليار م 3من المياه
بلدا عرب ًّيا من �أ�صل  22هي من بين البلدان الأكثر افتقا ًرا �إلى الماء في العالم بحيث يق ّل
الجوف ّية .تجدر الإ�شارة �إلى � ّأن ً 15
إنمائي .)2002 ،ويتفاوت توزُّع الأمطار بين ٍ
بلد و�آخر،
ن�صيب الفرد من الماء فيها عن  1000م� 3سنو ًّيا (برنامج الأمم المتّحدة ال ّ
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ّ

متو�س ًطا �سنو ًّيا من الأمطار يق ُّل عن  100ملم ،بينما يتلقّى  15في المئة -100
فحوالى  52في المئة من م�ساحة المنطقة يتلقّى ّ
 300ملم ،و  18في المئة �أكث َر من  300ملم .من ناحي ٍة ثانية هناك �أجزاء من المنطقة العرب ّية – كالمناطق الجبل ّية ،على �سبيل
المثال ،في لبنان و�سوريا وبلدان �شمال �أفريقيا ،وكذلك على طول المناطق ال�ساحل ّية وجنوب ال�سودان – تتلقّى من الأمطار ما
تذهب هد ًرا �إ ّما
ي�ص ُل �إلى  1500ملم �سنو ًّيا .لكن حتى في المناطق التي تنال ن�صي ًبا كبي ًرا من الأمطار هناك ك ّم ّيات كبيرة منها ُ
بالتبخّ ر �أو في المجاري ال�سطح ّية ،ولع َّل �أكب َر كم ّيات المياه التي تذهب هد ًرا هي في المناطق ال�صحراو ّية �أو �شبه ال�صحراو ّية.
•كاد عدد �س ّكان البلدان العرب ّية �أن يبلغ ثالث َة �أ�ضعاف عددهم �سنة  ،1970مرتف ًعا من  128مليون ن�سمة �إلى  359مليونًا.
و ُيتوقَّع �أن يبلغ تعدا ُد �س ّكان المنطقة العرب ّية  598مليون ن�سمة بحلول العام � 2050أي بزيادة ن�سبة الثلثين �أو  239مليون
ن�سمة ع ّما هو في العام ( 2010الأمم المتّحدة� ،إدارة ال�ش�ؤون االقت�صاد ّية واالجتماع ّية.)2009 ،
تعك�س جمي ًعا مدى التغ ّير ّية العالية في ال�سمات المناخ ّية للمنطقة وما يتركه ذلك من
•من �ش�أن العوامل المذكورة �أعاله �أن َ
وخ�صو�صا منها المراعي ،والأرا�ضي الزراع ّية التي ترتوي من مياه الأمطار ،و�إدارة
وط�أ ٍة �شديدة على �أنظمة ا�ستعمال الأر�ض
ً
ٍ
مقاربات
المناطق ال�ساحل ّية .مع ذلك ما دامت الم�شكالت البيئ ّية تتجاوز الحدود الوطن ّية ،فال بد من معالجتها بتطبيق
ٍ
العالمي.
إقليمي و�أحيانًا على الم�ستوى
و�
إجراءات ّ
ّ
يتم تبنِّيها على الم�ستوى ال ّ
•غال ًبا ما ُينظر �إلى المنطقة العرب ّية على �أنها وحد ٌة متكاملة �أو كيا ٌن متجان�س ،ولع ّل هذه النظر َة �صحيح ٌة جزئ ًّيا �إذا اعتبرنا
واحدا (الإ�سالم)� .إنّما هناك حج ٌج �أكثر تدعم
�أن الأكثر ّية ال�ساحقة من �س ّكانها ناطق ٌة بلغ ٍة واحدة (العرب ّية) وتعتنق دينًا ً
خ�صو�صا في ما يتع ّلق بالنواحي االجتماع ّية-االقت�صاد ّية كما بالناحية
التباين واالختالف بين �أجزاء المنطقة العرب ّية،
ً
حد كبير ،على
البيئ ّية .ومهما يكن من �أمرٍ ففي حين يعتمد االقت�صاد وال�ش�أن
المعي�شي في معظم البلدان العرب ّية ،و�إلى ٍّ
ُّ
الزراعة ،ما يجع ُل تلك البلدان مع َّر�ض ًة ل�ضر ٍر كبيرٍ ج ّراء �أ ّية تغ ُّي ٍ
رات مناخ ّية ،تعتمد بلدان الخليج ،من جهتها ،على النفط
م�صد ًرا لمداخيلها وهي لذلك �أكث ُر تع ّر ً�ضا لل�ضرر في حال اعتُمدت �سيا�س ٌة تق�ضي بالح ّد من ا�ستهالك النفط .بنا ًء على
العالمي يتّ�ضح �أن منطقة الخليج ت َُ�صنَّف على الخارطة العالم ّية في الفئة الأكثر تع ّر ً�ضا
االقت�صادي
تقريرٍ �صادر عن المنتدى
ّ
ّ
لل�ضرر ج ّراء تغ ُّير المناخ (الملحق  :2ن�سبة االنبعاث للفرد الواحد في العام .)2000
وبع�ض المح ّللين �إلى اعتبار بع�ض البلدان العرب ّية المنفردة جز ًءا من تج ّم ٍ
عات �إقليم ّية مع ّينة
بع�ض الوكاالت الدول ّية ُ
•ينحو ُ
ِ
أي�ضا مجموعة �أخرى من المقاربات
نظ ًرا �إلى وقوع هذه البلدان عند
ملتقيات القا ّرات الآ�سيو ّية والأفريق ّية والأوروب ّية .هناك � ً
ُ
ت�ضم تج ّم ٍ
عوامل �أخرى� .أ ّما التقرير الذي بين
م�ستويات الدخل �أو
الجغرافي �أو
عات �إقليم ّي ًة �صغير ًة يربط ما بينها الموق ُع
ُ
ّ
مبني على اعتبارات جغراف ّية ،وكذلك –
�أيدينا فيعتمد التج ّمعات المدرجة في الإطار  1على تن ّوع �أحجامها ،وهذا التق�سيم ٌّ
وهذا لي�س مج ّر َد م�صا َدفة – على � ٍ
المناخي.
ال�ضعف حيالَ التغ ُّير
أنماط م�شتركة من ّ
ّ
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العربية كما ي�شري �إليها هذا التقرير
جتمعات البلدان
الإطار ّ :1
ّ

بلدان ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
الأردن
الأر�ض الفل�سطين ّية المحتلة
تون�س
الجزائر
جيبوتي
�سورية
العراق
لبنان
ليبيا
م�صر
المغرب
موريتانيا
اليمن
	 1
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1

الخليجي
بلدان �أفريقيا جنوب ال�صحراء بلدان مجل�س التعاون
ّ
جزر القمر
جيبوتي
ال�سودان
ال�صومال

الإمارات العرب ّية المتّحدة
البحرين
ال�سعود ّية
ُعمان
قطر
الكويت

الهيئة الحكوم ّية الدول ّية المعن ّية بتغ ّير المناخ تع ّد هذه البلدان �إ ّما من «�شمال �أفريقيا» �أو من «غرب �آ�سيا».

العربية
تغي املناخ وت�أثريات التنمية الإن�سانية يف البلدان
ر�سم خارطة تهديدات رُّ
ّ

وتغيره
رية المناخ
 .2ما ُر ِ�صد ِمن
تغي ّ
ّ
ُّ
رات التي تطر�أ على
ُحدد الهيئ ُة الحكوم ّية الدول ّية المعن ّية بتغ ُّير المناخ ( 2007 )IPCCالتغ ُّير ّية المناخ ّية ب�أنها التغ ّي ُ
•ت ِّ
المناخي و�سائر الإح�صائ ّيات (كاالنحرافات المعيار ّية ،و�إح�صائ ّيات الحاالت الق�صوى ،و�سواها) حولَ
متو�سط الو�ضع
ِّ
ّ
أ�سباب التغ ّير ّية
ِ
المناخ وذلك على �أ�سا�س ك ّل المقايي�س الزمن ّية والمكان ّية في ما يتجاوز �أحداثَ
الطق�س الفرد ّية .قد تعود � ُ
ٍ
تغايرات طبيع ّية �أو ناتجة من قوى خارج ّية
المناخي (تغ ُّير ّية داخل ّية)� ،أو �إلى
�إلى عمل ّيات طبيع ّية داخل ّية من �ضمن النظام
ّ
بفعل �أعمال الإن�سان (تغ ُّير ّية خارج ّية) .كذلك تح ّدد الهيئة الحكوم ّية الدول ّية المعن ّية بتغ ّير المناخ هذا التغ ُّير على �أنه � ُّأي
الب�شري .تزايد بدرجة كبيرة
أنواع من الن�شاط
ّ
تغ ُّيرٍ يطر�أ على المناخ مع مرور الزمن �أب�سبب تغ ّير ّية طبيع ّية كان �أم نتيج ًة ل ٍ
�ساهم
أهم غازات الدفيئة ،وهذا ما
َ
منذ انطالق الثورة ال�صناع ّية تركُّز ثاني �أك�سيد الكربون في الغالف الج ّو ّي ،وهو من � ّ
العالمي» .تبلغ ن�سبة تَركُّز ثاني �أك�سيد الكربون في الغالف الج ّو ّي في
في تنامي مفعول الدفيئة الذي بات ُيعرف بـ «االحترار
ّ
وقتنا الراهن  370جز ًءا في المليون (� – )ppmأي بزيادة �أكثر من  30في المئة عنها في العام  .1750تعود هذه الزيادة،
الب�شري ،وبن�سب ٍة
أحفوري لال�ستعمال
في الجزء الأكبر منها� ،إلى انبعاثات ثاني �أك�سيد الكربون الناتجة من احتراق الوقود ال
ّ
ّ
�أق ّل �إلى تغ ُّير �س ُبل ا�ستعمال الأر�ض وبع�ض العمل ّيات ال�صناع ّية واحتراق الكتلة الحيو ّية (الهيئة الحكوم ّية الدول ّية المعن ّية
بتغ ُّير المناخ � .)2001aإن الدالئل على تغ ُّير المناخ في ٍ
تزايد م�ستم ّر ،وبح�سب التقارير ال�صادرة في العام  2007عن الهيئة
العالمي (�أي �أن مناخ الأر�ض يزداد حرارة) ،وقد زادت
الحكوم ّية الدول ّية المعن ّية بتغ ّير المناخ ال مجالَ لل�شّ ّك في االحترار
ّ
الحراري على مدى ن�صف
ال�سطحي للأر�ض من � 1850إلى  2005بن�سبة  0.76درجة مئو ّية� ،أ ّما منحى التزايد
حرارة الهواء
ّ
ّ
كل ٍ
ارتفاع بن�سبة  0.13درجة مئو ّية َّ
الحراري
عقد من ال�سنين� ،أي �أن المدى الكامل لالرتفاع
القرن الأخير في�شير �سجلُّه �إلى
ّ
ٍ
المتوقّع هو ما بين  1.1درجة مئو ّية و 6.4درجات بحلول نهاية القرن ،ما �سي�ؤ ّدي �إلى ذوبانٍ وا�سع النطاق للثلج والجليد ومن
متو�سط �سطح البحار في كامل الكرة الأر�ض ّية .كذلك ي�شير التقرير �إلى التزايد المتوقَّع في الأحداث الق�صوى
َث َّم �إلى ارتفاع ّ
ً
مالحظا �أن الأعا�صير المدار ّية (على �أنواعها) ُيتوقّع �أن ت�صبح
للطق�س (كالعوا�صف والأمطار الغزيرة والجفاف والقحط)
ٍ
وتزايد في غزارة الأمطار مترافق ًة مع بحا ٍر ا�ستوائ ّي ٍة �أكثر حرارة .هذه
�أكثر ع�صفًا وعنفًا مع ارتفاع ذروة الريح و�سرعتها
الأح��داث الق�صوى للطق�س يتوقّع �أن تزداد ق ّو ًة وتوات ًرا عبر ال�سنين� .أ�ضف �إلى ذلك ما �شهِ َدتْه الأر�ض من ازدياد عدد
أمدا ،ومن تزايد �أحداث الطق�س الق�صوى توات ًرا ِ
و�ش َّد ًة في العديد
الموجات الحرار ّية ومن تناق�ص موجات ال�صقيع توات ًرا و� ً
من �أ�صقاع العالم (الملحق  :4اتّجاهات في الحاالت المناخ ّية الق�صوى ،والملحق  :5كوارث طويلة الأمد).
•ك ّل ما ور َد �أعاله ي�شير �إلى � ّأن تغ ُّير المناخ قد بات بالفعل تح ّد ًيا عالم ًّيا على مدى القرن الحادي والع�شرين ،وبنا ًء على
ِ
�شهدت المنطقة العرب ّية زياد ًة غير منتظمة
المعلومات الم�ستقاة من الهيئة الحكوم ّية الدول ّية المعن ّية بتغ ّير المناخ ()2007
ال�سطحي راوحت ما بين  0.2درجة مئو ّية ودرجتين مئو ّيتين .وقد حدثت هذه الزيادة بين العام 1970
في حرارة الهواء
ّ
وخ�صو�صا تلك الواقعة في منطقة ال�شرق الأو�سط ،مقبل ًة على
والعام � .2004إ�ضاف ًة �إلى ذلك تبدو �أكثر ّية البلدان العرب ّية،
ً
ٍ
م�شكالت تتع ّلق بالمياه وبوط�أ ِة الت�أثيرات الناتجة من تغ ُّير المناخ.
مواجهة
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تغير المناخ
العربية في
م�ساهمات البلدان
ّ
ُّ
عموما بمقيا�س الح ّد المطلق (�أق ّل من  5في المئة من المجموع
�إن ما تت�س ّبب به المنطقة العرب ّية من انبعاثات غازات الدفيئة قلي ٌل ً
ح�صة الفرد ،لكن ك ّم ّيات هذه االنبعاثات .على ك ّل حالٍ  ،تتفاوت م�ساهمة المنطقة العرب ّية في تغ ّير
العالمي) وكذلك بمقيا�س ّ
ّ
المناخ بين ٍ
بلد و�آخر ،عل ًما ب�أن البلدان المنتجة للنفط (الإمارات العرب ّية المتّحدة ،الجزائر ،ال�سعود ّية ،العراق ،م�صر) م�س�ؤولة
عن الح�صة الكبرى من هذه االنبعاثات ( 74في المئة من مجموع ما ينبعث من المنطقة العرب ّية) .ي�ضاف �إلى ذلك � ّأن تنامي
انبعاثات ثاني �أك�سيد الكربون بن�سبة تزيد على  88في المئة في منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا �ش ّكل ن�سب َة الزيادة الثالثة
متو�سط الزيادة العالم ّية ب�أكثر
في العالم في الفترة ما بين العامين  1990و  ،2004وهي الن�سبة التي تحققت بوتير ٍة �أ�سرع من ِّ
الدولي .)2007
من ثالثة �أ�ضعاف� .أ ّما م�صدر الق�سم الأكبر من هذه الزيادة فهو احتراق الوقود (البنك
ّ
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العربية
تغي املناخ وت�أثريات التنمية الإن�سانية يف البلدان
ر�سم خارطة تهديدات رُّ
ّ

والتكيف
وال�ضعف
المتوقعة
 .3تخمين المفاعيل
ّ
ّ
ّ
العربية
في المنطقة
ّ
ُحدده الهيئ ُة الحكوم ّية الدول ّية المعن ّية بتغ ّير المناخ ،هو «مدى �سرع ِة ت�أ ُّثرِ منظوم ٍة ما بالعوامل الم�ؤذية لتغ ُّير
• ّ
ال�ضعف ،كما ت ِّ
وحاالت الطق�س الق�صوى»� .إن تح�سين
عدم قدر ِتها على معالج ِة هذه العوامل ومواجه ِتها ،بما فيها التغ ُّير ّية المناخ ّية
ُ
المناخ �أو ِ
مهم ج ًّدا للح ّد من ال�ضعف والتع ُّر�ض لم�ضا ّر تغ ُّير المناخ ،وفي هذا ال�سياق ُينظر �إلى
القدرة على التك ُّيف وتطويرها عام ٌل ّ
ال�سم ُة المم ِّيزة للتغ ّير ّية المناخ ّية التي تتع ّر�ض لها منظوم ٌة ما وحج ُمها ومع ّدلها ،ومدى ح�سا�س ّية النظام
ال�ضعف على �أنّه ِّ
المعني للتغ ّير ّية المناخ ّية وقدر ِة هذا النظام على التك ّيف (الهيئة الحكوم ّية الدول ّية المعن ّية بتغ ُّير المناخ .)2001b
ّ
•منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا من المناطق الأكثر تع ُّر ً�ضا لت�أثيرات تغ ّير المناخ ووط�أته ،وذلك نظ ًرا �إلى نق�ص
تقدر الهيئة الحكوم ّية الدول ّية المعن ّية بتغ ّير المناخ �أن منطقة
المياه في هذه المنطقة (الأكثر افتقا ًرا �إلى الماء في العالم)ِّ .
عاما من
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا �ست�شهد
ً
ارتفاعا في درجات الحرارة قد يبلغ درجتين مئو ّيتين خالل � 15إلى ً 20
ٍ
درجات مئو ّية مع نهاية القرنُ .ي�صنّف ف .جيورجي (� )2006شمال �أفريقيا ومنطقة
الآن ،وقد يبلغ هذا االرتفاع �أكثر من 4
المتو�سط بين �أكثر مناطق العالم ح�سا�س ّية حيال تغ ُّير المناخ ،وت�شير النماذج والبيانات المناخ ّية �إلى توقّع
البحر الأبي�ض
ّ
مناخ �أكثر حرار ًة وجفافًا و�أق ّل �إنبا ًء بما يمكن تو ّق ُعه بحيث تكون النتيج ُة َ
ال�سطحي للمياه بما يراوح
هبوط ن�سب ِة الإن�سياب
ّ
الرئي�سي لذلك ارتفا ُع
بين  20و  30في المئة في معظم �أرجاء ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا بحلول العام  ،2050وال�سبب
ّ
وانخفا�ض ن�سب ِة الأمطار (مي ّلي و�آخرون.)2005 ،
الحرارة
ُ
تزايد �إمكان
• ُيتَوقَّع �أن يكون لالرتفاع المرتقَب في درجات الحرارة وانخفا�ض ن�سبة الأمطار ت�أثي ٌر م�شترك تكون نتيجتُه َ
وخ�صو�صا المغرب ،قد بد�أت منذ ما َ
قبل الوقت الراهن
الجفاف .والجدير ذكره هنا �أن �أجزا ًء عديد ًة من �شمال �أفريقيا،
ً
ِ
تزايدا في تواتر موا�سم الجفاف من ٍ
بدايات القرن
واحد ك َّل � 10سنوات في
مزيدا من الجفاف .لقد بد�أ المغرب ي�شهد ً
تعاني ً
الع�شرين �إلى � 5أو  6في المرحلة الراهنة (�أغومي� .)2003 ،إن ما يفاقم �ضعف المنطقة حيال تغ ُّير المناخ هو اعتما ُدها
ِ
�إلى ح ّد كبير على الزراعة ِ
والن�شاط
ذات الح�سا�س ّية الكبرى حيالَ المناخ (تتعذى من الأمطار) ،وتَر ُّك ُز الكثاف ِة ال�س ّكان ّية
االقت�صادي في المناطق ال�ساحل ّية المدن ّية المع َّر�ضة للفيا�ضانات ،ووجو ُد مناطقَ تقع تحت ِع ْب ٍء من النزاعات التي تزي ُدها
ّ
ال�سيا�سي ال يلبثان �أن يتجاوزا حدو َد المنطقة.
ق ّل ُة الموارد الطبيع ّية الناتجة من المناخ عنفًا وزعزع ًة لال�ستقرا ِر
ّ
خا�ص لمخاطر التغ ّيرات البيئ ّية ب�سبب االحتبا�س
•البلدان العرب ّية الواقعة في �أفريقيا جنوب ال�صحراء مع َّر�ضة ب�شكل ّ
لبع�ض من �أفقر الأق��وام في العالم ،بلدا ٌن لن يكون بمقدورها �أن تتح ّمل بمفردها كلف َة
الحراري .هذه المنطقة
موطن ٍ
ٌ
ّ
اال�ستراتيجيات التي تَتط َّلبها عمل ّية التك ّيفُ .يبرِ ُز تقري ُر الهيئة الحكوم ّية الدول ّية المعن ّية بتغ ّير المناخ (� )2007أن مناطقَ
وجنوب �أفريقيا
المتو�سط،
وحو�ض
ال�ساحل (الأفريق ّية ما بين ال�صحارى �إلى ال�شمال والمنطقة الأكثر خ�ص ًبا في الجنوب)،
َ
َ
ّ
ال�شح في م�صادر
َ
وبع�ض مناطق جنوب �آ�سيا قد �أ�صبحت �أكث َر جفافًا بين العامين  1900و  2005م�ضيف ًة بذلك ً
مزيدا من ِّ
المياه في �أرجاء تلك المناطق.

بحثية
العربية � -سل�سلة �أوراق
إن�سانية
تقرير التنمية ال
ّ
ّ
ّ

13

ال�ضعيفة نظ ًرا �إلى دوره كعاملٍ
إيالما على المناطق والفئات الب�شر ّية ّ
•من �ش�أن تغ ّير المناخ �أن يترك وط�أتَه الكبرى والأكثر � ً
ُم ِ
الب�شري .كذلك �سوف تكون وط�أة تغ ّير المناخ
�ضمان لأمنها
�ضاع ٍف للتهديد وكذلك ب�سبب �ضعف الجماعات التي ال
َ
ّ
ٍ
م�شكالت قائم ًة �س َلفًا ،كالنزاعات الم�س ّلحة ،والفقر،
وخ�صو�صا على فئات فقيرة تواجه
�أكثر ِح ّد ًة في المناطق الأ�ضعف
ً
الغذائي وتواتر المر�ض .هذه الحاالت
والالم�ساواة في القدرة على الح�صول على الموارد ،والم�ؤ�س�سات الهزيلة ،والأمن
ّ
والأو�ضاع �ستجعل المجتمعات المعن ّي َة غير قادر ٍة على مواجهة التح ّديات المطلوبة من �أجل التك ّيف مع ما يخ ّلفه تغ ّير المناخ
تفاقم الم�شكالت القائمة (وارن ،ر ،.ن .و�آخرون.)2006 ،
من ت�أثيرات ،كما من �ش�أنها �أن َ
المرجح �أن تكون المراعي ،والموا�شي ،والموارد المائ ّية مع ّر�ض ًة لل�ضرر �إلى �أق�صى الحدود ج ّراء تغ ّير المناخ في المنطقة
•من ّ
العرب ّية ،ذلك �أن معظمها موجود في مناطقَ هام�ش ّي ٍة.
لتغي املناخ يف بلدان ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا و�أفريقيا جنوب ال�صحراء واخلليج
اجلدول  :1موجز للت�أثريات املرتقبة
رّ

بلدان �أفريقيا جنوب ال�صحراء
بلدان ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
(جيبوتي ،ال�صومال ،ال�سودان)
ارتفاعا �سيطر�أ
مع نهاية هذا القرن يتو ّقع �أن ت�شهد هذه المنطقة ت�شير النماذج المناخ ّية �إلى �أن
ً
متو�سط الحرارة يراوح ما بين  3و  5على درجات الحرارة و�سيكون هطول الأمطار
ً
ارتفاعا في ّ
ً
درجات مئو ّية
وانخفا�ضا بن�سبة  20في المئة في �أكثر تغ ّير ّية في هذه المنطقة نتيجة االحتبا�س
كم ّية الأمطار (الهيئة الحكوم ّية الدول ّية المعن ّية
الت�صحر
الحراريّ  .ويتو ّقع �أن تت�سارع عمل ّية
ّ
بتغ ّير المناخ  .)2007ب�سبب انخفا�ض ن�سبة
وخ�سارة الأر�ض المنتجة ،فيما ي�ؤدّي تزايد حاالت
الأمطار ُيتو ّقع �أن تنخف�ض ن�سبة المياه ال�سطح ّية الطق�س الق�صوى – كالجفاف والفي�ضانات – �إلى
الجارية ما بين  20و  30في المئة في معظم بلدان
نق�ص في الموا ّد الغذائ ّية ومن َث َّم �إلى مجاعات.
ٍ
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا بحلول العام 2050
يو�سع المدى �أمام حامالت
(مي ّلي و�آخرون .)2005 ،انخفا�ض دفق المجاري المناخ الأكثر حرار ًة قد ّ
ال�سطح ّية وتد ّني ن�سبة تجدّد المياه الجوف ّية ي�ؤدّيان المالريا والح ّمى ال�صفراء ،وح ّمى ال�ضنك (�أبو
�إلى انخفا�ض من�سوب المدد
المائي بن�سبة  10في الركب) و�سواها من الأمرا�ض المعدية.
ّ
المئة �أو �أكثر بحلول العام .2050
نق�ص الكفاية من المياه العذبة هو من الم�شكالت
ارتفاع ن�سبة التغ ّيرية في الحرارة الف�صل ّية.
التي يواجهها مختلف البلدان في هذه المناطق
من �أفريقيا.
حاالت الطق�س �ستكون �أكثر ق�ساو ًة و�ست�شهد مزيدً ا
من القحط والفيا�ضانات.
ال�ضغوط البيئ ّية ،كتناق�ص الإمدادات الغذائ ّية
والمائ ّية ،قد ت�ؤدّي �إلى ا�شتعال النزاعات بين
ارتفاع كبير في م�ستوى �سطح البحر :يتو ّقع �أن
أمواجا من الالجئين البيئ ّيين
البلدان وبذلك تطلق � ً
يرتفع البحر الأبي�ض
المتو�سط من � 30سم �إلى متر الذين ينت�شرون في القا ّرة الأفريق ّية( .بوكو
ّ
بحلول نها ّية القرن ويت�س ّبب بفي�ضانات في المناطق و�آخرون.)2007 ،
ال�ساحل ّية على طول دلتا النيل (الهيئة الحكوم ّية
70
المائي المتدفق في النيل
الكم
من
المئة
في
الدول ّية المعن ّية بتغ ّير المناخ .)2007b
ّ
م�صدره �أعالي الجبال الإثيوب ّية .تغ ّير المناخ
م�صحو ًبا بت�سارع النم ّو ال�س ّكاني يهدّد بتزايد
المتو�سط
ُيتو ّقع �أن تنتقل ال َمواطنُ البيئ ّية في
ّ
التناف�س على الماء في المنطقة .في درا�سة
ما بين  300و  500كلم �شما ًال في حال ارتفعت
الحرارة درج ًة مئو ّي ًة ون�ص ًفا ،الأمر الذي قد يعني �أجراها �سترزبك  Strzepekو�آخرون ()2001
تب ّين �أن هناك َم ْي ًال �إلى انخفا�ض م�ستوى مياه
المتو�سط (كالأردن
�أن المنظومات البيئ ّية في
ّ
نهر النيل في � 8سيناريوهات مناخ ّية من �أ�صل ،8
مثال) �ست�صبح �أكثر �صحراو ّية.
بحيث يراوح ُ
الفرق بين وط�أ ِة ك ّل منها والآخر ما
بين بقاء الم�ستوى على حاله دون تغيير و�صو ًال �إلى
تزايد الأمرا�ض والأوبئة التي تنقلها الح�شرات،
ما يقارب  40في المئة من انخفا�ض المياه في
وتزايد الوفيات كذلك.
النهر بحلول العام  ،2025وانتها ًء ب�أكثر من 60
في المئة بحلول العام  2050وذلك بح�سب  3من
ال�سيناريوهات الثمانية.

