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 وعرفان شكر

 

نا من الخبراء اإلقليميين على وقتهم وخبراتهم التي شاركوها معنا، وهم كل من: ءنود أن نشكر شركا

وكمال جالوقة، ومارا تينينو،  ، ودورسون يلدز، وحمزة شريف، وجيروين وارنر،ندتشارلز أيسال

ومارتينا كليمس، ونديم فرج هللا، ورامي زريق، وصادق الجواد، وعمر لطفي شين، وتيسا تيربسترا، 

 .وتوبياس فون لوسو، وجميع المشاركين اآلخرين في ورش عمل تخطيط السيناريو الخاصة بنا

سميدت وفيرونيكا ليزيني بالدي، كما نود أيًضا أن نشكر أورنيال ماجي ونورا هينريكس وصوفي دي

لدعمهم في تنظيم وتسهيل ورش العمل والمساعدة في أبحاثنا؛ وكذلك فرانسسكو بوسيللو، وخاصة عائشة 

كول كبيراوغلو، لدعمهم في المفاهيم والمراجعة؛ وكذلك ادريان فوونغ على التعديل الممتاز على هذا 

لمراجعة  د ونوار شموطباسم محمووكذلك ة؛ نجليزية للعربيللترجمة من اإل حمزة شريفذلك وكر؛ التقري

 تنسيق النسخة العربية.ء حسن لوكذلك شيما؛ ةالعربي سخةالن
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 ملخص تنفيذي 
 

من تحديات  عليهاتبحث هذه الدراسة في اآلثار المستقبلية لتغير المناخ على الموارد المائية وما يترتب 

اقتصادية وسياسية في حوض دجلة والفرات الذي تشترك فيه إيران والعراق وسوريا وتركيا. تركز 

( سبل العيش واألمن الغذائي، 1الدراسة على ثالثة مخاطر مختلفة تتأثر بتحديات المياه المتعلقة بالمناخ: )

 . ( الصراع والتعاون بين الدول3( االستقرار السياسي والعنف، )2)

واعتماد على مراجعة األدبيات الحالية والبيانات المتاحة للجمهور، والمقابالت مع الخبراء، وورش 

العمل لبناء السيناريوهات، لتحديد العوامل االجتماعية واالقتصادية والمؤسسية والسياسية التي ستشكل 

تقييم إلى  اس الحراري. واستنادًاقابلية التأثر والقدرة على الصمود/المرونة المستقبلية لتأثيرات االحتب

التدخالت الحالية، فقد تم استنباط توصيات لتدابير التكيف التي يمكن أن تنفذها البلدان المتشاطئة 

والمؤسسات اإلقليمية للتخفيف من المخاطر المستقبلية واغتنام الفرص لزيادة التعاون وبناء القدرة على 

 الصمود. 

 راسة كما يأتي:وكانت النتائج الرئيسية للد

يلعب تغير المناخ حتى اآلن سوى دور ثانوي في تغيير هيدرولوجيا الحوض واألنظمة البيئية للمياه  ←

العذبة مقارنة بالتدخالت البشرية المباشرة. ومع ذلك، فإن تأثيرات تغير المناخ بما في ذلك انخفاض 

حداث المناخية المتطرفة مثل الجفاف، رطوبة التربة وتدفقات األنهار، فضالً عن زيادة تواتر وشدة األ

ستصبح أكثر أهمية تدريجياً، وقد تفوق في نهاية المطاف اآلثار الناجمة عن سحب المياه أو تقييد البنية 

 التحتية. 

 

تعقيد وتفاقم التحديات المتعلقة بالمياه والتي تعتبر كبيرة بالفعل في المنطقة، ال إلى  سيؤدي تغير المناخ ←

تقليل موارد الحكومة من أجل استجابة إلى  العراق وسوريا، وسيؤدي تكبد الخسائر االقتصادية،سيما في 

مناسبة للتكيف. ومع ذلك، قد يحمل تغير المناخ أيًضا فرصا لتحسين األمن المائي والتنمية على نطاق 

 أوسع.

 

زيادة الصعوبة إلى  لمناخسيؤدي النقص الحاد في المياه ومشاكل جودة المياه التي تفاقمت بسبب تغير ا ←

في الحفاظ على الزراعة وسبل العيش التي تعتمد على النظم البيئية. ويمكن للفشل في التخفيف من 

مخاطر المياه المرتبطة بالمناخ أن يساهم في الفقر وانعدام األمن الغذائي والبطالة في المجتمعات 

 رة الداخلية على نطاق أوسع مما نشهده اليوم. النزوح والهجإلى  الزراعية الريفية، ويؤدي في النهاية

 

خرى ولكنها مهمة أيًضا في المناطق أإلى  يُظهر عملنا أن تأثيرات تغير المناخ تختلف من منطقة ←

الحضرية. وسيؤثر تدهور جودة المياه في األنهار بشكل مباشر على إمدادات مياه الشرب في المدن، في 

الحضر بسبب التخلي إلى  المناطق الريفية، مثل الهجرة من الريف حين أن التغيرات الديموغرافية في

 عن سبل العيش الريفية، يمكن أن تضع ضغًطا إضافيًا على أنظمة المياه الحضرية.
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زيادة المنافسة على المياه ويمكن إلى  من المرجح أن تؤدي ندرة المياه المتزايدة وفي المناطق الريفية، ←

العنف المحلي )على سبيل المثال بين المجموعات المجتمعية المختلفة(. من  أن يسفر عنها مزيد من

المرجح أن يؤدي تزايد الفقر والبطالة الناجمين عن انخفاض اإلنتاجية الزراعية وفقدان سبل العيش 

ء إثارة االستياء من السلطات السياسية وتفاقم المظالم القائمة بشأن ضعف تقديم الخدمات وسوإلى  الريفية

إدارة الموارد الطبيعية. في البلدان الهشة سياسيًا والتي تعاني من انعدام األمن المائي بدرجة كبيرة، يمكن 

أن يصبح استخدام المياه كسالح أداة سياسية أكثر انتشاًرا تستخدمها الجهات الفاعلة غير الحكومية 

 والجهات الحكومية. 

 

مجال المياه على مستوى الحوض وتكثيفه فرًصا كبيرة، بما  يمكن أن يخلق إعادة التفكير في التعاون في ←

في ذلك التكامل االقتصادي األعمق لقطاعي المياه والطاقة. وإذا كانت الدول المتشاطئة غير قادرة على 

توسيع نطاق العمل عبر الحدود في إدارة المياه، فإن تغير المناخ سيزيد من انعدام األمن المائي في 

بدوره قد يؤجج االضطرابات االجتماعية في سوريا والعراق حيث ستتأثر سبل العيش  المستقبل. وهذا

ً في زعزعة  والمجتمعات واالقتصادات المعتمدة على المياه بشكل متزايد، االمر الذي يسهم تدريجيا

 االستقرار اإلقليمي. 

 

( والعالقات النهرية في ستعتمد احتمالية وشدة تأثيرات تغير المناخ على سبل العيش واألمن )البشري ←

حد كبير على التطور المستقبلي للظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية إلى  حوض دجلة والفرات

في المنطقة، بما في ذلك، وعلى سبيل المثال، نوع إدارة المياه والتلوث والتغيرات الديموغرافية أو 

 الظروف االقتصادية.

 

جانب الوعي والفهم المحدود للمخاطر إلى  يذ جهود التكيف الجارية.باشرت البلدان المتشاطئة في تنف ←

والفرص التي يفرضها تغير المناخ، فإن المؤسسات والقدرات وأطر السياسات عبر حوض الفرات 

ودجلة غير كافية حاليًا للتعامل مع تحديات تغير المناخ التي تلوح في األفق. بالنسبة للعديد من الجوانب 

 سة، فإن قدرة تركيا على التكيف أكبر بكثير من تلك الموجودة في الدول المتشاطئة األخرى. في هذه الدرا

 

التقدم المحدود في التكيف مع المناخ ال ينتج عن نقص في األساليب والحلول التي تتبناها الدول المتشاطئة.  ←

فالعديد من تدابير التكيف الرئيسية التي من شأنها زيادة مقاومة المناخ للقطاعات المعتمدة على المياه 

رتها الدول المتشاطئة أو المنظمات معروفة وموجزة في استراتيجيات المياه والتكيف الوطنية التي طو

 اإلقليمية. 

 

تقوض التحديات االقتصادية والسياسية واألمنية والمؤسسية المختلفة إصالحات السياسات والتنفيذ الفني.  ←

وتتراوح الحواجز بين الفساد ونقص الموارد المالية وانهيار العالقة بين الدولة والمواطن، مما يخلق 

رها. أصبحت الظروف التمكينية الالزمة للدخول في إدارة مياه أكثر استدامة "حلقة مفرغة" يصعب كس

ومرونة للمناخ أقل دعماً. ونتيجة لذلك، تتضاءل إمكانيات التخفيف من المخاطر المناخية المتزايدة 

 المرتبطة بالمياه أو االستفادة من الفرص التي ينطوي عليها تغير المناخ. 

 

تحسين آليات الحوكمة التي تمكن إلى  زيادة جهود التكيف بشكل كبير فحسب، بلإلى  ال تقتصر الحاجة ←

ولكنها تعتمد  امن تنفيذها بشكل فعال. قد ال تملك الدول المتشاطئة القدرة على تحمل هذه التدخالت وحده

 على مشاركة المجتمع الدولي.
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 بناًء على هذه الرؤى، نقترح توصيات في أربع مجاالت وكما يأتي:

 مساعدة دول األحواض الفردية على إصالح قطاعات إدارة المياه ذات االستهالك المائي .1

 

نظرا لعدم اليقين وانخفاض احتمالية حدوث تقدم كبير في التعاون متعدد األطراف في مجال المياه عبر 

المتاحة الحدود في المستقبل القريب، هناك حاجة خاصة للعراق وسوريا لتحقيق أفضل استخدام للمياه 

من خالل بناء نهج أكثر استدامة إلدارة المياه، على سبيل المثال، تحسين إدارة الطلب وإعادة استخدام 

التحديات المتميزة التي يواجهونها، سيتعين على البلدان المتشاطئة وضع إلى  المياه العادمة. وبالنظر

الضروري إعادة بناء البنى التحتية ومتابعة أولويات مختلفة، فبالنسبة لسوريا والعراق، سيكون من 

األساسية إلمدادات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي. من أجل مصلحتهما الخاصة فيما يتعلق 

باالستقرار واالزدهار اإلقليميين، وتعمل تركيا وإيران على الحد من اآلثار السلبية العابرة للحدود )من 

 س صراحة التأثيرات على المصب، على سبيل المثال(.خالل إجراء تقييمات األثر البيئي التي تدر

 

 مساعدة المنطقة على استنباط خيارات للتكيّف التي تقوي األمن المائي الشامل .2

  

تشمل اإلجراءات التعلم المشترك، وتبادل البيانات، وتقييمات المخاطر المشتركة، واستكشاف خيارات 

ف مع المناخ تعزيز جهود عمليات السياسة الدولية )مثل التكيف الفعالة وتحديدها. سيتطلب تعزيز التكي  

المساهمات المحددة وطنيًا( وتسريع التنفيذ. ويمكن للمجتمع الدولي أن يساعد البلدان المتشاطئة، على 

سبيل المثال، في الحصول على تمويل المناخ والتأكد من أن تؤخذ اإلدارة المستدامة لموارد المياه 

تيجيات ومشاريع التكيف مع المناخ بشكل مناسب. ومن األهمية بمكان، في الوقت باالعتبار في استرا

نفسه، التأكد من أن مقاومة المناخ جزء ال يتجزأ من إدارة المياه. يمكن للمجتمع الدولي أن يضمن ذلك، 

اه أو مثال من خالل جعل مقاومة المناخ مشروطة بالتمويل الذي يقدمه إلعادة بناء البنى التحتية للمي

تحسين إدارة المياه. كما يجب أن تدعم جهود التكيف الدول الفردية في جهودها لزيادة خيارات سبل 

الموارد، وإعداد استراتيجيات للتعامل مع إلى  العيش البديلة، وإدارة االحتكاك الداخلي حول الوصول

 األعداد ألكبيرة من الالجئين الداخليين وعبر الحدود. 

 

ّن من التقدم في انشاء مؤسسات للتعاون بشأن المياه عبر الحدوددعم الظروف الت .3  ي تمك 

 

ن تحسين المعرفة أمر مهم، ليس فقط في جعل ادارة الموارد المائية أكثر كفاءة، ولكن أيًضا لمساعدة إ

البلدان المتشاطئة على بناء الثقة مع بعضها البعض ومع مؤسسات المياه العابرة للحدود. سيكون بناء 

المعرفة ضروري أيًضا في سياق تقاسم المنافع والتعاون االقتصادي، مثال، من خالل إجراء الدراسات 

التي تحدد مسارات التنمية المفيدة للطرفين )كمشاريع المياه والطاقة المشتركة التي تمت مناقشتها في 

ائمة )بما فيها تلك هذه الدراسة(. عالوة على ذلك، سيكون من الضروري تعزيز قدرات المؤسسات الق

التي تعمل في الزراعة والري والقطاعات األخرى ذات الصلة بالمياه( للتعامل مع التغييرات المستقبلية، 

وكذلك لدعم عملية إنشاء منصة في المستقبل للتعاون متعدد األطراف. يجب أن تؤدي التدخالت في هذا 

نطاق أوسع من أصحاب إلى  العمليات تحسين مشاركة أصحاب المصلحة، وتوجيهإلى  الصدد أيًضا

المصلحة من المجتمع المدني والقطاع الخاص. قد يلعب المجتمع الدولي دوًرا متزايد األهمية في التوسط 

في النزاعات بين الدول، حيث يتزايد اإلجهاد المائي في الحوض، ال سيما في حالة عدم وجود مؤسسات 

 زاعات.وآليات عابرة للحدود يمكنها معالجة الن
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 المساعدة في تعزيز نظام إدارة المياه في البلدان المتشاطئة .4

 

جعل التشريعات البيئية والمائية أكثر قوة، وإضفاء مزيد من التنظيم إلى  مع ضمان أن تهدف الجهود

على مثل هذه التشريعات. في حين أن مؤسسات/ وكاالت المياه المركزية موجودة في جميع البلدان 

حد كبير على تنفيذ إدارة فعالة ومستدامة لموارد المياه )باستثناء إلى  المتشاطئة، لكن يبدو انها غير قادرة

توسيع الفجوة بين الموارد وتعلم كيفية مواجهة إلى  تركيا(. ستؤدي التحديات المستقبلية المتزايدة

على مستوى الحوض، ولكن هذه التحديات. يجب إنشاء منظمات أحواض األنهار للسماح بإدارة المياه 

المنظمات موجودة فقط في تركيا. وبدون تدخالت أكبر بشكل ملحوظ في توفير القدرات والموارد، لن 

مجموعة التحديات إلى  تتمكن المؤسسات الحكومية من إنجاز إصالحات رئيسية إلدارة المياه، بالنظر

ي وضع يسمح لهم بالتغلب على العديد من التحديات الهيكلية التي تمت مناقشتها. وبما أن الخبراء ليسوا ف

الهيكلية لنظم الحكم، سيكون من األهمية بمكان أن ينظر المجتمع الدولي في النُهج التي تمكنهم من تقديم 

مساعدة إنمائية فعالة في سياقات قد تصبح غير فعالة وأكثر اختالاًل. يمكن أن يشمل ذلك دعم الحوكمة 

ذلك جمعيات الري، وتمكين المجتمع المدني )على سبيل المثال للنساء(، ومحاولة  الالمركزية، بما في

االستفادة من الجهات الفاعلة في القطاع الخاص من أجل التغيير اإليجابي )على سبيل المثال في مجال 

  الطاقة المتجددة(.
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 المقدمة  .1
 

يبحث هذا التقرير في التفاعالت المعقدة بين الضغوط المناخية والمياه واألمن الغذائي، فضالً عن مخاطر 

الظروف االجتماعية التقرير بذلك، يحدد وفي حوض دجلة والفرات.  متشاطئةالالدول الصراع وعالقات 

القدرة على و ،1اشةالضعف/الهش يمكن لهذه الظروف تشكيلوكيف  ،والسياسية الرئيسية في المنطقة

يمكن بناًء على تقييم التدخالت الحالية، و. في المستقبل لتأثيرات االحتباس الحراري (المرونةالصمود )

توصيات للتخفيف من مخاطر المناخ المستقبلية واغتنام الفرص لزيادة التعاون وبناء القدرة على استنباط 

 .الصمود

وأجزاء كبيرة من االقتصادات في حوض دجلة لماليين الناس ر المناخ على سبل العيش سيؤثر تغي  

التحديات الديموغرافية إلى  إضافة ،التي تلوح في األفقتغير المناخ والفرات. سيكون التكيف مع آثار 

لعراق وتركيا ا ،شاطئةتأمًرا حاسًما للبلدان الم ،واالجتماعية واالقتصادية والسياسية األخرى المتوقعة

تكافح لذلك  باستمرار. رق في الصراعافي حوض شهد نمًوا وتطوًرا سكانيًا سريعًا وغ ،نوإيرا سوريةو

 نظًرا لقربوإدارة موارد المياه بطريقة مستدامة. بهدف سياسات الالمؤسسات وأنظمة الحكم وأطر 

هي مصدر قلق منطقة الحوض من أوروبا، فإن التنمية واالستقرار والسالم في  حوض الفرات ودجلة

  .وسياسة التنمية الخارجي التحاد األوروبياص لعمل خا

مجموعة واسعة من العوامل االجتماعية واالقتصادية والمؤسسية  ، في تحليلنا،في االعتبار ناأخذلقد 

والسياسية التي تخفف من تأثير تغير المناخ على سبل العيش واألمن )البشري( والعالقات الدبلوماسية 

ونعتبر  ،وجهات النظر االختزالية بشأن تغير المناخ واألمن لكي نتجنب ،في حوض الفرات ودجلة

يسلط النقاش األكاديمي حول والضغوط المرتبطة بالمناخ جزًءا من ديناميكيات اجتماعية وبيئية أوسع. 