الخليجي
بلدان مجل�س التعاون
ّ
أخ�ص
�إذا لم يتم وقف االرتفاع الحراريّ  ،وعلى ال ّ
�إذا تزايد ليتجاوز درجتين �أو  3درجات مئو ّية،
فالهيئة الحكوم ّية الدول ّية المعن ّية بتغ ّير المناخ
ً
انقرا�ضا وا�سع
تح ّذر من �أن العالم قد يواجه
النطاق من �أنواع الكائنات الح ّية ،وانت�شار
المجاعات ،وانخفا�ض المنتجات الزراع ّية
وارتفاعا م�ستم ًّرا في م�ستوى �سطح البحر يمكن
ً
�أن ُيغرق �أجزا ًء كبير ًة من المناطق ال�ساحل ّية في
العالم.
َيعتق ُد العديد من الخبراء الأمن ّيين �أن تغ ّير المناخ
العالمي،
ي�ش ّكل تهديدً ا �أكبر من تهديد الإرهاب
ّ
خا�صة ُت َع ّد وط�أ ُة ارتفاع �سطح البحر
وب�صور ٍة ّ
تهديدً ا خط ًرا بالن�سبة �إلى العديد من البلدان
العرب ّية (مث ًال� ،أغراواال و�آخرون.)2004 ،
�ستزداد ملوحة المياه الجوف ّية ،وت�شهد المنطقة
مزيدً ا من تراجع الأرا�ضي الزراع ّية ،ويت�أ ّثر التن ّوع
الحيويّ على الأر�ض وفي الخليج .ارتفاع م�ستوى
�سطح البحر �سوف يترك وط�أته على المناطق
ال�ساحل ّية وعلى الحياة البحر ّية بدرجة قا�سية وقد
ي�ؤ ِّثر في م�صانع تحلية المياه وهي م�صدر المياه
الخليجي
بالن�سبة �إلى منطقة مجل�س التعاون
ّ
(راجع الملحق  :6النماذج المناخ ّية الإقليم ّية
للحرارة والأمطار في منطقة الخليج.

الم�صدر :جمعها �أحد كتّاب الهيئة الحكوم ّية الدول ّية المعن ّية بتغ ّير المناخ ،تقويم العام  2007والأوراق التقن ّية ذات العالقة.
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ّ

العربية
ال�شكل  :1خارطة البلدان
ّ

الم�صدر:

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

3.1

الحرارة والهواطل

ارتفاع ٍ
ثابت في درجات الحرارة
الم�ستقبلي لتغ ُّير الحرارة حتّى  2030و  2070و � 2100إلى
التر�سم
ٍ
•الحرارة :ت�شير نماذج ُّ
ّ
في معظم �أرجاء المنطقة العرب ّية (ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا) وذلك بح�سب �أف�ضل ال�سيناريوهات و�أ�س َو�إِها (راجع
الحراري المتوقَّع في بع�ض �أنحاء المنطقة
ال�شكل  :2التغ ّيرات المرتقبة في نمط هطول الأمطار ،والجدول  :2المدى
ُّ
العالمي
الحراري
متو�سط الحرارة العالم ّية �إلى االرتفاع ،وهذا االرتفاع
ّ
العرب ّية) .وبح�سب كري�ستي و�آخرين ،2001 ،يتجه ّ
ّ
خ�صو�صا ثاني �أك�سيد الكربون.
يعود �إلى انبعاث غازات من فعل الأعمال الب�شر ّية
ً
العربية
احلراري املتوقّ ع يف بع�ض �أنحاء املنطقة
اجلدول  :2املدى
ّ
ّ

ال�سنوات

ارتفاع المعدّل ال�سنوي للمدى الحراريّ بالدرجة المئو ّية
ال�سيناريو الأ�سو�أ
ال�سيناريو الأف�ضل

2030

1.0-0.5

1.5-1

2070

1.5-1.0

2.5-2.0

2100

3.0-2.5

4.0-3.0

مقتب�س من الهيئة الحكوم ّية الدول ّية المعن ّية بتغ ّير المناخ2007 ،

المرجح �أن ت�شهد المرتفعات
الم�ستقبلي للهيئة الحكوم ّية الدول ّية المعن ّية بتغ ّير المناخ �إلى � ّأن من
التر�سم
ّ
•الأمطار :ي�شير ُّ
ّ
أي�ضا �أن تنخف�ض ك ّم ّيات الأمطار في معظم المناطق دون المدار ّية (راجع
يرجح � ً
العالية ً
تزايدا في ك ّم ّيات الأمطار ،في حين ّ
ال�شكل  :2التغ ّيرات المرتقبة في نمط هطول الأمطار) .ت�شير ال�سيناريوهات المبدئ ّية لتغ ّير المناخ والتغ ّير ّية المناخ ّية في
المنطقة العرب ّية �إلى �أن المنطقة �ست�شهد هطو ًال غزي ًرا للأمطار كما �ستكون فترات الجفاف �أكث َر ق�ساو ًة وظهو ًرا� ،أ ّما المدى

بحثية
العربية � -سل�سلة �أوراق
إن�سانية
تقرير التنمية ال
ّ
ّ
ّ
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انخفا�ضا قا�س ًيا في ن�سبة الأمطار بح�سب توقّعات الهيئة الحكوم ّية المعن ّية بتغ ّير المناخ فيمت ّد عبر
الجغرافي الذي �سيعاني
ً
ّ
أطل�سي نزو ًال حتى ما
ك ّل �أرجاء حو�ض البحر
ّ
المتو�سط وال�صحراء ال�شمال ّية امتدا ًدا �إلى المناطق الداخل ّية من �ساحل ال ّ
يقارب الدرجة � 15شما ًال� .إن االرتفاع المتوقّع في درجات الحرارة ال�سطح ّية وانخفا�ض من�سوب الأمطار �سوف ي�ؤ ّديان �إلى
المتو�سط ال�شرق ّية والجنوب ّية ،ومن َث َّم �إلحاق ال�ضرر بك ّم ّيات المياه الجوف ّية
انخفا�ض مخزون المياه في مكامنها� ،سواحل
ّ
ٍ
لحاالت
المرجح ج ًّدا �أن تتع ّر�ض بلدان منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
ونوع ّيتها ( ُدولْ وفلورك .)2005 ،وهكذا من
ّ
ٍ
ارتفاعات في درجات الحرارة تتجاوز  4درجات مئو ّية في ك ّل �أرجاء المغرب
ق�صوى من الجفاف خالل العقود الآتية مع
ٍ
النخفا�ضات في ن�سبة هطول الأمطار تتجاوز  30في المئة
الأق�صى من �شمال �أفريقيا خالل ف�صل ال�صيف ،كما �ستتع ّر�ض
المناخي في منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
في بع�ض �أجزاء ال�سيناريو (( ،)A1Bراجع الملحق  :8مدى التع ُّر�ض للجفاف
ّ
�أفريقيا).
أي�ضا لت� ٍ
أثيرات ُيتوقّع �أن ت�شهدها المنطقة .فعلى
أفريقي ،مع َّر�ضة هي � ً
•جيبوتي وال�صومال وال�سودان ،وهي من بلدان ال�ساحل ال ّ
�سبيل المثال ي�شير عدد من النماذج الإقليم ّية �إلى �أن االمتداد الأخ�ضر �سي�ستم ّر في منطقة ال�ساحل وال�صحراء الجنوب ّية لكن
ٍ
نموذج و�آخر (بروك�س.)2004 ،
اختالفات بين
هذه التوقّعات تبقى م�صحوب ًة ب�شكوك ال ُي�ستهان بها ،ف�ض ًال ع ّما يظهر من
ٍ
عام حولَ �أن ارتفاع درجات الحرارة نتيجة
هناك درا�سات ،كدرا�سة �سترزبك و�آخرين ( )2001ت�شير �إلى �أنه مع وجود توافقٍ ٍّ
أي�ضا مزي ٌد من ال�شكوك حيال الوجهة التي
تغ ّير المناخ �سي�ؤ ّدي �إلى خ�سارة المزيد من الموارد المائ ّية ب�سبب التبخّ ر ،هناك � ً
ٍ
اختالفات وا�سعة في التك ّهنات
�ستنحو �إليها التغ ّيرات الم�ستقبل ّية في مواقع هطول الأمطار .هذه ال�شكوك مر ُّدها �إلى وجود
حول النماذج المناخ ّية لهطول الأمطار .يمكن ،انطال ًقا من هذه االعتباراتُ ،
و�صف الأخطار الأ�سا�س ّية التي تواجهها جيبوتي
وال�صومال وال�سودان ،على �صعيد تغ ُّير المناخ ،ب�أنها تغ ُّير ّية مناخ ّية مبا َل ٌغ فيها ،مع �شكوك �إ�ضاف ّية حول �سل�سل ٍة من المقايي�س
مزيدا من
الزمن ّية .كذلك ُيتوقّع �أن تواج َه بلدا ٌن في جنوب �شبه الجزيرة العرب ّية و�ض ًعا م�شاب ًها ،كاليمن الذي ُيتوقّع �أن ي�شهد ً
أي�ضا من ال�شكوك (كري�ستن�سن و�آخرون( .)2007 ،راجع ال�شكل  :2التغ ّيرات المرتقبة في نمط
الأمطار ،مع ن�سب ٍة ملحوظ ٍة � ً
هطول الأمطار وال�شكل  :3التغ ُّير المتوقَّع في درجات الحرارة انطال ًقا من �سيناريوهات مختلفة).
3.2

رية المناخ والحاالت الق�صوى
تغي ّ
ُّ

كذلك ُيتوقّع �أن يزيد تغ ّير المناخ من تواتر الحاالت المناخ ّية الق�صوى ِ
و�ش َّدتها ،وتال ًيا من الكوارث التي ترافق هذه الحاالت .وهذا
مزيدا من النا�س لأو�ضاع خطرة وي�ؤ ّدي �إلى � ٍ
أحداث مناخ ّية قا�سية كالقحط والفي�ضانات والأعا�صير والعوا�صف الغبار ّية
يع ّر�ض ً
والرمل ّية و�سواها (الهيئة الحكوم ّية الدول ّية المعن ّية بتغ ّير المناخ .)2007 ،حال ٌة كهذه يمكن �أن تفاقم مدى ال�ضعف المحيط
عوا�صف الغبار والفي�ضانات وتف�شّ ي
ونق�ص الموا ّد الغذائ ّية،
َ
بالمنطقة حيالَ الكوارث الطبيع ّية التي ت�شمل� ،إ�ضاف ًة �إلى القحط ِ
الأوبئة .ي�ش ّكل ازدياد تواتر ظاهرة �إل نينيو � ،El Niñoأي ارتفاع درجة حرارة �سطح البحر ( ،)SSTظاهر ًة مناخ ّية من �ش�أنها
رات في توزّع الأمطار و�إمكان التن ّب�ؤ بهطولها في
�أن تغ ِّير النمط المنتظم التّجاه الريح ،ومن المحتَمل �أن ترافق هذه الظاهرة تغ ّي ٌ
أفريقي ،ومع المزيد من هطول الأمطار الغزيرة بما يرافقها من مخاطر الفي�ضانات ال�سريعة ،وتغ ّي ٍ
رات في
منطقة ال�ساحل ال ّ
توزّع الأوبئة والأمرا�ض والح�شرات وانت�شارها ،كالجراد والمالريا وح ّمى ال�ضنك و�إمكان تغ ُّير هبوب العوا�صف الغبار ّية (راجع
الملحق  4عن الأحداث المناخ ّية الق�صوى).
ُ
كات
درجات حرار ٍة مرتفعة وتغ�شاها
•العوا�صف الغبار ّية :معظم المنطقة العرب ّية �صحراء تَع ُّمها
العوا�صف الغبار ّية وتح ّر ُ
ُ
الح ّت في التربة ،ذلك �أن الترب َة
الكثبان الرمل ّية ،وفي �ضوء االرتفاع المتوقَّع في درجات الحرارة ُيتوقّع �أن تزداد ن�سب ُة َ
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ّ

التغيات املرتقبة يف منط هطول الأمطار
ال�شكل :2
رّ

�سنويا يف درجات احلرارة،
التغي املتوقّ ع
التغي املتوقّ ع يف درجات احلرارة انطالقً ا من �سيناريوهات خمتلفة.
ال�شكل :3
ًّ
رُّ
رّ
كانون الأ ّول/دي�سمرب-كانون الثاين/يناير ،وحزيران/يونيو�-آب�/أغ�سط�س ،يف �أفريقيا من � 1999-1980إىل 2099-2080
ٍ
بيانات من ال�سيناريو .A1B
منوذجا بنا ًء على
متو�سطُ ها على 21
حم�سوبا
ً
ِّ
ً

الم�صدرIPCC AR4 (Christensen, 2007, p. 869( :

ُ
عوا�صف الرياح ،وهذه بدورها ُيتوقَّع �أن تزداد توات ًرا وا�شتدا ًدا� .أ ّما ُج�سيمات الأقذار
ي�صبح من ال�سهل �أن تح ّركها
المتف ّككة
ُ
بال�صحة .كذلك ُيتوقّع �أن يترك ازديا ُد
الدقيقة التي تثيرها الريح العا�صفة فت�ش ّكل م�صد ًرا لتلويث الهواء ومن َث َّم الإ�ضرار
ّ
حركة الكثبان الرمل ّية ت�أثي ًرا �سلب ًّيا في الموارد المائ ّية ،القليلة �أ�ص ًال ،في المنطقة .والمعروف �أن العوا�صف الغبار ّية من
أفريقي .وتع ّد منطقة ال�صحراء الأفريق ّية الكبرى الم�صد َر الأكبر للمعادن
ال�سمات ال�صحراو ّية الطاغية في بيئة ال�ساحل ال ّ
الغبار ّية المحمولة في الهواء .ي�شهد بع�ض بلدان المنطقة العرب ّية ِ
بع�ضها نها َر
عوا�ص َف غبار ّي ًة هوجا َء وكبيرة يمكن �أن يح ِّولَ ُ
المنطقة لي ًال �إذ يحجب نور ال�شم�س ك ّل ًّيا (كالخما�سين في م�صر وال َهبوب في ال�سودان) .في العامين  2007و � 2009شهدت
ورياحا في منتهى ال�ش ّدة �أ ّدت �إلى حوادث �سير و�أخَّ رت الرحالت الجو ّية وخدمات
مدينة الخرطوم في ال�سودان
َ
عوا�صف ً
الطيران (راجع �صورة العا�صفة الغبار ّية في الخرطوم ،تموز/يوليو .)2009
ُت َق َّدر ك ّم ّيات الغبار التي ت�ص ّدرها منطقة ال�ساحل–ال�صحراء الأفريق ّية الكبرى �سنو ًّيا بمليار طن بح�سب االتّفاق ّية الإطار ّية ب�ش�أن
تغ ّير المناخ ( .)2006ور َد في درا�سة دا�سغوبتا و�آخرين ( )2009حول الت�أثيرات المحتَم َلة لتزايد العوا�صف �أن ا�شتداد هذه
إجمالي الناتج المح ّل ّي لبلدان ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا قد
العوا�صف وتكرارها المتزايد �سوف ي�ؤ ّدي �إلى خ�سائر كبيرة في � ّ
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ٍ
م�سافات كبيرة ج ًّدا
أي�ضا �أن ينتقل عبر
ت�صل �إلى  12.7مليار دوالر .الغبار الذي تثيره العوا�صف في المنطقة المذكورة يمكن � ً
عاب ًرا �أفريقيا ال�شمال ّية ومناطق مجاورة و�صو ًال �إلى �أوروبا وغرب �آ�سيا وحتى الأميرك َيين (موالن و�آخرون.)1997 ،
•الجفاف والفي�ضانات :تزداد �أحداث الجفاف والفي�ضانات حج ًما وتوات ًرا مع ال�سنين .وفي حين �أن هناك �أكثر من دليل/
مرجع والعديد من الدا ّالت الم�ساف ّية لقيا�س مدى الجفاف ،ف�إن عد ًدا كبي ًرا من الدرا�سات يلج�أ �إلى الربط بين المجموع
ومتو�سط درجات الحرارة لت�شكيل مقيا�س ي�س ّمى م�ؤ�شّ ر بالمر لقيا�س ِح ّدة الجفاف .و ُيظهِ ر هذا
ال�شهري لك ّم ّية الأمطار
ّ
ّ
ال�شمالي منذ �أوا�سط خم�سينات القرن
وا�سع للجفاف في عدة مناطق من ن�صف الكرة
الم�ؤ�شّ ر �أن هناك ات ً
ّجاها �إلى انت�شا ٍر ٍ
ّ
أي�ضا في مناطقَ عديد ٍة من جنوب �أورا�سيا و�شمال �أفريقيا وكندا و�أال�سكا (.)IPC,2007b
وا�سع للجفاف � ً
الع�شرين مع انت�شا ٍر ٍ
خ�صو�صا
في الفترة الأخيرة �أخذت المنطقة العرب ّية ت�شهد �أحدا ًثا مناخ ّي ًة ق�صوى من هذا النوع �أكثر توات ًرا من ذي قبل،
ً
الجفاف والقحط ،والفي�ضانات المفاجئة والعوا�صف المتتالية .ولكن ق ّلما ُح ِّد َد ال�ضرر الناتج من هذه الأحداث المناخ ّية
الق�صوى .على العموم ف�إن التغايرات الجغراف ّية هي التي تح ّدد مدى تع ُّر�ض مخت ِلف �أجزاء المنطقة لهذا النوع من الأحداث
أفريقي ،مثل جيبوتي وال�صومال وال�سودان ،تعي�ش تحت التهديد
المناخ ّية الق�صوى .البلدان الواقعة في منطقة ال�ساحل ال ّ
الدائم للجفاف والقحط ب�سبب تقلُّب هطول الأمطار الم�صحوب بدرجات حرارة مرتفعة .تزايد فترات هطول الأمطار
متو�سط ك ّم ّيات
الغزيرة في المناطق
المتو�سطة خالل ال�سنوات الخم�سين الأخيرة – حتّى في الأماكن التي ال يتزايد فيها ّ
ّ
الأمطار – ُ
ير�سل �إ�شار ًة وا�ضحة �إلى � ّأن هناك تغ ّي ًرا في الحاالت المناخ ّية الق�صوى .لقد �شهِ َد بع�ض بلدان �أفريقيا ال�شمال ّية
ٍ
حاالت �أكثر جفافًا عند حدوث تغ ُّيرٍ في المناخ م�ستقب ًال (بروك�س،
(خ�صو�صا الجزائر والمغرب) ،التي ُيتوقّع �أن تواجه
ً
 .)2004كثي ٌر من الفي�ضانات الفجائ ّية خالل ال�سنوات الما�ضية خ ّل َف �أ�ضرا ًرا كبيرة في الطرق والمباني والج�سور وخطوط
ال�سكة الحديد و�سواها من الممتلكات كالمدار�س� .شهدت الجزائر في بع�ض الأحيان من العام � 2001أمطا ًرا غزير ًة كانت
ك ّم ّياتها في ب�ضع �ساعات توازي ما قد يهط ُل منها في �شهرٍ كامل ،وقد �أ ّدت هذه الحال ُة الق�صوى �إلى �سقوط � 751ضح ّية
وتركت �أ�ضرا ًرا ُق ِّدرت قيمتُها بثالثمئة مليون دوالر.
ٍ
في�ضانات مد ّمر ًة تركت خرا ًبا كبي ًرا في كثيرٍ من البنى التحت ّية و�أ ّدت �إلى خ�سائر ُق ِّدرت بت�سع ٍة وثمانين
كذلك المغرب �شهد
�شخ�صا ما بين قتيل ومفقود ف�ض ًال عن ع�شرات الجرحى و�أكثر من  400منزل انها َر �أو غمرته مياه الأمطار ،ومئات
ً
الهكتارات من الأرا�ضي الزراع ّية التي �أ�صيبت ب�أ�ضرا ٍر فادحة �أو ق�ضى عليها الخراب ك ّل ًّيا (م .الرائي .)2009 ،كذلك
ت�س َّببت في�ضانات  1998-1997المتع ّلقة بظاهرة �إل نينيو ،بح�سب التقارير ،بانت�شار الأوبئة في جيبوتي وال�صومال (برنامج
يفاقم تغ ُّي ُر المناخ من �ش ّدة الحاالت المناخ ّية الق�صوى ومن تَواتُرها بح�سب
الأمم المتّحدة للبيئة .)2006 ،من المتوقّع �أن َ
(الهيئة الحكوم ّية الدول ّية المعن ّية بتغ ّير المناخ.)2007a ،
أي�ضا ،ن�صي َبها من الحاالت المناخ ّية الق�صوى .فبع�ض النماذج التي
ُيتوقّع �أن تنال بلدان مجل�س التعاون
الخليجي ،هي � ً
ّ
ّجاها نحو تزايد هطول الأمطار في بع�ض الأجزاء ال�صحراو ّية
راجعتها الهيئة الحكوم ّية الدول ّية المعن ّية بتغ ّير المناخ َيتَوقَّع ات ً
(خ�صو�صا في �شبه الجزيرة العرب ّية – بما فيها ال�سعود ّية واليمن) ،ثم يمكن �أن ي� َأتي تزايد هطول الأمطار
من هذه المنطقة
ً
ٍ
بفي�ضانات مفاجئة بالغة
على �شكل حال ٍة مك ّثف ٍة وق�صير ِة الأمد ،ولكن �شديدة الوقع ،من الأمطار الغزيرة التي قد تت�س ّبب
ٍ
ظروف جيولوج ّي ٍة مع ّينة� .أ ّما النتيجة
الخطر ويمكن �أن يكون لها تداعيات �سلب ّية على تج ّدد مخزون المياه الجوف ّية تحت
ٍ
خ�صو�صا تلك
لحاالت من هذا النوع فيمكن �أن تكون على درجة كبيرة من ال�سلب ّية بالن�سبة �إلى بلدان منطقة الخليج،
النهائ ّية
ً
الدولي.)2007 ،
التي تواجه ،منذ زمن� ،أزْم َة ميا ٍه حا ّدةً ،كاليمن على �سبيل المثال (البنك
ّ
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العربية
تغي املناخ وت�أثريات التنمية الإن�سانية يف البلدان
ر�سم خارطة تهديدات رُّ
ّ

�صورة التقطتها الم�ؤ ّلفة (الخرطوم ،تموز/يوليو.)2009 ،

�-3أ

لتغير المناخ
القطاعية
الت�أثيرات
ّ
ُّ

• ُيتوقّع �أن تكون لتغ ُّير المناخ – بما ينطوي عليه من � ٍ
أثيرات
أبعاد متع ّددة (اجتماع ّية وبيئ ّية واقت�صاد ّية و�سيا�س ّية) – ت� ٌ
وتداعيات متع ّددة على مختلف الأ�صعدة والم�ستويات .ت�أثيراتُه في المنظومات البيئ ّية الطبيع ّية �سوف تنعك�س على الم�ستويات
االجتماع ّية-االقت�صاد ّية ،م�ؤ ِّثر ًة في �سبل رزق الب�شر ِ
ورفاههم� .إن للأو�ضاع المناخ ّية ال�سائدة في المنطقة العرب ّية وط�أ ًة
ُن�س َب الم�ؤ ّثرات الأ�سا�س ّية �إلى �سرعة ال َعطب التي
البيئي
ثقيل ًة وم�ؤ ّثرة حيالَ النظام
الطبيعي بمخت ِلف مك ّوناته .ويمكن �أن ت َ
ّ
ّ
خ�صائ�ص فيزيائ ّية-
تتّ�سم بها المنظومات البيئ ّية الطبيع ّية القاحلة ال�سائدة في المنطقة والتي من �صفاتها العا ّمة �أن لها
َ
كيميائ ّية دون ّية ،ك�ضعف الإفاقة (�أو التج ّدد) في موارد تربتها ،والتوافر المحدود ن�سب ًّيا في الموارد المائ ّية ال�سطح ّية
والجوف ّية.
الجغرافي �أكثر �صحارى العالم حرار ًة وهي غير �صالحة لإيواء معظم �أ�شكال الحياة.
�ضمن نطاقه
•ي�ض ُّم ال�شرق الأو�سط َ
ّ
و�صف العلماء �صور ًة وا�ضح َة المعالم للتغ ّيرات التي قد ي�أتي بها تغ ُّير المناخ والتي �سيطاولُ ت�أثي ُرها المنظومات البيئ ّية
وقد َ
حد �سواء ،ويتوقّع �أن تبقى الن�سبة العظمى من المنطقة �صحارى �شديدة الحرارة تحت � ّأي �سيناريو من
والمجتمعات على ٍّ
ال�سيناريوهات المتوقّعة لتغ ّير المناخ .وهذا التغ ُّير �سوف يلقي بثقله على المناطق الأكثر مالءم ًة لأ�شكال الحياة مثل حو�ض
المتو�سط� .أ�ضف �إلى ذلك �أن المراعي في منطقة ال�ساحل ،الأر���ض ن�صف القاحلة الممت ّدة عبر القارة
البحر الأبي�ض
ّ
الأفريق ّية �إلى جنوب ال�صحراء ،هي �أ�ص ًال �إلى انح�سار .وفي حين ت�شير النماذج المناخ ّية �إلى ٍ
تزايد في درجات الحرارة
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وتراجع التن ّوع البيولوجي
الحراري ،ف�إن ت�آكل الأر�ض
وتناق�ص في ك ّم ّيات الأمطار في هذه المنطقة بفعل االحتبا�س
ٍ
ّ
والت�صحر ُ
ّ
ت�سارعا و�سو ًءا.
�سوف تزداد
ً
أي�ضا �أن ي�ؤ ّد َي تغ ُّير المناخ �إلى تح ّر ٍ
كات �س ّكان ّية وا�سعة النطاق عبر المناطق �أو في داخلها (الجئون بيئ ّيون)،
•ومن المتوقّع � ً
الوطني لبلدان المنطقة.
االقت�صادي وتهديد الأمن
وهذا ما �سي�ؤ ّدي �إلى هجرة الأدمغة وانخفا�ض ن�سبة النم ّو
ّ
ّ
المائية
�-3أ 1.الموارد
ّ

•المياه العذبة من الموارد الأعلى قيم ًة والأق ّل تواف ًرا في العديد من بلدان المنطقة العرب ّية .ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�شحا
�أفريقيا من �أكثر المناطق �ضعفًا حيال ت�أثيرات تغ ّير المناخ في موار ِدها المائ ّية ،ذلك �أنها من بين المناطق الأكثر ًّ
بالمياه في العالم (الهيئة الحكوم ّية الدول ّية المعن ّية بتغ ّير المناخ .)2007 ،و ُي َع ُّد نق�ص الموارد المائ ّية في الوقت الراهن من
�أكبر الم�شكالت التي تواج ُهها منطقة ال�شرق الأو�سط �شمال �أفريقيا .يتوقّع �أن تزداد هذه الحال �سو ًءا وتفاق ًما متى �أ�ضيفت
أثيرت تغ ّير المناخ� ،أي تزايد الحرارة ومن َث َّم التبخّ ر .من �ش�أن الحاالت المناخ ّية الق�صوى من هذا القبيل �أن ت�شعل
�إليها ت� ُ
النزاعات في داخل البلدان المعن ّية كما في ما بينها .ومن ناحي ٍة �أخرى ،النق�ص في الموارد المائ ّية النظيفة الكافية م�شكل ٌة
خ�صو�صا في المناطق التي ُيتوقّع �أن تنخف�ض فيها
يواجهها العديد من المناطق في بلدان �أفريقيا جنوب ال�صحراء العرب ّية،
ً
ٍ
حاالت من النق�ص الحا ّد في مخزون المياه (الهيئة الحكوم ّية الدول ّية المعن ّية بتغ ّير
ن�سبة هطول الأمطار ،ما �سي�ؤ ّدي �إلى
المناخ.)2007 ،

إنمائي والمعن َون «مكافحة تغ ُّير
•بح�سب تقرير التنمية الب�شر ّية للعام  2008/2007ال�صادر عن برنامج الأمم المتّحدة ال ّ
�شحا بالماء في العالم.
المناخ :الت�ضامن
ّ
عالم منق�سم»ُ ،ع َّدت منطقة ال�شرق الأو�سط من بين المناطق الأكثر ًّ
الب�شري في ٍ
ت�شير التقديرات الحديثة للموارد المائ ّية في المنطقة �إلى �أن مجموع مخزون المياه الطبيع ّية المتوافر يبلغ  262.9مليار م،3
منها  226.5مليار م 3من المياه ال�سطح ّية و  36.3مليار م 3من المياه الجوف ّية �إ�ضاف ًة �إلى  11.87مليار م 3من المياه الجوف ّية
ٍ
تباينات كبيرة ج ًّدا بين ٍ
بلد و�آخر (�أباح�سين و�آخرون� .)2002 ،أكثر من ثالثة �أرباع مخزون المياه
غير القابلة للتج ّدد ،مع
أغرا�ض ب�شر ّية (راجع ال�شكل  :4مجموع اال�ستهالك من الموارد
في ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا هي الآن قيد اال�ستهالك ل ٍ
المائ ّية المتج ّددة في العام � .)2000إن �أ ّية ن�سبة مئو ّية من االنخفا�ض في ك ّم ّيات الأمطار في منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
الدولي.)2007 ،
�أفريقيا �سوف تعني في هذه الحال �أربع َة �أ�ضعا ِفها من النق�ص في المياه المتوافرة لال�ستهالك (البنك
ّ
•تنبئ ال�سيناريوهات الم�ستقبل ّية ٍ
بمزيد من النق�ص في ك ّم ّيات الأمطار ومن َث َّم بتعاظم ال�ضغط على الموارد المائ ّية .وبح�سب
المائي من حوالى  28.3مليار م 3في العام � 2000إلى  75.4مليار م 3في العام
رجح �أن يزيد العجز
بع�ض هذه التوقّعات ُي َّ
ّ
َ
عوامل مناخ ّية وغير مناخ ّية .التغ ُّير في قيمة المياه ال�سطح ّية يتوقّف على التغ ّيرات في درجات الحرارة
 2030وذلك نتيج َة
ارتفاعا بن�سبة  5درجات مئو ّية
وفي ن�سبة الأمطار ،ف�ض ًال عن المتغ ّيرات الأخرى .وبح�سب �سميث و�آخرين ،2000 ،ف�إن
ً
الثلجي من  170000كلم� 2إلى  33000كلم 2في مرتفعات الم�ستجمعات المائ ّية
في الحرارة �سوف يت�س ّبب بانح�سار الغطاء
ّ
لنهري دجلة والفرات .وهذا االنح�سار بدوره �سوف يت�س ّبب بانخفا�ض من�سوب دفق المياه وت�صريفها في النهرين .لقد
ارتفاعا بن�سبة درجتين �إلى  4درجات مئو ّية في الأردن �سوف
�أظهرت درا�سة و�ض َعها عبد اهلل والعمري في العام َّ � 2008أن
ً
يت�س ّبب بانخفا�ض من�سوب النهر الأزرق في هذا البلد بما بين  12في المئة و 40في المئة ،كما �أظه َر �سميث و�آخرون،2000 ،
ارتفاعا بن�سبة  5درجات مئو ّية �سوف ي�ؤ ّدي �إلى انخفا�ض من�سوب دفق الفرات وت�صريفه بن�سبة  40في المئة.
�أن
ً
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ّ

متو�سط ما يتوافر فيها من المياه للفرد الواحد
هناك  9بلدان من �أ�صل ً 14
بلدا في منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا َي ِق ُّل ّ
عن عتبة الندرة المائ ّية ،هذا في حين يتوقّع �أن ي�ؤ ّدي ارتفاع الحرارة �إلى �إلقاء ٍ
إ�ضافي على الموارد المائ ّية في بلدان
عبء � ّ
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا بقطع النظر ع ّما �إذا �شهدت ك ّم ّيات المطر في الم�ستقبل تغ ّي ًرا كبي ًرا �أم ال (هيوم و�آخرون،
 .)2000الموار ُد المائ ّية المتج ّددة في المنطقة ،التي كانت توازي  4000م 3للفرد الواحد �سنو ًّيا في العام  ،1950ت�ساوي الآن
ٍ
وانخفا�ض في مخزون
انخفا�ض في توافر المياه ال�سطح ّية،
ّجاهات �إلى
 1100م� 3سنو ًّيا .هناك بلدان في المنطقة تم فيها ر�ص ُد ات
ٍ
ٍ
التر�سمات
المياه الجوف ّية ،وتزايد تواتر �أحداث القحط والفي�ضانات (كما في المغرب خالل ال�سنوات الثالثين الأخيرة) .ت�شير ُّ
الم�ستقبل ّية �إلى �أن الموارد المائ ّية المتج ّددة للفرد الواحد �سوف تنخف�ض بن�سبة الن�صف بحيث ت�صل �إلى  550م 3للفرد الواحد
الدولي ( ،)2006راجع ال�شكل  :5ت�أثير تغ ّير المناخ في توافر المياه في ال�شرق الأو�سط و�شمال
في ال�سنة في العام ( 2050البنك
ّ
�أفريقيا في العام � .)2050أ ّما البلدان التي ُيتوقّع �أن تنخف�ض فيها ن�سبة الأمطار فهي :الأردن والأر�ض الفل�سطين ّية المحتلة ولبنان
إنمائي .)2007 ،ارتفاع درجات الحرارة والتغ ّيرات التي تطر�أ على �أنماط تدفّق المياه ال�سطح ّية
وم�صر (برنامج الأمم المتّحدة ال ّ
بلدان المنطقة.
�سوف ي�ؤ ِّثران في دفق مياه الأنهار التي تعتمد عليها ُ
من الوا�ضح �أنّه ال يمكن النظر �إلى �سيناريوهات تغ ّير المناخ بالن�سبة �إلى المياه في المنطقة العرب ّية بمعزلٍ عن عوامل �أخرى،
الري ،كل هذه العوامل ت�ش ّكل ً
�ضغطا
اني المت�سارع ،والتط ّور ال�صناعي ،واالمتداد
المدني والطلب المتزايد على مياه ّ
ّ
فالنم ّو ال�س ّك ّ
�إ�ضاف ًّيا على الموارد المائ ّية (راجع ال�شكل  :4مجموع اال�ستهالك من الموارد المائ ّية المتج ّددة في العام .)2000
املائية املتج ّددة يف العام 2000
ال�شكل  :4جمموع اال�ستهالك من املوارد
ّ

أطل�سي
المحيط ال
ّ

الهندي
المحيط
ّ

المتجددة
الن�سبة المئو ّية من مجموع مخزون المياه
ّ
عند بداية العام 2000
معلومات
غير متوافرة

ا�ستعمال
مفرط للماء

الم�صدر :برنامج الأمم المتّحدة للبيئة  /غريد �آريندال( 2007 ،بالإنجليز ّية)

Source: UNEP/GRID Arendal, 2007
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تغي املناخ يف توافر املياه يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف العام 2050
ال�شكل  :5ت�أثري رّ

�سينخف�ض تَوافُر المياه في منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
ن�سبة التغ ّير في المياه الجارية

يتو ّقع �أن ينخف�ض ان�سياب المياه ال�سطح ّية بن�سبة � 20إلى  30في المئة في معظم نواحي ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا مع حلول عام 2050

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

والغذائي
الزراعي
�-3أ 2.الأمن
ّ
ّ

ً
ارتباطا وثيقًا بتوافر الموارد المائ ّية ،وفي هذا الإطار ُيتوقَّع �أن ي�ؤ ِّثر تغ ّير المناخ في
الغذائي
الزراعي والأمن
•يرتبط الإنتاج
ّ
ّ
العالمي لن يكون لتغ ّير المناخ ت�أثي ٌر
والغذائي .على الم�ستوى
الزراعي
الغذائي من خالل وط�أته على �أنظمة الإنتاج
الأمن
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
تباينات كبيرة بين �إقليم و�آخر ،وبح�سب الهيئة الحكوم ّية الدول ّية المعن ّية
الزراعي المحتمل ،طب ًعا مع
كبير في مجمل الإنتاج
ّ
الزراعي المحت َمل بحلول ثمانينات هذا القرن �سوف يزداد في البلدان المتق ّدمة بن�سبة
بتغ ّير المناخ  ،2007ف�إن الإنتاج
ّ
 8في المئة ٍ
رئي�سي وهو �أن الموا�سم الزراع ّية �سوف ت�صبح �أطول� ،أ ّما في البلدان النامية فيمكن �أن يتراجع الإنتاج
ل�سبب
ّ
الزراعي بن�سبة  9في المئة ،عل ًما ب�أن بلدان �أفريقيا جنوب ال�صحراء وبلدان �أميركا الالتين ّية �ستكون هي الخا�سر الأكبر
ّ
الزراعي المحت َمل .)2080
إنمائي .)2007 ،راجع ال�شكل  :7التغ ّيرات في الإنتاج
ّ
(برنامج الأمم المتّحدة ال ّ
• ُت َع ُّد �أكثر ّية البلدان العرب ّية من بين بلدان العالم الأندر ما ًء ،وفي �أماكن كثيرة منها �أ�ص ًال طلب الماء يتجاوز التموين .ارتفاع
درجات الحرارة وانخفا�ض ن�سبة هطول الأمطار �سوف يخفّ�ضان دفقَ الأنهار والجدوال و ُيبطئان مع ّدل تَج ُّدد مخزون المياه
الجوف ّية بحيث ت�صبح المنطقة ب�أكملها �أكثر ً
خ�صو�صا في
قحطا وجفافًا .ول�سوف يكون لهذه التغ ّيرات �سل�سلة من الت�أثيرات،
ً
الغذائي.
الزراعي ومجا َل ِي الطاقة والأمن
المجال
ّ
ّ
•الأخطار الرئي�س ّية الناتجة من تغ ّير المناخ والتي ته ّدد منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا �سوف تكون بمعظمها مرتبط ًة
بالجفاف الطويل الأمد والقحط المرتبط بالتغ ّير ّية المناخ ّية .يكت�سي �إجهاد موارد المياه �أه ّم ّي ًة ق�صوى ،وكل نق�ص في
ارتفاعا ولو معتد ًال
الغذائي .وي�شير بع�ض التوقّعات الم�ستقبل ّية �إلى �أن
توافر المياه يمكن �أن تكون له وط�أ ٌة ثقيلة على الأمن
ً
ّ
في درجات الحرارة �سوف يكون له ت�أثي ٌر وا�س ُع النطاق في ن�سبة دفق المياه .وهذا ينطبق على نهري الفرات والأردن اللذين
قد ينخف�ض من�سو ُبهما بن�سبة  30في المئة للأ ّول و  80في المئة للثاني بحلول نهاية القرن.
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ّ

خ�صو�صا في المناطق التي تعتمد فيها الزراعة على الأمطار ،تق ّل ٍ
ّ�ساعا
•يتوقّع �أن ت�شهد المنتجات الزراع ّية،
بات تتزايد ات ً
ً
رت �إحدى الدرا�سات
متو�س ٍط �أدنى بكثيرٍ م ّما هو معروفَ .ق َّد ْ
مع الزمن ،ومن َّثم �أن تنتهي متالقي ًة على المدى الطويل عند ّ
الزراعي في المنطقة كك ّل �سوف ينخف�ض بن�سبة  21في المئة من حيث القيمة بحلول العام  ،2080مع
الحديثة �أن النتاج
ّ
الدولي( .)2007 ،راجع ال�شكل :6
ذرو ٍة في االنخفا�ض تبلغ  40في المئة تقري ًبا في بلدان كالجزائر والمغرب (البنك
ّ
الن�سبة المئو ّية للزيادة والنق�صان في الإنتاج المحت َمل للحبوب في المناطق المرو ّية بالأمطار بحلول العام .)2080
•بما �أن اقت�صادات بع�ض البلدان ،كجزر القمر وال�صومال وموريتانيا واليمن ال تزال قائم ًة على الزراعات الفرد ّية ،ف�إن �أ ّية
زياد ٍة في تواتر موا�سم الجفاف والقحط �أو الفي�ضانات يمكن �أن ت�ؤ ّدي �إلى انهيا ٍر في المحا�صيل الزراع ّية ومن َث َّم في الأمن
الغذائي ،م�ساهم ًة في �سوء التغذية والمجاعات .كذلك من �ش�أن القحط والفي�ضانات َع ْوق قدرة البلدان المعن ّية على ا�ستيراد
ّ
فترات من الجفاف الأكثر
ك ّم ّيات كافية من الموا ّد الغذائ ّية التي يحتاجها ال�س ّكان .في �شمال �شرق �أفريقيا يتوقّع �أن ت�ؤ ِّثر
ٌ
نق�ص ِ
خطرٍ في المياه
ِح ّد ًة والموا�سم الأق ّل مط ًرا حتى في �أنظمة الأنهار الكبرى ،كالنيل الأزرق في ال�سودان ،ما ي�ؤ ّدي �إلى ٍ
ٍ
بقطاع ِي الزراعة والثروة الحرج ّية على مدى المنطقة بكاملها (االتّفاق ّية الإطار ّية ب�ش�أن تغ ّير
تداعيات م�ض ّرة
ومن َث َّم �إلى
َ
المناخ.)2006 ،
•في الأماكن ال�شديدة االعتماد على الخ�شب م�صد ًرا للطاقة ،كال�سودان واليمن ،يمكن �أن يه ّدد تغ ّير المناخ تواف َر الوقود
تو�سع الأرا�ضي الزراع ّية على ح�ساب الغابات (اجتثاث الأح��راج) ،وقطع الأ�شجار لبيعها م�صد ًرا للدخل (عثمان
ب�سبب ّ
ال َع�شا .)2007 ،بح�سب ّ
ال�شمالي من
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتّحدة ( )1999يتوقّع لتغ ّير المناخ في �شبه الإقليم
ّ
ري.
الت�صحر �سو ًءا و�أن ُين ِق َ�ص
�أفريقيا ،القاحل حتى قبل تغ ّير المناخ� ،أن يزيد عمل ّية
ال�شج ّ
ً
تدريجا الغطا َء َ
ُّ
•يمكن تغ ّيرالمناخ �أن يفاقم النق�ص في �إنتاج ّية الزراعات المح ّل ّية و�أن يجعل من َث َّم �أ�سعار الموا ّد الغذائ ّية العالم ّية متق ّلب ًة
الغذائي� .إن تزايد الطلب على الموا ّد الغذائ ّية معطوفًا عليه تزايد
وغير م�ستقرة وبذلك يزيد من ت�سيي�س م�س�ألة الأمن
ّ
ال�س ّكان يمكن �أن يفاقم ال�ضغوط المح ّل ّية ويرفع من وتيرتها (االتّفاق ّية الإطار ّية ب�ش�أن تغ ُّير المناخ.)2006 ،
املروية بالأمطار بحلول العام 2080
املئوية للزيادة والنق�صان يف الإنتاج املح َتمل للحبوب يف املناطق
ال�شكل  :6الن�سبة
ّ
ّ

غير مع َّرف �أو غير مق َّدر

ملحوظة :توقُّعات المناخ قائمة
على �أ�سا�س نموذج هادلي
الم�صدر :برنامج الأمم المتّحدة للبيئة.2006 ،
Source: UNEP (2006).
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الزراعية املح َتملَة ( 2080كن�سب ٍة مئو ّي ٍة من �إمكانات )2000
تغيات املحا�صيل
ّ
ال�شكل  :7رّ
البلدان ال�صناع ّية
العالم
البلدان النامية
�آ�سيا
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
�أميركا الالتين ّية
�أفريقيا
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الم�صدر :كالين( 2007 ،بالإنجليز ّية).
ال�ساحليان
والحت
�-3أ 3 .ارتفاع م�ستوى �سطح البحر ،الإغراق
ّ
ّ