 دور تغير المناخ في الحرب األهلية السورية، كمثال بارز، على قيمة التحليل األكثر دقة واالهتمام األكبر

  .بالسياقات االجتماعية واالقتصادية والسياسية، حيث تتكشف تأثيرات المناخ على األمن )البشري(

  (..(see Selby et al., 2017a, 2017b; Daoudy, 2021b) انظر

على اإلطار النظري للمخاطر  ىتبن، 2(CASCADES"كاسكيد" ) هذه الدراسة جزء من مشروعإن 

. يركز هذا اإلطار على العوامل المناخية من في "كاسكيد" طوره فريق البحث ذيالو ،المناخية المتتالية

وجهة نظر الفيزياء الحيوية واألرصاد الجوية والهيدرولوجية. ويغطي آثارها غير المباشرة على اإلنتاج 

، والتي من "بأنظمة نقل التأثيرات"الزراعي وسبل العيش والعالقات االجتماعية على طول ما يسمى 

(. واألهم من Hilden et al. 2020خارج الحدود والقطاعات )إلى  تمتدمخاطر إلى  محتمل أن تؤديال

ذلك، أن الدراسة تأخذ بعين االعتبار أيًضا شروط النطاق الرئيسية، أي العوامل السياقية التي تشكل 

دجلة  دراسة حالةوتساهم لتأثيرات على طول سلسلة انتقال التأثير. امام االتعرض والضعف والمرونة 

من خالل تشخيص المخاطر ونقاط الضعف في تلك المنطقة ومن خالل  "كاسكيد" في مشروع والفرات

مناقشة تدابير الحد من المخاطر المحتملة، باالعتماد على مراجعة األدبيات الموجودة والبيانات المتاحة 

 ء اإلقليميين وأصحاب المصلحة. للجمهور، ومقابالت الخبراء، وتمرين تخطيط السيناريو مع الخبرا

 

التطورات إلى  ثالثة أقسام رئيسية. أوالً: وصف الخصائص الرئيسية باإلضافةإلى  ينقسم التقرير

تأثر بتغير المناخ، وهي: سبل العيش، واألمن الالتاريخية والحالية في ثالث مجاالت معرضة لخطر 

المائي والغذائي، واالستقرار السياسي والعنف، والصراع العابر للحدود. وثانيًا: تقي م التأثيرات المحتملة 

                                                           
(، على أن الضعف هو "الميل أو االستعداد للتأثر 2014المناخ )استخدمنا تعريف الضعف/ الهشاشة الذي قدمته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير  1

التأقلم  سلبًا". ويشمل الضعف )قابلية التأثر( "مجموعة متنوعة من المفاهيم والعناصر بما في ذلك الحساسية أو القابلية للضرر ونقص القدرة على

 خطار المتعلقة بالمناخ هي التي تجسد المخاطر الناجمة عن تغير المناخ.جانب تعرضها، لألإلى  والتكيف ". ان ضعف النظم البشرية أو الطبيعية،

 
 /https://www.cascades.euانظر:  2

 

https://www.cascades.eu/
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االعتبار العوامل المهمة التي تشكل  بنظرآخذين ، 2050لتغير المناخ على مناطق الخطر تلك في عام 

، واغتنام التي مر ذكرهامناخ. وثالثًا: تحديد أهم اإلجراءات لتقليل المخاطر المستقبلية قابلية التأثر بتغير ال

  الفرص مع التركيز على إدارة المياه والتكيف مع المناخ والتعاون عبر الحدود وأنظمة الحوكمة.
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 المنهجية 1-1

 

وتصور كل من البيانات  3وتحليل ،ستخدم هذا التقرير نهًجا مختلًطا يجمع بين مراجعة األدبيات النوعيةا

مقارنة بين نموذج األثر المشترك بين القطاعات ال التاريخية وتوقعات تأثير المناخ المستقبلية من مشروع

(ISIMIP)4تمرين تخطيط السيناريو التشاركي الذي تم إجراؤه إلى  والمقابالت شبه المنظمة، باإلضافة

فنية، التقارير الدبيات، واأللى أوراق أكاديمية، ومع خبراء إقليميين. اشتملت األبحاث المكتبية ع

سياسات، من أجل التحضير لمقابالت شبه منظمة مع الخبراء وأصحاب المصلحة. باتباع الوموجزات 

مقابلة شبه منظمة عبر اإلنترنت  16، تم إجراء )تكبر طالما استمرت بالدحرجة(طريقة كرة الثلج 

مع ممثلي المنظمات الوطنية واإلقليمية  2021 كانون ثاني/ويناير 2020 ايلول/للخبراء بين سبتمبر

والدولية؛ المجتمع المدني واألوساط األكاديمية ومراكز الفكر؛ وخبراء في الهيدرولوجي والتكيف مع 

ركزت والمناخ واألمن ودبلوماسية المياه والتخصصات األخرى ذات الصلة. نظًرا لخبراتهم المتميزة، 

 .ات المقابلة على جوانب مختلفة من الموضوع الذي تم تحليله في هذه الدراسةاستبيان

كان الهدف من تمرين تخطيط السيناريو هو توقع مخاطر المناخ المحتملة ونقاط الضعف في المستقبل 

واشتقاق توصيات للتكيف مع المناخ والسياسة الخارجية والتعاون اإلنمائي. تم التخطيط للتمرين في 

شكل ثماني جلسات افتراضية  علىية على أنه ورشة عمل في بيروت، لبنان، ولكن تم تنفيذه أخيًرا البدا

بعد الجلسة (. COVID-19) التي فرضتها جائحة كوروناعلى مدى أربعة أسابيع بسبب قيود السفر 

نظيم ثالث االفتتاحية لمناقشة موضوع بحثنا وتحديد المخاطر الرئيسية ونقاط الضعف في المنطقة، تم ت

جلسات جانبية مع مجموعات أصغر لتطوير ثالثة سيناريوهات للتطور المستقبلي لهشاشة المنطقة 

مع  وقدرتها على الصمود أمام المخاطر المتعلقة بالمناخ. وبعد ذلك، تم تنظيم جلسة عامة أخرى

ات جانبية أخرى. لمناقشة خيارات الحد من المخاطر والتكيف. وتلت ذلك ثالث جلس المجموعة بأكملها

مشاركين من البلدان الثالثة ومن خلفيات مهنية متنوعة )مثل األكاديميين  دعوةتم الحرص على 

 .وواضعي السياسات، وكذلك الممارسين في قطاع التنمية واألمن(

. السيناريوهات ليست شاملة ولكنها 2050نتج عن هذا التمرين وضع ثالثة سيناريوهات للمنطقة لعام 

تقديم نظرة ثاقبة لمختلف عقود المستقبل المعقولة وإعالم السياسات واستراتيجيات إلى  األحرىتهدف ب

تمت مناقشة انعكاسات السيناريوهات على الضعف اإلقليمي والقدرة على الصمود أمام كما التكيف. 

 .(3)تحديات األمن والتنمية المتعلقة بالمناخ في القسم 

  

                                                           
 .من خالل الخرائط واألشكال واإلحصاءات الوصفية الموضحة جزئياً في هذا التقرير 3
( "إطاًرا إلسقاط تأثيرات تغير المناخ باستمرار عبر القطاعات ISIMIPثر المشترك بين القطاعات )يقدم مشروع المقارنة بين نموذج األ 4

مختلفة المتأثرة والمقاييس المكانية. تساهم شبكة دولية من واضعي نماذج تأثير المناخ في تكوين صورة شاملة ومتسقة للعالم في ظل سيناريوهات 

 (.https://www.isimip.orgلتغير المناخ ")

 

https://www.isimip.org/
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 :هبة المياه واستخدامها .خصائص الحوض 1-2

قبل  سوريةينشآن في تركيا ويعبران شمال  النهرين كالويتكون الحوض من نهري دجلة والفرات. 

ى دخول العراق. وفي جنوب العراق، يلتقيان ليشكال شط العرب الذي يصب في الخليج العربي. كما يتلق  

بالد ما "المنطقة الواقعة بين النهرين تسمى نهر دجلة تصريفًا من عدة روافد منشؤها العراق وإيران. و

٪ من تصريف 51حوالي و٪ من تصريف نهر الفرات يأتي من تركيا. 98أكثر من إن . "بين النهرين

٪، من العراق وإيران، على التوالي 10و٪ 39األراضي التركية، بينما يأتي الباقي، يأتي من نهر دجلة 

 .(2009)منظمة األغذية والزراعة، 

 

 

 5: خريطة حوض دجلة والفرات1الشكل

 

مليون شخص، في حين أن نهر الفرات هو مصدر المياه  30يوفر نهر دجلة وروافده المياه لما يقرب من 

يهيمن على استخدام  هالحوض، فإنفي سكان اليضم أكبر نسبة من  العراق مليون شخص. بما أن 60لنحو 

بشكل كبير  سورية(. وبالمثل، تعتمد 1)الجدول  ،المياه من النهرين، وبالتالي فهو األكثر اعتمادًا عليهما

الجزء األكبر من مياه النهرين )حوالي  استهالك الزراعة مسؤولة عن انوعلى المياه العابرة للحدود. 

                                                           
  .(2009)المصدر: منظمة األغذية والزراعة 5
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ركيا النهرين إلنتاج الطاقة الكهرومائية بدرجة أعلى تستخدم تكما . في جميع البلدان المتشاطئة( 78٪6

 .شاطئة األخرىتبكثير من البلدان الم

 .7: المقاييس الرئيسية لموارد مياه الفرات ودجلة واستخداماتها1الجدول 

 إيران العراق سورية تركيا 

 12,9 28,8 11,8 11.9 (.2014عدد سكان الحوض )بالمليون عام 

المتجددة للفرد )حصة الفرد الواحد( )بالمتر المكعب / سنة( موارد المياه 

 .2017عام 

2609 983 2393 1699 

 28 61 72 1,5 .2017االعتماد على موارد المياه العابرة للحدود )٪( في عام 

 28 51 14 20 2014إجمالي عمليات السحب من الحوض )كيلومتر مكعب/ سنة( في عام 

 92 92 88 85 2017في عام سحب المياه للزراعة )٪( 

 1157 1027 980 727 2017سنة( في عام  /3نصيب الفرد من المياه المسحوبة )م 

الموارد المتجددة إلى  اإلجهاد المائي األساسي: نسبة إجمالي المسحوبات

 2017في عام 

45 124 92 92 

  / 8 8 23 2011نسبة انتاج الطاقة الكهرومائية في الحوض )٪( في عام 

 

وإيران، يتعرض ما يقرب من  سوريةفي العراق وفمن اإلجهاد المائي.  تعاني جميع دول الحوضإن 

٪ أو أكثر من السكان لمستويات عالية أو عالية جدًا من اإلجهاد المائي، وهي أعلى بكثير من المتوسط 80

( أن اإلجهاد المائي هو األعلى في 1(. يوضح الجدول )2018٪ )البنك الدولي، 40العالمي البالغ 

صعيد الوطني. ومع ذلك، يمكن أيًضا مالحظة الجيوب البيانات المجمعة على الإلى  ، عند النظرسورية

المرتفع للغاية في الجزء اإليراني من الحوض، وكذلك في الجزء إلى  ذات اإلجهاد المائي المرتفع

(. بسبب االستغالل المفرط في 2)الشكل ، الجنوبي من تركيا وعلى طول الحدود بين العراق وإيران

انخفض إجمالي موارد المياه في الحوض خالل واه الجوفية، بعض أجزاء الحوض، ومعظمها من المي

عالوة على ذلك، فإن التدهور التدريجي لنوعية المياه يجعل (. Rodell et al., 2018) العقود األخيرة

 .نسبة كبيرة من المياه غير صالحة لالستعمال، مما يزيد من تفاقم اإلجهاد المائي

                                                           
 (2017(؛ محمود والصايغ )2014(؛ وزارة الموارد المائية )2013) DSIهذه الحسابات الخاصة من  6
 (2017)( Aquastat(؛ منظمة األغذية والزراعة )2015؛ شموط والن )TWAP (2014)المصدر:  7
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 .8حوض دجلة والفرات : اإلجهاد المائي لخط األساس للمياه في2الشكل 

  

                                                           
إمدادات المياه السطحية والجوفية المتجددة المتاحة. تشمل عمليات سحب المياه االستخدامات المنزلية إلى  اإلجهاد المائي األساسي هو لقياس نسبة إجمالي سحب المياه 8

تهالك المياه في المنبع والسدود الكبيرة على توافر المياه في اتجاه والصناعية والري والماشية االستهالكية وغير االستهالكية. تشمل إمدادات المياه المتجددة المتاحة تأثير اس

 (.World Resource Institute Aqueduct 2019(. والبيانات المتعلقة باإلجهاد المائي مأخوذة من )Hofste et al.,2019مجرى النهر )

 استغالل مياه جاف ومنخفض

 %(80)<مرتفع جداً 

 %(20-10متوسط ) –منخفض 

 %(40-20)مرتفع  –متوسط  %(10منخفض )>

 %(80-40)مرتفع 



 الفرات ودجلةتغير المناخ، الماء ومستقبل التعاون والتنمية في حوضي  15

 

التحديات االجتماعية واالقتصادية  .2

 والسياسية الحالية المتعلقة بالمياه
 

التحديات االجتماعية واالقتصادية والسياسية الرئيسية المتعلقة بالمياه في حوض دجلة يعرض هذا القسم 

والفرات. وينصب التركيز هنا على توفر المياه وآثارها على سبل العيش واالستقرار السياسي، وكذلك 

 .العالقات الدبلوماسية بين البلدان المتشاطئة

 

 سبل العيش واألمن المائي والغذائي 2-1

 

يعد األمن المائي أساسيًا لجزء كبير من سبل العيش في الحوض، وخاصة لألسر ذات الدخل المنخفض 

واألشخاص الذين يكسبون عيشهم من الزراعة ذات الحيازات الصغيرة وتربية الماشية وصيد األسماك. 

وخدمات إمدادات مياه الشرب  الوصول وفي نفس الوقت، يعد األمن المائي قضية حاسمة ألن ضعف

 الصرف الصحي يقوض صحة اإلنسان ورفاهيته.

يعتمد جزء كبير من إذ في الحوض.  اإلنتاجية الزراعيةتوفر المياه له آثار كبيرة على أن وال شك في 

 سوريةفي  للعمالةسكان الحوض الذين يعملون قطاع الزراعة. ويعتبر قطاع الزراعة أكبر جهة 

في الناتج المحلي اإلجمالي في جميع البلدان آخذة في االنخفاض الزراعة قطاع مساهمة  لكنوالعراق. 

إلى  ،دفي الغالب، هو مصدر الرزق السائ ،إنتاج المحاصيل، في المزارع الصغيرةوأن )انظر الملحق(. 

 جانب تربية الماشية. ومع ذلك، نتيجة لتحديث النظم الزراعية، والتوسع الحضري، والهجرة من الريف

انخفضت حصة العمالة في الزراعة على مدى العقدين الماضيين في جميع البلدان الحضر، إلى 

 وتركيا )انظر الملحق(. سوريةشاطئة، وكذلك بشكل كبير في تالم

( النسبة بين الزراعة البعلية والزراعة المروية. إذ تهيمن الزراعة البعلية على الزراعة 3يوضح الشكل )

ن أراضي المحاصيل في سورية وتركيا تعتمد على مياه األمطار. ٪ م90عبر الحوض، مع ما يقرب من 

مدى إلى  اذ يمكن أن تشير الدرجة التي تؤثر بها المخاطر المتعلقة بالمياه على المناطق الزراعية اليوم

تأثرها بتغير المناخ في المستقبل. وتواجه الزراعة البعلية في تركيا مخاطر قليلة من الجفاف. ومقابل 

العالية للغاية من مخاطر الجفاف على جميع مناطق الزراعة إلى  سورية، تؤثر المستويات العاليةذلك في 

(، وفي إيران والعراق، اللذان لديهما حصص متساوية تقريبًا من الزراعة 4البعلية تقريبًا، انظر الشكل )

لجفاف والضغط المائي على العالية للغاية من مخاطر اإلى  البعلية والمروية، تؤثر المستويات المتوسطة

جميع المناطق الزراعية تقريبًا، على الرغم من أن اإلجهاد المائي يمثل خطًرا أكبر على الزراعة في 

 .إيران منه في العراق

شديدة الحساسية للتغيرات في موارد  النظم البيئيةعالوة على ذلك، يعتمد جزء كبير من السكان على 

صايد األسماك الداخلية وتربية األحياء المائية والتي تعتبر ذات أهمية خاصة المياه المتاحة. من بينها، م

٪ من األسماك 60(. فإن Bachmann et al., 2019لالقتصاد العراقي والسوري وسبل العيش )

 ( Alwash et al., 2018المستهلكة في العراق تأتي من أهوار بالد ما بين النهرين. )
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 .9: النسبة المئوية بين مساحة المحاصيل المروية والبعلية في البلدان المتشاطئة3الشكل 

 

 

 

 .10: مخاطر المياه على المحاصيل في حوض الفرات ودجلة4الشكل 

 

                                                           
 World Resource Institute (2019)المصدر:  9

 .2018المصدر: البنك الدولي  10

 بعلية مروية

 إيران العراق تركيا سورية
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التي توفر سبل العيش لماليين كما تعاني العديد من النظم البيئية من التدهور، ومعها خدمات النظام البيئي 

٪ منذ سبعينيات القرن الماضي 45-40الناس في الحوض. لقد انخفضت تدفقات نهر الفرات، بنسبة 

(. كما وجدت دراسات أخرى Shamout & Lahn, 2015سداً وسدات/قناطر ) 30بسبب بناء أكثر من 

 Venturi andمطار )أدلة على هذا االنخفاض أيًضا، لكن ربطتها بالتغيرات في هطول األ

Capozzoli, 2017 وجفت العديد من األنهار الصغيرة عبر الحوض تماًما بسبب اإلفراط في .)

التدفقات البيئية في نهر الفرات ال تزال أقل بكثير من  ، إن  11استخراج المياه. كما أظهرت دراسة حديثة

 (.Jägermeyr et al., 2017)عتبات الحفاظ على النظم البيئية والتنوع البيولوجي في النهر. 