العالمي كان على
•�سبقَ للهيئة الحكوم ّية الدول ّية المعن ّية بتغ ّير المناخ �أن �أ�شارت �إلى �أن م�ستوى �سطح البحر على ال�صعيد
ّ
بمتو�سط  1.7ملم �سنو ًّيا ،ومع ا�ستمرار تزايد انبعاث غازات الدفيئة وما يرافق ذلك
وتير ٍة من االرتفاع خالل القرن الع�شرين ِّ
الحالي .معظم هذا االرتفاع
حراري يمكن �أن يرتفع م�ستوى �سطح البحر ما بين مترٍ وثالثة �أمتار خالل القرن
انحبا�س
من
ٍ
ّ
ّ
الحراري للمحيطات ،وفي حين � ّأن وط�أة هذا التغ ّير على الم�ساحات الأر�ض ّية
المتوقّع يمكن ر ُّده �إلى ذوبان الجليد والتم ّدد
ّ
لبلدان ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا �أدنى منها – مع ّد ًال – في البلدان النامية ( 0.25في المئة مقابل  0.31في المئة في
واحدا) حين تُقا�س بالمعايير االجتماع ّية واالقت�صاد ّية والبيئ ّية ،ف�إن الوط�أة على
حال بل َغ ارتفاع م�ستوى �سطح البحر مت ًرا ً
م�س
بلدان ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا قد تكون �أعلى ن�سب ًّيا .ت�أثير ارتفاع م�ستوى �سطح البحر بن�سبة مترٍ واحد �سوف َي ُّ
العالمي ،و  1.49في المئة من
 3.2في المئة من �س ّكان ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا مقابل  1.28في المئة على ال�صعيد
ّ
إجمالي الناتج المح ّل ّي للمنطقة مقابل  1.30في المئة عالم ًّيا ،و  1.94في المئة من �س ّكان المدن مقابل  1.02عالم ًّيا ،و 3.2
� ّ
في المئة من �أرا�ضيها المبت ّلة وم�ستنقعاتها مقابل  1.86في المئة عالم ًّيا (دا�سغوبتا و�آخرون.)2007 ،
•يمكن �أن ي�ؤ ّد َي ارتفاع م�ستوى �سطح المحيط و�سطح البحر �إلى �إغراق مناطقَ �ساحل ّية مترامية من المنطقة العرب ّية ،ون�شير
تحديدا �إلى الدولتين الجزر ّيتين ،البحرين وجزر القمر ،المع َّر�ضتين بن�سبة عالية للإغراق .كذلك يمكن �أن ي�ؤ ّد َي
هنا
ً
أنواع حيو ّية ذات
ارتفاع م�ستوى �سطح البحر �إلى انخفا�ض م�ستوى الإنتاج ّية �أو فقدانها ،وت�س ّلل المياه المالحة ،وفقدان � ٍ
قيمة ،وتمليح مخزون المياه الجوف ّية ،ف�ض ًال عن تهجير ال�س ّكان .في بلدان الخليج قد ي�ؤ ّدي ارتفاع م�ستوى �سطح البحر �إلى
خا�صة الجزر الم�صطنعةُ .يحتمل �أن تفقد البحرين ما قد ي�صل �إلى  15كلم من �ساحلها،
اختفاء الجزر الطبيع ّية ،وب�صور ٍة ّ
�أي ما يعادل  11في المئة تقري ًبا من م�ساحتها الأر�ض ّية ،في حال ارتفع م�ستوى �سطح البحر بن�سبة ن�صف متر �إذا لم ُتتّخذ
الإجراءات الالزمة لحماية الجزيرة (الجنيد و�آخرون).
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الحيوي
تراج ُع الأرا�ضي ال�صالحة للزراعة فيت�ض ّرر التن ّوع
ّ
•�إ�ضاف ًة �إلى كل ذلك �سوف تزيد ملوح ُة المياه الجوف ّية ،ويتزايد ُ
يت في �ضوء عدة �سيناريوهات لتغ ّير المناخ �أن ال�سيناريو الأدنى الرتفاع
على الياب�سة وفي الخليج .ك�شفت در�ساة تقويم ّية ُ�أجرِ ْ
م�ستوى �سطح البحر وهو ن�صف متر قد ي�ؤ ّدي �إلى �إغراق ما يقارب  11في المئة من مجموع م�ساحة البحرين بحلول العام
( 2100الجنيد و�آخرون.)2007 ،
•في المناطق المدن ّية من �شمال �أفريقيا تنبئ التقديرات ب�أن ما بين  6ماليين و  25مليون �شخ�ص �سوف يتع ّر�ضون للفي�ضانات
راوح ارتفا ُع درجات الحرارة ما بين درجة وثالث درجات مئو ّية� .أ ّما ارتفا ُع م�ستوى �سطح البحر في�ش ّكل
ال�ساحل ّية في حال َ
خا�ص على
خط ًرا على االمتدادات ال�ساحل ّية المنخف�ضة في الكويت وقطر وليبيا وتون�س والإمارات العرب ّية المتّحدة ،وب�شكلٍ ٍّ
الإ�سكندر ّية ،المدينة الثانية في م�صر من حيث الحجم بعد القاهرة .ما يقارب  45في المئة من �س ّكان الإ�سكندر ّية في
أر�ض �سوف تغمرها المياه عندما يح�صل ما هو متوقَّع من ارتفاع من�سوب �سطح البحر ،فالمياه
الوقت الراهن يعي�شون على � ٍ
�سوف تغمر ما يق َّدر بـِ  1.3في المئة من �شواطئها ،و  26في المئة من مناطقها ال�سكن ّية ،وما يقارب ن�صف مج َّمعات المدينة
ال�صناع ّية .كذلك �سوف يخ�سر نحو  17في المئة من العاملين في القطاع ال�سياحي وظائفهم ب�سبب ارتفاع م�ستوى �سطح
البحر (الجنيد و�آخرون.)2007 ،
تهديدا
•الم�ستوى المنخف�ض ج ًّدا للأرا�ضي الزراع ّية في منطقة دلتا النيل في م�صر يجعل من ارتفاع م�ستوى �سطح البحر
ً
عر�ضه  50كلم على طول النهر
أر�ضي الذي يبلغ ُ
َ
حا�سم الو�ضوح بالن�سبة �إلى م�صر ،ذلك �أن الق�سم الأكبر من هذا القطاع ال ّ
ٍ
عر�ضه ما بين
ارتفاعه عن �سطح البحر  2م وال يحميه من الفي�ضانات �سوى
ال يتجاوز
يراوح ُ
ُ
�شريط من الرمال ال�ساحل ّية ُ
الحت يطرح م�شكل ًة في منتهى الج ّد ّية باعتباره ي�ش ّكل حماي ًة حيو ّية
 1كلم و  10كلم� .إن ما ي�صيب هذا ال�شريط
الرملي من ِّ
ّ
للبحيرات ال�ساحل ّية والأرا�ضي الزراع ّية الم�ست�صلحة ذات االرتفاعات المنخف�ضة .تم ّثل وط�أ ُة هذا الخطر ،في حال حدوثه،
الحت في نوع ّية
يتم �صيدها في م�صر ي�أتي من تلك البحيرات .كذلك يمكن �أن ي�ؤ ِّثر ّ
عب ًئا كبي ًرا لأن ثلث ك ّم ّيات الأ�سماك التي ّ
الماء وفي �إنتاج ّية الأرا�ضي الزراع ّية.1
•البنى التحت ّية ،والطرق ،والمرافق ال�سياح ّية الترفيه ّية على ال�شواطئ �ستتع ّر�ض للخطر ،وتتلوث المياه الجوف ّية الأ�سا�س ّية بالملح
(برنامج الأمم المتّحدة للبيئة .)2004 ،بنا ًء على «الحال البيئ ّية لمدن العالم» ال�صادر عن الأمم المتّحدة 2009/2008
ت�شمل المدن ال�ساحل ّية التي يمكن �أن تت�أ ّثر �إلى درج ٍة حا ّد ٍة وكبير ٍة بحلول العام  2070ج ّراء ارتفاع م�ستوى �سطح البحر ك ًّال
من الإ�سكندر ّية (م�صر) وتون�س العا�صمة والجزائر العا�صمة وجيبوتي العا�صمة والدار البي�ضاء (المغرب).
�-3أ 4 .النزاعات وانعدام �أمن الإن�سان

•�ألْقت الهيئة الحكوم ّية الدول ّية المعن ّية بتغ ّير المناخ في تقريرها الأخير �ضو ًءا كا�شفًا على ت�أثيرات الهجرة الداخل ّية وعبر
ٍ
�ضغوط و�أعباء ،وعلى الوط�أة القا�سية لمثل هذه
الحدود من حيث كو ُنها �إجرا ًء بمثاب ِة الر ّد على ما يتر ُكه تغ ُّير المناخ من
الحيوي (الهيئة الحكوم ّية الدول ّية
الهجرة �أي ا�شتداد النزاعات وتفاقمها ،وال�ضغط على الموارد الطبيع ّية ،وفقدان التن ّوع
ّ
المعن ّية بتغ ّير المناخ.)2007 ،

1
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بع�ض م�صادر المياه ،وهي
•هناك قلق متزايد حول �إمكان الح�صول على المياه،
خ�صو�صا حيث يت�شارك َبلدان �أو �أكثر َ
ً
وردت
الحالة التي تنطبق على  65في المئة من �أحوا�ض الأن ُهر في المنطقة العرب ّية .في درا�سة �سترزبك و�آخرين (ْ )2001
�سيناريوهات �أكثر جفافًا بالن�سبة �إلى َدفق مجرى النيل حيث راوحت ت�سع ُة �سيناريوهات حديثة بين عدم حدوث � ّأي تغ ّير
و�إمكان حدوث انخفا�ض في ن�سبة الدفق قد يبلغ  40في المئة بحلول العام  .2050نتائج الدرا�سات التي و�ضعها كونواي
أ�سا�سا �إلى تق ّلبات ن�سبة هطول الأمطار
( )2005تركّز على �أه ّم ّية التغ ّير ّية الطبيع ّية لإم��دادات مياه النيل وهي عائدة � ً
نموذجا لع�شرينات هذا القرن مع
على المرتفعات الإثيبوب ّية .هذا الأمر ي�شير �إلى �أنه في حين �أن نتائج الدفق التي اتُّخذت
ً
تغ ُّير المناخ تقع �ضمن التغ ّير ّية الع�شر ّية (بين ٍ
عقد والذي يليه) ،ف� ّإن عمل ّيات الر�صد الراهنة تظهر تغ ّي ًرا حقيق ًّيا ،ولي�س
انخفا�ضا في دفق مياههما ي�صل �إلى
فقط خالل التق ّلبات الدور ّية .وعلى هذا المنوال �سوف ي�شه ُد نهرا الفرات ودجلة
ً
ما بين  30و  50في المئة (لجنة الأمم المتّحدة االقت�صاد ّية واالجتماع ّية لغرب �آ�سيا – �إ�سكوا� .)2008 ،أ ّما كون�ستمان
متو�سط ن�سبة الأمطار ال�سنو ّية في الحو�ض الأعلى لنهر
و�آخرون ( )2007فقد توقّعوا
ً
انخفا�ضا بن�سبة  25في المئة في ّ
نق�ص كبير في ن�سبة تج ّدد المياه
الأردن،
وانخفا�ضا بن�سبة  23في المئة من مجموع َم َدد النهر عند م�ص ّبه ،هذا ف�ض ًال عن ٍ
ً
الجوف ّية.
ِ
م�ضاعفًا للتهديد» بحيث يزيد
�سيا�سي وتو ّت ًرا ،يمكن �أن ي�ش ّكل تغ ّير المناخ «عام ًال
•في المناطق التي تعاني عدم ا�ستقرا ٍر
ّ
المعني من جهة ،وبينه وبين البلدان التي ت�شاركه الموارد المائ ّية
م�شكل َة ُندرة المياه تفاق ًما وكذلك التوتّر داخل البلد
ّ
والجغرافيا والحدود ال�سيا�س ّية من جهة �أخرى .على �سبيل المثال من الممكن �أن يزيد تغ ّير المناخ التو ّت َر ويع ّمق النزاع بين
الأر�ض الفل�سطين ّية المحتلة و�إ�سرائيل ( .)Tropp, H., Jagerskog A., 2006مع ما هو متوقّع من تغ ّير المناخ �سي�صبح
احترام ترتيبات ال�شراكة في الموارد المائ ّية بين البلدان المعن ّية وتقا�سم هذه الموارد �أكث َر �صعوب ًة على
أ�صعب �سيا�س ًّيا
ُ
� َ
ال�صعيد ال�سيا�سي (جمع ّية �أ�صدقاء الأر�ض  -ال�شرق الأو�سط.)2007 ،
•ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وكذلك �أفريقيا جنوب ال�صحراء منطقتان حاميتان بالن�سبة �إلى العديد من النزاعات في
ٍ
ٍ
وحروب �أهل ّية .هذا النوع من ال�صراع هو من بين الأ�سباب
نزاعات
العالم .فندرة المياه والموا ّد الغذائ ّية كانت دائ ًما مثار
وخ�صو�صا منها انح�سار المدد
الرئي�سة التي تقف وراء الهجرة الجماع ّية والتهجير الداخلي .كذلك ال يمكن ال�ضغوط البيئ ّية
ً
المائي �إال �أن تزيد العداوات القائمة في المنطقة تفاق ًما .بح�سب وارن و�آخرين (� )2006سي�ضاف ما بين  80و  100مليون
ّ
نق�صا في الموارد المائ ّية تحديده �أق ّل من  1000م/3للفرد�/سنو ًّيا
يعانون
الذين
إلى
�
2025
و
1995
العامين
بين
إن�سان
�
ً
(راجع ال�شكل  :6ت�أثيرات تغ ّير المناخ في توافر المياه في ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا في العام  .)2080ال�ضغط الناتج
من ق ّلة الماء يجعل التناف�س على الح�صول عليه �أ�ش َّد ِح ّد ًة في كل القطاعات والمواقع الجغراف ّية ،ويزيد من ِع ْب ِء ال�ضغط
ا�ستخراجها حتى في الوقت الراهن وفي معظم المناطق بن�سب ٍة تتجاوز التج ّدد المحتَمل في
على المياه الجوف ّية التي يتم
ُ
ٌ
مرتبط في العديد من المناطق بالنزاعات والخالفات ال�سيا�س ّية
مكامن المياه الجوف ّية .هذا ال�ضغط حول ا�ستهالك المياه
الوطني والإقليمي (عثمان ال َع�شا.)2008 ،
على الم�ستويين
ّ
خ�صو�صا
• ُيتوفع �أن ي�شت َّد وق ُع الهجرة في مخت ِلف �أقاليم �أفريقيا جنوب ال�صحراء ،كما ُيتوقّع تزاي ُد عدد الالجئين البيئ ّيين،
ً
ُ
انحراف �أنماط هطول الأمطار واتّ�سا ُع رقعة
�أولئك المع ّر�ضين لل�صدمات المناخ ّية� ،إ�ضاف ًة �إلى الجئي الحروب� .أ ّم��ا
الت�صحر وانح�سا ُر الإنتاج ّية الزراع ّية فمن �ش�أنها جمي ًعا �أن تزعز َع م�صادر الرزق الريف ّية و�أن تزيد مجاالت الح�صول على
ّ
فر�ص العمل في المناطق الريف ّية �سو ًءا ،ومن َث َّم �أن تُ�س ِّر َع حركة الهجرة �إلى المناطق المدن ّية .يمكن هذا المنحى �أن يلقي
مزيدا من ال�ضغط على �أنظمة الخدمات في المدن و�أن ي�ؤ ّدي �إلى تزايد م�شاعر الكره حيال الالجئين الذين كانوا موجودين
ً
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ٍ
نزاعات ال �ضمن البلدان
من قبل .ومن �ش�أن ال�ضغوط البيئ ّية ،كتناق�ص الموا ّد الغذائ ّية والموارد المائ ّية� ،أن ت�ؤ ّد َي �إلى ن�شوب
أمواج من الالجئين البيئ ّيين ب�أعداد
المعن ّية وح�سب ،بل في ما وراء حدود تلك البلدان � ً
أي�ضا ،بحيث تطلق العنان لهجرة � ٍ
كبير ٍة ج ًّدا (عثمان ال َع�شا.)2008 ،
•يمكن �أن ي�شعل الجفاف والقحط و�سواهما من ال�صدمات المتع ّلقة بالمناخ فتيل النزاعات و�أعمالِ العنف كما حدث بالفعل
في بع�ض مناطق �أفريقيا كال�سودان على �سبيل المثال� .أ�ضف �إلى ذلك �أن ق ّلة الموارد الناتجة من تق ّلبات المناخ يمكن �أن
ت� ّؤجج التوتّرات في المناطق التي رزحت وال تزال تحت وط�أة النزاعات مع احتمال ت�صعيد عمل ّيات العنف واال�ضطراب
ال�سيا�سي حتى �إلى ما يتجاوز حدود المنطقة المعن ّية .هذا �أم ٌر غاية في الدقة والح�سا�س ّية نظ ًرا �إلى كون ما يقارب  80في
المئة من الموارد المائ ّية ال�سطح ّية و  66في المئة من مجموع الموارد المائ ّية في المنطقة العرب ّية هي ميا ٌه م�شتركة (الجنيد
و�آخرون.)2007 ،
الب�شرية
�-3أ 5.ال�ص ّحة
ّ

بلد و�آخر بحيث تعك�س الحالة البيئ ّية واالجتماع ّية-االقت�صاد ّية ٍّ
ال�صحة الب�شر ّية في المنطقة بين ٍ
لكل من هذه
•تتفاوت �أو�ضاع
ّ
البلدان .بع�ض البلدان التي ينت�شر فيها الفقر يعاني مع ّد ٍ
الت مرتفع ًة من وفيات الأطفال كما يعاني ق�صر العمر المتوقّع عند
يرجح �إن تكون ت�أثيرات تغ ّير المناخ – مثل �ضغط الح ّر وتزايد الأمرا�ض المعدية التي تنقلها الح�شرات (كالمالريا)
الوالدةّ .
ل�صحة ال�س ّكان .تتوقّع النماذج المناخ ّية �أن ترتفع الحرارة في المنطقة بن�سبة
والأمرا�ض المنقولة عبر المياه – م�ؤذي ًة ّ
تُراوح بين درج ٍة مئو ّية ودرجتين بحلول الفترة  2050-2030مع توقّع االرتفاع الأكبر خالل ف�صل ال�صيف .وبما �أن درجات
ارتفاعا ولو محدو ًدا في الحرارة يمكن �أن يترك وط�أ ًة
الحرارة الق�صوى قد بد�أت بالظهور في منطقة ال�شرق الأو�سط ف�إن
ً
و�صحتهم .كما يتوقّع �أن ترتفع ن�سبة الوفيات ب�سبب ارتفاع درجات الحرارة .تتفاوت التوقّعات
ثقيل ًة على م�صادر رزق الب�شر ّ
نموذج و�آخر وبين ٍ
جزء من المنطقة و�آخر� ،أ ّما االنخفا�ض في توافر المياه وفي �إنتاج
بالن�سبة �إلى هطول الأمطار بين
ٍ
ال�صح ّية (الهيئة الحكوم ّية الدول ّية المعن ّية بتغ ّير المناخ،
الغذاء ف�سوف ي�ؤ ّدي �إلى م�شكالت غذائ ّية و�أخرى تتع ّلق بالنظافة
ّ
.)2007
يو�سع المناخ الأكثر ح ًّرا مدى حامالت المالريا ،والح ّمى ال�صفراء ،وح ّمى ال�ضنك و�سواها من الأمرا�ض المعدية،
•يمكن �أن ِّ
خ�صو�صا في بلدان �أفريقيا جنوب ال�صحراء وال�شرق
ال�صح ّية القو ّية في بع�ض البلدان،
ومن هنا ف�إن غياب البنى التحت ّية
ً
ّ
الجغرافي
الأو�سط و�شمال �أفريقيا� ،سيجعلها �أكثر تع ّر ً�ضا للزيادة المتوقّعة في طول فترة انت�شار الوباء واتّ�ساع المدى
ّ
للأمرا�ض المعدية المذكورة .ح ّمى وادي الخ�شف التي ت�صيب الب�شر والما�شية لها عالقة وثيقة بهطول الأمطار الغزيرة،
وقد �شهد العام  1997موج ًة من هذه الح ّمى انت�شرت مع حدوث ظاهرة �إل نينيو ،وقد ح�صدت ما يقارب  80في المئة من
الما�شية في ال�صومال و�شمال كينيا .ي�ضاف �إلى ذلك �أن موجات الح ّر ،وتزايد «مفعول الجزيرة الحرار ّية» ،و ُندرة الموارد
عموما �إلى زياد ٍة
رجح �أن ت�ؤ ّد َي ً
أر�ضي للأوزون ،هذه ك ّلها ُي َّ
المائ ّية ،وتدنّي نوع ّية المياه ،وتزايد نوع ّية الهواء �سو ًءا ،والتك ّون ال ّ
تراجع في الأو�ضاع الحيات ّية.
أعم �إلى
�شاملة لتدهور �أو�ضاع
ٍ
ال�صحة العا ّمة ،وبدرجة � ّ
ّ
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الب�شرية
�-3أ 6.تداعيات على التنمية
ّ

• ُيتوقّع لتغ ُّير المناخ ،بفعل ت�أثيراته المتع ّددة وما لها من وط�أ ٍة� ،أن ي�ؤ ّث َر �سل ًبا في الركائز الأ�سا�س ّية الثالث للتنمية الم�ستدامة:
البيئ ّية ،واالقت�صاد ّية واالجتماع ّية� .أكثر من ذلك ،يه ّدد تغ ّير المناخ قدرة المنطقة على تحقيق الأهداف الإنمائ ّية للألف ّية
ف�ض ًال عن � ٍ
خ�صو�صا الح ّد من الفقر ،والم�ساواة بين الجن�سين واال�ستدامة البيئ ّية .يتط ّلب تحقيق
أهداف �إنمائ ّي ٍة �أخرى،
ً
مزيدا من الجهود الم�شتركة والمت�ضافرة لمعالجة التداعيات المقلقة الناتجة من تغ ّير المناخ ،ولحماية
اال�ستدامة البيئ ّية ً
خ�صو�صا الطاقة ،والمياه ،والتربة ،ولتنويع االقت�صادات.
الموارد الطبيع ّية والمحافظة عليها،
ً
•هناك تباينات �إقليم ّية ،كما داخل البلد الواحد ،في ما يتع ّلق بما ُيح َر ُز من تق ّدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائ ّية للألف ّية .ففيما
موقع مريح ن�سب ًّيا في �سعيها
بلدان مجل�س التعاون
الخليجي ذات المداخيل المرتفعة والمعتمدة على عائدات نفطها َهي في ٍ
ّ
المتو�سط والقائم اقت�صا ُدها
�إلى تحقيق تلك الأهداف ،تتفاوت �إمكانات معظم البلدان الأخرى ذات الدخل المنخف�ض �أو
ّ
على الزراعة في �أفريقيا جنوب ال�صحراء وال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا حيالَ تحقيق كل هدف من الأهداف الإنمائ ّية
أو�ضاع نابعة من خ�صو�ص ّية ِّ
المرجح � ّأن البلدان العرب ّية الأق ّل
كل بلد .بح�سب الأمم المتّحدة ،2005 ،من
للألف ّية ،تب ًعا ل ٍ
ّ
نم ًّوا (جزر القمر وجيبوتي وال�سودان وال�صومال واليمن)� ،إ�ضاف ًة �إلى العراق والأر�ض الفل�سطين ّية المحتلة ،لن تُحرِ َز �سوى
تق ّد ٍم محدود على �صعيد تحقيق الأهداف الإنمائ ّية للألف ّية .وال�سبب �أن تغ ّير المناخ �سيترك وط�أتَه على الموارد الزراع ّية
والطبيع ّية ُملحقًا �ضر ًرا بالقطاعات االقت�صاد ّية اال�ستراتيج ّية كما يمكن �أن ُي�ض ِّيقَ على المجتمعات الريف ّية مجاالت تح�صيل
الدخل �أو تح�سين ظروفها المعي�ش ّية .ي�ضاف �إلى ذلك �أن التغ ّيرات التي �ستطر�أ على درجات الحرارة ون�سبة هطول الأمطار،
والحاالت المناخ ّية الق�صوى كالجفاف والقحط والفي�ضانات والعوا�صف الرمل ّية ،يمكن �أن تت�س ّبب ب�أ�ضرار ت�صيب البنية
التحت ّية ال�ضرور ّية لعمل ّية التنمية.
أق�سام �سابقة من هذا التقرير� ،إن ما ُيتوقّع من ندرة الماء ب�سبب المناخ في المنطقة العرب ّية يمكن �أن ي�ؤ ّثر
•كما ذكرنا في � ٍ
ُ
عوامل حا�سم ٌة
وال�صحة ،وكلها
وخ�صو�صا منها الزراعة والطاقة
�سل ًبا في عمل ّية التنمية بالن�سبة �إلى مخت ِلف القطاعات
ً
ّ
في التنمية الم�ستدامة في المنطقة .في درا�س ٍة �أو َكل ْتها الحكومة البريطان ّية في العام � 2006إلى ال�سير نيكوال �شترن ،كبير
الدولي �سابقًا ،ور َد �أن من المق َّدر �أن ترتفع الكلفة االقت�صاد ّية المترتّبة على تَغ ُّير المناخ على الم�ستوى
اقت�صاد ّيي البنك
ّ
العالمي في حال لم ُتتّخذ الإجراءات ال�ضرور ّية
إجمالي الناتج المح ّل ّي
ّ
العالمي �إلى ما بين  5في المئة و  20في المئة من � ّ
ّ
النهائي لتراجع الإنتاج ّية الزراع ّية ،وارتفاع م�ستوى �سطح البحر ،وتزايد تَواتُرِ الكوارث
للح ّد من هذه الكلفة .قد يكون الت�أثير
ُّ
االقت�صادي وزياد َة انت�شار الفقر في كل �أرجاء المنطقة.
الت�صحر ،هو ت�ضييقَ المجال �أمام النم ّو
الطبيع ّية ،وت�سارع عمل ّية
ّ
ُّ
•من بين م�ؤ�شّ رات م�ستوى التنمية في البلدان العرب ّية الن�سب ُة المئو ّية من ال�س ّكان التي تعي�ش تحت َّ
خط ِي الفقر بمع ّدل دوالر
إجمالي الناتج المح ّل ّي للفرد حوالى دوالر واحد في اليوم،
في اليوم ودوالرين في اليوم .في خم�س ٍة من بلدان المنطقة يبلغ � ّ
بينما يبلغ عدد الذين يعي�شون تحت ِّ
خط فقر الدوالرين في اليوم  80مليون �إن�سان �أو  30في المئة من مجموع عدد ال�س ّكان
إنمائي .)2003 ،ت�شير هذه الأرقام بو�ضوح �إلى تباين م�ستويات التنمية و�أو�ضاع الفقر في بلدان
(برنامج الأمم المتّحدة ال ّ
المنطقة العرب ّية .يراوح دليل التنمية الب�شر ّية في بلدان المنطقة ما بين ( 0.482اليمن) و ( 0.843البحرين) مقارن ًة
مناخي عدد الذين يعي�شون تحت ِّ
خط
بدافع
إجمالي الناتج المح ّل ّي ٍ
ِّ
ّ
بمتو�سط يبلغ  0.651للدول العرب ّية � .سيزيد انخفا�ض � ّ
2
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العربية
تغي املناخ وت�أثريات التنمية الإن�سانية يف البلدان
ر�سم خارطة تهديدات رُّ
ّ

فقر الدوالرين في اليوم بحلول العام  .2100تغ ّير المناخ يمكن �أن َيعوق تنمية ال�صناعة ال�سياح ّية ٍ
بعدد من ال�س ُبل :فمرجان
البحر الأحمر يب َي ّ�ض� ،أ ّما م�ستوى المياه في البحر الم ْيت ،وهو من المواقع ال�سياح ّية المه ّمة ،فهو في �صدد االنخفا�ض بمع ّدل
مترٍ في ال�سنة نتيج ًة للتبخّ ر وانخفا�ض ن�سبة الأمطار.
جنو�سية
�-3أ 7 .اعتبارات
ّ

أ�سا�سي للأهداف الإنمائ ّية الثمانية للألف ّية حيث ُع ّدت الم�ساواة بين الجن�سين جز ًءا ال يتج ّز�أ من
•تمكين الن�ساء مق ِّو ٌم � ّ
التنمية الم�ستدامة ،ومن المتوقّع �أن ي�ؤ ّد َي تغ ّير المناخ �إلى َع ْوق الجهود الرامية �إلى تحقيق الأهداف الإنمائ ّية للألف ّية
وذلك من خالل ما يتركه من وط�أ ٍة على مخت ِلف القطاعات االقت�صاد ّية واالجتماع ّية .تغ ُّير ّية المناخ كانت قد �أخذت تت�س ّبب
تن�صفهن القيود االجتماع ّية-
ال�ضعفاء حيالها �ضعفًا ،بمن فيهم الن�ساء .وال
ب�أ�ضرار ال يمكن التك ّهن بها من �ش�أنها �أن تزيد ّ
ّ
االقت�صاد ّية والثقاف ّية الراهنة .بنا ًء على معلومات ّ
لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتّحدة ،2005 ،ت�ؤ ّدي الن�ساء في
أنهن يتح ّملن الم�س�ؤول ّية
الحيواني
�أفريقيا جنوب ال�صحراء وال�شرق الأدنى دو ًرا كبي ًرا في �أعمال الإنتاج
المنزلي حيث يبدو � ّ
ّ
ّ
الأولى في تربية الحيوانات ال�صغيرة والمجت ّرة �إ�ضاف ًة �إلى االهتمام ب�أجهزة الحيوانات الكبيرة ،والرعي ،وتوفير الماء
وحلْب الحيوانات .وفي البلدان العرب ّية ،ال�س ّيما �أق ّلها نم ًّوا ،تعاني الن�ساء �أ�ص ًال
وال َع َلف ،وتنظيف المعالف والإ�سطبالتَ ،
مع ّد ٍ
متو�سط مع ّدل وفيات الأ ّمهات
الت مرتفع ًة من التع ّر�ض للمر�ض والموت المرتبطين بالح ْمل والوظائف التنا�سل ّية� .إن ّ
في البلدان العرب ّية يقارب  270وفا ًة مقابل كل مئة �ألف والد ٍة ح ّية ،وهذا الرقم يرتفع �إلى  1000وفاة في البلدان العرب ّية
الأكثر فق ًرا (ال�صومال وموريتانيا) في حين �أنه ينخف�ض �إلى  7وفيات مقابل كل مئة �ألف والدة ح ّية في قطر (برنامج الأمم
ال�ضعيفات ،ما
مزيدا من ال�ضغوط على الن�ساء ّ
إنمائي .)2006 ،يمكن الأعباء المت�أتّية من تغ ّير المناخ �أن تلقي ً
المتّحدة ال ّ
ٍ
ٍ
أمرا�ض ِ
بدرجات عالية من الرطوبة في منطقة
خطرة .وقد تتزايد موجات الح ّر الم�صحوبة
لهن
�صح ّية و� ٍ
يت�س ّبب ّ
بم�شكالت ّ
الخليج فت�ؤ ّدي �إلى ارتفاع ن�سبة التع ّر�ض للأمرا�ض الناتجة من ارتفاع درجات الحرارة.
هن،
هن عاد ًة �آخر َمن يهاجر عندما
ي�ضرب الجفاف والقحط � َ
أر�ض ّ
•ت�شير �إحدى الدرا�سات في غرب ال�سودان �إلى �أن الن�ساء ّ
ُ
هن �سع ًيا وراء العمل والجنى ويتركون الن�ساء والأطفال وراءهم حيث تتح ّمل الن�ساء م�س�ؤول ّيات
ذلك �أن الرجال يغادرون قب َل ّ
أمورهن و�سط ت�ضا�ؤل الموارد وق ّلتها (عثمان ال َع�شا و�آخرون)2007 ،
المنزل والعائلة ويتد ّبرن �
ّ
الجنو�سي �إ ّب��ان الكوارث� .صحيح �أن الكارث َة حين تقع ت ُِلحق الأذى وال�ضرر بكل
•كذلك يندر الإب�لاغ عن حاالت االنحياز
ّ
َهن
لكن الن�ساء يتلقّين الوط�أ َة الكبرى .فالفي�ضانات غال ًبا ما تح�صد �ضحايا من الن�ساء �أكث َر من الرجال لأن قدرت ّ
الفئاتّ ،
�ضرب الإع�صار بنغالد�ش في العام  1991ذكرت التقارير � ّأن ن�سبة
على الحركة محدودة ولم ُي َع َّل ْمن ال�سباحة .عندما
َ
الوفيات كانت �أعلى بخم�سة � ٍ
أ�ضعاف بين الن�ساء .كذلك ف�إن الالجئين من الن�ساء والأطفال الهاربين من الكوارث الطبيع ّية
�أو النزاعات الم�س ّلحة التي تت�س ّبب بها ندر ُة الموارد يتع ّر�ضون للمخاطر �أكثر م ّما يتع ّر�ض الرجال �سواء �أفي مخ ّيمات
خا�صة مع َّر�ضات
الالجئين �أم في مراكز التج ّمع �أو حتى في البلدان التي يطلبون حقَّ اللجوء �إليها .الن�ساء والفتيات ب�صورة ّ
الجنو�سي .وفي �أعقاب الكوارث يمكن �أن ت�ش ّكل القيو ُد المفرو�ضة
التجاري و�سوى ذلك من �أنواع العنف
لال�ستغالل والت�سليع
ّ
ّ
هن على الأموالِ
لهن من حق امتالك الأر�ض و�سواها من الممتلكات عائقًا لح�صو ِل ّ
على الحقوق القانون ّية للن�ساء وما يترتّب ّ
أ�صابهن .العا�صفة التي �ضربت محافظة ح�ضرموت في
الطبيعي �أو لل�شفاء م ّما يكون قد �
و�ضعهن
التي يحتجنها ال�ستعادة
ّ
ّ
ّ
مياهها الجارفة
ومدمرة وقد ح�صدت ُ
اليمن في ت�شرين الأ ّول�/أكتوبر  ،2008على �سبيل المثال ،ت�س ّببت بفي�ضانات مفاجئة ِّ
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يومها �أن الأكثر ّية الكبرى من الم�ش ّردين هم من الن�ساء والأطفال.
 80قتي ًال و�ش ّردت ما بين  20و � 25ألف �شخ�ص  .تب ّين َ
وقد �آ َو ْت �إحدى المدار�س  900امر�أة و  550طف ًال (مع ح�شر المئة منهم في غرف ٍة واحدة) .
3

4

ُهن
رئي�سا في حماية
•من الوا�ضح � ً
عائالتهن �ض ّد ال�صدمات المناخ ّية غير المتوقّعة ،فمعرفت ّ
ّ
أي�ضا �أن الن�ساء ي�ؤ ّدين دو ًرا ً
بالأ�شخا�ص المح ّل ّيين والمنظومات البيئ ّية المح ّل ّية ،والمهارات والقدرات التي يتمتّعن بها ،وال�شبكات االجتماع ّية ّ
ومنظمات
المدني ،ت�ساعد المجتمعات في التخفيف من الأو�ضاع والأح��داث الخطرة وفي اال�ستجابة بفاعل ّية لمتط ّلبات
المجتمع
ّ
لكن الن�ساء ال ي�ؤخذن بالح�سبان خالل تخطيط م�شاريع التك ُّيف وو�ض ِعها مو�ض َع التطبيق.
مواجهة الكوارث عند وقوعهاّ .
خا�صة تطوي َر كفاءات الن�ساء
فعلى �سبيل المثال ما من
ٍ
م�شروع من م�شاريع «برامج العمل الوطن ّية للتك ّيف» ي�ستهدف ب�صور ٍة ّ
مجتمعهن .لكن هذا ال يمنع �أن بع�ض الم�شاريع الرامية �إلى دعم القطاع
هن في تك ُّيف
وبناء
ّ
قدراتهن بغي َة تح�سين م�ساهما ِت ّ
ّ
الزراعي قد ي�شمل �إ�شراك الن�ساء في تنمية هذا القطاع .موريتانيا ،مث ًال ،لديها م�شروع لإ�شراك الن�ساء في تنمية الم�شاريع
ّ
الزراع ّية ال�صغيرة (عثمان ال َع�شا وداوننغ ت.)2007 ،
•�إحدى الدرا�سات الحديثة حول الجنو�سة وتغ ّير المناخ في المنطقة العرب ّية (عثمان ال َع�شا )2008 ،انتهت �إلى اال�ستنتاج �أن
ال�سائدة في المنطقة العرب ّية يمكن �أن َ
تجعل الن�سا َء �أكثر تع ّر ً�ضا ِل�سل�سل ٍة من الت�أثيرات
الالم�ساواة االجتماع ّية-االقت�صاد ّية
َ
المناخ ّية واالجتماع ّية-االقت�صاد ّية ِ
ذات الوط�أة الثقيلة .كذلك �س ّلطت الدرا�سة ال�ضو َء على �أه ّم ّية �إعطاء المر�أة دو ًرا مواز ًيا
لدو ِر الرجلِ في عمل ّية �صن ِع القرار في ما يتع ّلق بكل الجهود الوطن ّية والإقليم ّية الهادفة �إلى الح ّد من انت�شار الفقر ،ودعم
أعم.
النم ّو
ّ
االقت�صادي وتحقيق العدالة وتوزيع الثروات على نطاقٍ �أو�سع و� ّ

تغير المناخ
التكيف على
-3ب
ّ
ّ
•تُع ِّرف الهيئة الحكوم ّية الدول ّية المعن ّية بتغ ّير المناخ التك ّي َف ب�أنه «تعديل المنظومات الطبيع ّية والب�شر ّية مال َءم ًة للبيئة
الجديدة �أو المتغ ِّيرة� .أ ّما التك ّيف مع تغ ّير المناخ في�شير �إلى موا َءمة المنظومات الطبيع ّية �أو الب�شر ّية بحيث ت�ستجيب للحوافز
يتم التخفيف من الأذى �أو ُي�ستفاد من الفر�ص المفيدة والمتاحة» .بح�سب
المناخ ّية القائمة �أو المتوقَّعة �أو لت�أثيراتها ،وبذلك ّ
تقرير الهيئة الحكوم ّية الدول ّية المعن ّية بتغ ّير المناخ ،بات تغ ّير المناخ واق ًعا قائ ًما و�سوف ي�ستم ّر كذلك حتى في حال النجاح
والمتو�سط� .شعوب المناطق العرب ّية ،في ال�شرق
ين الق�صير
المد َي ْ
في الح ّد من انبعاثات غازات الدفيئة بن�سبة كبيرة على َ
ّ
أفريقي ،معتادة تح ّمل المناخ الحا ّر والجاف ،لكن مع ذلك قد تكون التغ ّيرات المتوقّعة
الأو�سط و�شمال �أفريقيا وال�ساحل ال ّ
في درجات الحرارة وفي ن�سبة الأمطار �أكبر من قدرتهم على التح ّمل ومن هنا مدى دقة اختيار ا�ستراتيجيات التك ّيف و�أه ّم ّية
هذا االختيار.
•في �ضوء ت�أثيرات تغ ّير المناخ ووط�أتها على المنطقة العرب ّية ت�صبح م�س�ألة التك ّيف ذات �أولو ّية �أ�سا�س ّية بغية �ضمان فاعل ّي ٍة
�أكيدة للجهود الوطن ّية والإقليم ّية ال�ساعية �إلى الق�ضاء على الفقر المدقع وتحقيق التنمية الم�ستدامة .من خالل القرارت
التي �صدرت بموجب «االتّفاق ّية الإطار ّية ب�ش�أن تغ ّير المناخ» التابعة للأمم المتّحدة ،انطلق العمل لتطوير قدرات التك ّيف لدى
3
http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/6D020F4AD5C0A59DC12575FB
0052665B/$file/Yemen+-+July+2009.pdf
4
.http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2008.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/YSAR-7L9NYA-full_report.pdf
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ّ

ال�شعوب الفقيرة والبلدان الأكثر فق ًرا («البلدان الأق ّل نم ًّوا») تمكينًا لهذه ال�شعوب والبلدان من مواجهة ت�أثيرات تغ ّير المناخ
ووط�أتها .لكن مع ذلك ال بد من توجيه المزيد من التركيز نحو الح ّد من الفقر وتحقيق التنمية الم�ستدامة .واالعتقاد ال�سائد
الحد من الفقر
هو �أن مجتم َع التنمية والبيئة يجب �أن ي�ضمن عدم التعامل مع م�س�ألة التك ّيف
كمو�ضوع م�ست ِق ّل ،بل في �سياقِ ِّ
ٍ
وتحقيق «الأهداف الإنمائ ّية للألف ّية»� .إ�ضاف ًة �إلى ذلك خَ َل َ�ص تقرير العام  2007للهيئة الحكوم ّية الدول ّية المعن ّية بتغ ّير
المناخ �إلى �أن �إجراءات التك ّيف� ،إذا ت ّمت متابعتُها �ضمن �إطار التنمية الم�ستدامة ،يمكن �أن تح ّد من الأ�ضرار المترتّبة على
ما يحم ُله الم�ستقبل من تغ ُّير المناخ وتغ ُّير ّي ٍة مناخ ّية.
الفوري نحو اتّخاذ الإجراءات الآيلة �إلى تقوي ِة القدرة على مواجهة ت�أثيرا ِته ونتائجِ ها والح ّد
•يتط ّلب تغ ّير المناخ التح ّر َك
َّ
بع�ض القطاعات والمنظومات وح�سا�س ّيتها ،وت�شجيع تنويع موارد الرزق المن ِتجة في المناطق الريف ّية� .أ ّما �إدارة
من �ضعف ِ
الموارد المائ ّية فتحتاج ،في هذه المنطقة �أكثر منها في �أ ّية منطقة �أخرى من العالم� ،إلى تك ّي ٍف �أكثر جذر ّي ًة .ذلك �أن معظم
الب�شري بينما ُيتوقّع حدوث ٍ
مزيد من
المناخي المتوقَّع ،مو�ض ُع ا�ستغاللٍ في اال�ستخدام
الموارد المائ ّية هي الآن ،وقبل التغ ّير
ّ
ّ
ال�ضغط في ظروف تغ ّير المناخ.
وبرامج العمل
•تم تحديد عدد من الخيارات للتك ّيف من �ضمن برامج التنمية الوطن ّية والأبحاث ،بما في ذلك التقارير الوطن ّية
ُ
الوطن ّية للتك ّيف .يمكن و�ضع العديد من هذه الإجراءات والخطط مو�ض َع التجربة واالختبار بغية ا�ستخال�ص بع�ض الدرو�س.
ِ
المجاالت المتع ّلقة بالحكم الر�شيد ،والموارد الب�شر ّية ،والهيكل ّيات الم� ّؤ�س�س ّية ،والمال ّية العا ّمة،
يجب �أن تغطي �أولو ّية التدخّ ل
و�إدارة الموارد الطبيع ّية� .أ�ضف �إلى ذلك �أن برامج التنمية يجب �أن ت�أخذ بالح�سبان ما يترتّب على تغ ّير المناخ من تداعيات
بحيث ُي�صار �إلى الت�أكّد من �أن كل التدخّ الت �سوف ت�ؤ ّدي �إلى تح�سين �أو�ضاع الم�صلحة العا ّمة اقت�صاد ًّيا واجتماع ًّيا .وال يق ّل
التعاوني ما بين التك ّيف على مواجهة تغ ّير المناخ من جهة والبرامج واال�ستراتيجيات التنمو ّية
�أه ّم ّي ًة عن ذلك �إيالء الربط
ّ
من جهة ثانية ،الأه ّم ّية الالزمة ،كالدرا�سة حول ا�ستراتيجية الح ّد من الفقر ،والتنمية الزراع ّية ،والمحافظة على الطاقة
بمخت ِلف م�ستوياتها وموازينها.
خ�صو�صا الن�ساء والفئات االجتماع ّية الأ�ضعف – بحيث ت�صبح قادر ًة على الم�ساهمة الفاعلة في
•تمكين المجموعات –
ً
تخطيط برامج التك ّيف وتطبيقها ،هو �أولو ّي ٌة لم�صلحة هذه المجموعات من جهة ،و�ضمانًا لإر�ساء برامج التك ّيف على �أ�سا�س
مفتاح النجاح لتلك البرامج.
المعرفة المح ّل ّية ،وهي ُ
إقليمي بين البلدان العرب ّية في ما ُيبذَ ل من جهود ا�ستعدا ًدا للتك ّيف من خالل تبنّي خطط العمل
•يجب تعزي ُز التعاون ال ِّ
إقليمي مبكر للتن ّب�ؤ بالأو�ضاع الج ّو ّية المقبلة ،وتقويم مدى
التي تت�ص ّدى لتغ ّير المناخ ،وكذلك من خالل تطوير نظام �إنذار � ٍّ
المخاطر ،ومراقبة الأحداث المناخ ّية الق�صوى كحاالت الجفاف والقحط والفي�ضانات وارتفاع م�ستوى �سطح البحر.
•ال ب ّد من تعزيز دمج ا�ستراتيجيات التك ّيف على مواجهة تداعيات تغ ّير المناخ في الخطط والجهود التنمو ّية الوطن ّية،
وكذلك الأمر بالن�سبة �إلى �إدخال المك ّونات ال�سيا�س ّية ذات الح�سا�س ّية المناخ ّية في الأُ ُطر ال�سيا�س ّية القطاع ّية ،الوطن ّية منها
والإقليم ّية� .إن تعاونًا متق ّد ًما ،تطوي ًرا وتطبيقًا ،في �إقامة �إدارة �إقليم ّية متما�سكة للموارد المائ ّية بين الدول التي تت�شارك
َ
الحفاظ على هذه الموارد ،واال�ستخدام الم�ستديم
ي�ضمن
نف�سها – �سطح ّية وجوف ّية – يمكن �أن
َ
م�صاد َر المياه العذبة َ
وتجنّب النزاعات.

بحثية
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تغير المناخ
 .4تخطيط مبادرات معالجة
ّ
ِ
للتكيف)
الوطنية
العمل
وبرامج
الوطنية
(التقارير
ُ
ّ
ّ
ّ
التّقارير الوطن ّية :تقع المنطقة العرب ّية بر ّمتها ،بموجب االتّفاق ّية الإطار ّية ب�ش�أن تغ ّير المناخ ،تحت فئة المجموعات غيرِ
الوطني
الوطني الأ ّول – عل ًما ب�أن موريتانيا ق ّدمت تقريرها
المدرجة في الملحق  .1وقد تق ّدمت ك ُّل البلدان تقري ًبا بتقريرها
ّ
ّ
الثاني في العام � .2008أ ّما الق ّلة من البلدان التي لم تق ّدم تقاريرها فهي من منطقة الخليج م�ضافًا �إليها ليبيا (راجع الجدول :3
بلدان الخليج �إلى االتّفاق ّية الإطار ّية ب�ش�أن تغ ّير المناخ في � ِ
أوا�سط
التقارير الوطن ّية التي ق ّدمتها البلدان العرب ّية) .ان�ض ّمت ُ
يقد ْم تقريره �إ ّال في ال�سنتين الما�ضيتين .ت�شمل التقارير الوطن ّية ف�ص ًال يتناول
ت�سعينات القرن الما�ضي ُ
وبع�ض هذه البلدان لم ِّ
قطاع ِي الموار ِد المائ ّية
تقوي ًما لمدى ال�ضعف والتك ُّيف – والعن�ص ُر الم�شترك بين البلدان العرب ّية جمي ًعا هو التركيز على كون َ
والزراعة هما الأ�ضعف والأكث ُر تع ُّر ً�ضا لت�أثيرات تغ ّير المناخ ووط�أ ِته الثقيلة (راجع الملحق  :7تقويم ال�ضعف والتك ّيف بنا ًء على
التقارير الوطن ّية).
تغي املناخ – املوقع الإلكرتوين)
الوطنية التي ق ّدمتها البلدان
اجلدول  :3التقارير
فاقية ال ّ
إطارية ب�ش�أن رّ
العربية (اال ّت ّ
ّ
ّ

�إبرام ا ّتفاق ّية تغ ّير المناخ �إبرام بروتوكول
كيوتو

البلد
الأردن
الإمارات العرب ّية المتّحدة
البحرين
تون�س
الجزائر
جزر القمر
جيبوتي
ال�سعود ّية
ال�سودان
�سورية
ُعمان
قطر
الكويت
لبنان
ليبيا
م�صر
المغرب
موريتانيا
اليمن

الوطني الثاني
الوطني الأ ّول تقديم التقرير
تقديم التقرير
ّ
ّ
�آذار/مار�س 1997
كانون الثاني/يناير 2007
ني�سان�/أبريل 2005
ت�شرين الأ ّول�/أكتوبر 2001
ني�سان�/أبريل 2001
ني�سان�/أبريل 2003
حزيران/يونيو 2002
ت�شرين الثاني/نوفمبر 2005
حزيران/يونيو 2003

ت�شرين الثاني/نوفمبر 1999
تموز/يوليو 1999
ت�شرين الثاني/نوفمبر 2001
تموز/يوليو 2002
ت�شرين الأ ّول�/أكتوبر 2001

الم�صدر :الموقع الإلكتروني لالتّفاق ّية الإطار ّية ب�ش�أن تغ ّير المناخ ،تاريخ التّ�صفُّح  31ت�شرين الثاني/نوفمبر .2009
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ّ

كانون الأ ّول/دي�سمبر 2008

ِ
للتكيف ()NAPA
الوطنية
العمل
برامج
ُ
ّ
ُّ
برامج العمل الوطن ّية للتك ّيف هي مبادر ٌة ترمي �إلى بناء قدرات التك ّيف لدى المجتمعات الأ�ضعف في البلدان التي ينطبقُ عليها
هذا الو�صف (الم�صنّفة ب�أنها البلدان الأق ّل نم ًّوا) ،وذلك من خالل تحديد الإجراءات الرامية �إلى الح ّد من مدى تع ُّر�ض مخت ِلف
َ
الهدف الرئي�س الذي ت�سعى في تحقيقه
الجماعات والقطاعات لت�أثيرات تغ ّير المناخ وتطوير هذه الإجراءات .وبنا ًء عليه ،ف�إن
الملحة والفور ّية للبلدان
ُ
برامج العملِ الوطن ّية للتك ّيف هو �أن تكون قنا ًة ب�سيط ًة ومبا�شر ًة تنقل المعلومات المتع ّلقة بحاجات التك ّيف ّ
الأق ّل نم ًّوا� .ستّة بلدان عرب ّية م�صنّفة من البلدان الخم�سين الأق ّل نم ًّوا في العالم ،وهي جزر القمر وجيبوتي وال�سودان وال�صومال
برامج عم ِلها الوطن ّية
البلدان ال�ستّة جمي ًعا قد �أعدت
وموريتانيا واليمن (م�ؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية .)2004 ،وهذه
ُ
َ
البلدان الأق َّل نم ّوا ب�آل ّي ٍة عمل ّي ٍة تم ّكنها من تحديد التح ّر ِ
كات والن�شاطات التي
برامج العملِ الوطن ّية للتك ّيف
َ
للتك ّيف وق ّدم ْتها .تز ّود ُ
الملحة والفور ّية حيالَ التك ّيف مع مفاعيلِ تغ ُّير المناخ .تكمن الفكرة
يجب �أن تُعطى الأولو ّية في اال�ستجابة لحاجات هذه البلدان ّ
الأ�سا�س ّية من وراء برامج العمل الوطن ّية للتك ّيف في حقيق ِة كونِ البلدان الأق ّل نم ًّوا ال تمتلك من قدر ِة التك ّيف �إال َق ْد ًرا محدو ًدا
التعامل مع الت�أثيرات ال�سلب ّية ِ
َ
الم�ض ّرة المت�أتّية من تغ ّير ّية المناخ وتغ ُّيره.
نوع مح ّدد من الدعم يتيح لها
ج ًّدا ،ومن هنا حاجتُها �إلى ٍ
ملخ�ص لبرامج العمل الوطن ّية للتك ّيف في المنطقة العرب ّية:
في الجدول �أدناه
ٌ
للتكيف ()NAPA
الوطنية
اجلدول  :4برامج العمل
ّ
ّ

البلد
جزر القمر

http://unfccc. int/resource/docs/napa/
com01e. pdf

جيبوتي

http://unfccc. int/resource/docs/napa/
dji01f. pdf

موريتانيا

http://unfccc. int/resource/docs/napa/
mau01e. pdf

ال�سودان

http://unfccc. int/resource/docs/napa/
sdn01. pdf

تاريخ تقديم التقرير

نماذج من الأولو ّيات

ت�شرين الثاني/نوفمبر 2006

• �أنوا ٌع من الأكثر تك ّي ًفا مع الجفاف والقحط
وا�ست�صالحها
• الدفاع عن التربة المتردّية
ُ
• �إعادة تكوين منحدرات الأحوا�ض
• تح�سين �إمدادات المياه ونوع ّيتها
• �إنتاج ال َع َلف للماعز

ت�شرين الأ ّول�/أكتوبر 2006

• الح ّد من �ضعف المنظومات ال�ساحل ّية المنتجة
• الح ّد من �ضعف المنطقة ال�ساحل ّية حيال تغ ّير المناخ
قدما بالتنمية الم�ستدامة وتمنيع
•تعزيز قدرة جيبوتي على الدفع ً
�إدارتها المتكاملة لمنطقتها ال�ساحل ّية �ض ّد العوامل المناخ ّية

ت�شرين الثاني/نوفمبر 2004

• تح�سين �إدارة موارد المياه الجوف ّية
�سي للجهاز الم�س�ؤول عن حفظ الموارد الطبيع ّية
•التدعيم الم� ّؤ�س ّ
وح�سن �إدارتها
ُ
• �إعادة الت�شجير من �أجل الطاقة والتحريج في المناطق الزراع ّية
•وقف انزياح كثبان الرمل الذي يهدّد البنى التحت ّية االجتماع ّية-
الوطني.
االقت�صاد ّية على ال�صعيد
ّ

حزيران/يونيو 2007

•تعزيز المرونة حيال تزايد تغ ُّير ّية ت�ساقط الأمطار في المروج
والمراعي
•�إعادة ت�أهيل الموارد المائ ّية وتجميع المياه في منطقة البطانة
ووالية الق�ضارف
•الح ّد من �ضعف المجتمعات في المناطق المع ّر�ضة للجفاف
والقحط في جنوب دارفور وذلك من خالل تح�سين تجميع المياه
الح ّر
•تح�سين الممار�سات الزراع ّية الم�ستدامة و�سط تزايد �ضغط َ
في والية نهر النيل.
•الحفاظ على البيئة و�إعادة تكوين التن ّوع الحيويّ في �شمال والية
كردفان وذلك ك�آل ّية مواجهة في حماية المروج والمراعي و�سط
ظروف تتزايد فيها تغ ّير ّية المناخ.
ٍ
•تب ّني ا�ستراتيجية التك ّيف مع حاالت نق�ص المياه ب�سبب الجفاف
في المناطق ال�شديدة التع ّر�ض في الوالية اال�ستوائ ّية الو�سطى.