 

 

 .201012-1937التصريف السنوي لنهر الفرات واتجاهه، للسنوات  معدل: 5الشكل 

 

تعد أهوار بالد ما بين النهرين في العراق أهم نظام بيئي للمياه العذبة في الشرق األوسط، حيث وفرت 

لتنوع بيولوجي الكبير.  هامن نصف مليون عراقي في السبعينيات، مع دعمسبل العيش لما يقرب األهوار 

أُجبر غالبية السكان وفي أوائل التسعينيات، قام صدام حسين بتجفيف األهوار لتجويع السكان المحليين. و

انخفاض كبير في عدد األشخاص الذين يعيشون في تلك المنطقة. إلى  على مغادرة األهوار، مما أدى

)األمم . شخص 20000حوالي لعيش ال، استمرت موارد مياه األهوار في الحفاظ على سبل ومع ذلك

، تمت استعادة 2003في عام في أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرين، و(. 2013المتحدة، 

فقات ، لكنها ال تزال تعاني من انخفاض التدمن مساحتها٪ 60-40المياه بنسبة اليها حيث أعيدت األهوار 

 (. Gleick et al., 2020) ومشاكل في جودة المياه

نهر دجلة، بما في ذلك المياه التي مصدرها كل من تركيا  جودة مياهمن المفترض أن تكون نه إو

والعراق، جيدة، لكنها تصبح أكثر فقراً في اتجاه مجرى النهر، مع تدفقات التلوث الرئيسية من المناطق 

تعتبر جودة المياه في نهر كما . النهرإلى  الحضرية مثل بغداد بسبب تصريف مياه الصرف الصحي

                                                           
ف التدفقات البيئية بأنها "كمية وتوقيت وجودة تدفقات المياه العذبة والمستويات الالزمة للحفاظ على النظم اإليكولوجية المائي 11 ة، والتي تُعرَّ

 (.Arthington et al. ،2018بدورها تدعم الثقافات البشرية واالقتصادات وسبل العيش المستدامة الرفاهية". )

 السورية في مدينة جرابلس أسفل مجرى النهر.-التركيةمحسوبة عند الحدود  12
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في  ةالزراعراجعة من تدفقات الالق أقل من تلك الموجودة في نهر دجلة بسبب الفرات الذي يدخل العرا

( Alwash et al., 2018) ، ومن المتوقع أن تزداد سوًءا مع ري المزيد من األراضيسوريةتركيا و

أدت األنشطة الزراعية المكثفة وإلقاء مياه الصرف الصحي غير وقد زيادة الملوحة، إلى  باإلضافة

تلوث األنهار، مع زيادة مستويات المغذيات وتعداد البكتيريا إلى  ي نهر الفرات وروافدهالمعالجة ف

الخصائص الطبيعية لنهر الفرات، مثل معدالت التبخر ان شاطئة الثالثة. تالقولونية في جميع البلدان الم

، وتدني جودة ()البزل العالية، والتقلبات المناخية القوية، وتراكم األمالح والرواسب، وسوء الصرف

 تفاقم اآلثار الضارة للتلوث الناجم عن األنشطة البشريةإلى  لنهر، تؤديل لسفلىروافد االالتربة في 

(Bremer, 2013.) إلى  تتدهور جودة مياه نهر الفرات بشكل أكبر حيث يتم تحويل تدفق الفيضاناتو

البحيرة، ثم تعود  مناألمالح المياه المخزنة خارج مجرى النهر في بحيرة الثرثار، حيث تمتص  خزانات

 ةجنوب العراق من األراضي اإليرانية غير معروف نظام النهر. كمية ونوعية المياه الداخلةإلى  الحقًا

 .من إيران راجعةحد كبير، على الرغم من أنه من الواضح أن التدفقات تتأثر بتدفقات الري الإلى 

عواقب إلى  سيئة في أجزاء كثيرة من الحوض، مما يؤدي نهاإ: يإمدادات مياه الشرب والصرف الصح

أن هناك اختالفات مهمة بين  ،في الملحق (4). يوضح الجدول يتهوخيمة على صحة اإلنسان ورفاه

شاطئة فيما يتعلق بالمياه المتاحة للفرد، مع وجود قيم عالية لتركيا وإيران، وقيم أقل بكثير تالدول الم

المياه والصرف الصحي إلى  تظهر البيانات المتاحة أن الوصولكما . ة خاصةولسوريبالنسبة للعراق 

٪ فقط من 52 انتحقق بعد. في الوقت نفسه، يلم  اليها كاملوصول القد تحسن بمرور الوقت، لكن ال

، عموما(. 2018أن إمدادات المياه مستقرة )البنك الدولي، والعامة الشرب األسر موصولة بشبكة مياه 

متع األشخاص الذين يعيشون في المناطق الحضرية بفرص أفضل للحصول على المياه مقارنة يت

 .(2021بالمناطق الريفية )األمم المتحدة، 

أن  مثال، يمكنذ إالصرف الصحي وخيمة. خدمات ضعف والشرب لى مياه ع لالحصوقلة إن عواقب 

بسبب التركيزات العالية للملح في نظام و ،مثل الكوليرا واإلسهال عن طريق المياه الملوثة أمراضتنتقل 

ألف شخص  90ة غير صالحة للشرب، تم إدخال حوالي جهزإمدادات المياه العامة، مما جعل المياه الم

إلى  لمياهتؤدي األمراض التي تنقلها ا كما(. 2018ندبندنت، اإل) 2018المستشفى عام إلى  في البصرة

لديها  سوريةمقارنة بالدول األخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، فإن وعند الزيادة الوفيات. 

 .(2018اإلسهال )البنك الدولي،  جراءمعدالت عالية جدًا من األطفال دون سن الخامسة يموتون 

، ويرجع النعدام األمن الغذائي على مدى العقود األخيرة، في الحوض تعرض عدد متزايد من الناسكما 

انخفاض الموارد المائية. ظل انتشار نقص التغذية مستقًرا نسبيًا في تركيا وإيران. إلى  ذلك جزئيًا أيًضا

، لكن معدالت 2003-1990كان الوضع أفضل مما كان عليه في سنوات الحظر  فقد في العراق،اما 

(. ومع ذلك، فإن عدد 3)انظر الملحق  ،الحادي والعشريننقص التغذية تتزايد باستمرار منذ أوائل القرن 

وفقًا للبيانات الحديثة وآخذ في االزدياد.  سوريةاألشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في إيران و

حاليًا من انعدام األمن  سورية٪ من سكان 60(، يعاني 2021الصادرة عن برنامج الغذاء العالمي )

بشكل عام، يعتبر انعدام األمن الغذائي أكثر والحرب في البالد. إلى  غالبالغذائي، ويرجع ذلك في ال

 .(السابقانتشاًرا في المناطق الريفية )المرجع 

على أن الضغط على سبل العيش الزراعية وما يترتب على  اثباتات دالليةوالعراق أيًضا  سوريةتقدم و

والهجرة المتسارعة  نزوح السكانذلك من ارتفاع في انعدام األمن الغذائي والفقر والبطالة له تأثير على 

الضغوط المتعلقة بالنزاعات العنيفة وعوامل الدفع إلى  ضافةإفي المنطقة.  الحضرإلى  من الريف

لنمو السكاني الطبيعي ، واإلصالحات االقتصادية ، وإلغاء اإلعانات ، واألنماط والجذب األخرى، مثل ا

على وجه الخصوص، )انظر  الحضرإلى  األكثر عمومية للهجرة الموسمية والعمالية والهجرة من الريف

see Gleick, 2014; De Châtel, 2014; Werrell et al., 2015; Gleick, 2017; World 

Bank, 2018; Selby et al., 2017a ،)مدفوعة  سوريةالحضر في إلى  كانت الهجرة من الريف

األراضي  بيعتقييد إلى  ، مما أدى2008و 2007أيًضا بالتغييرات في قوانين األراضي في عامي 

 (.Ababsa, 2015فورا. )والسماح لمالك األراضي بإنهاء عقود المستأجرين 
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ديًا في المنطقة، وتكافح العديد من المدن مع البنى التحتية المتداعية الحضر تحإلى  تمثل الهجرة من الريف

أدت النزاعات العنيفة في العراق ووالنمو السريع للمستوطنات العشوائية في المناطق شبه الحضرية. 

 ;Werrell et al., 2015) تسريع هذه العملية من خالل تشريد أعداد كبيرة من الناسإلى  سوريةو

Selby et al., 2017a.)  في حوض نهري دجلة والفرات مرتفعإن ً بالنسبة ف ،عدد النازحين داخليا

(. ان 2021) الدوليةالهجرة مليون، حسب منظمة  1.2بنحو  عدد النازحينللعراق وحده، قُد ر هذا 

إلى  الحضر تخلق تحديات من حيث الوصولإلى  األعداد الكبيرة من النازحين والمهاجرين من الريف

 Werrell et) .نصيب الفرد من المياه المتاحةقلة الخدمات األساسية )بما في ذلك الصحة والتعليم( و

al., 2015; Waha et al., 2017إلى  الحضر في سوريةإلى  (. ومثال فقد أدت الهجرة من الريف

 & Femia)زيادة المنافسة على التوظيف والحصول على المياه بين األسر ذات الدخل المنخفض 

Werrell, 2013.) 

تغيرات البيئية واالستقرار في مكان آخر شيئًا مقد ال يكون األشخاص الذين يغادرون منازلهم هربًا من ال

أو تكيف مفيدة إذا تم التخطيط لها وتنفيذها  أقلمسلبيًا بالضرورة. في الواقع، يمكن أن تكون استراتيجية ت

 لكنيكون لها فوائد لكل من المهاجرين والمجتمع ككل، بعناية. في حين أن إعادة التوطين يمكن أن 

يمكن أن تنطوي الهجرة أيًضا على تكاليف مالية واجتماعية كما المتضررين قد يفضلون ترك منازلهم. 

في البلدان التي تستقبل المهاجرين، يمكن أن يكون للهجرة فوائد و (.Ionesco et al., 2016) عالية

أن العدد الكبير من الالجئين  ، وجدوا(2020) حسين وآخرونلدراسة وفي محلية وتخلق فرًصا. 

حول إدارة المياه. في حين أن وصول  ةالوطني الخطابات/الحوارات رسمواالسوريين في األردن ولبنان 

البلدان التي تعاني من نقص المياه يمكن أن يعزز بسهولة الروايات التي يتم فيها تصوير إلى  الالجئين

إلى  تطورت حواراتوجدت الدراسة أيًضا أن مثل هذه الكما تفاقم ندرة المياه، انهم سبب لالالجئين 

نتائج إيجابية. اإلجراءات )مثل إلى  إدراك التحديات التي يفرضها تغير المناخ وندرة المياه، مما أدى

  تعبئة التمويل لتعزيز مرونة أنظمة المياه مع تغير المناخ(.
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 السياسي والعنف المياه واالستقرار 2-2

 

وفقًا لمؤشر الدول الهشة، فقد انخفض عدم االستقرار السياسي والهشاشة بشكل عام في السنوات األخيرة 

إيران، حيث كان كذلك التي تشهد وضعًا يزداد سوًءا، و سوريةفي حوض الفرات ودجلة، باستثناء 

من الواضح أن . بات مؤخًرا ه تدهورلكن( Fund For Peace, 2021)الوضع ثابتًا لبعض الوقت، 

في أماكن عدد من العوامل، والعديد منها يناقش  بسبباالستقرار السياسي في المنطقة يواجه تحديات 

يركز هذا القسم على كيفية تأثر االستقرار السياسي باإلجهاد المائي والتحديات  .على نطاق واسعأخرى 

ام السابقة، وكيفية مساهمتها في هشاشة الحوض، مع األخرى المتعلقة بالمياه، كما هو موضح في األقس

األخذ في االعتبار على وجه الخصوص ثالثة أنواع من حاالت الصراع: التفاعالت بين المواطن 

 كسالح. المياه استخداموالدولة، النزاعات المجتمعية على المياه، و

الجتماعية في الحوض، بما في في الواقع، ترتبط المياه بأشكال مختلفة من الصراع واالضطرابات او

المياه والتحكم في أنظمة المياه، واالستهداف االستراتيجي للبنية التحتية إلى  ذلك النزاعات حول الوصول

موارد إلى  ، وكذلك من خالل المظالم المتعلقة بسوء اإلدارة وضعف الوصولواستخدامها كسالحللمياه 

 (. Gleick, 2014; De Châtel, 2014نظر)ا. المياه

في سياق تفشل فيه  االضطرابات واالحتجاجات المدنيةأن تندلع على وجه الخصوص،  ،يمكنكما 

الوصول الكافي للمياه، وحماية السكان من اآلثار السلبية للجفاف واألحداث  أمينالسلطات العامة في ت

قطاعي الزراعة  يمكن أن تحدث االحتجاجات أيًضا عندما تتعارض اإلصالحات فيوالمتطرفة األخرى. 

 .والمياه مع احتياجات المزارعين والمجتمعات الريفية

لدرجة أن الحكومات عليها التزام خاص  ،المياه ضرورية جدًا لحياة الناس وسبل عيشهمأن ال شك في 

إلى  من المرجح أن يؤدي عدم الوفاء بهذا االلتزامو. المياهإلى  لضمان الوصول المناسب لمواطنيها

، وتمهيد الطريق لالضطرابات المدنية. شعور بالظلمقات بين الدولة والمواطن، وتغذية التوتير العال

كبيرة من السكان، وأيًضا  عدادغير كاٍف ألوخدماتها المياه إلى  ستزداد التوترات عندما يكون الوصولو

لنخب ذات أقلية صغيرة من ا يستحوذ عليهالتوزيع غير المتكافئ أو إلى  الوصولإلى  عندما يُنظر

 (. see Detges, 2018:29ff)انظر العالقات الجيدة

 de) تم العثور على أمثلة لمثل هذه الظروف في العديد من بلدان الحوض. على سبيل المثال، يصفلقد 

Juan and Bank 2015)  قد خصصت مناطق معينة وأعطت  سوريةكيف أن الحكومات البعثية في

تأجيج المظالم واالستياء بين المجتمعات إلى  األولوية لتقديم الخدمات للداعمين السياسيين، مما أدى

 ،على سبيل المثال ،التركيز على انقطاع التيار الكهربائي قبل االنتفاضة السورية، يظهروعند المهملة. 

 .صراع ضد بشار األسدأن المناطق المحرومة أصبحت فيما بعد بؤر 

كيف أن السخط المنتشر  بي ن. وتسوريةحجة مماثلة حول قطاع المياه في  (De Châtel 2014) قدموت

االستهالك للمياه، فضالً عن التغييرات  رةعلى النظام كان مدفوًعا جزئيًا بإلغاء الدعم عن المحاصيل كثي

الصعب على األشخاص األقل ارتباًطا  آلبار، مما يشجع على الفساد ويجعل منلفي نظام ترخيص 

االستهالك  رةتدعم المحاصيل كثيولسنوات،  ،كانت الحكومة البعثيةلقد ماء. الإلى  بالسياسة الوصول

جنب مع إلى  أدى هذا، جنبًاو (،Gleick, 2014; Werrell et al., 2015) للمياه مثل القمح والقطن

 سحبتدهور موارد المياه والتربة واإلفراط في إلى  ل،سياسات المياه غير الفعالة وموقف عدم التدخ

 ;Sowers et al., 2013; De Châtel, 2014) المياه الجوفية، مما أثار االستياء من الحكومة

Werrell & Femia, 2013.) وبدالً من ذلك  ،عالوة على ذلك، قرر بشار األسد قطع الدعم الزراعي

يبشر بالخير الصناعات التي يسيطر عليها أنصاره، فإن هذا لم يكن إلى  عاد توجيه االستثمارات العامةا

 .للعديد من السوريين الذين كانوا يكافحون في ظل سوء إدارة قطاع الزراعة والمياه

المتعلقة بالمياه في العراق وإيران. على سبيل  الحساسةالسياسية  للقضاياويمكن العثور على أمثلة أخرى 

عندما تحولت االحتجاجات ضد سوء خدمات  2018شخًصا في عام  14المثال، توفي ما ال يقل عن 

أصيب . (Gleick et al., 2020أعمال عنف )إلى  المياه وجودتها ونقصها في وسط وجنوب العراق
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لى رداءة نوعية المياه في خرمشهر على الحدود المزيد من األشخاص في نفس العام في احتجاجات ع

بين العراق وإيران )المصدر السابق(. كما تم اإلبالغ عن حوادث مماثلة في نفس العام في المراكز 

شهدت مدينة البصرة في فقد  (.Dehghanpisheh, 2018) السكانية الرئيسية في إيران والعراق

إلى  ى األقل احتجاًجا على المياه الملوثة التي تحولتشخًصا عل 15ل تمق على وجه الخصوص، ،العراق

 (.VOA News, 2018) أعمال عنف

الضوء على الكيفية التي أدت بها اإلدارة السيئة للمياه والفشل السابق في توفير إمكانية تسلط هذه األمثلة 

االستقرار السياسي في تدهور العالقات بين الدولة والمواطنين وتعرض إلى  المياهإلى  الوصول المالئم

 للخطر. حوض دجلة والفرات

أيًضا تهديدًا خطيًرا لألمن المائي في يشكل العنف وعدم االستقرار السياسي  فانعلى العكس من ذلك، 

ضمان األمن المائي من اجل أظهرت الدراسات كيف تكافح المناطق المتأثرة بالنزاع والحوض. 

، على سبيل (e.g. Sadoff et al., 2017) لدخل المنخفضللمجتمعات المحلية وخاصة األسر ذات ا

نتيجة  سورية٪ في العراق و70المياه والصرف الصحي بنسبة إلى  اآلمن المثال، انخفض الوصول

للنزاع المسلح، حيث أصبحت األمراض المنقولة بالمياه أكثر انتشاًرا في نفس الوقت )البنك الدولي، 

2018).  

إثارة نزاعات عنيفة بين العائالت أو المجتمعات. إلى  ى الموارد المائيةكما قد يؤدي التنافس عل

(. وقد وجدت أداة التنبؤ Kool et al., 2020فاإلصابات بسبب الخالفات حول المياه شائعة في العراق )

 (، أن العديد من مناطق العراق2021بالصراع على المياه عبر االنترنيت لشراكة المياه واألمن والسالم )

وسورية تتأثر بالنزاعات المستمرة على المياه، كما تظهر في بعض المناطق صراعات محلية جديدة 

حول المياه. غالبًا ما تلعب السياسات اللبرالية العشوائية وتآكل النظم العرفية إلدارة الموارد، فضالً عن 

 seeفي هذه النزاعات ) المسؤولين الفاسدين والقواعد الغامضة أو المطبقة بشكل سيئ دوًرا مهًما

Saleeby, 2012; De Châtel, 2014( ويعرض الشكل .)حاالت عنف طائفي في حوض دجلة 6 )

والفرات على مدى السنوات الثالث الماضية. ومن المثير لالهتمام، أن عددًا من النزاعات الطائفية قد 

في الجزء الجنوبي الشرقي  حدثت على طول نهر الفرات في سورية وفي أهوار بالد ما بين النهرين،

من العراق. ويتأثر نهر شط العرب في جنوب العراق، كما ذكرنا، بشكل خاص بالملوحة وتلوث المياه، 

  وربما يكون قد ساهم في زيادة عدد النزاعات هناك.
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 13مؤخراً  : العنف الطائفي في حوض دجلة والفرات6الشكل 

 

بتوجه أطراف النزاع والجماعات  يتأثر واالستقرار السياسي في حوض دجلة والفراتالسالم ن إفأخيًرا، 

الحوادث التي إلى  كسالح المياه استخداميشير  (.Gleick, 2014) المسلحة الستخدام المياه كسالح

جهات فاعلة مختلفة، حكومية وغير حكومية، أنظمة المياه عمدًا لتحقيق او استهدفت استخدمت فيها 

 ,King) مناطق المصبإلى  أهداف استراتيجية، بما في ذلك تسميم اآلبار أو إطالق المياه من السدود

أعلى معدل في  فييُصنف حوض دجلة والفرات من بين األحواض الخمسة العابرة للحدود و .(2016

 & Veillux) ، واألول من حيث عدد القتلى في هذه األحداثكسالحالمياه  استخدامالعالم لحوادث 

Shlomi, 2019.) 

 ;von Lossow, 2016) والعراق سوريةأمًرا شائعًا، في كل من كسالح المياه  استخدامكان 

Daoudy, 2020.) عدد الهجمات اإلرهابية على شبكات المياه خالل العشرين  (7)يوضح الشكل و

. سوريةحدثت مؤخًرا أيًضا في تركيا و قدعاًما الماضية. كانت األحداث أكثر تواتًرا في العراق، و

أن شبكات المياه كانت وال تزال مستهدفة بشكل متكرر من قبل الجهات الحكومية. إلى  وتجدر اإلشارة،

بشار األسد وصدام حسين بإمدادات المياه لتعريض نظامي تالعب ووالعراق،  سوريةفي كل من 

أهوار بالد ما  لمثال البارز على ذلك هو تجفيف، وارضرلاإلى  مجموعات أو مناطق معينة من السكان

  (von Lossow, 2016) بين النهرين

                                                           
  https://acleddata.comموقع الصراع المسلح ومشروع بيانات األحداث، متاح على: المصدر: 13

 عدد حاالت العنف

https://acleddata.com/
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  .14: الهجمات اإلرهابية على شبكات المياه خالل العشرين سنة الماضية7الشكل 

                                                           
 قاعدة بيانات اإلرهاب العالمي، متاحة على(. 2019المصدر: االتحاد الوطني لدراسة اإلرهاب والرد على اإلرهاب، جامعة ماريالند. ) 14

https://www.start.umd.edu/gtd/ 

 عدد الهجمات االرهابية

 تركيا سورية العراق

https://www.start.umd.edu/gtd/
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 الصراع والتعاون عبر الحدود 2-3

 

والفرات بالعديد من حوادث الصراع والتعاون. في حين كانت العالقات يتميز تاريخ حوض دجلة 

، فقد تصاعدت (Kibaroglu, 2019) 1960والعراق حتى عام  سوريةمتناغمة بشكل عام بين تركيا و

التوترات منذ ذلك الحين. في العقد األول من القرن الحادي والعشرين، استؤنفت جهود التعاون في 

، تميز الحوض بعدد كبير نسبيًا من 2008و 1990بسبب عدة عوامل. بين عامي الحوض، لكنها توقفت 

التعاونية  نشاطات(. على الرغم من العديد من ال8)انظر الشكل  ،بين المشاركين في النهر نشاطاتال

العدائية األحداث التي حدثت في الحوض، إال أنها في نفس الوقت بين المناطق التي واجهت أكبر عدد من 

بشكل عام، يمكن ترتيب التاريخ التعاوني . و(Rüttinger et al., 2015) جميع أنحاء العالمفي 

 :والصراع للحوض وفقًا ألربع فترات مقدمة على النحو التالي

 

 

 .15نهري دجلة والفراتحوض : الصراع والتعاون على المياه في 8الشكل 

                                                           
  :risk-transboundarywaters.science.oregonstate.edu/content/basins//httpsالمصدر: قاعدة بيانات حالة المياه الدولية.  15

 

 سورية -العراق

 العراق -إيران

 تركيا -العراق

 تركيا -سورية

 عدد الحوادث

 حيادي صراع تعاوني

https://transboundarywaters.science.oregonstate.edu/content/basins-risk
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، أدى التطوير المنفرد وغير المنسق لمشاريع الري واسعة النطاق من قبل البلدان في الستينيات

توترات في المنطقة. اندلع أحد النزاعات السياسية األولى حول المياه عندما إلى  المتشاطئة الرئيسية

سد كيبان وسد الطبقة خالل فترة الجفاف في عام  يفي وقت واحد في ملئ خزان سوريةبدأت تركيا و

1975(Kibaroglu & Sayan, 2021 .) 

ذروتها، عندما إلى  وصلت التوترات في حوض دجلة والفرات الثمانينيات والتسعينيات، خالل فترة

غير المتعلقة بالمياه كوسيلة للضغط شاطئة في استغالل المياه من خالل ربطها بالقضايا تبدأت الدول الم

، قطعت تركيا، 1990نتيجة للغزو العراقي للكويت عام (. وGleick, 1994) على بعضها البعض

وانعكس  (.Vajpeyi, 2012) كدولة منبع، تدفق نهر الفرات لمدة شهر، وانخفضت مستويات التعاون

 .1997رفض تركيا التوقيع على اتفاقية األمم المتحدة للمياه لعام  عندذلك بشكل أكبر 

على الرغم من هذه الظروف غير المواتية للتعاون في مجال المياه، فإن بناء سد أتاتورك في تركيا وما 

 إنشاء اللجنة الفنية المشتركة نتج عنهيرتبط به من استغالل لنهر الفرات جعل التعاون أمًرا ال مفر منه، 

(JTC)  نظًرا لعدم إمكانية االتفاق على وتحديد طرق تحديد أنماط تخصيص المياه. ل ،1983في عام

فقد تم تعليق المفاوضات في عام  ،الموضوعات غير المتعلقة بالمياه غالبا بسببقرار مشترك، 

1993(Kibaroglu & Sayan, 2021). 

، 1987التركي السوري للتعاون االقتصادي لعام  البروتوكول ،اتفاقيتا استخدام المياه اإلقليميةوتوضح  

شاطئة. ومع ذلك، لم ينتج تالترابط المتبادل بين البلدان الم ،1990واتفاقية المياه السورية العراقية لعام 

 .(صدر السابقعن ذلك إطار شامل وفعال إلدارة المياه العابرة للحدود )الم

شاطئة تكبير في العالقات بين البلدان الم نتحس ،1990و 1980أعقب فترة الصراع الشديد بين عامي لقد 

 زيادة التعاون في مجال المياهإلى  ، مما أدىأواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرينخالل 

(Kibaroglu, 2014.)  في استئناف اجتماعات  سوريةومن األحداث المهمة في هذا الصدد رغبة

 Erikson) سورية( من PKKالمشتركة، وكذلك طرد زعيم حزب العمال الكردستاني ) فنيةلجنة الال

& Lorenz, 2013)باعتماد  ،شاطئةتنقطة تحول رئيسية في عالقات الدول المب تلك الفترة . كما تميزت

، والذي أكد على أهمية االستخدام المستدام لموارد مياه 2001في عام  سوريةبيان مشترك بين تركيا و

نتيجة لتغيير النظام في العراق، وتحسن العالقات التركية السورية، تم و(. صدر السابقلحوض )الما

كمبادرة دبلوماسية غير رسمية للمسار  ،2005عام  (ETIC) للتعاون إنشاء مبادرة الفرات ودجلة

 (.Kibaroglu & Sayan, 2021العابرة للحدود ) المياه بشأنلتعزيز الحوار والتعاون العلمي  ،الثاني

الذي يتزعمه الرئيس أردوغان، ونهج  2002عام  لحزب العدالة والتنمية النتصار االنتخابيكان ل

 ،2013عام  مشاكل مع الدول المجاورة" حتى حواليال تصفيرب"السياسة الخارجية التركية المتميز 

 (. Djavadi, 2016) ساهمت كذلك في تحسين العالقات في حوض دجلة والفرات خالل تلك الفترة

 2009من عام  سوريةبشأن إدارة المياه بين تركيا والعراق وتركيا و بشكل عام، تعتبر مذكرات التفاهمو

وقعت تركيا فقد  (.Kibaroglu, 2015) شاطئةتاألكثر أهمية في المساهمة في تحسين العالقات الم

مياه ستكون نقطة محورية في تعاونهما، ا فيها على أن الت، اتفق2009أربع مذكرات تفاهم في عام  سوريةو

وكذلك إدارة جودة المياه وتطوير سياسات المياه  ،بما في ذلك بناء السدود المشتركة ومحطات ضخ المياه

(UN-ESCWA & BGR, 2013).  

أوائل العقد األول من القرن على الرغم من أن العالقات في الحوض قد تحسنت بشكل ملحوظ منذ 

، فقد توقف التعاون عبر الحدود، نظًرا لعدم التصديق على مذكرتي التفاهم. كما رفض الحادي والعشرين

ألنها لم تعالج قضية  ،مجلس التعاون رفيع المستوى بين العراق وتركيا اءالبرلمان العراقي اتفاقية أنش

السنوات في لكن تحسن التعاون المائي بين البلدين  (.Erikson & Lorenz, 2013) المياه بشكل كافٍ 

 .مياه في بغدادلل مشترك مركزافتتاح اقتراح ، كما يشير األخيرة

لعالقة بين تركيا في افي انتكاسة كبيرة  ،2011التي بدأت عام  ،تسببت الحرب األهلية السوريةلقد 

غيرت حكومة دمشق مواقفها لتصبح حليفًا فعليًا للجماعة السورية التابعة لحزب العمال و. سوريةو

 .سوريةالكردستاني، والتي توجت، من بين أمور أخرى، بانسحاب قواتها من مناطق في شمال شرق 

( التي 1998عن اتفاقية سابقة مع تركيا، وهي اتفاقية أضنة / جيهان األمنية ) سوريةلذلك تراجعت 
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 افقت فيها على محاربة حزب العمال الكردستاني، الذي يمثل تمرده قضية أمنية رئيسية للحكومة التركيةو

(Daoudy, 2009; 2020.)   
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 تحليل تأثير تغير المناخ والمخاطر .3

 
يناقش هذا القسم التأثيرات المحتملة لتغير المناخ والمتعلقة بالمياه في حوض دجلة والفرات على مناطق 

. وكذلك فإنه يعرض العوامل الرئيسية التي تحدد مدى 2.3إلى  2.1الثالثة الموضحة في األقسام الخطر 

ضعف المنطقة وقدرتها على الصمود )مرونتها( أمام هذه اآلثار. إن قائمة ظروف الضعف والمرونة 

بحث والخبراء التي تم أخذها في االعتبار هنا ليست شاملة، ولكنها تشمل العوامل التي يعتبرها فريق ال

اإلقليميون األكثر صلة بالموضوع أثناء تمرين تخطيط السيناريو. يتم تقديم سيناريوهات قصيرة للتطور 

 .3.4إلى  3.2المستقبلي لهذه العوامل في مربعات منفصلة في األقسام 

 

 اآلثار المستقبلية لتغير المناخ 3-1

 

مثل  ،بسبب األنشطة البشرية جهادإلوالفرات، للتعرضت الموارد المائية المتاحة في حوض دجلة 

 ,.Voss et alاستخراج المياه الجوفية للزراعة المروية، بينما لعب تغير المناخ دوًرا ثانويًا حتى اآلن )

2013; Rodell et al., 2018 ومع ذلك، فإن تغير المناخ يؤثر بشكل متزايد على عناصر مختلفة .)

 ,.Schewe et al) بذلك على نطاقات أكبر في المستقبل وسيستمرالمية، من الدورة الهيدرولوجية الع

2014; Gudmundsson et al., 2021 تعاني منطقة الشرق األوسط من معظم اآلثار الضارة (. اذ

لتغير المناخ، بما في ذلك نقص المياه، وتملح المياه في المناطق الساحلية وطبقات المياه الجوفية، والمزيد 

 الفيضاناتإلى  التي تؤدي غزيرةهر الجوية المتطرفة المتكررة مثل الجفاف واألمطار المن الظوا

(Şen, 2019)( 2018، وفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي ،)سيكون تغير المناخ محرًكا رئيسيًا و

 .سورية، خاصة في العراق ومستقبال لزيادات اإلجهاد المائي في المنطقة

 الجوية والمناخيةتأثيرات األرصاد 

ستصبح الظروف أكثر جفافاً وفي حوض دجلة والفرات.  هطول األمطار أنماطسيؤثر تغير المناخ على 

تتوقع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ و (.Verner, 2013) بشكل عام في المستقبل

٪ حتى نهاية القرن، 40-30( أن هطول األمطار وتساقط الثلوج عبر الحوض ستنخفض بنسبة 2013)

نهري حوض الجزء التركي من الحوض، الذي يولد الجزء األكبر من الجريان السطحي ل خاصة في

(، وجدت دراسة أخرى B1)و (A2)و (A1FIالمختلفة ) دجلة والفرات. في ظل محاكاة السيناريوهات

أن التغيرات في هطول األمطار يمكن أن تقلل الجريان السطحي في جبال األناضول الشرقية في تركيا 

وفقًا لدراسة إقليمية حديثة حول حوض نهر (. وBozkurt & Sen, 2013)٪ 55-25إلى  تصل بنسبة

٪ بعد 13تنخفض مستويات هطول األمطار في المنطقة بنسبة دجلة األعلى في تركيا، من المتوقع أن 

انخفاض بنسبة إلى  كذلك تقديرات الجريان السطحيوتشير . 2030٪ بعد عام 26وبنسبة  2021عام 

 (.Şen, 2019بسبب تغير المناخ ) 2040٪ بعد عام 30

 

 

 

 



 الفرات ودجلةتغير المناخ، الماء ومستقبل التعاون والتنمية في حوضي  28

 

للسنوات ( ISIMIPالقطاعات )مقارنة بين نموذج األثر المشترك بين ال مشروع ويكشف تحليلنا لبيانات

 هطول األمطار السنوي في كل من سيناريوهاتالثالثين القادمة عن انخفاض مستويات متوسط 

(RCP2.6(و )RCP6.0). وكذلك على وجه الخصوص،  ،يمكن أن يشهد الجزء الشمالي من الحوضو

ملم سنويًا )انظر الشكل  40 إلى المنطقة الحدودية بين العراق وإيران انخفاًضا في هطول األمطار يصل

، كما أنها تستوعب نسبا كبيرة من الزراعة البعلية، المياه(. تعتبر هذه المناطق ذات أهمية خاصة لتوليد 9

  (.UN-ESCWA & BGR, 2013) وكالهما سيتأثر من خالل انخفاض معدالت هطول األمطار

 

 

 السنوي لهطول األمطار خالل الثالثين سنة القادمة.: التغيرات المتوقعة في المتوسط 9الشكل 

 

في فصل  درجات الحرارةمن المتوقع أن تصبح المنطقة ككل أكثر دفئًا. ومن المتوقع أن يرتفع متوسط 

، حسب 1990-1961مقارنة باألعوام  2099-2071درجة مئوية عبر الحوض بين  5-1الشتاء بمقدار 

تعتبر درجات الحرارة في الشتاء و. المذكورة أعاله Bozkurt and Sen (2013)ما توصلت دراسة 

ق معينة في تتأثر مناطس كماج. ومهمة بشكل خاص ألنها تؤثر على الغطاء الثلجي وتوقيت ذوبان الثل

للسنوات الثالثين القادمة ارتفاًعا في درجات الحرارة ( ISIMIP) الحوض أكثر من غيرها. تُظهر بيانات

درجة مئوية في الجزء الجنوبي من الحوض، وكذلك شرق دجلة على طول الحدود بين  1.2إلى  يصل

أن ترتفع درجات الحرارة بسرعة أكبر  بشكل عام، ،من المتوقعوالعراق وتركيا وبين العراق وإيران. 

زيادة أسرع في مستويات تركيز غازات االحتباس الحراري في  بافتراض، (RCP6.0)سيناريو الفي 

 (.10الغالف الجوي )انظر الشكل 

 

 التغير في معدل سقوط االمطار )ملم/سنة(

 السيناريو السيناريو
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موارد المياه. توفر ، مما سيؤثر بشكل أكبر على التبخرزيادة إلى  سيؤدي ارتفاع درجات الحرارة أيًضا

زيادة االحتياجات المائية للري، أو إطالة الوقت الذي إلى  يقلل من رطوبة التربة، مما يؤديفأنه مثال، 

 توقع، من المBozkurt and Sen (2013) تحتاجه الزراعة البعلية من المياه. في الدراسة التي أجراها

نما يتناقص في كل من األراضي المنخفضة والمرتفعات، بي 2070-2041 االعوام أن يزداد التبخر بين

 .2099-2070 في االعوام

في  الجليد تبدلإلى  جانب التغيرات في أنماط هطول األمطار،إلى  سيؤدي ارتفاع درجات الحرارة،

تساقط الثلوج وتخزين مياه الثلج، وبالتالي تحويل ذروة تدفق من المتوقع أن ينخفض فجبال جنوب تركيا. 

ا بدوره يترتب عليه عواقب وخيمة على توافر المياه عند المصب األشهر السابقة. وهذإلى  المياه الذائبة

انخفاض إلى  التغييرات في ديناميكيات التدفق هذه . على سبيل المثال، يمكن أن تؤديسوريةفي العراق و

تصريف األنهار خالل أشهر الصيف عندما ال تسمح قلة هطول األمطار بالزراعة البعلية وعندما يكون 

  (.Waha et al., 2017) زيادة نقص المياهإلى  مرتفعًا بشكل خاص، مما يؤدي الطلب على الري

 

 

 

 الثالثين عاما القادمة.درجات الحرارة خالل : التغيرات المتوقعة في متوسط 10الشكل 

 

 

 والفيزيائية الحيويةالتأثيرات الهيدرولوجية 

ستتفاعل التأثيرات الموصوفة أعاله مع تحديات المياه الحالية بطرق مختلفة. من المتوقع أن تنخفض 

بسبب تأثيرات  2100تدفقات نهري دجلة والفرات في الجزء التركي من الحوض بشكل كبير بحلول عام 

نخفاض مستويات هطول األمطار وارتفاع ال ، نتيجة٪ على التوالي23.5و٪ 28.5بنسبة ، تغير المناخ

( ISIMIP) تُظهر بيانات (.Bozkurt & Sen, 2013) معدالت التبخر بسبب ارتفاع درجات الحرارة

انخفاًضا إجماليًا في المستويات اليومية للتصريف في الحوض على مدار الثالثين عاًما القادمة، في 

انخفاض حدث يسيناريو، من المتوقع أن أي عن بغض النظر (. وRCP6.0)و( RCP2.6) سيناريوينال

  .(11في تصريف نهر دجلة حول بغداد )انظر الشكل  كبير

 السيناريو السيناريو

 التغير في معدل درجات الحرارة )درجة مئوية(
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جانب ارتفاع معدل التبخر بسبب إلى  سيؤدي انخفاض مستويات هطول األمطار وانخفاض الجريان،و

وهذا بدوره سيؤثر إعادة تغذية المياه الجوفية. نقص في انخفاض رطوبة التربة وإلى  االحترار اإلقليمي،

  (.Shamout & Lahn, 2015) على الزراعة البعلية والمروية في حوض دجلة والفرات

 

 

 القادمة.ثالثين سنة التفريغ اليومي خالل الالوارد/ : التغير المتوقع في متوسط 11الشكل 

 

التباين الطبيعي الذي لوحظ على مدى األلف سنة إلى  كانت حاالت الجفاف األخيرة استثنائية بالنسبةلقد 

ومن تتفاقم بشكل أكبر بسبب تغير المناخ. وف س الجفاف ظروفمخاوف من أن إلى  الماضية، مما أدى

( أن حاالت الجفاف الشديدة 2015كيلي وآخرون. )يبين ، 2008و 1931تقييم البيانات بين عامي 

أصبحت أكثر احتماال بمرتين مع  2011-2007في  سوريةوالطويلة األمد مثل تلك التي أثرت على 

البشري وراء هذا الجفاف بالتحديد  التعسفاالحترار العالمي خالل هذه الفترة، على الرغم من أن دور 

على (. وSelby et al., 2017a, 2017b; Gleick, 2017; Kelley et al., 2017) قابل للنقاش

الرغم من التوقعات المتباينة فيما يتعلق بحاالت الجفاف في المستقبل، هناك إجماع بين الدراسات المختلفة 

والشرق األوسط ستصبح أكثر تواتراً في على أن ظروف الجفاف القاسية حول البحر األبيض المتوسط 

  (.Bachmann et al., 2019; FAO & IBRD/World Bank, 2018) المستقبل

-Maxعشر مرات أكثر وعلى فترات أطول ) موجات الحرارةعالوة على ذلك، فمن المتوقع أن تتكرر 

Planck-Gesellschaft, 2016 16( في حين أن عدد األيام شديدة الحرارة في السنة في المنطقة كان 

، 2050يوًما في السنة بحلول عام  80إلى  فمن المتوقع أن يرتفع في بداية هذا القرن،يوما في المتوسط 

 .يوًما في السنة مع نهاية القرن الحادي والعشرين. )المصدر السابق( 118وإلى 

 السيناريو السيناريو

 الثانية(ب 3التغير في الوارد اليومي لدجلة والفرات )م
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في حوض دجلة  الفيضاناتوالتأثير الرئيسي اآلخر لتغير المناخ هو الزيادة المحتملة في تواتر وشدة 

المزيد من الجريان الشديد، وإلى جانب زيادة إلى  ية هطول األمطاروالفرات. ستؤدي التغيرات في تقلب

ارتفاع إلى  ذوبان الثلج، يمكن توقع حدوث فيضانات أكثر تواتراً وأكثر حدة. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي

 Waha) معدل الوفيات المرتبط بالفيضانات وإلحاق أضرار جسيمة بالبنى التحتية الحيوية والنظم البيئية

et al., 2017.) 