بحثية
العربية � -سل�سلة �أوراق
إن�سانية
تقرير التنمية ال
ّ
ّ
ّ
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البلد

تاريخ تقديم التقرير

اليمن

ني�سان�/أبريل 2009

http://unfccc. int/resource/docs/napa/
yem01. pdf
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نماذج من الأولو ّيات

•و�ضع برامج متكاملة لإدارة المناطق ال�ساحل ّية وتطبيق هذه
البرامج
•الحفاظ على المياه من خالل �إعادة ا�ستخدام المياه المبتذلة
ومياه الم�ساجد بعد معالجتها ،وكذلك من خالل ا�ستخدام
التقن ّيات الزراع ّية التي تقت�صد في ا�ستخدام مياه الريّ .
•و�ضع برنامج توعية حول التك ّيف مع الت�أثيرات المحت َم َلة لتغ ّير
المناخ وتطبيقُ هذا البرنامج
بيانات لتغ ُّير المناخ والتك ّيف مع تداعياته ،وتزويدها
•�إن�شاء قاعدة
ٍ
بالم�ستجدّات
•زراعة و�إعادة زراعة �أ�شجار ا�ستوائ ّية ونخيل للتك ّيف مع االرتفاع
المحتمل ل�سطح البحر
•و�ضع برامج لتح�سين ا�ستعداد اليمن لمواجهة حاالت الطق�س
الق�صوى ،وتطبيق هذه البرامج.
•تجميع مياه الأمطار با�ستخدام مختلِف التقن ّيات المتوافرة بما
فيها الو�سائل التقليد ّية
•�إعادة ت�أهيل المد َّرجات الزراع ّية الجبل ّية و�صيانتها.
•ت�شجيع �إجراء الأبحاث حول المنتجات الزراع ّية المقا ِومة
للجفاف والتي تتح ّمل الحرارة وملوحة المياه
الت�صحر وتراجع نوع ّية
•ت�صميم ا�ستراتيجيات م�ستدامة لمكافحة
ّ
التربة ،وتطبيق هذه اال�ستراتيجيات
• �إدراة م�ستدامة للموارد ال�سمك ّية
• �إدخال مادتي تغ ّير المناخ والتك ّيف في البرامج الدرا�س ّية.
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ّ

أهم اال�ستنتاجات
� ّ
•�صحي ٌح � ّأن �إ�سهام المنطقة العرب ّية في تغ ُّير المناخ ال يزال محدو ًدا ج ًّدا (�أق ّل من  5في المئة من مجموع االنبعاثات العالم ّية)
ٍ
تباينات بين ٍ
حد بعيد ِل�سل ِْ�س َل ٍة من التداعيات الثقيل ِة الوط�أة على المياه
مع
عربي و�آخرّ ،
ولكن المنطقة مع َّر�ض ٌة �إلى ٍّ
بلد ّ
وال�صحة �سوف ُ
ت�شمل مفاعي ُلها ك َّل الم�ستويات االجتماع ّية-االقت�صاد ّية .ت�شير ال�سيناريوهات المبدئ ّية لتغ ّير
والزراعة
ّ
المناخ ولمدى تغ ُّير ّيته للمنطقة العرب ّية �إلى �أن الأمطار في المنطقة �سوف ت�صبح بالغة ال�ش ّدة والغزارة وفترات الجفاف
انخفا�ضا حا ًّدا في �سقوط الأمطار ،بح�سب توقّعات الهيئة الحكوم ّية الدول ّية
�سوف ت�صبح �أكثر بروزًا .المنطقة التي �ست�شهد
ً
َ
لت�شمل ال�صحارى ال�شمال ّية .من �شبه الم�ؤكد �أن تكون منطقة
المتو�سط
المعن ّية بتغ ّير المناخ ،تمت ّد من حو�ض البحر الأبي�ض
ّ
ٍ
ٍ
ارتفاعات في درجات الحرارة
لجفاف �شديد الق�ساوة خالل العقود المقبلة مع
�أفريقيا ال�شمال ّية وال�شرق الأو�سط عر�ض ًة
ٍ
ِ
ت�ساقط
وانخفا�ض في ن�سبة
درجات مئو ّية خالل ال�صيف في كل �أرجاء الجزء الواقع في �أق�صى �شمال المنطقة،
تزيد على 4
ٍ
الأمطار يتجاوز  30في المئة في بع�ض المناطق بح�سب ال�سيناريو (.)A1B
ِ
المرجح �أن ُيفا ِق َم مدى �ضعف المنطقة وتع ُّر�ضها
م�ضاعفًا للتهديدات القائمة بحيث �أ�صبح من
•�سي�ش ّكل تغ ّير المناخ عام ًال
َّ
ٍ
تداعيات بيئ ّية واقت�صاد ّية و�سيا�س ّية و�أمن ّية
لل�شدائد المناخ ّية �أو غير المناخ ّية ،م�ؤ ّد ًيا �إلى الالا�ستقرار على نطاقٍ وا�سع مع
قا�سي ٍة .من الوا�ضح �أن وط�أة تغ ُّير المناخ �سوف تكون �أ�ش ّد ِح ّدة وت�أثي ًرا في المناطق الأ�ضعف وبين الجماعات الفقيرة التي
ٍ
م�شكالت كالنزاعات ،والفقر ،وعدم الم�ساواة في الح�صول على الموارد ،والم�ؤ�س�سات
تواجه ،منذ ما قبل تغ ّير المناخ،
الغذائي ،وارتفاع ن�سبة تواتر الأمرا�ض .هذه الحاالت �ستجعل المجتمعات غير قادرة على مواجهة
ال�ضعيفة ،وانعدام الأمن
ّ
تح ّديات التك ّيف على تداعيات تغ ّير المناخ كما �ستُفا ِق ُم من ِح ّدة الم�شكالت القائمة �أ�ص ًال.
• ُت َع ُّد �أكثر ّية البلدان العرب ّية من بين بلدان العالم الأندر ما ًء ،وفي �أماكن كثيرة منها �أ�ص ًال طلب الماء يتجاوز التموين .لقد
وانخفا�ض
ّجاهات تنبئ بانخفا�ض من�سوب المياه ال�سطح ّية وتوافرِ ها،
ُر ِ�صدت في العديد من بلدان المنطقة العرب ّية ات
ِ
ٌ
ِ
ِ
ِ
حاالت الجفاف والقحط من جه ٍة ،والفي�ضانات من جهة ثانية (مث ًال ،في المغرب خالل
وتزايد
من�سوب المياه الجوف ّية،
انخفا�ضا في ك ّم ّيات الأمطار على �أرا�ضيها :الأردن والأر�ض
ت�شهد
ً
ال�سنوات الثالثين الما�ضية) .من البلدان المتوقَّع �أن َ
الفل�سطين ّية المحتلة ولبنان وم�صر� .إن ارتفاع درجات الحرارة� ،إ�ضاف ًة �إلى تغ ُّير �أنماط المياه ال�سطح ّية الجارية� ،سوف ي�ؤ ّثر
بلدان المنطقة العرب ّية .فوق ذلك ،يتّ�ضح �أنّه ال يمكن النظ ُر �إلى �سيناريوهات
في من�سوب َدفْقِ مياه الأنهار التي تعتمد عليها ُ
َ
َ
تتفاعل بحيث ت�ؤ ّدي �إلى تفاقم الو�ضع،
عوامل �أخرى متع ّددة يمكن �أن
تغ ّير المناخ بالن�سبة �إلى الماء في المنطقة بمعزلٍ عن
الري ،وكل هذه العوامل ترفع من
كت�سارع النم ّو ال�س ّكاني ،والتط ّور ال�صناعي ،واالمتداد
المدني ،وتزايد الطلب على مياه ّ
ّ
وتيرة ال�ضغط على الموارد المائ ّية.
•كذلك يتوقّع �أن يزيد تغ ّير المناخ تواتر الحاالت المناخ ّية الق�صوى ِ
َنتج منها ،م�ؤ ّد ًيا �إلى
وح ّدتَها ومن َث َّم الكوارثَ التي ت ُ
مزيدا من النا�س
المزيد من الأحداث المناخ ّية القا�سية كالجفاف ،والفي�ضانات ،والأعا�صير ،والعوا�صف الغبار ّية ،و ُمع ّر ً�ضا ً
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يزيد تغ ّير المناح مدى �ضعف المنطقة حيالَ الكوارث الطبيع ّية ومنها� ،إ�ضاف ًة �إلى الجفاف
للمخاطر .من المحتمل � ً
أي�ضا �أن َ
ُ
والعوا�صف الغبار ّية و َتف�شّ ي الأوبئة .من المحتَمل �أن ترافقَ التواتر المتزايد لظاهرة
الفي�ضانات
ونق�ص الموا ّد الغذائ ّية،
ُ
�إل نينيو ( )El Niñoتغ ّيرات معقّدة تطر�أ على تغ ّير ّية المناخ ،والحاالت المناخ ّية الق�صوى كالتغ ّيرات ،مث ًال ،في التوزّع
المو�سمي للأمطار وفي التك ّهن بهطولها ،وفي تزايد غزارة الأمطار وما يرافقها من مخاطر الفي�ضانات ،والتغ ّيرات التي
ّ
تطر�أ على نمط توزّع الأوبئة والأمرا�ض وتواتُر ظهورها وتف�شّ يها .و�أخي ًرا �أخذت المنطقة العرب ّية ت�شهد بوتير ٍة متزايدة
ٍ
وموجات من العوا�صف� .صحي ٌح �أنّه ق َّلما ّتم تحدي ُد
عد ًدا من الأحداث المناخ ّية الق�صوى كالقحط ،والفي�ضانات المفاجئة،
الخراب الذي تركته هذه الأحداث� ،إنّما ت�شير التقديرات الأ ّول ّية �إلى خ�سائ َر و� ٍ
أكالف هائلة ،اقت�صاد ّية واجتماع ّية وبيئ ّية،
يمكن �أن تَعوقَ م�سير َة التنمية في العديد من البلدان.
درجات الحرارة المرتفعة وق ّل ُة هطول الأمطار من دفق مياه الأنهار والجداول و�ست ِ
ُبطئان مع ّدل ا�ستعادة مكامنِ المياه
•�ستح ّد
ُ
الجوف ّية مخزونها من المياه ،وهذا ما ُ
يجعل المنطق َة بر ّمتها �أكث َر جفافًا .هذه التغ ّيرات �ستترك �سل�سل ًة من الت�أثيرات،
جوعاُ .يتوقّع �أن يزداد
خ�صو�صا في الزراعة والطاقة والأمن
الغذائي ،كما �ست�ساهم في �سوء التغذية والمجاعة والموت ً
ً
ّ
خ�صو�صا في المناطق الزراع ّية المعتمدة على الأمطارَّ ،ثم �أن ي�ستق َّر على
مع الوقت تفاوت �إنتاج المحا�صيل الزراع ّية،
ً
ٍ
م�ستويات �أق َّل من ال�سابق بكثير على المدى الطويل.
•يمكن �أن ي���ؤ ّد َي ارتفاع م�ستوى �سطح المحيطات والبحار �إلى �إغ��راق الأرا�ضي ال�ساحل ّية الطويلة في المنطقة العرب ّية،
وخ�صو�صا الجزر ال�صغيرة .وهناك بلدان عربيان جزر ّيان ،هما البحرين وجزر القمر ،مع َّر�ضان ج ًّدا للإغراق .يمكن �أن
ً
أنواع من الكائنات الح ّية
ي�ؤ ّد َي ارتفاع �سطح البحر � ً
أي�ضا �إلى خ�سائ َر كبير ٍة في الإنتاج ّية ،و�إلى ت�س ّلل المياه المالحة ،وخ�سارة � ٍ
والأرا�ضي الرطبة ،و�إلى ت�س ّرب الملوحة �إلى مخزون المياه الجوف ّية ،و�إلى الهجرة ال�س ّكان ّية� .سي�ش ّكل ارتفا ُع م�ستوى �سطح
وخ�صو�صا الم�صطنعة� .أ�ضف �إلى ذلك �أن المياه المالحة يمكن �أن تل ّوث
تهديدا للجزر الطبيع ّية
البحر في بلدان الخليج
ً
ً
الحيوي.
المياه الجوف ّية م�ؤ ّدي ًة �إلى تر ٍّد �شديد لنوع ّية الأر�ض وخ�سارة للتن ّوع
ّ
المدني وهجر المناطق الريف ّية بين ت�أثيرات تغ ّير المناخ التي ُر ِ�ص َدت في المنطقة العرب ّية .تب ُّدل
•يدخل تزايد االمتداد
ّ
يرجح �أن تزعز َع �سبل الك�سب الريف ّية
�أنماط هطول الأمطار ،وانت�شار
ّ
الت�صحر وتراجع الإنتاج ّية الزراع ّية من العوامل التي َّ
تفاقم �صعوبات الح�صول على فر�ص العمل في المناطق الريف ّية و�أن ت�س ِّرع من َث َّم حرك َة الهجرة �إلى المدن وامتداداتها.
و�أن َ
نتيجة كل ذلك يمكن �أن ت�ؤ ّدي �إلى �إجهاد الم�ؤ�س�سات الخدمات ّية في المدن ومن َث َّم �إلى تزايد م�شاعر االمتعا�ض الموجودة
�أ�ص ًال حيال الالجئين �إلى المدن.
بع�ض ما
•تزاي ُد المناف�سة وا�شتدا ُدها على الموارد ،حرك ُة االنتقال الجماع ّية ،الهجر ُة �إلى الخارج ،ا�شتعالُ النزاعات ،هي ُ
�سي�أتي به تغ ّير المناخ من نتائج بالن�سبة �إلى المنطقة العرب ّية .ندرة المياه والموا ّد الغذائ ّية ت�شعل َ
فتيل النزاعات والحروب
الأهل ّية وهي من الأ�سباب الأ�سا�س ّية التي تدفع بالنا�س �إلى الهجرة الداخل ّية والخارج ّية .ال يمكن ال�ضغوط وال�شدائد البيئ ّية،
تفاقم العداوات في المنطقة� ،أ ّما في البلدان التي تعاني عدم اال�ستقرار
وخ�صو�صا �صعوب ُة الح�صول على الماء� ،إال �أن َ
ً
والتوتّر ال�سيا�سي ف�إن تغ ّير المناخ ي�ش ّكل على الأرجح ِ
أزما وتو ّت ًرا داخل
«عام َل ُم َ
�ضاعف ٍة للتهديد» – يزيد حال َة ندرة المياه ت� ً
البلدان المعن ّية وفي ما بينها وبين البلدان التي ت�شاركها الموار َد المائ ّي َة والحدو َد الجغراف ّية وال�سيا�س ّية .متى �أخذنا بعين
ُ
التو�صل �إلى االتّفاقات والترتيبات المتع ّلقة بتقا�سم
االعتبار ما هو متوقّع من تغ ّير المناخ ف�سوف يكون من الأ�صعب �سيا�س ًّيا
الموارد المائ ّية بين البلدان المعن ّية.
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ّ

ِ
ِ
المبا�شر .فعلى �سبيل المثال
ال�صح ّية،
•من المتوقّع �أن يحمل تغ ّير المناخ معه العديد من التداعيات
المبا�شرِ منها وغيرِ
ّ
يمكن �أن يت�س ّبب الطق�س الحا ّر بتو�سيع نطاق حامالت المالريا ،والح ّمى ال�صفراء ،وح ّمى ال�ضنك (�أبو ال ُّر َكب) و�سواها من
خ�صو�صا في
ال�صح ّية القو ّية في بع�ض بلدان المنطقة العرب ّية –
الأمرا�ض المنقولة عبر الح�شرات .وغياب البنى التحت ّية
ً
ّ
الجغرافي النت�شار
بلدان �أفريقيا جنوب ال�صحراء – �سيجعلها �أكثر تع ّر ً�ضا ال�ستطالة موا�سم انت�شار الأوبئة واتّ�ساع النطاق
ّ
الأمرا�ض المذكورة .كذلك ح ّمى وادي الخ�شف ،التي ت�صيب الب�شر والموا�شي ،مرتبطة ب�صور ٍة وثيقة بهطول الأمطار
ت�شهدها المنطق ُة تحت ٍ
واحد من �سيناريوهات تغ ّير المناخ.
الغزيرة التي يمكن �أن َ
ي�ساهم في
الزراعي والموارد المائ ّية – �أن
•يمكن تغ ّير المناخ – من خالل ما يتركه من ت�أثير ثقيل الوط�أة على القطاع
َ
ّ
وبخا�ص ٍة �أ ّولها،
الإ�ضرار بالقطاعات االقت�صاد ّية اال�ستراتيج ّية ،بل يمكن �أن َيحول دون تحقيق الأهداف الإنمائ ّية للألف ّية
ّ
الق�ضاءعلى الفقر المدقع والجوع .على ٍّ
كل ،يتباين التق ّدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائ ّية للألف ّية �ضمن المنطقة ،فبلدان
ِ
و�ضع �أكثر �أهل ّية لتحقيق تلك الأهداف ،بينما �أكثر ّية
الخليجي ذات الدخل المرتفع من
مجل�س التعاون
عائدات النفط هي في ٍ
ّ
والمتو�سط والقائمة على الزراعة (بلدان ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وبلدان �أفريقيا
االقت�صادات ذات الدخل المنخف�ض
ّ
جنوب ال�صحراء) تبقى �أق َّل قدر ًة على تحقيق ِّ
كل ٍ
واحد من تلك الأهداف.
هن �ضعفًا وبذلك
أو�ضاع ّ
•تواجه الن�ساء في المنطقة العرب ّية ،منذ زمنً � ،
أنواعا عديد ًة من ال�ضغوط وعدم الم�ساواة التي تزيد � َ
ِ
تداعيات تغ ّير المناخ االجتماع ّية واالقت�صاد ّية� .إن للن�ساء دو ًرا �أ�سا�س ًّيا فاع ًال في عمل ّية
هن �أكث َر تع ّر ً�ضا للأذى ج ّراء
تجع ُل ّ
معرفتهن بال�س ّكان المح ّل ّيين وبالمنظومة البيئ ّية
عائالتهن �ض ّد ال�صدمات المناخ ّية غير المتوقَّعة.
منزلهن وحماية
تك ّيف
ّ
ّ
ّ
وقدراتهن ،وال�شبكات االجتماع ّية والتنظيمات ،ت�ساعد المجموعات في التخفيف من وط�أة ّ
الظروف
ومهاراتهن
المح ّل ّية،
ّ
ّ
مزيدا من
والأحداث الخطرة وفي اال�ستجابة الفاعلة والمفيدة للكوارث عند وقوعها .هذه العوامل تدعم �إعطاء الن�ساء ً
هن في ور�شة الجهود الوطن ّية والإقليم ّية ال�ساعية
الفر�ص والإمكانات للم�ساهمة في تخطيط م�شاريع التك ّيف ولكي يتول َ
ّين دو َر ّ
وح�سن توزيع الثروة.
�إلى الح ّد من انت�شار الفقر ،ولدعم النم ّو
ّ
االقت�صادي وتحقيق المزيد من العدالة ُ
•في �ضوء الوط�أة الثقيلة لتغ ّير المناخ المتوقَّعة على المنطقة العرب ّية بات التك ّيف �أولو ّي ًة ل�ضمان فاعل ّية الجهود الوطن ّية
والإقليم ّية ذات المدى الطويل الرامية �إلى ا�ستئ�صال الفقر وتحقيق التنمية الم�ستدامة .من هنا ال بد من �إطالق العمل
الح�سا�سة حيال تغ ّير المناخ ،وكذلك لت�شجيع
ّ
الفوري في تقوية القدرات التك ُّيف ّية والح ّد من �ضعف القطاعات والمنظومات ّ
التن ّوع في موارد الرزق المن ِتجة في المناطق الريف ّية .من بين �إجراءات التك ّيف التي ح ّددها التقرير :اتّخاذ �إجراءات �أكثر
ً
و�ضبطا لإدارة الموارد المائ ّية في المنطقة العرب ّية ،ما دامت م�ستغ ّل ًة �أ�ص ًال ،بمعظمها ،للحاجات الب�شر ّية ،و ُيتوقّع �أن
ح�س ًما
أي�ضا �إدخال مو�ضوع التك ّيف في ُ�صلب المخططات والجهود
يتزايد ال�ضغط عليها تحت وط�أة تغ ّير المناخ .من الإجراءات � ً
التنمو ّية الوطن ّية والإقليم ّية ،وت�شجيع الأبحاث العلم ّية والتعليم� .أ ّما الأولو ّيات في التدخل فيجب �أن ت�شمل المجاالت المتع ّلقة
بالحكم ال ّر�شيد ،والموارد الب�شر ّية ،والهيكل ّيات الم� َّؤ�س�س ّية ،والمال ّية العا ّمة ،و�إدارة الموارد الطبيع ّية.
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الملحقات

الملحق  :1مناطق �ضعيفة في �أنحاء العالم

ت�شمل الأرا�ضي الجا ّفة  41.3في
المئة من الياب�سة في الكرة الأر�ض ّية
بالمئة من م�ساحة الياب�سة في الكرة الأر�ض ّية
قاحلة جدًّا

قاحلة

ن�صف قاحلة

جافّة �شبه رطبة م�ساحة المنطقة
ال�س ّكان

الأرا�ضي الجا ّفة موطنٌ لـ  24.7في المئة من �س ّكان الأر�ض عام .2000

منظومات الأر�ض الجافّة
قاحلة جدًّا
قاحلة
ن�صف قاحلة
جا ّفة �شبه رطبة

بالمئة من �س ّكان الكرة الأر�ض ّية

,

الم�صدر :تخمين الألف ّية للمنظومة البيئ ّية MEA 2000
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الملحق  :2ن�سبة االنبعاث للفرد الواحد في العام 2000
غازات ال ّدفيئة

بالطن من ثاني
�أك�سيد الكربون

البلد
َ
قطر
الإمارات العرب ّية المتّحدة
الكويت
�أ�ستراليا
البحرين
الواليات المتّحدة
كندا
بروناي
لك�سمبرغ
ترينيداد وتوباغو
نيو زيلندا
�أنتيغوا وبربودا
�إيرلندا
�إ�ستونيا
ال�سعود ّية
بلجيكا
ت�شيكيا
�سنغافورة
تركمان�ستان
هولندا
فنلندا
رو�سيا
باالو
ناورو
الدانمارك
�ألمانيا
المملكة المتّحدة
كوريا الجنوب ّية
االتّحاد الأوروبي25-
اليابان
بولندا
�أوكرانيا
�أفريقيا الجنوب ّية
�إ�سبانيا
�إيطاليا
فرن�سا
الأرجنتين
�إيران
تركيا
المك�سيك
البرازيل
ال�صين
�إندوني�سيا
الباك�ستان
الهند
العالم المتط ّور
العالم النامي
العالمي
المجموع
ّ
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67.9
36.1
31.6
25.6
24.8
24.5
22.1
21.7
21.0
19.3
18.9
18.5
17.3
16.6
16.4
14.5
13.9
13.9
13.8
13.5
13.3
13.2
12.9
12.8
12.5
12.3
11.1
11.1
10.5
10.4
9.8
9.7
9.5
9.4
9.2
8.7
8.1
7.5
5.3
5.2
5.0
3.9
2.4
2.1
1.9
14.1
3.3
5.6

معادلها بالأطنان من ثاني �أك�سيد الكربون
المرتبة ثاني �أك�سيد الكربون وحده المرتبة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
32
33
37
39
43
44
46
47
48
50
52
60
75
76
83
99
122
131
140

60.0
25.2
26.8
17.3
20.6
20.4
17.1
13.7
19.2
16.7
8.6
4.9
10.9
11.3
13.4
12.2
12.1
13.1
7.8
10.9
10.9
10.6
12.7
11.4
9.7
10.4
9.4
9.9
8.5
9.5
7.8
6.3
7.9
7.5
7.7
6.2
3.9
5.3
3.3
3.9
2.0
2.7
1.4
0.8
1.0
11.4
2.1
4.0
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1
3
2
7
4
5
8
10
6
9
32
62
18
17
11
14
15
12
40
19
20
21
13
16
27
22
30
26
34
29
41
47
39
44
42
48
70
56
78
71
100
88
111
132
120

الم�صدر :تجول في الأرقام :بيانات غازات
الدفيئة وال�سيا�سات الدول ّية للمناخ .معهد
الموارد العالم ّية2005 ،؛ http://pdf.
wri.org/navigating_numbers.pdf

(بالإنجليز ّية).

Source: Navigating the Numbers:
Greenhouse Gas Data and
International Climate Policy. World
Resources Institute, 2005; http://pdf.
wri.org/navigating_numbers.pdf

الملحق  :3الت�أثيرات المح َتملة الرتفاع م�ستوى �سطح البحر عند دلتا النيل
عدد ال�سكّان3 800 000 :
الأر�ض الزراع ّية الخ�صبة (كم:)2

1 800

 0.5م
عدد ال�سكّان6 100 000 :
الأر�ض الزراع ّية الخ�صبة (كم:)2

4 500

1م
الم�صدر : :برنامج الأمم المتّحدة للبيئة /غريد �آريندال( 2007 ،بالإنجليز ّية)
.Source: Cartographer/Designer, Otto Simonett, UNEP/GRID–Arendal
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المناخية الق�صوى
الملحق  :4ا ّتجاهات في الحاالت
ّ
الأحداث المناخ ّية الق�صوى وا ّتجاهها

درجة االحتمال �أه ّم المفاعيل الم�سقطة

تواتُر موجات الح ّر وارتفاع الحرارة الق�صوى �إلى تزا ُيد على
معظم الأرا�ضي (الياب�سة)
�أحداث التهطال الكثيف تتزايد فوق معظم المناطق

محت َمل جدًّا

حرائق هائلة .تزايد ّ
الطلب على الماء .م�شاكل في نوع ّية الماء.

محتمل جدًّا

تكبر المنطقة المت�أ ّثرة بالجفاف
تزا ُيد حدّة ن�شاط الأعا�صير المدار ّية

محت َمل
محت َمل

ارتفاع �أق�صى في م�ستوى �سطح البحر

محت َمل

تغ ّيراتٌ في �أنماط الرياح والهواطل والحرارة

محت َمل

ت�ض ّرر المحا�صيل .انحتات التربة .في�ضانات مفاجئة .انجراف
الأرا�ضي .تغ ُّور .انهيارات وحل ّية..
تلف التربة .حرائق هائلة .خ�سارة زراع ّية (المحا�صيل والموا�شي).
الت�أ ّذي من الفي�ضانات والرياح الفائقة ال�شدّة .ت�ض ّرر ال�شاطئ
و�أر�صفة المرجان.
تزا ُيد الخ�سائر العائدة �إلى الفي�ضانات القا�سية وم ّد البحر .ارتفاع
أرا�ض جديدة.
تكاليف حماية ال�شواطئ واالنتقال �إلى � ٍ
تزايد الخ�سائر العائدة �إلى الأحداث المناخ ّية الق�صوى.

الم�صدرIPCC report, 2007 :

الملحق  :5كوارث طويلة الأمد

الكوارث الطبيع ّية الكبرى 2007

الرقم التاريخ
5
16
20
27
45
47

المنطقة

.18.1
�أوروبا
.4-8.6
عمان
المملكة المتّحدة
حزيران/يونيو
المملكة المتّحدة
ت ّموز/يوليو
ت�شرين ال ّثاني/نوفمبر المك�سيك
.15-17.11
بنغالدي�ش

الحدث الم�س ّبب

عا�صفة كيريل ال�شتائ ّية
�إع�صار غونو
في�ضانات
في�ضانات
في�ضانات
�إع�صار �سيدر

الم�صدر( Munich Re :بالإنجليز ّية).
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الخ�سائر الخ�سائر
عدد
ال�ضحايا الإجمال ّية الم�ؤمّ ن عليها
49

10,000

5,800

70

3,960

650

4

4,000

3,000

1

4,000

3,000

22

2,500

350

3,360

3,700

إقليمية للحرارة والأمطار في منطقة الخليج
المناخية ال
الملحق  :6النماذج
ّ
ّ
إقليمي لتغ ّيرات الحرارة
�إ�سقاطات النموذج
المناخي ال ّ
ّ
(بالدّرجات المئو ّية) عبر منطقة الخليج للع�شرينات
الحالي ن�سب ًة �إلى
وال�سبعينات من القرن
والأربعينات ّ
ّ
الت�سعينات من القرن الما�ضي
إقليمي للع�شرينات
المناخي ال
النموذج
ّ
ّ
من القرن الحادي والع�شرين

3

2

1.6

1.2

0.8

0.4

إقليمي للع�شرينات
المناخي ال
النموذج
ّ
ّ
من القرن الحادي والع�شرين

0

إقليمي للأربعينات
المناخي ال
النموذج
ّ
ّ
من القرن الحادي والع�شرين

3

2

1.6

1.2

0.8

3

2

1.6

1.2

20

10

0

-10

-20

-30

إقليمي للأربعينات
المناخي ال
النموذج
ّ
ّ
من القرن الحادي والع�شرين

0.4

0

إقليمي لل�سبعينات
المناخي ال
النموذج
ّ
ّ
من القرن الحادي والع�شرين

0.8

إقليمي لتغ ّيرات التهطال
�إ�سقاطات النموذج
المناخي ال ّ
ّ
وال�سبعينات
عبر منطقة الخليج للع�شرينات والأربعينات ّ
الحالي بالن�سبة المئو ّية �إلى الت�سعينات من
من القرن
ّ
القرن الما�ضي.

20

10

0

-10

-20

-30

إقليمي لل�سبعينات
المناخي ال
النموذج
ّ
ّ
من القرن الحادي والع�شرين

0.4

0

20

10

0

-10

-20

-30

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

بحثية
العربية � -سل�سلة �أوراق
إن�سانية
تقرير التنمية ال
ّ
ّ
ّ

45

أولوية
الملحق  :7تقويم مدى ال�ضعف
والتكيف – القطاعات ذات ال ّ
ُّ
القطاعات التي ت ّم تقويمها الت�أثيرات المناخ ّية المتو ّقعة

البلد
الأردن

الت�أثيرات المح َتملَة

ال تقرير

الإمارات العرب ّية المتّحدة  -المنطقة ال�ساحل ّية
 نق�ص حا ّد في الموارد المائ ّيةمتو�سط درجات الحرارة ال�سنوي
الحرارة :يتو ّقع �أن يكون ّhttp://unfccc.int/
 الموارد المائ ّيةفي العام � 2050أعلى بما بين  1.6و 2.9درجة مئو ّية م ّما كان -تزايد الملوحة في المياه والتربة في بع�ض مكامن المياه
- resource/docs/natc/المنظومات البيئ ّية للأرا�ضي في الفترة ما بين العامين  1961و ،1990وما بين  2.3و  5.9الجوف ّية ال�ساحل ّية نتيجة اختراق مبا�شر من ماء البحر
arenc1.pdf
الجا ّفة
ملوحة التربة والمياه الم�ستعملة للريّ تهدّد الزراعة و�إنتاجدرجة مئو ّية �أعلى منه في العام 2100
انخفا�ضا و�صو ًال الموا ّد الغذائ ّية في الإمارات العرب ّية المتّحدة ومن ث َّمَ
ّ
الزراعي
 الإنتاجً
الأمطار :يتوقع �أن تكون ما بين  20في المئةّ
ا�ستقرار القطاعين االقت�صاد ّيين المذكورين
�إلى  10في المئة
ارتفاعا في العام  2050عنها في الفترة ما
 اال�ستيطان الب�شريًّ
ال�صحة العا ّمة
ً
انخفا�ضا و�صو ًال
بين  1961و  ،1990وما بين  45في المئة
ّ
 البنى التحت ّية للطاقةارتفاعا بحلول العام 2100
�إلى  22في المئة
ً
متو�سط
ارتفاع م�ستوى �سطح البحر :يتو ّقع �أن يزداد ّارتفاع �سطح البحر عالم ًّيا بما بين � 9سم و � 88سم بين
العامين  1990و  ،2100مع � 48سم قيم ًة و�سط ّية ت�شمل
ال�سل�سلة الكاملة من ال�سيناريوهات
 ارتفاع م�ستوى �سطح البحر  -ارتفاع م�ستوى �سطح البحر �إلى حدود متر واحد بحلول - 2100في حال ارتفاع م�ستوى �سطح البحر بن�سب ٍة غير عالية ي�ؤدّيالبحرين
http://unfccc.int/
�إلى �إغراق  5في المئة من مجموع م�ساحة الياب�سة في
 الزراعة2
البحرين �أي  36كلم
 - resource/docs/natc/اال�ستيطان الب�شريّ
bahrnc1.pdf
�إذا بلغ ارتفاع م�ستوى �سطح البحر مت ًرا واحدً ا ف�سوف ي�ؤدّي�إلى �إغراق  10في المئة من مجموع م�ساحة الياب�سة �أي
 69كلم.2
  11في المئة من الأرا�ضي الزراع ّية �سوف يبتلعها ارتفاع�سطح البحر
ال�صحي
ال�صرف
�شبكات
ت�صيب
 �أ�ضرارّ
 تزايد م�شكالت الرطوبة الزائدة للتربة ارتفاع طبقات المياه الجوف ّيةال تقرير
تون�س
الجزائر

http://unfccc.int/
resource/docs/natc/
algnc1.pdf

جزر القمر

جيبوتي

http://unfccc.int/
resource/docs/natc/
djinc1eres.pdf

ال�سعود ّية

http://unfccc.int/
resource/docs/natc/
saunc1.pdf
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 الزراعة الغابات تراجع نوع ّية الأر�ض الواحات ارتفاع م�ستوى �سطح البحر الزراعة -الموارد المائ ّية

 ارتفاع م�ستوى �سطح البحر -الموارد المائ ّية

 المياه المراعي والمروجالنباتي
 التو ّزعّ

 ارتفاع درجات الحرارة -انخفا�ض من�سوب الأمطار

 تغ ُّير �أنماط حالة الطق�س وطغيان االمتداد ال�صحراويوحتّ التربة
 -انخفا�ض ن�سبة الإنتاج ّية الزراع ّيةَ ،

 -ارتفاع م�ستوى �سطح البحر � 20سم في العام 2050

 ت�سارع انخفا�ض الإنتاج في مجالي الزراعة و�صيد الأ�سماك تزايد اختراق الملوحة مكامن المياه العذبة ال�ساحل ّية تدمير  29في المئة من الطرق والأ�شغال العا ّمة انت�شار المالريا و�سوها من الأمرا�ض التي تنقلها الح�شراتخ�سائر كبرى على م�ستوى البنى التحت ّية ال�ساحل ّية تقدَّرإجمالي الناتج
بـِ  400مليون دوالر� ،أي � 2.2أ�ضعاف � ّ
المح ّل ّي للعام 2001
 �إغراق المنطقة ال�ساحل ّية -نق�ص الموارد المائ ّية

ارتفاع م�ستوى �سطح البحر� 20 +:سم مقارن ًة بم�ستواهفي العام 1990
الحرارة :ارتفاع ما بين  +0.6درجة مئو ّية و  2.4 +درجةمئو ّية
الأمطار :التغا ُيرات تقع ما بين  10.9في المئة و  + 17فيالمئة
 نق�ص في المياه ،تزايد ملوحة التربةن�سبي و�صو ًال �إلى  4درجات مئو ّية ما بين
الحرارة :ارتفاع ّالعامين  2070و  2100في المناطق ال�شمال ّية والجنوب ّية من -انخفا�ض �إنتاج ّية المراعي والمروج الخ�ضراء وتغ ّير طبيعة
المناطق ال�صالحة لتربية الموا�شي
المملكة خالل ف�صل ال�صيف
تغ ّير التركيب الطبيعي للأنواع بحيث ت�صبح النباتات �أكثرالرطوبة الن�سب ّية :انخفا�ض الرطوبة الن�سب ّية ما بين 1خ�شب ّية و�أق ّل مذا ًقا ،وتزايد الغبار والحرائق
و  2في المئة في تبوك وارتفاع ما بين  2و  2.5في المئة قرب
جدّة
الأمطار :خالل ف�صل ال�صيف انخفا�ض بما بين  15و 20ملم في منطقة ال�ساحل الغربي والمناطق ال�شمال ّية قرب تبوك
– ويتو ّقع تزايد هطول الأمطار في الجنوب� .أ ّما المناطق
ال�شمال ّية وال�شرق ّية ف�ست�شهد جفا ًفا ً
وقحطا

العربية
تغي املناخ وت�أثريات التنمية الإن�سانية يف البلدان
ر�سم خارطة تهديدات رُّ
ّ

القطاعات التي ت ّم تقويمها الت�أثيرات المناخ ّية المتو ّقعة

البلد

 المياه الزراعة والغاباتال�صحة
ّ

ال�سودان

http://unfccc.int/
resource/docs/natc/
sudnc1.pdf

�سورية

ال تقرير

ُعمان

ال تقرير

قطر

ال تقرير

الكويت

ال تقرير

http://unfccc.int/
resource/docs/natc/
lbnnc01.pdf

 المياه الزراعة المنظومات البيئ ّية المنطقة ال�ساحل ّيةال تقرير

http://unfccc.int/
resource/docs/natc/
egync1.pdf

لبنان

ليبيا
م�صر

المغرب

http://unfccc.int/
resource/docs/natc/
mornc1f.pdf
http://unfccc.int/
resource/docs/natc/
mornc1e.pdf

موريتانيا

http://unfccc.int/
resource/docs/natc/
maunc1.pdf

انخفا�ض رطوبة التربة ،وانخفا�ض �إنتاج ّية المحا�صيلالحرارة :ارتفاع ما بين  1.5و  3.1درجة مئو ّية في �شهرالزراع ّية (بن�سبة  80في المئة من �إنتاج ال�سرغوم و 50
�آب�/أغ�سط�س و  1.2و  1.1درجة مئو ّية في �شهر كانون الثاني/
في المئة من �إنتاج الدخن �أو الملة ،انزياح حزام ال�صمغ
يناير وذلك خالل �ستينات هذا القرن
العربي جنو ًبا وانخفا�ض �إنتاجه بن�سبة  30في المئة
الأمطار :انخفا�ض في ن�سبة الأمطار بواقع  0.6ملم خاللاتّ�ساع نطاق انت�شار المالريا جغراف ًّيا وزمن ًّيا (خالل ف�صلالمو�سم الماطر
ال�شتاء)

 الحرارة :ارتفاع في درجات الحرارة -الأمطار :انخفا�ض ما بين  61ملم و  99ملم

الم�صدر :االتّ�صاالت الوطن ّية.

نوعا وك ًّما
 انخفا�ض الموارد المائ ّيةً ،انخفا�ض �إنتاج ّية المحا�صيل الزراع ّية المه ّمة (الحم�ض ّياتوالزيتون والتفّاح وق�صب ال�س ّكر)
 -انقرا�ض �أنواع مع ّينة من النباتات و�إغراق مناطق �ساحل ّية

 الزراعة المياهتربية الأ�سماك وال�صناعةال�سمك ّية
-المنطقة ال�ساحل ّية وال�سياحة

الحرارة :ارتفاع ما بين درجتين و�أربع درجات مئو ّية بحلولالعام 2020
 -الأمطار :انخفا�ض بن�سبة %20-10

 الموارد المائ ّية -الزراعة

الحرارة :ارتفاع في المعدّل ال�سنوي (بين  6درجات و 11درجة مئو ّية في حدود العام )2020

�إنتاج ّية القطن قد ترتفع ن�سب ًة �إلى المنتجات الزراع ّيةالأخرى
خ�سائر اقت�صاد ّية نتيجة خ�سارة م�ساحات من التربةالزراع ّية الخ�صبة في الدلتا ،وبفعل الوط�أة الثقيلة على
البنى التحت ّية ال�سياح ّية
�سلبي في �صنعة �صيد الأ�سماك
 ت�أثير ّانخفا�ض من�سوب الموارد المائ ّية (بن�سبة � 10إلى  15فيالمئة)
انخفا�ض في محا�صيل الحبوب بن�سبة  50في المئة في�سنوات الجفاف و  10قي المئة في ال�سنوات العاد ّية
انقرا�ض بع�ض المنتجات الزراع ّية (مثل َح ّب الكناري)وبع�ض �أنواع ال�شجر (مثل لوز البربر)

 الزراعة المراعي والمروج -الموارد المائ ّية

الحرارة :ارتفاع بن�سبة درجة مئو ّية �إلى  2.08بحلول2100-2050
 -الأمطار :انخفا�ض ما بين  15و  30في المئة

 نق�ص في الموارد المائ ّيةانخفا�ض الإنتاج ّية الزراع ّيةانح�سار المراعي الخ�ضراء وانخفا�ض ك ّم ّيات علفالحيوانات
 تزايد ندرة المياه وتراجع نوع ّيتها وجودتهاتزايد تواتر موا�سم الجفاف والقحط ما ي�ؤدّي �إلى تراجعجودة الأرا�ضي الزراع ّية ،والتربة والمد ّرجات الزراع ّية
 تردّي البيئة الطبيع ّية والتن ّوع الحيويّالت�صحر
 اتّ�ساع مدىّ
انخفا�ض الإنتاج ّية الزراع ّية ما ي�ؤدّي �إلى تراجع الأرا�ضيال�ساحلي،
الرطبة ،وهجرة �شجر القرام (المنغروف)
ّ
والحتّ والإ�ضرار بالبنى التحت ّية ،واختراق مياه البحر
مكامن المياه الجوف ّية
انت�شار الأمرا�ض التي تنقلها الح�شرات وتلك المنتقلة منخالل المياه وتنامي هذه الأمرا�ض.

الأمطار :انخفا�ض في المعدّل ال�سنوي لك ّم ّيات الأمطاربن�سبة  4في المئة في العام 2020

 الحرارة :ارتفاع درجات الحرارة الأمطار :تغ ّير �أنماط هطول الأمطار ،وتزايد التغ ّير ّيةالمناخ ّية
 ارتفاع م�ستوى �سطح البحر� :سوف يرتفع م�ستوى �سطحالبحر

اليمن

6

الت�أثيرات المح َتملَة

6

http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php
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المناخي في منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
التعر�ض للجفاف
الملحق  :8مدى
ّ
ّ

ح�سن (م م م)� ،س ّكان يعانون �سوء
التع ّر�ض
الن�سبي بح�سب م� ّؤ�شرات متن ّوعة ذات �صلة (على مقيا�س � 1إلى  = 3.1الأعلى)� :إمكان الو�صول �إلى م�صدر مياه ُم َّ
ّ
التغذية (�س ت ) ،موارد مائ ّية متجدّدة للفرد الواحد (م م)� ،ضغط �شديد على الموارد المائ ّية (�ض م) ،الن�سبة المئو ّية للعاملين في الزراعة من مجموع ال�س ّكان
المناخي (د �ض م) ،المعدّل
( %زراعة)� ،سج ّل دليل ال�ضعف
الو�سطي (م و) ،عدد الم� ّؤ�شرات حيث ي�شير العدد � 1إلى �أعلى ن�سبة من ال�ضعف (ع م).
ّ
ّ

البلد

ممم

�س ت

مم

�ض م

زراعة %

د �ض م

مو

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

-

3

2

1.6

3

1

2

3

-

1

2

1.8

2

2

1

1

-

3

2

1.8

2

2

3

1

2

2

2

1.8

1

3

2

1

1

3

2

2

2

3

3

2

1

2

2

2.2

1

2

2

2

3

2

2

2.2

0

2

3

1

2

2

3

2.2

1

2

3

2

3

2

2

2.3

0

2

3

3

2

2

3

2.5

0

3

3

3

3

3

2

2.8

0

-

-

3

-

3

-

3

0

اليمن
جيبوتي
موريتانيا
الأر�ض الفل�سطينية المحتلة
تون�س
الأردن
م�صر
المغرب
�سورية
الجزائر
�إيران
لبنان
العراق
الم�صدر :بروك�س ،ن( 2009 ،.بالإنجليز ّية).
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العربية
تغي املناخ وت�أثريات التنمية الإن�سانية يف البلدان
ر�سم خارطة تهديدات رُّ
ّ