ارتفاع مستوى تفاقم مشاكل جودة المياه، ال سيما من خالل إلى  ومن المحتمل أيًضا أن يؤدي تغير المناخ

طبقات المياه الجوفية واألنهار. اذ يعتبر نهر شط العرب في إلى  وتسرب المياه المالحة سطح البحر

ً للخطر في العالم عند ما يتعلق األمر بارتفاع مستوى سطح العراق من بين أكثر مناطق الدلتا تعرضا

البحر والفيضانات. وبالتالي، فإن موارد المياه العذبة في المناطق الساحلية وخاصة في مدينة البصرة 

 .(Tessler et al., 2015) معرضة بشكل كبير للتلوث

إذ على األمن المائي في األحواض. فمن المحتمل انها ستؤثر تأثيرات تغير المناخ مجتمعة  خذناأذا إو

(، مع أعلى Gleick et al., 2020من المتوقع أن تقل إمدادات المياه في جميع أجزاء الحوض تقريبًا )

من المرجح أن يؤثر اإلجهاد فانخفاض متوقع في األجزاء الشمالية والغربية من الحوض. وبالتالي، 

لتغيرات في أنماط هطول األمطار وزيادة التبخر ستؤدي اوالمائي على جزء أكبر من سكان الحوض. 

الضغط على الغطاء النباتي الطبيعي، وتسريع تدهور األراضي والتصحر. وفي الوقت نفسه، إلى  النتح

  زيادة الضغط النفسي وموت البشر والماشية.إلى  يمكن أن تؤدي موجات الحرارة
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 والمائيالعواقب المحتملة على سبل العيش واألمن الغذائي  3-2

 

يمكن أن يكون للتأثيرات على الموارد المائية عواقب وخيمة على النظم البيئية وسبل العيش الريفية 

 .واألمن الغذائي والمائي في حوض دجلة والفرات

، الضوء على ضعف أنظمة 2011-2007فقد سلطت موجات الجفاف األخيرة، مثل تلك التي حدثت في  

والعراق، فضالً عن التأثير المحتمل لظواهر الطقس  سوريةي تركيا واإلنتاج الزراعي والحيواني ف

(. على سبيل المثال، in Voss et al., 2013في المنطقة ) األمن الغذائي وسبل العيشالمتطرفة على 

٪ عن العام السابق )البنك الدولي، 47، كان إنتاج القمح أقل بنسبة 2008خالل ذروة الجفاف في عام 

بسبب اإلخفاق  سوريةمليون شخص في شرق  1.3، تأثر حوالي 2009و 2006(. وبين عامي 2018

٪ 85 نفقتكما  (.Solh, 2010) شخص سبل عيشهم 800000المحاصيل، وفقد ما يقدر بنحو  في انتاج

 (.Selvaraju, 2013) سورية، في شمال شرق 2010و 2005من الماشية بين عامي 

 

 

 .المحاصيل على مدى الثالثين سنة القادمة إلخفاق: المخاطر المتوقعة 12الشكل 

 

مزيد من التحدي إلى  الحرارة واألحداث المتطرفة األخرىستؤدي فترات الجفاف المستقبلية وموجات 

 إلخفاقوجود مخاطر عالية إلى  (ISIMIP) للنظم الزراعية في الحوض. يشير تحليلنا لبيانات

المحاصيل في الجزء الجنوبي من الحوض وعلى طول نهر دجلة. لقد تأثرت الزراعة في هذه المناطق 

بعض أعلى معدالت إلى  ما من خالل نوعية المياه الرديئة(، مما أدىنقص المياه )ال سيسبب بشدة بالفعل ب

(. ينطبق هذا 2018فقدان سبل العيش والنزوح المرتبطة بالمياه في جميع أنحاء العراق )البنك الدولي، 

 السيناريو السيناريو

 خفاق المحاصيل )%(إخطر 
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سيناريو مناخي متفائل حتى لو افترضنا انه يعني، مما . (RCP6.0) و( RCP2.6) سيناريوهاتالعلى 

 .(12)انظر الشكل . 16يعتبر اخفاق المحاصيل تهديدًا محتماًل في المنطقة (،RCP2.6مثل )

تدهور سبل عيش إلى  وقد يؤدي انخفاض تدفق األنهار وتردي نوعية المياه، على المدى الطويل،

المجتمعات الريفية المعتمدة على المياه، خاصة على طول نهر شط العرب في النهاية الجنوبية للحوض. 

قع أيًضا أن يؤثر تغير المناخ على اإلنتاج الحيواني من خالل التغييرات في المراعي المتاحة ومن المتو

 (.Thornton et al., 2009) .ومياه الشرب للحيوانات

النظم المسطحات المائية وأن يؤثر بشكل كبير على  تحويرإلى  ومن المتوقع كذلك أن يؤدي تغير المناخ

خاصة تلك التي تتعرض بالفعل لضغوط عالية من  ،بطرق سلبيةوغالبا ، اإليكولوجية للمياه العذبة

مزيد من إلى  من المرجح أن يؤدي تغير المناخ(. فLe Quesne et al., 2010. )األنشطة البشرية

وال سيما تلك  ،التدهور في أنهار الحوض واألراضي الرطبة، وتنوعها البيولوجي، ويضر بسبل العيش

عة ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية. من المحتمل أيًضا أن يؤثر تغير التي تعتمد على الزرا

سيؤثر انخفاض كما المناخ على الرعي من خالل تسريع التصحر وتقليل األراضي العشبية والمراعي. 

دجلة والفرات المصادر  نهري تدفقات األنهار أيًضا على البيئة البحرية للخليج العربي، حيث يعتبر

فقدان موائل التفريخ إلى  بالفعل ، في الماضي،أدى تحول تدفقات األنهاروسية للمياه العذبة. الرئي

 .لألسماك الساحلية والروبيان في األهوار حضانةوال

 . سيؤدي ذلكوالصرف الصحي منةمياه الشرب اآلإلى  الوصولمن المرجح أن يقلل تغير المناخ من و

بالمياه، على سبيل المثال، بسبب ارتفاع تركيزات الملح في إمدادات زيادة انتشار األمراض المتعلقة إلى 

بالد ما بين اهوار (. في 2018ندبندنت، اإلالمياه العامة، والتي كانت تمثل تحديًا متكرًرا في الماضي )

في كثير األمراض المنقولة بالمياه ب االصابة ستمرتالنهرين، كان على الناس شراء المياه للشرب، حيث 

ترتبط  اذ المياه تداعيات مختلفة.إلى  ولسوء الوصول(. Schwarzstein, 2015االحيان. ) من

األمراض التي تنقلها المياه مثل الكوليرا، والتي تنتشر بالفعل في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 

بيل ارتفاع معدالت الوفيات. على سإلى  بالظروف الجافة وسوء الصرف الصحي ويمكن أن تؤدي

مرتبطة بضعف خدمات  سورية٪ من وفيات األطفال في 15أن حوالي إلى  المثال، تشير التقديرات

(. من المرجح أن تزداد هذه المخاطر 2018المياه والتعرض لألمراض المنقولة بالمياه )البنك الدولي، 

 .(Waha et al., 2018) الصرف الصحي بتغير المناخإلى  والوصولتها مع تأثر إمدادات المياه وجود

كما أن هناك مخاوف من أن الظواهر المناخية المتطرفة المتكررة بشكل متزايد، مثل الجفاف أو األمطار 

إلى  الهجرة من الريف وتسريعالمزيد من الناس  نزوحإلى  الغزيرة والفيضانات، من شأنها أن تؤدي

يقدم الجفاف  .المكتظةية في المدن خلق تحديات اجتماعية واقتصادية وسياسية إضافالتي ست، والحضر

مثاالً على كيف يمكن لخسائر المحاصيل الناجمة عن الجفاف  سوريةفي  2011-2007السنوات  كررالمت

إلى  المدن المزدحمة بالفعل، وكيف يمكن أن يضيف ذلكإلى  والفقر والبطالة أن تدفع سكان الريف

على الرغم من أن مدى مساهمة تغير المناخ وظروف  ،القائمةالمظالم االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

 ,Selby et al., 2017a) الجفاف في الهجرة واستياء الرأي العام من نظام األسد ال يزال محل نقاش

2017b; Gleick, 2017; Kelley et al., 2017.) إذا أوضح هذا المثال شيئًا واحدًا، فهو أن و

ث المتطرفة مثل الجفاف يجب أن تؤخذ في االعتبار في السياق االجتماعي تأثيرات تغير المناخ واألحدا

مع  حساب التفاعالتإلى  تحتاج هذه االعتبارات بشكل خاصوواالقتصادي والسياسي األوسع للمنطقة. 

عوامل مثل التضخم المرتفع، واإلصالحات االقتصادية العشوائية، وعدم المساواة االجتماعية، 

إدارة الموارد، فضالً عن ضعف االلتزام بحماية المجتمعات الضعيفة من الصدمات  والمحسوبية، وسوء

 & see De Châtel, 2014; Selby et al., 2017a; Femia. )سوريةالمناخية المعاكسة في حالة 

Werrell, 2013; Saleeby, 2012 .) 

 

                                                           
 ( IPCC, 2021( درجة مئوية )2( ان ارتفاع درجة الحرارة عالميا في نهاية هذا القرن سيبقى اقل من )RCP2.6في السيناريو ) 16
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 في المستقبل (المرونة)القدرة على الصمود الضعف و

العواقب المحتملة لتغير المناخ على سبل العيش، واألمن الغذائي والمائي،  حتى اآلن،، ناقش هذا القسم

وكذلك عمليات النزوح في حوض دجلة والفرات. ولكن في نهاية المطاف، سيتم تحديد المخاطر 

المستقبلية من خالل تفاعل مخاطر المناخ مع عدد من الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية في 

وفقًا للخبراء الذين وض التي تحدد مدى تأثره أو قدرته على التكيف مع اآلثار الضارة لتغير المناخ. الحو

تمت استشارتهم أثناء تمرين تخطيط السيناريو، هناك عدد من العوامل التي تستحق اهتماًما خاًصا في 

 :هذا السياق

 .وتنميتها وصيانة البنى التحتية األساسيةإدارة الموارد الطبيعية، بما في ذلك إدارة الموارد المائية  ▪

 .لمياه العذبة ومستويات تلوث المياها لموارد بيئيةالنظم الحالة  ▪

 .تنمية الموارد المائية )مثل بناء السدود( ▪

 .استخدام األراضي والسياسات الزراعية ▪

 .عوامل أخرى مثل الصراع والعنف والسياسة االقتصادية والتجارة وإنتاج الطاقة ▪

من بين أهم العوامل التي تحدد مدى تعرض الزراعة وسبل العيش القائمة على هو  وع إدارة المياهن نإ

 غير مستدامةعبر الحوض،  ،تعتبر إدارة المياهوالنظام اإليكولوجي للتأثيرات المناخية المرتبطة بالمياه. 

حد كبير، بما في ذلك أساليب الري غير الفعالة والخسائر الكبيرة بسبب تقادم البنية التحتية للمياه إلى 

لري في الحوض غير فعالة. على سبيل المثال، ل البنية التحتيةمعظم  وانوالتبخر من خزانات السدود. 

المياه، بدالً من استخدام ال تزال بعض أنظمة الري في المنطقة تستخدم القنوات المفتوحة كوسيلة لنقل 

أو األنابيب المغلقة، والتي تفقد كميات أقل بكثير من المياه من خالل التسرب والتبخر.  القنوات المبطنة

بالرشاشات أو الري بالتنقيط، بل باستخدام  ال تروى مساحات كبيرة من حوض دجلة والفراتفان  وكذلك

إلى  ن غسل الحقول بالمياه بشكل عشوائي، مما يؤديما يسمى بالري السطحي البسيط، والذي يتكون م

( أن خسائر نظم البنية 2020االستخدام غير الفعال لمياه الري. على سبيل المثال، يقدر جليك وزمالؤه )

٪، في حين أن معدالت نضوب المياه الجوفية في الحوض هي 70التحتية للمياه في العراق تبلغ حوالي 

  (.Famiglietti, 2014) جميع أنحاء العالممن بين أعلى المعدالت في 

سيؤثر تغير المناخ وتقلبه سلبًا على طبقات المياه الجوفية، بشكل غير مباشر في الغالب من خالل كما 

التغييرات السلبية إلى  تشجيع استخراج المياه الجوفية للتعويض عن انخفاض هطول األمطار، باإلضافة

كان استنفاد المياه الجوفية أكبر لقد  (.Taylor et al., 2013) لسحب منهالتجديد مياه االبار واالمباشرة 

جيجا طن بين  143عامل ساهم في االنخفاض الحاد في مخزون المياه اإلجمالي للحوض، والذي بلغ 

 (.Voss et al., 2013. )2015و 2002عامي 

 

الرئيسية  (المرونةعلى الصمود )القدرة : االتجاهات المستقبلية المحتملة لعوامل الضعف و1اإلطار 

 بناًء على نتائج تمرين تخطيط السيناريو

اعتبر غالبية الخبراء اإلقليميين الذين تمت استشارتهم خالل تمرين تخطيط  إدارة الموارد الطبيعية:

ة السيناريو أن المسار المستقبلي إلدارة الموارد الطبيعية لحوض الفرات ودجلة )بما في ذلك إدارة وتنمي

بدت التغييرات السلبية واإليجابية معقولة خالل الثالثين عاًما القادمة، على والموارد المائية( غير مؤكد. 

اعتُبرت إدارة الموارد الطبيعية وكثر تشاؤًما. األسيناريو الإلى  يميلالرغم من أن عددًا كبيًرا من الخبراء 

تأثيرات المناخ على سبل العيش واألمن البشري أهم عامل لهشاشة المنطقة أو قدرتها على التكيف مع 

من خالل ضمان أن يتم استهالك المياه ضمن مستويات مستدامة أو عن وشاطئة. تالم الدول وعالقات

طريق الحد من مصادر تلوث المياه، فإن اإلدارة الجيدة للموارد الطبيعية تحد من الضغط الذي سيحدثه 

 .ياه والنظم البيئية الطبيعيةتغير المناخ على أنظمة إمدادات الم

 سورية، يمكن أن تصبح إدارة المياه أكثر استدامة. كان بإمكان 2050 متفائل لعامالسيناريو الفي و

لسياسات المياه والزراعة في أعقاب  ، والتي تأخرت،تبني اإلصالحات ، على وجه الخصوص،والعراق

، سع الكبير في معالجة مياه الصرف الصحيتراجع التدفقات في نهري دجلة والفرات )من خالل التو

(. من ناحية أخرى، كان بإمكان إيران وتركيا بذل جهود في إدارة المياه للحد من اآلثار السلبية في مثال
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بشكل متزايد ضعفهما في مواجهة األزمات المتعلقة بالمياه في ويدركان  باتا اتجاه مجرى النهر، حيث

 .(عدد النازحين الذين يعبرون الحدود التركية أو اإليرانيةاتجاه مجرى النهر )مثل زيادة 

. سورية، تعتبر نوعية المياه الرديئة التحدي البيئي األكبر في العراق وأجزاء من أسوأ السيناريوهاتفي 

تنفيذ اإلصالحات الرئيسية لتوفير التدفقات البيئية الكافية ومعالجة ارتفاع والى حد كبير،  ،لقد فشل

وتصريف المياه العادمة غير المعالجة، وكذلك فشلت اإلصالحات لجعل أنظمة الحوكمة أكثر الملوحة 

منتشر على نطاق واسع، من بالمحاصصة  التجهيزتشاركية. وبدالً من ذلك، فإن نهج ان تكون شموالً و

 .هدرذي فيه الالري بالغمر غير الفعال وال نتهجيوالذي  ،أجل توسيع الزراعة

اعتبر حوالي ثلثي المشاركين أن النظم البيئية في حالة سيئة وتوقعوا  وخدمات المياه العذبة:النظم البيئية 

على  الحوضقدرة مزيدًا من التدهور في خدمات النظم البيئية في الثالثين عاًما القادمة. من حيث أهميته ل

تعد النظم البيئية الصحية و، فقد احتل هذا العامل المرتبة السابعة )من بين تسعة عوامل رئيسية(. الصمود

سبل عيش للمياه العذبة والخدمات التي تقدمها، مثل المياه النظيفة أو األسماك أو العلف، ضرورية ل

المستمر والصحة الحوض التي تعتمد على النظام البيئي. من خالل ضمان الدخل من سكان ماليين ال

تزيد النظم البيئية الصحية من مرونة سبل العيش كما والرفاهية واحتياجات الموارد الطبيعية المختلفة، 

 .الريفية تجاه تغير المناخ

، يمكن أن تكون جودة المياه الرديئة أكبر تحٍد بيئي في العراق وفي 2050لعام  أسوأ السيناريوهاتفي و

الفشل في توفير التدفقات البيئية الكافية ومعالجة ارتفاع الملوحة وتصريف ب عة، مدفوسوريةأجزاء من 

قبل  في سنوات الجفاف، عن التدفق قد يتوقف نهرا دجلة والفراتومياه الصرف الصحي غير المعالجة. 

لم يعد الري ف، في العراقمستويات الملوحة في النهرين مرتفعة للغاية ان أن يلتقيا في جنوب العراق. 

 .في أجزاء كبيرة من البالدممكننا 

، تحاكي إطالقات المياه الناتجة عن السدود الواقعة في أعالي األنهار نبض كثر تفاؤالً األسيناريو الفي و

ً  الفيضان األصلي لألنهار النظم البيئية للمياه العذبة، وخاصة األهوار. من  يعود بالفائدة على، مما جزئيا

العام والخاص التركي، عزز العراق مرافق معالجة مياه الصرف الصحي، خالل التعاون مع القطاعين 

شجعت على إعادة استخدام المياه العادمة في الزراعة حول المراكز  تحلية المياهمشاريع ل وأنشأ

 .تحقيق بعض التحسينات في جودة مياه األنهارإلى  الحضرية، مما أدى

يعتقد غالبية الخبراء أن دعم سبل العيش الريفية وتقديم  دعم سبل العيش الريفية وتقديم الخدمات:

اتجاه سلبي أو إيجابي في الثالثين سنة القادمة. إلى  الخدمات من خالل الحكومات يمكن أن يتطور اما

واحتلت أهمية هذا العامل المرتبة الثامنة )من بين تسعة عوامل رئيسية(. اذ يواجه العديد من المزارعين 

 ات في تلبية احتياجاتهم في ظل الظروف العادية. ويعد الدعم الحكومي )على سبيلفي الحوض صعوب

المثال في شكل إعانات أو مدفوعات طارئة( أمًرا بالغ األهمية للعديد من األسر في الحوض للتعامل مع 

 .التغيرات البيئية اإلضافية والمفاجئة

ارتفاع أسعار الغذاء والماء والسلع األساسية إلى  ، أدت ندرة الموارد الطبيعيةأسوأ السيناريوهاتوفي 

األخرى. بالنسبة لسكان الحوض، الذين يعيش جزء منهم تحت خط الفقر، بشكل غير مسبوق، كما أدى 

صعوبة كسب لقمة العيش. وتفاقم اتساع إلى  الموارد الطبيعية وانعدام األمن الغذائيإلى  ضعف الوصول

ل التقدم التكنولوجي، الذي أفاد األغنياء بشكل رئيسي وترك الفقراء فجوة الثروة في المنطقة من خال

 .وراءه، دون نوايا جادة من قبل السياسة لمواجهة هذه االتجاهات

، خلقت التنمية االقتصادية فرص عمل ومستويات معيشية أفضل، ال سيما لألسر السيناريو المتفائلوفي 

من المجتمعات المحلية إعالة أنفسهم من خالل فرص الدخل  ذات الدخل المنخفض. اذ يمكن لعدد متزايد

المحلي. وبينما انخفض الدعم الحكومي تدريجياً، فقد لعب الدعم الدولي لرعاية المبادرات التي يقودها 

المجتمع دوراً هاماً في هذه التطورات، على سبيل المثال، من خالل بناء القدرات الالمركزية ألنظمة 

 المياه والطاقة.

مشكلة حادة. حتى أن الخبراء يعد من خالل مياه الصرف الصحي غير المعالجة والتملح  تلوث المياهإن 

يتوقعون أن تكون جودة المياه، وليس  هات الدراسةسيناريو بناءالذين تمت استشارتهم أثناء تمرين 

خففت الفيضانات الدورية من الملوحة فقد الكمية، هي العامل المحدد الرئيسي في المستقبل. تاريخيا، 
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بناء السدود وتحويل لكن والطين.  عن طريق طرد األمالح من التربة وتجديد التربة السطحية بالطمي

ً  لغرضمسارها  ٪ من 74تفاقم مشاكل الملوحة. وتتأثر إلى  الحد من الفيضانات، مما أدى تدريجيا

يمكن أن تتفاقم كما  .(Alwash et al., 2018) لتربةحد ما بملوحة اإلى  األراضي الزراعية في العراق

الزيادات المستقبلية في ملوحة األنهار بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب تدفقات الملح اإلضافية 

من الزراعة المروية، خاصة إذا افترضنا انخفاض مستويات التصريف وبالتالي زيادة تركيز أحمال 

  (.Abdullah et al., 2016) الملح في األنهار

 موارد المياه في المنبععلى تنمية  سوريةستعتمد شدة ندرة المياه المرتبطة بتغير المناخ في العراق وو

كان للمشاريع التركية واإليرانية، على وجه الخصوص، تأثير قوي على تدفقات كما في المستقبل.  بقوة

من المتوقع أن يزداد الطلب على المياه في كل و (.Rodell et al., 2018) في الماضي نهارمجرى األ

 ,Keynoush. )والمخطط لها ومشاريع الري حاليةالسدود ال اليه تشير حسب مامن إيران وتركيا، 

على المياه بسبب ارتفاع معدالت التبخر وزيادة االحتياجات المائية  بشكل عام، ،سيزداد الطلبو (.2019

ومع ذلك، لن يكون الطلب المتزايد على المياه هو القضية (. Haddeland et al., 2013للمحاصيل )

للتعامل مع التباين المتزايد في التي تم بناؤها،  ،إن إدارة خزانات السدود، على سبيل المثالفالوحيدة. 

النظم البيئية  صحةالمياه المتاحة، سيكون لها آثار كبيرة على توافر المياه في اتجاه مجرى النهر وعلى 

. سيعتمد ذلك على ما إذا كانت الموارد المائية تُدار بطريقة منسقة من قبل جميع الدول ه العذبةللميا

البنى التحتية الواقعة على ضفاف النهر، أو من جانب واحد وبطريقة غير منسقة. وبالمثل، ستكون حالة 

للمياه متغيًرا مهًما يجب مراعاته من أجل المرونة المستقبلية لحوض الفرات ودجلة في مواجهة  األساسية

في  2اإلجهاد المائي المرتبط بالمناخ. يتم عرض سيناريوهات التطوير المستقبلي لهذا العامل في المربع 

 .3.3القسم 

اب تغير المناخ )بما في ذلك على جدوى الزراعة في أعق سياسات استخدام األراضي والزراعةتؤثر س

ذلك(، وما إذا كانت الزراعة، وخاصة إلى  األراضي، وحقوق الحيازة، واإلعانات، وماإلى  الوصول

 ,see De Châtel) زراعة الحيازات الصغيرة، يمكن أن تحافظ على سبل العيش في المناطق الريفية

2014; Selby et al., 2017a.)  بهدف وتؤثر أيًضا على توافر المياه.  ، ومن نواح مهمة،إنهاكما

وإيران،  سوريةزيادة االكتفاء الذاتي من الغذاء على الصعيد الوطني، شجعت السياسات الزراعية في 

 (.Gleick et al., 2020) على سبيل المثال، على اإلفراط في استغالل الموارد المائية على مدى عقود

بشكل  اإلنتاج الزراعيدهور تإلى  على وجه الخصوص، ،بدوره أدى االستنزاف المفرط للمياه الجوفيةو

 ,Daoudy) وتقليل مقاومة المزارعين للجفاف، وخفض الدخل وتفاقم الفقر بين سكان الريف متزايد

على سبيل المثال، كان معدل انتشار الفقر المرتفع بين المجتمعات الزراعية الريفية عامالً ف (.2021

 see e.g. Gleick, 2014; Werrell) في مواجهة موجات الجفاف األخيرة رئيسياً في تحديد الضعف

et al., 2015.) 

على الديناميكيات المستقبلية للطلب على المياه واستهالكها. سيؤدي النمو  التغيرات الديموغرافيةستؤثر 

نب تحركات السكان، إلى جاوالكميات المطلقة. توجيه إلى  السكاني وتغيير أنماط الحياة والعوامل الثقافية

المكان الذي يصبح فيه اإلجهاد المائي المرتبط بتغير المناخ أكثر أو أقل حدة في المستقبل.  تم تحديدسي

الطلب على المياه، إال أنه  توجهفي حين أن السكان هم فقط عامل واحد من بين العوامل األخرى التي 

شهدت منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا أعلى معدل نمو سكاني في العالم خالل فقد عامل مهم. 

 1940عام الخمسة أضعاف بين إلى  شاطئة، ثالثةتفي جميع البلدان الموزاد عدد السكان القرن الماضي. 

 2025مرة أخرى حتى عام  ،سوريةفي العراق و ،من المرجح أن يتضاعف عدد السكانوواليوم. 

(Kibaroglu, forthcoming.)  والعراق،  سوريةفي حين أن معدالت الخصوبة ال تزال مرتفعة في

فإن أجزاء كبيرة من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تشهد حاليًا تحواًل ديموغرافيًا، بما في ذلك 

ديموغرافي (. يتم عرض السيناريوهات المستقبلية المحتملة للتغيير ال2018إيران وتركيا )البنك الدولي، 

 .3.3في القسم  2في حوض دجلة والفرات في المربع 

انعدام األمن الغذائي إلى  سيتم تحديد ما إذا كان الجفاف أو فشل المحاصيل الناجم عن الفيضانات يترجمو

يمكن أن اذ لتعويض النقص في اإلنتاج الداخلي.  استيراد الغذاءشاطئة على تمن خالل قدرة البلدان الم

استيراد الغذاء من قابلية التعرض لإلجهاد المائي المحلي بينما يخفف في نفس الوقت النزاعات بين يقلل 

 الدول، خاصة إذا كانت المحاصيل المستوردة تستلزم استهالًكا مرتفعًا للمياه )أي المياه االفتراضية(
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(Allan, 1997.)  الحادة في أسعار الغذاء  يمكن أن تؤدي األسواق المتقلبة واالرتفاعاتوفي ذات الوقت

 see) إضعاف األمن الغذائي للبلدان التي تعتمد بشكل مفرط على الواردات الغذائيةإلى  العالمية

Werrell & Femia, 2013; Maystadt et al., 2014.) يرتبط األمن الغذائي وسبل العيش الريفية و

عي، فضالً عن أسعار المواد الغذائية في المنطقة بشكل أكبر بقدرة الحكومات على دعم الزراعة والر

والتحوالت المفاجئة في  للتضخمواألعالف. وهذا يجعل االقتصادات اإلقليمية عرضة بشكل خاص 

يتم س (.see also Selby et al., 2017a; Sowers et al., 2013) االقتصادية والسياسات اإلعانات

في  2شاطئة في المربع تاالقتصادي في البلدان المعرض السيناريوهات المستقبلية المحتملة للوضع 

 .3.3القسم 

داخل الحوض أو خارجه تأثيرات  والعنف للنزاعاتعالوة على ذلك، سيكون للتطورات المستقبلية 

كبيرة على األمن المائي وقدرة البلدان المتشاطئة على التعامل مع تغير المناخ المعاكس. لقد سيطر تنظيم 

في عدة حاالت  ، وتالعبسوريةالدولة اإلسالمية، في أوجه، على عدد كبير من السدود في العراق و

(، von Lossow, 2016دادات المياه لمدن بأكملها )بتدفقات نهري دجلة والفرات، مما أثر على إم

، عامالً حاسًما في التأثير على 3.3سيكون تكرار استخدام المياه كسالح، كما هو مقترح في الفصل 

والتطور الالحق لموارد المياه في  سوريةاألمن المائي. ويمكن أن يكون للنهاية المأمولة للحرب في 

راعة المهجورة حاليًا، تأثيرات على تدفقات نهر الفرات ومستخدمي المياه البالد، بما في ذلك تطوير الز

الذين يعتمدون عليها. وبالمثل، فإن تصعيد التوترات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية في 

وب العراق يمكن أن يكون له آثار كبيرة على توافر المياه والقدرة على التعامل مع اإلجهاد المائي في جن

يتم عرض السيناريوهات المستقبلية المحتملة لالستقرار السياسي وميل الصراع في دول سالعراق. 

 .3.4في القسم  3الحوض في المربع 

الطاقة ، ستعتمد أيًضا إمكانيات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي على سوريةفي العراق وو

سيكون االنقطاع و. اإلجهاد المائي المرتبط بتغير المناخوبالتالي مواجهة الزيادة في  ،الكهربائية الكافية

االنتقال بعيدًا عن الوقود األحفوري من التحديات المهمة التي إلى  المتكرر للتيار الكهربائي والحاجة

يجب معالجتها. وعلى العكس من ذلك، فإن توليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية يعتمد جزئيًا على 

  دارتها.األنهار نفسها وإ
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هناك مخاوف من أن التأثيرات المناخية على الموارد المائية وما يتبعها من اضطرابات لسبل العيش 

الريفية، واألمن الغذائي والمائي، وكذلك عمليات النزوح والتحوالت في أنماط الهجرة في حوض الفرات 

ا ما يتم االستشهاد . وكثيرً الصراعات العنيفةوتزيد من مخاطر  استقرار المنطقةودجلة يمكن أن تقوض 

، كمثال على احتمالية زعزعة االستقرار الناجمة عن الظواهر الجوية سوريةفي  2011-2007بجفاف 

 see) الشديدة. وإذا افترضنا أن مثل هذه األحداث ستحدث بشكل متكرر في المستقبل بسبب تغير المناخ

e.g. Kelley et al., 2015الصراع في المنطقة، إلى  تفاقم الميلإلى  (، فمن المرجح أن يؤدي ذلك

 .والذي كان مرتفعًا تاريخيًا

ومن ناحية أخرى، هناك نقاش حول المدى الذي يمكن أن تعتبر فيه تأثيرات المناخ، مثل الجفاف، وال 

، من العوامل الهامة للصراع في المنطقة. وجادل البعض بأنه يجب 2011-2007سيما جفاف االعوام 

 e.g. Gleick, 2014; 2017; Kelley et al., 2015; Werrellتهديدات خطيرة ) اعتبارها بالفعل

et al., 2015) ،خرى، مثل سوء إدارة األعوامل الإلى  نسبةالتقليل من أهميتها إلى  بينما يميل آخرون

ليات، الموارد والمياه، والتوترات السياسية والدينية، وعدم المساواة االجتماعية والتهميش السياسي لألق

 .e.g. )فضالً عن العالقات المتوترة بين الدولة والمواطنين والظروف االقتصادية الصعبة بشكل عام

Selby et al., 2017a, 2017b; and to some extent De Châtel, 2014 .) 

نظًرا ألن  ،حد ماإلى  ال نعتقد أن هذه المناقشة ستحل في أي وقت قريب، كما أننا نعتبرها مضللةو

ثيرات المناخ تؤثر على القضايا األمنية على وجه التحديد من خالل تفاعلها مع العوامل االجتماعية تأ

 واالقتصادية والسياسية األخرى، فإن مساهمتها في صراع معين والتباين مع تأثيرات العوامل األخرى

أي مدى يمكن لمثل هذا التمرين أن يسفر عن رؤى مفيدة إلى  . كما أنه من المشكوك فيهيصعب عزلها

لمعالجة مخاطر األمن المناخي المترابطة )التي تتطلب حلوالً متكاملة بدالً من التدخالت التي تحدد 

 عوامل معينة(. 

من المناقشة أعاله، نستنتج أن تأثيرات المناخ على األمن في حوض الفرات ودجلة يجب دراستها و

ومع ذلك، هناك طرق مختلفة  .لسياق االجتماعي واالقتصادي والسياسي األوسع للمنطقةوفهمها في ا

والسياسي في المنطقة باآلثار الموضحة في األقسام السابقة. يمكن من خاللها أن يتأثر االستقرار األمني 

ئًا إضافيًا على يهدد تغير المناخ بتعطيل سبل العيش الريفية واالقتصادات المحلية، مما يضع عب :أوالً 

العالقات االجتماعية والعالقات بين الدولة والمواطنين في المنطقة، خاصة إذا كانت هذه العالقات قد 

 see) توترت بالفعل بسبب سنوات من الفساد وسوء اإلدارة واالستبعاد االجتماعي والقمع العنيف

Gleick, 2014; Werrell & Femia, 2013 .) 

يمكن أن تعمل الصدمات المناخية مثل الجفاف أو درجات الحرارة القصوى في مثل هذه الحالة، و

. ة)المنخفضة والعالية( مثل "القشة التي تقسم ظهر البعير" كتذكير مؤلم بأوجه القصور السياسية الماضي

ن ا، اللتسوريةسلط خبراء مختلفون الضوء على الوضع الهش لبلدان الحوض، وال سيما العراق وو

 ,.see Sowers et al) بالنزاعات وسوء اإلدارة وسياسات قطاع الزراعة والمياه غير الفعالة اابتليت

2013; De Châtel, 2014; Gleick, 2014; Kool et al., 2020.) في  في حين أن هذه العوامل

 يةللغا ةشائعل هذه العوامقد تكون و والمطالبة بحقوقهم. واقعية للشعور بالظلمهي مصادر  حد ذاتها

األحداث  . بخالفللتعبئة الجماهيرية ةالطاقة الالزمال انها لن تثير حقاً الغضب العام وبحيث  ومفهومة

في هذا الصدد ألنها أكثر دقة في المواعيد، وواضحة للغاية، وبالتالي قد تكون  ،مثل الجفاف ،المتطرفة

للتعبئة السريعة وانتفاضة واسعة النطاق. ولكن ما هو مهم بشكل خاص  قوىأيًضا بمثابة نقاط ارتكاز أ

  .هنا هو الجمع والتفاعل بين الظروف المناخية والسياسية غير المواتية

سيعتمد الكثير على كيفية تفاعل النخب السياسية مع الحدث المتطرف أو الضغوط المناخية. وتجدر كذلك 

 ،2011-2007استجابة حكومة األسد لجفاف إلى  وعلى نطاق واسع،ه كان ينظر، أنإلى  اإلشارة هنا

غير كافية ومصدر غضب للعديد من السوريين المتضررين. حتى أن العديد من المراقبين كانت أنها 
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الحالة المزرية للزراعة السورية وتعرضها الشديد للجفاف. وقد ساهم ذلك في إثارة  حملوه مسؤولية

 ,see De Châtel, 2014; Nafeez, 2013a; Werrell & Femia) ورياالستياء من الرئيس الس

2013; Saleeby, 2012 .) 

في حوض  المسلحة الجماعاتأخيًرا، يمكن أن يفيد انخفاض هطول األمطار وزيادة اإلجهاد المائي 

وسيلة أكثر  واستهداف البنى التحتية للمياه كسالح المياه استخداممع ندرة المياه، أصبح اذ دجلة والفرات. 

في حوض نهري دجلة استخدام المياه كسالح  انفاعلية إللحاق الضرر بالخصوم وإكراه السكان. 

حد أيًضا من الوسائل يبسبب المستويات المرتفعة من اإلجهاد المائي، كما أنه  يضر كثيرا والفرات

 see) من ذلك في المستقبل أخطريمكن أن يصبح والمتاحة للحكومات لحماية البنية التحتية الحيوية. 

von Lossow, 2016 .) 

 للجماعات فرًصافي سبل العيش الريفية واألمن الغذائي والمائي يمكن أن تخلق  خاللفإن اإل وكذلك

 ,Nett & Rüttinger, 2016; King) تعبئة بسهولة أكبر بين المجتمعات الفقيرةاللتجنيد ول المسلحة

بشكل خاص  2011-2007أثر جفاف لقد . سوريةهناك مؤشرات على مثل هذا الظرف في (. و2016

، وهي من بين أقل البلدان نمواً في سوريةعلى سكان الريف في منطقة تسمى الجزيرة في شمال شرق 

الرعاية الصحية، ومحو األمية، وقلة إلى  البالد، والتي تتميز بارتفاع معدالت الفقر، وضعف الوصول

( أن معقل 2016يذكر كينغ )(. وDe Châtel, 2014)جانب الزراعة. إلى  ادر البديلة من الدخلالمص

 من ا٪ من مقاتليه 70-60على تجنيد  ةقادر تكانانها داعش كان موجودًا أيًضا في الجزيرة، حيث 

  (.see also Schwartzstein, 2017) المزارعين الفقراء واليائسين

كما تخلق ظروف الجفاف والمصاعب في أعقاب االضطرابات المناخية الكبرى فرًصا للجماعات 

المسلحة لتقديم المساعدة عندما تفشل الحكومات في القيام بذلك، وبالتالي تحصل على الدعم من السكان 

من  ، على سبيل المثال، كان بإمكان داعش توسيع نفوذها في العراق2016حتى عام فالمتضررين. 