عم

تغير المناخ
الملحق  :9ا�صطالحات ُّ

7

التك ّيف
الموا َءمة بين المنظومات الطبيع ّية والب�شر ّية من جهة ،والبيئة الجديدة
والمتغ ّيرة من جه ٍة ثانية� .أ ّما التك ُّيف مع تغ ّير المناخ في�شير �إلى مواءم ِة
للحوافز المناخ ّية القائمة
ت�ستجيب
المنظومات الطبيع ّية �أو الب�شر ّية بحيث
ِ
ُ
يتم التخفيف من الأذى �أو ُي�ستفاد من
�أو المتو َّقعة �أو لت�أثيراتها ،وبذلك ّ
الفر�ص المفيدة والمتاحة .ث ّمة �أنماط مختلفة من التك ُّيفُ ،يذ َكر منها التك ُّي ُف
الخا�ص �أو العام ،التك ُّيف بمبادر ٍة ذات ّية �أو وفق
الفعلي ،التك ُّي ُف
اال�ستباقي �أو ر ُّد
ّ
ّ
ّ
َّ
مخطط عا ّم.
القدر ُة التك ُّيف ّية
البيئي ،مث ًال) على التك ُّيف مع تغ ّير المناخ �أو �سوى ذلك
نظام ما (النظام
ّ
قدر ُة ٍ
َ
التخفيف من الأ�ضرار المح َت َملة� ،أو
من اال�ضطرابات المناخ ّية .قد يعني ذلك
فر�ص متاحة �أو القدر َة على مواجهة العواقب .في المناق�شات
اال�ستفاد َة من ٍ
العالمي غال ًبا ما ت�شير القدر ُة التك ّيف ّية �إلى بلدٍ بعينه،
التي تُجرى حول االحترار
ّ
ً
انخفا�ضا في البلدان النامية
وهي في هذه الحال ،وفي الوقت الراهن� ،أكث ُر
ب�سبب ما تعانيه من فقر.
َ
نتيجة �أفعالٍ ب�شر ّية
تغ ّير المناخ
التعبير بالإنجليز ّية ( )anthropogenicيعني «مو َّلد ب�شر ًّيا» ،ومن هنا ففي
�إطار تغ ّير المناخ ي�شير التعبير �إلى غازاتِ الدفيئة �أو انبعاثاتها التي تنتج من
الأعمال والن�شاطات الب�شر ّية.
الحيوي
التن ّوع
ّ
الحيا ُة بكل �أ�شكالها� ،أ�سا�س ّية للحفاظ على المنظومات البيئ ّية التي تقدّم
خدمات �ضرور ّية لبقاء الإن�سان ولنوع ّية الحياة.
ٍ
المناخ
جغرافي مع ّين
متو�سط معدّالت الطق�س كما ي�شهدها �إقلي ٌم
ي�شير المناخ �إلى ّ
ٌّ
على مدى فترة طويل ٍة من الزمن ،ال تق ُّل عاد ًة عن � 30سنة ،وهذا ي�شمل � َ
أنماط
درجاتِ الحرارة والرياح والأمطار.
مخاطر تغ ُّير المناخ
مخاط ُر �إ�ضاف ّية على اال�ستثمارات (كالأبنية وال ُبنى التحت ّية) والأعمال من
الوط�أ ِة المحتَم َلة لتغ ُّير المناخ.
مفعول تغ ّير المناخ
نظام مع ّين نتيجة تع ُّر�ضه لتغ ُّير المناخ .وقد يكون المفعول
تغ ُّير محدّد في ٍ
م�ؤذ ًيا (وط�أة) �أو مفيدً ا (فر�صة متاحة).
التغ ُّير ّية المناخ ّية
ُ
مناخ الأر�ض لي�س م�ستق ًّرا ثابتًا ،بل يتغ ّير على مواقيتَ زمن ّية تُراوح ما بين
العقود من ال�سنين والألف ّيات ،ا�ستجاب ًة للتفاعالت بين المحيط والغالف
وتفجر
الجوّيّ  ،ولتغ ّيرات مدا ِر الأر�ض ،ولتق ّلباتِ الطاق ِة المت�أتِّية من ال�شم�س ُّ
البراكين .تق ّلباتُ مناخ الأر�ض تُع َر ُف بالتغ ُّير ّية المناخ ّية.
اجتثات الأحراج
ال�ستعماالت
أرا�ضي
ٍ
ممار�ساتٌ �أو عمل ّيات ينتج منها تحوي ُل الأرا�ضي الحرج ّية � َ
غير حرج ّية .هذا العم ُل غال ًبا ما ُي َع ُّد واحدً ا من الأ�سباب الرئي�سة لتفاقم
مفاعيل غازات الدفيئة وذلك ل�سببين )1( :احتراق الخ�شب �أو تَحلُّله ُي�صدر
يوما تزيل ثاني �أك�سيد الكربون
ثاني �أك�سيد الكربون )2( ،الأ�شجار التي كانت ً
ال�ضوئي لم يعد لها وجود.
عن طريق التمثيل
ّ
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الت�صحر
ُّ
تَردّي نوع ّية الأر�ض في المناطق القاحلة و�شب ِه القاحلة ،والجافة �شبه الرطبة
َ
وذلك نتيج َة
عوامل متن ّوعة ،بما فيها التغ ّيراتُ المناخ ّية والممار�ساتُ
الت�صحر تَردّي نوع ّية الأر�ض
الب�شر ّيةُ .يع ِّرف م�ؤتم ُر الأمم المتّحدة لمكافحة
ُّ
ب�أنه انح�سا ٌر �أو خ�سارة كل ّية – في المناطق القاحلة و�شبه القاحلة والجافة
�شبه الرطبة – للإنتاج ّية الحيو ّية �أو االقت�صاد ّية ،ولتن ّو ِع الأرا�ضي الزراع ّية
التي تتغ ّذى بالأمطار� ،أو بالريّ � ،أو ال�سهول والمراعي والغابات ،وذلك نتيجة
ا�ستعماالت للأر�ض� ،أو عمل ّية �أو مجموعة عمل ّيات بما فيها عمل ّيات ناتج ٌة من
ٍ
أنماط �سكن ّية ،من مثل (َ )1حتِّ التربة الذي تت�س ّبب به
ن�شاطات ب�شر ّية و� ٍ
ٍ
خ�صائ�ص التربة الما ّد ّية �أو الكيميائ ّية �أو الحيو ّية
الرياح �أو المياه )2( ،تَردّي
ِ
ُ
�أو االقت�صاد ّية )3( ،خ�سارة طويلة الأمد للنباتات الطبيع ّية .تح ُّول الغابة �إلى
ال-غابة.
الجفاف/القحط
ّ
نق�صا
فتر ٌة زمن ّية من الطق�س
الجاف ِ
غير العاديِّ تمت ّد بما يكفي لكي تُ�س ّب َب ً
حادًّا في مياه الريّ و�سوى ذلك من حاجات المنطقة المعن ّية.
منظومة بيئ ّية
طبيعي بما في ذلك الأجزا ُء الح ّية �أو غي ُر الح ّية التي تتفاعل
�أ ّية وحد ٍة �أو كيان
ٍّ
بحيث تنتج منظوم ًة م�ستق َّر ًة من خالل التباد ُِل الدوريّ للموادّ.
�إل نينيو
تعني بالإ�سبان ّية «الطفل» .ا�ستَخدم �صيادو الأ�سماك في البيرو �أ�ص ًال هذا
التعبير في �إ�شار ٍة �إلى الطفل ي�سوع .وذلك لو�صف ظهور ت ّيا ٍر حا ٍّر في المحيط
قريب من عيد الميالد� .أ ّما في �أيامنا
زمن ٍ
عند �سواحل �أميركا الجنوب ّية في ٍ
هذه في�شير �إل نينيو �إلى امتداد فترة الحرارة في و�سط المحيط الهادئ و�شرقِه
كبير في �أنماط الحاالت الطق�س ّية في كل �أرجاء المحيط
م�ؤ ِّد َي ًة �إلى تغ ّي ٍر ٍ
ُ
ترتبط �أحداثُ ظاهرة �إل نينيو بتزايد
خ�صو�صا،
الهادئ .في �أ�ستراليا� ،شرقها
ً
�أرجح َّية حاالتِ الجفاف.
�سيناريو االنبعاثات
ٌ
الم�ستقبلي النبعاثات الموا ّد (كغازات الدفيئة
و�صف معقول يم ّثل التط ّو َر
َّ
مبني على مجموع ٍة من االفترا�ضات ذاتِ الم�ضمون
والهباء الجوّيّ ) ٌّ
المتما�سك الخالي من التناق�ض َ
حول القوى الدافعة  -كالتط ّورات الديمغراف ّية
التكنولوجي) وعالقاتها الأ�سا�س ّية في ما
واالجتماع ّية-االقت�صاد ّية ،والتغ ّير
ّ
بينها� .سيناريوهات التر ُّكز ،الم�ستمدة من �سيناريوهات االنبعاثات ،تُ�ستَعمل
المناخي لح�ساب الإ�سقاطات المناخ ّية.
كواحدٍ من مك ّونات النموذج
ّ
االنبعاثات
�إطالق مادّة مع ّينة (عاد ًة تكون �أحدَ الغازات� ،إذا كان المو�ضو ُع يدور َ
حول تغ ّير
المناخ) �إلى الغالف الجوّيّ .
البيئة
َ
عوامل فيزيائ ّية ،وكيميائ ّية ،وحيو ّية (مثل المناخ ،والتربة ،والأ�شياء
تج ُّمع
حي) �أو في جماع ٍة بيئ ّية
الح ّية) يفع ُل فع َله الم�ؤ ِّثر في ٍ
كائن ع�ضويّ (كائن ّ
(مجموعة من الكائنات الح ّية) بحيث ينتهي �إلى تحديدِ �شكلِه وبقائه ح ًّيا.
أج�سام الملمو�س ُة والحاالتُ التي تحيط ٍّ
ُ
بكل م ّنا.
هي
الظروف وال ُ
ُ
المتطرفة)
الطق�س الق�صوى (�أو
حاالت
ِ
ّ
المرجعي في
إح�صائي
قيا�سا بتو ّزعها ال
حال ُة الطق�س الق�صوى هي حال ٌة نادرة ً
ّ
ّ
تعريفات متباينة ،لكن حالة الطق�س
جغرافي مع ّين� .إن ل�صفة ال ّندرة
مكانٍ
ٍ
ٍّ
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بحثية
العربية � -سل�سلة �أوراق
إن�سانية
تقرير التنمية ال
ّ
ّ
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الق�صوى تكون عاد ًة بمثل ُندر ِة ال ُع�شر �أو �أندر من الت�سعين في المئة .تتباينُ
جغرافي �إلى
خ�صائ�ص ما ُي�س َّمى حال ًة طق�س ّي ًة ق�صوى ،تحديدً ا ،من مكانٍ
ّ
متو�س ِط عددٍ من حاالتِ الطق�س
�آخر .فحال ُة الطق�س الق�صوى هي عبار ٌة عن ِّ
ّ
ً
المتتالية َ
المتو�س ُط بح ّد ذاتِه ي�شكل حالة ق�صوى
خالل فتر ٍة زمن ّية مع ّينة ،وهذا
ّ
مو�سم مع ّين).
نادرة (كن�سبة الأمطار خالل ٍ
الغابة
نباتاتٌ �أكث ُرها من الأ�شجار .هناك العديد من التعريفات لماه ّية «الغابة» في
َ
الفوارق الكبرى في الحاالت الجيوفيزيائ ّية-
يعك�س
�أرجاء العالم ،وك ٌل منها ُ
الحيو ّية والتركيب االجتماعي والو�ضع االقت�صاديّ .
الحرار ُة ال�سطح ّية العالم ّية
ُ
المتو�سط
الحرار ُة ال�سطح ّية العالم ّية هي
العالمي الموزون )1( ،لحرار ِة �سطح
ِّ
ُّ
البحر َ
فوق المحيطات (�أي الحرارة االجمال ّية لما تحتَ ال�سطح في الأمتا ِر
متر
القليلة الأولى من المحيط) )2( ،لحرار ِة الهوا ِء فوق الياب�سة على ارتفا ِع ٍ
ون�صف من الأر�ض.
ٍ
العالمي
االحترار
ّ
قرب �سطح الأر�ض
االحترار
متو�سط ارتفاع حرارة الغالف الجوّيّ َ
العالمي هو ِّ
ّ
وفي التروبو�سفير� ،أي ّ
الطبقة ال�سفلى من الغالف الجوّيّ والذي يمكن �أن
العالمي
أنماط المناخ ّية العالم ّية .يمكن حدوثُ االحترار
ي�ساهم في تغ ُّير ال ِ
َ
ّ
الطبيعي ومنها المو ّلد ب�شر ًّيا .بالمعنى الم�ستَعمل
أ�سباب متن ّوعة ،منها
نتيج َة � ٍ
ُّ
الحم ِّو الذي ينتج من تزايد انبعاثات
عموما ي�شير «االحترار
ً
العالمي» �إلى ُ
ّ
غازات الدفيئة ب�سبب الن�شاطات الب�شر ّية.
غازات الدفيئة
يمت�ص الأ�ش ّعة تحت الحمراء في الغالف الجوّيّ  .ت�شم ُل غازات
�أيُّ غازٍ
ّ
الدفيئة
(تخ�صي�صا ال ح�ص ًرا) ُبخار الماء ،ثاني �أك�سيد الكربون (،)CO2
ً
الميثان� ،أي غاز الم�ستنقعات (� ،)CH4أك�سيد الأزوت �أو النيتروز
( ،)N2Oغازات الكلوروفلوروكربون ( )CFCsوالهيدروكلوروفلوروكربون
( ،)HCFCsالأوزون ( ،)O3غازات الهيدروفلوروكربون ( ،)HFCsغازات
البرفلوروكربون ( ،)PFCsهك�سافلوريد الكبريت (.)SF6
الناتج المحلّي
إجمالي
�
ِ
ُّ
قيم ُة ِّ
ال�س َلع والخدمات التي ُت ْنتَج وتُ�ستَهلك �ضمنَ حدو ِد بلدٍ مع ّين.
كل ّ
البيئة الطبيع ّية
الو�سط حيث يعي�ش وينمو النباتُ �أو الحيوان طبيع ًّيا �أو عاد ًّيا.
المكان �أو َ
ُ
الح ّر
�ضغط َ
جم ٌع من الم�شكالتِ المتن ّوعة المرتبطة بدرجاتِ حرار ٍة مرتفعة ون�سب ِة رطوب ٍة
عالية .ال ُ
ُ
ال�ضعف الج�سديّ  ،والغثيان ،والدوخة،
إنهاك الحراريُّ حال ٌة �سِ ماتُها
وت�ص ُّبب العرق المفرط الناتج من الإجها ِد الج�سديّ في بيئ ٍة حا ّرة� .ضربةُ
الح ّر تت�أتّى من التع ُّر�ض طوي ًال لدرجة حرارة مرتفعة وهي تتم ّيز بانقطا ِع
وبارتفاع �شديدٍ في حرارة الج�سم ،ومن َث َّم االنهيار.
العرق،
ٍ
التغ ّير ّية بين �سنةٍ و�سنة
مُغايراتٌ ُمناخ ّية تف�صل بين الواحدة والتي تليها فتر ٌة � ُ
أطول من �سن ٍة و�أق ُّل –
عاد ًة – من ع�شر �سنوات.
ُ
الهيئة الحكوم ّية الدول ّية المعن ّية بتغ ّي ِر المناخ
َّتم �إن�شا ُء الهيئة الحكوم ّية الدول ّية المعن ّية بتغ ّير المناخ بالتعاون بين برنامج
ّ
الأمم المتّحدة للبيئة
والمنظمة العالم ّية للأر�صاد الج ّو ّية في العام .1988
ّ
َ
هدف الهيئة هو تقويم المعلومات المتعلقة بكل المك ّونات المه ّمة لتغ ّير المناخ
ُ
والواردة في الكتابات العلم ّية والتقن ّية .ت�ستقي الهيئة الحكوم ّية الدول ّية المعن ّية
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بتغ ّير المناخ َدفْقَ معلوماتِها من مئات الخبراء العلم ّيين العالم ّيين ،كتّا ًبا
وم�ؤ ِّلفين ،ومن �آالف الخبراء كمراجعين ومد ّققين .ا�ستعانت الهيئة الحكوم ّية
الدول ّية المعن ّية بتغ ّير المناخ بخبراء طليع ّيين في مجال تغ ّير المناخ وفي العلوم
البيئ ّية واالجتماع ّية واالقت�صاد ّية من  60بلدً ا َ
حول العالم لإعداد تقويماتِها
العلمي لفهم تغ ُّير المناخ وما يمكن �أن ي�ؤدّيَ �إليه من
الدور ّية لعمل ّية التدعيم
ّ
العواقب .ب�صفتِها هيئ ًة ت�صدر التقارير والدرا�سات حول تغ ّير المناخ وعواق ِبه
والفوائدِ الجوهر ّية للقدر ِة على التك ّيف واتّخاذ الإجراءات للحدِّ من م�ضا ِّره،
الر�سمي لحكوماتِ العالم َ
حيال العلوم المتع ّلقة
اال�ست�شاري
الج�سم
ُت َع ُّد الهيئ ُة
َّ
َ
َّ
بتغ ّير المناخ .وعلى �سبيل المثال ،الهيئة الحكوم ّية الدول ّية المعن ّية بتغ ّير
المناخ هي التي َّ
نظمتْ تطوي َر الأ�ساليب المقبولة دول ًّيا لإجراء عمل ّيات الجرد
الوطني النبعاثاتِ غازاتِ الدفيئة وو�ضع البياناتِ بهذا الجرد.
ّ
بروتوكول كيوتو
َّتم تب ّني بروتوكول كيوتو الممهِّد لالتّفاق ّية الإطار ّية ب�ش�أن تغ ّير المناخ
( )UNFCCCخالل الدورة الثالثة من م�ؤتمر الأفرقاء المو ِّقعين على
االتّفاق ّية الإطار ّية ب�ش�أن تغ ُّير المناخ التابعة للأمم المتّحدة ،وذلك في مدينة
ملزمة قانون ًّيا� ،إ�ضاف ًة �إلى
كيوتو في اليابان .يحتوي البروتوكول على بنودٍ ِ
نف�سها .لقد وافقت البلدانُ المدرجة
االلتزامات التي ّ
تن�ص عليها االتّفاق ّية ُ
�أ�سما�ؤها في الملحق ب من البروتوكول (معظم بلدان ّ
منظمة التعاون
االقت�صاديّ والتنمية ،ف�ض ًال عن البلدان ذات االقت�صادات المتح ّولة) على
خف�ض ن�صي ِبها من انبعاثات غازاتِ الدفيئة الناتج ِة من الن�شاط الب�شريّ (
ِ
 CO2و  CH4و  N2Oو  HFCsو  PFCsو  )SF6بما ال يق ُّل عن  5في
المئة عن م�ستوياتِ العام َ 1990
خالل فتر ِة االلتزام الممت ّد ِة ما بين العامين
 2008و .2012
�سوء التك ُّيف
يفاقم من ال�ضعف َ
حيال ت�أثيراتِ تغ ُّي ِر المناخ
القيام ٍ
بعمل ما �أو ا�ستثما ٍر ُ
ووط�أتِه َ
بدل الحدِّ من هذه الت�أثيرات وتخفيف وط�أتِها.
التخفيف (من وط�أة الت�أثيرات)
خف�ض هذه
تدخُّ ٌل ب�شريّ للح ّد من م�صادر انبعاث غازاتِ الدفيئة �أو لتعزيز ِ
الغازات.
العالمي
التخفيف من االحترار
ّ
جهو ٌد ترمي �إلى الح ّد من انبعاث غازات الدفيئة �أو تج ّنب انبعاثِها ك ِّل ًّيا (بغية
العالمي).
تج ّنب االحترار
ّ
الهواطل
الأمطار ،ال َب َرد ،ال�ضباب ،الثلج الذائب� ،أو �أي نوع من الرطوبة َي�سقط على
الأر�ض.
�إعاد ُة الت�شجير
ً
غابات ولكنها ُح ِّولت �إلى
�إعادة زرع ال�شجر في الأرا�ضي التي كانت �سابقا ٍ
ا�ستعماالت �أخرى.
ٍ
الطاقة المتجدّ دة
الطاق ُة الم�ست َمدّة من الرياح� ،أو ال�شم�س� ،أو الموج و�سوى ذلك من الم�صادر
أغرا�ض عمل ّية عديدة – ال يمكن ا�ستنفادُها (خال ًفا للوقود
التي – ل ٍ
أ�سباب و� ٍ
الأحفوري ،على �سبيل المثال).
المرونة
قدرة �أ ّية منظوم ٍة اجتماع َّي ٍة �أو طبيع ّي ٍة على امت�صا�ص ما تتع ّر�ض له من
والحفاظ على �س ُبل عملِها،
أ�سا�سي �سلي ًما
ِ
ا�ضطرابات مع الإبقاء على تركيبها ال ّ
الذاتي والتك ّي ِف على حاالتِ ال�ش ّد ِة والتغ ُّير.
التنظيم
و�أهل ّية
ِّ
ِ

العربية
تغي املناخ وت�أثريات التنمية الإن�سانية يف البلدان
ر�سم خارطة تهديدات رُّ
ّ

(النوعي)
ال�سيناريو
ّ
ٌ
مبني على
و�صف معقول ،وغال ًبا َّ
مب�سط ،لما يمكن �أن يتط ّو َر �إليه الم�ستقبلُّ ،
افترا�ضات مترابط ٍة ومتما�سكة داخل ًّيا َ
حول القوى الدافعة والعالقات
مجموع ِة
ٍ
ا�ستنتاج ال�سيناريوهات من التو ّقعات ،لكنها غال ًبا
يتم
ُ
الأ�سا�س ّية .يمكن �أن َّ
معلومات �إ�ضاف ّية من م�صاد َر �أخرى ،و�أحيا ًنا ت�صا ُغ بطريقة
ما تُبنى على
ٍ
«ق�ص�ص ّية».
ارتفا ُع م�ستوى �سطح البحر
ارتفا ُع درجاتِ الحرارة ي�ؤدّي �إلى ارتفا ِع م�ستوى �سطح البحر نتيج َة التمدّد
الحراريّ للمياه ومن خالل ما َي�سي ُل �إلى المحيطات من ذوبان طبقاتِ الجليد
القا ّر ّية.
رطوبة التربة
الميا ُه المخزون ُة في الترب ِة �أو على �سطح الأر�ض والقابل ُة للتبخّ ر.
�ضعف المنظومة
درج ُة تع ُّر ِ�ض منظوم ٍة ما لت�أثيرات تغ ّير المناخ الم�ضرة �أو عجزها عن التعامل
معها ومواجهتِها ،بما في ذلك تغ ُّيري ُة المناخ والحاالتُ المناخ ّية الق�صوى� .إنها
النظام ُعر�ض ًة لها
من طبيعة تغ ّي ِر المناخ وحجمِ ه ومع ّدلِه والتغاير ّي ِة التي يكون
ُ
ودرجة ح�سا�س ّيتِه وقدرتِه على التكيف.
حراري
ّ
الخ�صائ�ص الحرار ّية َو ْق ٌف على درجات الحرارة ،فهي �إ ّما متع ّلقة بال�سخونة
ُ
�أو ناتجة منها.
الحراري
التمدُّ د
ّ
في ما يتع ّلق بم�ستوى �سطح البحر ،ي�شير التمدّد الحراريُّ �إلى تزايد الحجم
(وتناق�ص الكثافة) نتيجة ارتفاع حرارة المياه .ارتفا ُع حرار ِة مياه المحيط
ي�ؤدّي �إلى تمدُّد حجم المحيط ومن َث َّم �إلى ارتفاع م�ستوى �سطح البحر.

ّ
ال�ضعف ()vulnerability
درج ُة تع ُّر ِ�ض منظوم ٍة ما لت�أثيرات تغ ّير المناخ الم�ض ّرة �أو عجزُها عن التعامل
معها ومواجهتِها ،بما في ذلك تغ ُّير ّية المناخ والحاالتُ المناخ ّية الق�صوى� .إنها
من طبيعة تغ ّي ِر المناخ وحجمِ ه ومع ّدلِه والتغاير ّية التي تكون المنظوم ُة ُعر�ض ًة
لها ودرجة ح�سا�س ّيتِها وقدرتِها على التك ّيف.
ُبخار الماء
غا ُز الدفيئة الأكث ُر َوفْرةً ،وهو الماء الموجود في الغالف الجوّيّ ب�صيغ ٍة غاز ّية.
مهم من ظاهرة الدفيئة ،وفي حين �أن الب�ش َر ال يزيدون
ُبخار الماء هو جز ٌء ّ
ي�ساهم بزياد ِة ظاهرة الدفيئة
تر ُّكزَ هذا البخار بدرج ٍة كبيرة ،فهو مع ذلك
ُ
الحراري لغازات الدفيئة ي�ؤدّي �إلى التغذية المرت ّد ِة الإيجابية ل ُبخار
لأن الت�أثي َر
َّ
طبيعي ي�ؤدّي بخا ُر الماء دو ًرا �أ�سا�س ًّيا مه ًّما
الماء .و�إ�ضاف ًة �إلى دوره كغا ِز دفيئ ٍة
ٍّ
الغيوم تت�ش ّكل عندما يتك ّثف بخار الماء
أر�ضي لأن
تنظيم حرار ِة
في
ِ
َ
الكوكب ال ّ
ِ
في الغالف الجوّيّ م�ش ّك ًال الجليدَ وقطراتِ الماء والهواطل.
الطق�س
وقت من الأوقات �أو مكانٍ من الأمكنة ،يقا�س بمعايي َر
هو حال ُة الج ّو في �أيّ ٍ
مثل الريح ،والحرارة ،والرطوبة ،وال�ضغط الجوّيّ  ،والإغامة ،والأمطار .في
يوم ويوم وبين
معظم الأمكنة يمكن �أن يتغ ّير
ُ
الطق�س بين �ساع ٍة و�ساعة ،وبين ٍ
«متو�سط
مو�سم ومو�سم .المناخ بالمعنى المحدود وال�ض ِّيق للكلمة ُيع َّرف ب�أنه
ِّ
ٍ
ُ
متو�س ُط
الو�صف ال
حال ِة الطق�س»� ،أو بمزيدٍ من الدقة ،ب�أنه
إح�صائي بما هو ِّ
ُّ
ُراوح ما بين ب�ضع ِة
الكم ّيات ذاتِ العالقة وتغ ُّير ّيتها على مدى فتر ٍة زمني ٍة ت ُ
آالف ال�سنين �أو حتى ماليينها� .أ ّما الفتر ُة المثال ّية كمعد ٍّل فهي 30
أ�شهر و� ِ
� ٍ
ّ
«المنظمة العالم ّية للأر�صاد الج ّو ّية» .هذه الكم ّيات هي في
�سن ًة بح�سب تعريف
والهواطل والرياح .المناخ ،بالمعنى
غالب الأحيان متغ ّيراتٌ �سطح ّي ٌة كالحرار ِة
ِ
ِ
الوا�س ِع للكلمة ،كناي ٌة عن حال ِة المنظومة المناخ ّية بما في ذلك التو�صيفُ
إح�صائيَّ .
المب�سط َة لكي نتذ ّك َر َ
الفرق هي �أنّ «المناخ» هو
ال
ولعل الطريق َة ّ
ّ
ً
ما نتو ّق ُعه (مث ًال ،ف�صل �شتاء بارد)� ،أ ّما «الطق�س» فهو ما يحدثُ فعال وواق ًعا
(عا�صفة ثلج ّية ،مث ًال).

الالّيقين
هو تعبي ٌر عن كون قيم ٍة مع ّينة (مث ًال ،الحال ُة الم�ستقبل ّية للمنظومة المناخ ّية)
نق�ص في المعلومات� ،أو من
قيم ًة غي َر معروفة .وقد ين�ش�أ الاليقين من ٍ
ٌ
االختالف َ
معروف �أو حتى قاب ٌل لأن ُيعرف .وقد يكون لذلك م�صادر
حول ما هو
�شتّى كالهفوات القابلة للقيا�س في البيانات� ،أو الإ�سقاطات غير المحقّقة
إفادات نوع ّية.
لل�سلوك الب�شريّ  .يمكن تمثيل الاليقين
بقيا�سات ك ّم ّية �أو � ٍ
ٍ
ّ
االتّفاق ّية الإطار ّية ب�ش�أن تغ ُّير المناخ
تُدر ُِج االتّفاق ّية حول تغ ّير المناخ �إطا ًرا �شام ًال للجهود ما بين الحكومات
الرامي ِة �إلى معالجة ما يطرحه تغ ّير المناخ من تحدٍّ  ،وهي تُق ّر ب�أن المنظومة
المناخ َّية مور ٌد م�شترك يمكن �أن يت�أ ّثر ا�ستقرا ُره بانبعاثات ثاني �أك�سيد الكربون
و�سواه من غازات الدفيئة .لقد نعمت االتّفاقي ُة بما يقارب الع�ضو ّية العالم ّي َة
الكاملة ،ذلك �أن  189بلدً ا قد ذ َّيلتها بتوقيعها.
بموجب االتّفاقية تعم ُد الحكوماتُ المعن ّي ُة �إلى:
َ
* جم ِع المعلوماتِ َ
حول انبعاثات غازات الدفيئة وال�سيا�سات الوطن ّية حيالها
و�أف�ضل الممار�سات ،وم�شاركة الأطراف الأخرى هذه المعلومات؛
ا�ستراتيجيات وطن ّية لمعالج ِة انبعاثات غازات الدفيئة والتك ّيف على
* �إطالقِ
ٍ
المالي والتكنولوجي
الدعم
مواجه ِة الت�أثيراتِ المتو َّقعة ،بما في ذلك توفي ُر
ّ
ِ
للبلدان النامية؛
* التعاونِ في الإعداد للتك ُّي ِف مع ت�أثيراتِ تغ ّير المناخ ووط�أة تلك الت�أثيرات.
في � 21آذار/مار�س � 1994أ�صبحت االتّفاقي ُة �ساري َة المفعول ودخلتْ ح ّيزَ
التنفيذ.

بحثية
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