 خالل توفير خدمات المياه والكهرباء للمناطق التي كانت السلطات المسؤولة تكافح من أجل القيام بذلك

(von Lossow, 2016.)  

 في المستقبل (المرونةالقدرة على الصمود )الضعف و

 مدى تعرض البلدان لعدم االستقرار السياسي والعنف في أعقابتحدد مجموعة متنوعة من العوامل هناك 

في حالة حوض دجلة والفرات، (. وRüttinger et al., 2015; Mach et al., 2019) تغير المناخ

 :نركز على

 .الظروف االقتصادية العامة )بما في ذلك التنوع االقتصادي وحساسية المناخ( ▪

 .فعالية وشمولية المؤسسات ووسائل االستعداد واالستجابة للضغوط المناخية ▪

 .بين الدولة والمواطنين بشكل عام ةالعالق ▪

في مواجهة  قدرتها على الصمودشاطئة من المحددات الرئيسية لتفي البلدان الم الظروف االقتصاديةتعتبر 

وما إذا كانت قد تصبح عامالً مؤثراً في المساهمة في عدم االستقرار السياسي والعنف.  ،آثار تغير المناخ

يون( في الحوض يستطيعون كسب لقمة العيش بسبب الوضع االقتصادي يتأثر ما إذا كان السكان )الريف

شاطئة والسياسات االقتصادية والزراعية )بما في ذلك اإلعانات تالعام والفرص االقتصادية في البلدان الم

المالية للسلع مثل الديزل المستخدم في ضخ المياه الجوفية(، أو بإمكانيات تلقي تحويالت من األقارب 

 .يعيشون في أماكن أخرى في حالة الطوارئالذين 

 

بناًء على  قدرة على الصمودالضعف وال الرئيسية لعوامللاالتجاهات المستقبلية المحتملة  :2اإلطار 

 نتائج تمرين تخطيط السيناريو

تمرين على تخطيط السيناريو، الغالبية الخبراء الذين تمت استشارتهم خالل  توقع الظروف االقتصادية:

بينما توقع بعض الخبراء حدوث بان التطور المستقبلي للظروف االقتصادية في المنطقة غير مؤكد، 

اعتُبرت الظروف االقتصادية رابع أهم عامل لهشاشة وتطور سلبي على مدى الثالثين عاًما القادمة. 
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عالقات النهرية المنطقة أو قدرتها على التكيف مع تأثيرات المناخ على سبل العيش واألمن البشري وال

 .)من بين تسعة عوامل رئيسية(

شاطئة أن تبتعد عن االقتصاد المعتمد على النفط ت، يمكن للبلدان الم2050لعام  متفائلالسيناريو الفي 

وتتجه نحو أنشطة وعائدات أكثر تنوًعا. تلعب الطاقات الخضراء والتنمية التي يقودها المجتمع دوًرا 

استغالل بما في ذلك تعزيز إنتاج الغاز الحيوي من حمأة الصرف الصحي ومهًما في هذا السيناريو، 

شاطئة في هذا السيناريو. غالبًا ما تعني تتتزايد التجارة بين الدول الموسالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 

عمل االقتصادات القوية ميزانيات حكومية أكبر لمواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ، كما أنها توفر فرص 

 .أفضل يمكن أن تعوض عن فقدان سبل العيش الناجم عن المناخ

ً األسيناريو الفي و والعراق، عالقة في كساد  سورية، فإن بعض دول الحوض، وال سيما كثر تشاؤما

األجيال  ةغادرمفشل االقتصادات في التنويع، وواقتصادي مزمن، ال سيما مع انخفاض عائدات النفط. 

 تؤدي ندرة الموارد الطبيعيةوسالمنطقة للبحث عن فرص أفضل في أماكن أخرى. من الشابة المتعلمة 

  .ارتفاع أسعار الغذاء والماء والسلع األساسية األخرى، مع اإلضرار بالشرائح األفقر من المجتمعإلى 

يعتقد غالبية الخبراء الذين تمت  ، والنمو الحضري:رالحضإلى  النمو السكاني، والهجرة من الريف

الحضر، والنمو الحضري ستظل عند مستويات إلى  استشارتهم أن النمو السكاني، والهجرة من الريف

أن يتم التعامل وأيضا مسارات مختلفة  اتخاذ بإمكانيةعالية خالل الثالثين عاًما القادمة. ومع ذلك، أقروا 

بين تسعة عوامل رئيسية(.  احتلت أهمية هذا العامل المرتبة السادسة )منوبطرق مختلفة.  هذا االمر مع

زيادة إلى  أن يؤدي تزايد عدد السكان فمن السهولةفي حالة عدم وجود أنظمة جيدة إلدارة موارد المياه، و

ستدامة، وبالتالي زيادة تعرض األسر لمخاطر التلوث بما يتجاوز مستويات االوزيادة الطلب على المياه 

 المياه المستقبلية المتعلقة بالمناخ

، تبرز شريحة الشباب المتزايدة من سكان الحوض كمحرك أساسي للتغيير في السيناريو المتفائلفي 

إدارة الموارد الطبيعية. لقد ساعدتهم تكنولوجيا المعلومات الرخيصة والتي يسهل الوصول إليها على 

روجون لألنظمة تمكين أنفسهم بشكل أساسي.  ان وسائل التواصل االجتماعي هي أداتهم األساسية. إنهم ي

الالمركزية كأفضل طريقة لضمان مستقبلهم. وتقوم مبادرات المجتمع المدني بوظائف فشلت الحكومات 

 .المركزية في أدائها في الماضي

بدون إحراز تقدم كبير في الحد من استخدام  ، سيؤدي تزايد عدد سكان الحوضمتشائمالسيناريو الفي و

شكل كبير على موارد المياه، مع تعرض أعداد أكبر من الناس زيادة الضغط بإلى  المياه والتلوث

يشكل إحباط األجيال الشابة في ظل غياب الفرص االقتصادية كما لمستويات عالية من اإلجهاد المائي. 

وتدهور نوعية الحياة بشكل عام تهديدًا خطيًرا لالستقرار السياسي. إن عمليات النزوح وتسريع الهجرة 

توترات بين مختلف الجماعات العرقية إلى  تؤديسحضر تطغى على قدرات المدن، والإلى  من الريف

 .والدينية

نصف الخبراء الذين تمت استشارتهم أن جودة البنى التحتية للمياه يمكن  يرى :جودة البنى التحتية للمياه

أن تتدهور أو تتحسن، بينما يعتقد ثلثهم أنها ستتحسن خالل الثالثين عاًما القادمة. تم تصنيف أهمية هذا 

لك تعد جودة البنى التحتية للمياه، مثل توالعامل في المرتبة الخامسة )من بين تسعة عوامل رئيسية(. 

المستخدمة في معالجة مياه الصرف الصحي أو لخزن وتوفير مياه الشرب النظيفة، أمًرا أساسيًا في 

 .تعزيز أنظمة المياه ضد تغير المناخ

مع المزيد من التحسينات  أكثر من السابقأصبحت أنظمة المياه والطاقة المركزية  :متفائلالسيناريو الفي 

عالية التقنية التمكين الزراعة مع  فإنها تجعل إمدادات الطاقة أكثر قوةعلى هذا النحو، والتكنولوجية. 

استخدام أكثر كفاءة للموارد وزيادة اإلنتاجية إلى  مما يؤدياألكثر ذكاًء وإدارة أفضل لمرافق المياه، و

تم التوسع في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الزراعة، بالقرب من كما الزراعية. 

 .األمن الغذائي وقدرة المدن على الصمودتعزيز ، مما يساهم في خاصة المدن الكبرى

يفشل تحديث الزراعة و، هاتتعرض البنى التحتية للمياه لخسائر كبيرة في نظام :األسوأ في السيناريوو

البنى التحتية إلمدادات  لعدم وجودنظًرا ووغير الفعال للمياه.  عاليومعها أيًضا جهود تقليل االستخدام ال

من  استخدامها كسالحغالبًا ما يتم التي إال في بعض أجزاء الحوض، و ،مياه الشرب والصرف الصحي
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تظل خدمات توصيل المياه ضعيفة، كما أن انتشار األمراض المنقولة سقبل الجهات الفاعلة في الصراع، 

ض. امرتفعسيكون بالمياه  عض السدود الرئيسية في الحوض لخطر بلالصيانة غير الكافية  وستعر 

الكوارث الطبيعية بسبب  وا)مثل سد الموصل(  في هياكلها خاصة إذا كان هناك مشاكل جوهريةاالنهيار، 

 .)الزالزل(

 

الستجابة للتحديات افي شاطئة تالبلدان الم قدراتعلى سيؤثر األداء االقتصادي  فانعالوة على ذلك، 

الحكومية حاليًا قيدًا كبيًرا لتحمل إصالحات قطاع المياه  المالية زناتواتواجه المكما . بالمناخ المتعلقة

 von) وتدابير التكيف مع المناخ أو االستجابة للتهديدات األمنية، مثل الهجمات على البنى التحتية

Lossow, 2018.) رة والعامل الحاسم اآلخر في المرونة االقتصادية المستقبلية في المنطقة هو قد

٪ من الميزانية 90. ففي العراق، مثال، تشكل عائدات النفط تنويع اقتصاداتهاالبلدان المتشاطئة على 

(. قد يكون التحول نحو الطاقات المتجددة طريقة جيدة لتقليل االعتماد Kool et al., 2021الوطنية )

(. وسيكون 2اإلطار )على النفط وبناء اقتصاد أكثر تنوًعا وقدرة على الصمود، كما هو موضح في 

لتوفر الفرص االقتصادية خارج القطاعات الحساسة للمناخ مثل الزراعة تأثير أيًضا على قدرة المنطقة 

 .على الصمود في المستقبل اما الجفاف والصدمات المماثلة

 سوريةمثل الجفاف في  ،مثلةاألتُظِهر ومهم للصمود.  آخر هي عاملف المؤسسات الفعالة والشاملةاما 

 تفاقم ضعفإلى  أن سوء إدارة الموارد الطبيعية على المدى الطويل ال يؤدي فقط ،2011-2007عام 

إلى  ،وقت مايؤدي، في  قدالسياسيين، والذي  ةقاداليؤجج االستياء من سالمناخ، ولكن أيًضا تجاه  السكان

في  للطوارئ الفاشلة اندالع االحتجاجات واالضطرابات المدنية. وبالمثل، يمكن أن تؤدي االستجابة

 سوريةفي وزيادة تدهور العالقات بين الدولة والمواطنين. إلى  أعقاب الصدمات المناخية المعاكسة

والعراق على وجه الخصوص، ستعتمد قابلية تأثر االستقرار السياسي في المستقبل بتأثيرات المناخ على 

ات العامة، وبناء مؤسسات أكثر فعالية القدرة على التغلب على الفساد وفجوات التمويل في اإلدار

 .وشمولية

شاطئة تحاسمة في تحديد مدى قابلية البلدان المتعتبر  العالقات بين الدولة والمواطنين فانبشكل عام، و

كما أوضحنا و. ام ال للتأثر بعدم االستقرار السياسي والعنف، بغض النظر عما إذا كانت مرتبطة بالمناخ

سابقًا، فإن ضعف تقديم خدمات المياه األساسية، والفشل في حماية المواطنين من الكوارث المتعلقة 

الناس لقادتهم بشكل إيجابي، مع ما يترتب  نظرةيؤثر على كيفية سبالمياه أو سوء إدارة الموارد المائية، 

أبرز الخبراء وقد  .(2014نك الدولي، على ذلك من آثار على شرعية الدولة واالستقرار السياسي )الب

العالقة بين الدولة  ضعفمدى إلى  الذين تمت استشارتهم خالل تمرين تخطيط السيناريو مراًرا وتكراًرا

يجعل هذه البلدان أكثر عرضة للتحديات األمنية المتعلقة بالمناخ. مما والعراق.  سوريةوالمواطن في 

 ونعاني ذينالعلى وجه الخصوص، يين منخفضة بين األجيال الشابة، يبدو أن الثقة في القادة السياسكما 

محرًكا لعدم االستقرار  هذا االمر قد يصبحومن البطالة واإلحباط من النخب السياسية.  منسبة عالية منهوب

في المستقبل، فقد تصور الخبراء اإلقليميون أيًضا سيناريو أكثر تفاؤالً حيث يمكن لألجيال الشابة أن 

يتم عرض السيناريوهات المستقبلية المحتملة لالستقرار وستعمل كقوة للتغيير السياسي اإليجابي. 

  .3.4في القسم  (3) اإلطارشاطئة في تن المالسياسي والعالقات بين الدولة والمواطنين في البلدا



 الفرات ودجلةتغير المناخ، الماء ومستقبل التعاون والتنمية في حوضي  42

 

 العواقب المحتملة للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود 3-4

 

. التكيف مع تغير المناخفي القدرة على  ةلباطمزيادة الإلى  سيؤدي تزايد مخاطر المياه المرتبطة بالمناخ

ستؤدي زيادة اإلجهاد وكما أنه سيجعل التعاون في مجال المياه العابرة للحدود أكثر تعقيدًا بشكل عام. 

يزيد وسمن خالل انخفاض التدفقات وتدني جودة المياه(. مثال توسيع فجوة العرض والطلب )إلى  المائي

االعتماد الكبير على موارد المياه العذبة الناشئة خارج أراضي كل بلد من التعرض النعدام األمن المائي 

أقصى إمكاناتها مع إلى  تزداد أيًضا حوافز دول المنبع الستغالل موارد المياهوسوالعراق.  سوريةفي 

  (.Pohl et al., 2014)مواجهة الندرة والطلب المتزايد. ل اإلجهاد المائي

وفعاليتها  إضعاف هياكل الحوكمة القائمة ومؤسسات تقاسم المياهإلى  قد تؤدي زيادة مخاطر المياهو

جعل الترتيبات المؤسسية إلى  المياه العذبة في تقلباتاليمكن أن يؤدي تزايد والعامة وقدرتها على التكيف. 

ل تلك لتق، على سبيل المثال، للتعامل مع نقص المياه أثناء فترات الجفاف. قد ناسبةواالتفاقيات غير م

 ,.Rüttinger et al. )بنفس القدر من قدرة المؤسسات القائمة على التعامل مع النزاعات الترتيبات

2015 .) 

وقد . داحتمالية نشوب صراع عابر للحدوزيد من يتغير المناخ على األمن المائي أن  لتأثيريمكن كما 

خالل الثمانينيات والعقد األول من  ،شاطئةتتوترات متكررة بين البلدان المإلى  أدى الجفاف في الماضي

التهديدات  ،بشكل روتيني تبادل،القرن الحادي والعشرين، على سبيل المثال، كانت حكومات المصب ت

تصاعد تكما (. Warner, 2011) في تركيا (GAP) والشكاوى بشأن مشروع جنوب شرق األناضول

انخفاض كبير في إلى  والتي تؤديالتوترات عادة أثناء فترات ملء السدود الكبرى أو حاالت الجفاف، 

اإلجهاد المائي وتغير المناخ من مزيج الأن إلى  توصلت العديد من الدراساتوتدفقات األنهار. 

كبير نسبيًا لحدوث نزاع عبر والتطورات االجتماعية واالقتصادية يعرض حوض الفرات ودجلة لخطر 

  (.Bernauer & Böhmelt, 2014; Rüttinger et al., 2015; Farinosi et al., 2018) الحدود

قد يضيف تغير المناخ مزيدًا من الضغط على الموارد المائية في حوض الفرات ودجلة، ف، عليه بناءً و

التوترات وتفاقم العالقات. ومع ذلك، تزعم  شديدوت زيادة المصالح المتضاربة عبر الحدودإلى  مما يؤدي

 بين الدول ال يزال منخفًضا للغاية المتعلق بالمناخ، ،العديد من الدراسات أن خطر الصراع العسكري

(Erickson & Lorenz, 2013و .)نظًرا الرتفاع التكاليف االقتصادية لشن  ،هناك عدة أسباب لذلك

 Zeitoun et) الحرب، فمن المنطقي أن تستورد الدول الغذاء )أي المياه االفتراضية( بدالً من القتال

al., 2019يجب كما شاطئة )العراق مع تركيا وإيران( بعالقات اقتصادية قوية، تتتمتع الدول الم (. كذلك

 ,Badawi)ت لتأمين المياه من خالل الصراع العنيف بين الدول أي محاوال الحرب أن تفوق فوائد

والعراق حاليًا أضعف من أن تجبر جيرانهما في المنبع إيران وتركيا على  سورية فانأخيًرا، (. 2020

  (.Zeitoun et al., 2017. )وقف تنمية مواردهما المائية

والمخاطر المائية األخرى المرتبطة بالمناخ  وعلى العكس من ذلك، فإن اإلجهاد المائي الناجم عن الجفاف

على الصعيد العالمي، أدت التفاعالت المتعلقة بالمياه بين ف. التعاونإلى  شاطئةمتتدفع الدول اليمكن أن 

تعاون أكثر من الصراع. حتى في مواجهة الخالفات حول إلى  الدول في أحواض األنهار العابرة للحدود

 ,Wolf) شاطئة على التعاون والمشاركة في الحوارتاألنهار قد حفز الدول المقضايا أخرى، فإن تقاسم 

ها، والتسبب في فيضانات شديدة، اتبسبب آثار تغير المناخ في خفض تدفقات األنهار، وزيادة تقلب (.2007

اقات للحوار واإلجراءات لتعزيز االتف إدارة هذه المخاطر قد تحفز سياسة رفيعة المستوىإلى  فإن الحاجة

(. وهناك عدة حاالت في حوض دجلة والفرات. Rüttinger et al., 2016القائمة وتشجيع التعاون )

، واالنقطاعات الالحقة 1989على سبيل المثال، في أعقاب التوترات حول ملء سد أتاتورك في عام 

 (.Kibaroglu, 2015) لتدفقات نهر الفرات، اتخذ العراق زمام المبادرة إلنشاء هيئة فنية مشتركة دائمة

التدفقات على أعرب العراق عن شكاوى بشأن آثار ما بعد 2018كما أجلت تركيا ملء سد إليسو في عام 

  (.Aboulenein & Karadeniz, 2018. )المصب
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الهشاشة المتزايدة تدريجياً شاطئة، ولكن تقد ال يكون الخطر األكبر هو الصراع العلني بين البلدان الم

على ولحدود. ل ةبراعالنتيجة للفشل في تحقيق تقدم كبير في التعاون في مجال المياه  وريةسفي العراق و

ظل التعاون في مجال المياه  (،Kibaroglu, 2019) الرغم من بعض التقدم، ال سيما بين تركيا والعراق

حد إلى  بشكل ثنائي يتم التعاونكما حد كبير ويركز على القضايا غير الخالفية. إلى  العابرة للحدود تقنيًا

التعاون الدائم والمؤسسي عبر الحدود غير  ان يبدوومحدود خالل السنوات األخيرة.  نكبير، مع تحس

في ظل هذا السيناريو، فإن توفر المياه في (. وvon Lossow, 2018. )واقعي في المستقبل القريب

االعتماد على المياه الجوفية واإلفراط تدريجيًا، مما يزيد من ، سينخفض سوريةفي والى حد ما العراق، 

من فرص التأثيرات غير المباشرة ذلك يمكن أن يزيد و (.Voss et al., 2013) في استخدامها

يمكن أن تكون الفوائد من كما الموصوفة أعاله. لذلك يمكن أن تكون تكاليف عدم التعاون باهظة للغاية. 

 .4-3والتي تمت مناقشة بعضها في الفصل (، Pohl et al., 2017) التعاون عالية نسبيًا

 في المستقبل القدرة على الصمودالضعف و

 Bernauer) التعاون في أحواض األنهار العابرة للحدود والصراع لهناك العديد من العوامل التي تدفع 

& Böhmelt, 2020.) دراسة أجراهحسب و( اFarinosi )( فإن العامل الحاسم 2018وزمالؤه ،)

العوامل الرئيسية غير المناخية التي تحدد التفاعالت ف. االمطارفي حوض الفرات ودجلة هو إجهاد 

المستقبلية بين الدول في الحوض هي االعتماد االقتصادي الكبير على الزراعة والكثافة السكانية. 

قد يؤثر كل وفي حد ذاته عامل مهم.  توفر المياهفإن أعاله،  في بالنسبة للمخاطر األخرى الموصوفةو

مدفوعة بديناميكيات  ،المتشاطئةعلى التفاعالت بين الدول  مصبفي ال المنبع وندرة المياه اتمن استخدام

نهج دول المنبع لتنمية المياه، على سبيل  بضمنه. السكان والسياسات المستقبلية وممارسات اإلدارة

بالتشاور مع الخبراء اإلقليميين،  نا،حددوقد تشغيل السدود.  قرارات بشأن التواصل جيداكيفية المثال، 

العوامل الرئيسية التالية التي تؤثر على قابلية دول الحوض للنزاع أو التعاون في أعقاب الضغوط 

 :المناخية الرئيسية

 المتشاطئةالدول في ستقرار الالوضع السياسي الداخلي وا ▪

 الجيوسياسية والعالقات بين الدول بشكل عامالطموحات  ▪

 إشراك أطراف ثالثة من خارج المنطقة ▪

عامالً رئيسياً في ديناميكيات الصراع على المياه عبر الحدود والتعاون  الوضع السياسي المحلييعتبر 

انهيار العالقات السياسية الثنائية بين إلى  في الحوض. على سبيل المثال، أدت الحرب األهلية السورية

 & Kibaroglu) وتركيا، مما أعاق أي تعاون إضافي في مجال المياه العابرة للحدود سورية

Scheumann, 2013.) كما  ،لن يؤثر إنهاء الصراع في حد ذاته على هيدرولوجيا نهر الفرات فقطو

ل الزراعية المهجورة، مما سيزيد من الطلب )على سبيل المثال، إعادة زراعة الحقو ذكرنا ذلك سابقا

وبين  سورية(. وسيتيح إمكانيات جديدة للتعاون في مجال المياه عبر الحدود، بين تركيا وعلى المياه

 .والعراق سورية

 

. االتجاهات المستقبلية المحتملة لعوامل الضعف والمرونة الرئيسية، بناًء على نتائج تمرين 3اإلطار 

 السيناريوتخطيط 

قدًرا  ، ان هناكالخبراء الذين تمت استشارتهم خالل تمرين تخطيط السيناريو يعتقد :االستقرار السياسي

لتطور  20من أصل  17التطور المستقبلي لالستقرار السياسي، حيث صوت  بشأنكبيًرا من عدم اليقين 

)من  ُصنف االستقرار السياسي على أنه ثالث أهم عامل ، وقدغير مؤكد على مدار الثالثين عاًما القادمة

لهشاشة المنطقة أو قدرتها على التكيف مع تأثيرات المناخ على سبل العيش  بين تسعة عوامل رئيسية(

شرط أساسي  المتشاطئةاالستقرار السياسي في البلدان ف. المتشاطئة الدول واألمن البشري وعالقات

، على المستويين الوطني وعبر للتكيف الجارية هاجهودلنحو مستدام و إلدارة مواردها المائية على

 .الحدود

والعراق من الحروب التي عصفت بالبلدين في  سورية، لم تتعاف 2050لعام  متشائمالسيناريو الفي 

متقلبة، مع تغير رؤساء الدول بسرعة أكبر من أي  اتال تزال السياسوبداية القرن الحادي والعشرين. 



 الفرات ودجلةتغير المناخ، الماء ومستقبل التعاون والتنمية في حوضي  44

 

يواجهان تحديات  سوريةال يزال العراق وكما العالقات بين الدولة والمواطنين معقدة. وضى. وقت م

ال تزال الحكومات عرضة لخطر أن وهيكلية هائلة، بما في ذلك الفساد والمحسوبية والديون المالية. 

 .بالظلم يالشعور الشعب في االفق لوحيتطغى عليها األزمات السياسية، حيث 

، ساهم تحسين خدمات توصيل المياه والحد من األمراض المنقولة عن طريق متفائلالسيناريو الفي و

 وسمحت. سوريةجانب زيادة األمن الغذائي، في زيادة الدعم السياسي في العراق وإلى  ،بشكل كبير المياه

تحسنت العالقات قد فالحكومات للصحافة الحرة بالظهور من جديد، مع تعزيز حقوق المرأة وتعليمها. 

بين الدولة والمواطنين، بينما توفر االقتصادات النامية فرص عمل ومستويات معيشية أفضل، ال سيما 

إلى  لألسر ذات الدخل المنخفض. ونتيجة لذلك، يعود كل من العراقيين والسوريين من جميع أنحاء العالم

 .بلدانهم األصلية

 من بين جميع الخبراء الذين تمت استشارتهم، اعتبر سبعة: المتشاطئةالتفاعل والعالقات بين الدول 

يعتقد سبعة ويمكن أن تسير في أي من االتجاهين.  المتشاطئةأن التفاعل والعالقات بين الدول  منهم

يعتقد خمسة خبراء أن عالقات الدول وصبح أكثر سالًما مع سيطرة التفاعل التعاوني. تس اآخرون أنه

يمكن أن تصبح أكثر توتراً وصراًعا. تم تصنيف أهمية هذا العامل في المرتبة الثانية )من بين  المتشاطئة

، تؤكد كيف يمكن للعالقات السياسية 3.4و 2.3القسمين وسنقدم امثلة في تسعة عوامل رئيسية(. 

الت العابرة التدخ تقوض أن تقوض التعاون في مجال المياه وبالتالي المتشاطئةالمتضاربة بين البلدان 

 .للحدود الالزمة لزيادة المرونة المناخية لموارد المياه في الحوض

، أصبح إنشاء لجنة لحوض األنهار في متناول اليد، في حين أن 2050لعام  كثر تفاؤالً األسيناريو الفي و

حظيت الترتيبات المختلفة العابرة للحدود جارية، بما في ذلك استراتيجية التكيف عبر الحدود التي 

هناك وبشكل ملحوظ.  على وجه الخصوص، ،تحسنت العالقات بين العراق وتركياوبترحيب دولي. 

يعمل البلدان على ترتيب تخصيص تكيفي، يتضمن التدفقات ، وللبيانات حوار منتظم ومشاركة شفافة

 .المشتركة(البيئية. ويقوم البلدان بتنسيق تشغيل جميع سدودهما )بما في ذلك مشاريع بناء السدود 

أعلى مستوياتها على اإلطالق في إلى  تصل التوترات عبر الحدود متشائم،السيناريو الفي في المقابل، و

بعضها البعض باستمرار لفشلها في ضمان  المتشاطئةالحكومات وتلوم مواجهة الخطاب القومي المتفاقم. 

ي على الخطابات السياسية، ليس أقلها يهيمن الخطاب القومي العدوانواألمن المائي والغذائي لشعوبها. 

التعاون الفني الحالي، الذي وفر هامًشا ولتحويل انتباه الجمهور بعيدًا عن إخفاقات النخب السياسية. 

 .في مستوى منخفض للغايةأصبح للتعاون في مجال المياه في بداية القرن الحادي والعشرين، 

اعتُبر التطور المستقبلي لمشاركة لقد  خارج المنطقة:التأثير الناتج عن مشاركة الجهات الفاعلة من 

مشارًكا أنه  18من أصل  15حد كبير، حيث رأى إلى  الجهات الفاعلة من خارج المنطقة غير مؤكد

تم تصنيف مشاركة الجهات الفاعلة من خارج المنطقة، والتي ويمكن أن يسير في أيٍ  من االتجاهين. 

قدرة على والضارة، في المرتبة األدنى بين جميع عوامل الضعف والُوصفت لتشمل اإلجراءات المفيدة 

أو المساعدة اإلنمائية  المتشاطئةستكون محاوالت الوساطة لحل النزاعات المائية بين الدول و. الصمود

 ،على معالجة التحديات المستقبلية المتشاطئةإلدخال إصالحات في قطاع المياه مهمة لقدرة البلدان 

 .ألمن المياه والعالقات الدبلوماسية في الحوض ،لمناخالمتعلقة با

تقلصت صراعات القوة الجيوسياسية في المنطقة، وخاصة بين تركيا وإيران.  متفائل،السيناريو الفي و

حد كبير عن تكثيف التعاون عبر الحدود، فقد إلى  نفسها كانت مسؤولة المتشاطئةفي حين أن البلدان 

والمجتمع الدولي في تقديم دعم أكثر فعالية )ال سيما من خالل تمويل المناخ( ساعدت البلدان المانحة 

 .الذي يحركه نهج جديدة للتعاون اإلنمائي

للتعامل مع  المتشاطئةتضاءل الدعم الدولي للتعاون اإلقليمي، تارًكا البلدان  متشائم،السيناريو الفي و

تقليل المساعدات الدولية إلى  ،2030ولي بعد أجندة أدى فشل المجتمع الدوعالقاتها المتضاربة بمفردها. 

تم  كذلك. فضالً عن إضعاف مؤسسات األمم المتحدة ،للحوض، والتي ال يزال االعتماد عليها مرتفعًا

سحب الدعم من قبل االتحاد األوروبي وآخرين ألنهم فقدوا الثقة في استعداد الحكومتين العراقية 

 .الدعم المقدم لهما والسورية لالستفادة الفعالة من
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دوًرا رئيسيًا في الصراع  الجغرافيا السياسية والعالقات بين الدولعالوة على ذلك، تلعب 

والتعاون المستقبلي المتعلق بالمياه. على سبيل المثال، خالل الحرب الباردة، تفاقمت التوترات 

. والعراق من االتحاد السوفيتي سوريةبسبب عضوية تركيا في الناتو، بينما اقتربت 

(Kibaroglu, 2015 .)كانت العالقات مع حزب العمال الكردستاني (PKK)  من أهم نقاط

 Erickson and)حتى العقد األول من القرن الحادي والعشرين  سوريةالخالف بين تركيا و

Lorenz, 2013.)  ومن الجوانب األخرى ذات الصلة في هذا الصدد، التعديالت التي أجرتها

 لتوجيهات إطار المياه في االتحاد األوروبي امتثاالتركيا في تشريعات المياه الخاصة بها 

(WFD،)  1999لعضوية االتحاد األوروبي في عام  ترشيحهابعد( .Kibaroglu, 2014 .)

المشاركون في ورشة العمل أن صراع القوى بين إيران وتركيا ، اعتبر مستقبلالإلى  النظر وعند

هو أحد أكبر العوائق أمام النجاح المستقبلي للتعاون في مجال المياه عبر الحدود، حيث تتنافس 

 سوريةالقوتان الثقيلتان على النفوذ في الحوض. كما تعتبر صراعات القوة التي تحدث في كل من 

والعراق عائقًا مهًما آخر لتوسيع التعاون الثنائي والمتعدد األطراف في مجال المياه. وأحد األمثلة 

التي ذكرها الخبراء اإلقليميون الذين تمت استشارتهم في هذا التقرير هو أن إيران قد تحاول منع 

نما اعتُبرت تركيا والعراق من تحقيق تعاون أوثق في مشاريع المياه والطاقة المشتركة. بي

التبعيات االقتصادية مهمة للعالقات بين الدول، فقد تم اعتبارها أيًضا عامالً حاسًما في دفع 

 .(4.3التعاون المستقبلي )انظر األفكار المتعلقة بالتكامل االقتصادي اإلقليمي في الفصل 

ة في والعراق منخفض سوريةفرص ؛ فإن دوًرا مهًما في الحوض المساعدة الدوليةوتلعب 

من الناحية والقضايا الهيكلية األخرى( بأنفسهما. إلى  تحسين تحديات المياه المحلية )باإلضافة

زنات واحد كبير مإلى  والعراق سوريةالمالية، تتجاوز تكاليف إعادة بناء البنى التحتية للمياه في 

بشكل مباشر على  المحليةتؤثر حالة المياه وسأعاله،  مر ذكره فيالوزارات المعنية. كما 

أن يكون قوة  دوره كمانح،إلى  إضافة ،يمكن للمجتمع الدوليوتفاعالت المياه العابرة للحدود. 

مهمة في دفع الجهود الدبلوماسية مثل تعزيز مبادرات التعاون عبر الحدود والتوسط في النزاعات 

وآليات عابرة المستقبلية بين الدول. ويصدق هذا بشكل خاص في حالة عدم وجود مؤسسات 

مستوى الحدث إلى  صعدت دول أخرى وفي الماضي،للحدود يمكنها التوسط في النزاعات. 

كوسطاء عندما كانت التوترات تتصاعد خالل أحداث التدفق المنخفض. على سبيل المثال، 

(. سورية)تركيا( وسد الطبقة ) "كيبان"النزاع حول سد  عندتدخلت المملكة العربية السعودية 

استضافت مجموعة االستشراف فقد نظمات العالمية أيضا لها نفس األهمية في هذا الصدد. المو

(، وهي مؤسسة فكرية مقرها مومباي، فعاليات حوار بين تركيا والعراق SFGاالستراتيجي )

  ، والتي انضم إليها أصحاب المصلحة من كال البلدين.2014و 2013بين عامي 
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 التكيفاالجراءات الحالية وإمكانية  .4

 
التقدم إلى  ، باإلضافة3يقيم هذا القسم أهم الخيارات لتقليل المخاطر ونقاط الضعف الواردة في القسم 

الذي تم إحرازه في تنفيذها من قبل البلدان المتشاطئة. لتحديد فجوات التنفيذ والتحديات المتعلقة بإجراءات 

التكيف في حوض نهر دجلة والفرات، سنقوم بصياغة توصيات للبلدان المتشاطئة لمعالجة التحديات 

المتشاطئة  الدول ار السياسي وعالقاتموارد المياه وسبل العيش واالستقروالمستقبلية المتعلقة بالمناخ 

 .في المنطقة

 

 إدارة المياه 4-1

 نهج اإلدارة المستدامة

 ً تدهور موارد مياه إلى  أظهرت الفصول السابقة من هذا التقرير أن نهج إدارة المياه يؤدي تدريجيا

بسبب تغير المناخ، المياه، والتي تكثفت قطاع الحوض والنظم البيئية. وتتطلب التحديات المتزايدة في 

تحقيق التوازن إلى  إدارة مائية أكثر استدامة لضمان األمن المائي في المستقبل. ويحتاج مثل هذا النهج

المزيد من الحلول الالمركزية  اعتمادإلى  بين كل من االحتياجات البشرية واالستخدام البيئي. كما يحتاج

الطلب األولوية على إدارة د كبير. يجب إعطاء نهج حإلى  والميسرة، مع إصالح أنظمة المياه المعطلة

زيادة اإلمدادات من خالل البنى التحتية إلمدادات المياه باهظة الثمن، ألنها أكثر فعالية من حيث التكلفة 

 .واالستدامة

 إدارة الطلب

. إدارة الطلبمن خالل  تقليل الطلب على المياه في المستقبلإلى  الحاجةإلى  يؤكد العجز المائي المتزايد

يجب أن تركز إجراءات إدارة الطلب على تحسين استخدام المياه في القطاع الزراعي، الذي يعد أكبر و

في أن الطلب على المياه في الحوض غير مرن يتمثل أحد التحديات و. إلى حد كبيرو مستهلك للمياه

يحد من االستجابات التكيفية مما  ،للغاية، على سبيل المثال، أن العديد من المحاصيل المزروعة معمرة

 كونتلذلك، س (.Qin et al., 2019) في مواجهة نقص المياه، وبالتالي يزيد من التعرض لتغير المناخ

الحد من  بضمنها أيضا، االستخدامات غير المرنة بل الحد منتوفير المياه، لمفتاًحا ليس فقط  الزراعة

من في أنظمة إمدادات المياه الحضرية ينات كبيرة يمكن تحقيق تحسومساحات المحاصيل المعمرة. 

 (.Gleick et al., 2020)٪ 70إلى  في العراق نظم المياه خسائر، تصل فمثالخالل إصالح التسربات. 

. ومع ذلك، فإن المياه٪ من 30-20يمكن أن يساعد تطبيق تقنيات توفير المياه في الري في توفير كما 

تثقيف المزارعين، األمر الذي قد يستغرق  معيتطلب استثمارات أكبر  توفير المياه استخدام ابتكارات

االستخدام الكامل للمياه، ستصبح تقنيات توفير إلى  لتقدم. ومع ذلك، بمجرد الوصولتحقيق اسنوات ل

 (.2008المياه إلزامية كجزء من نظام الندرة )منظمة األغذية والزراعة، 

، يعتمد على تكاليف التشغيل والصيانة لشبكات الري عبر الحوض، ويتم تحصيلهاال يزال سعر مياه الري 

 ال يوجدولمحصول. كان استرداد تكاليف رأس المال منخفًضا. حسب او على أساس الهكتار متفاوتة،

على  عبء التكيف مع ندرة المياه وسيقع. المستخدمة في الري حسب حجم مياهنظام تسعير  تقريبا

الضرورية على جميع المستويات سيشجع على استخدام  لسياسة اإلجراءاتالتنفيذ السريع . إن الزراعة

يمكن تخصيص المزيد من الموارد للحد من فاقد المياه من البنية كما أكثر كفاءة للموارد العامة والمياه. 

الل اإلعانات التحتية للري، خاصة في المناطق التي تعاني من ارتفاع نسبة التبخر. لتوضيح ذلك، من خ

 ،المياه ات استخدامتطبيقفي كانت هناك تحسينات في اعتماد تقنيات أكثر كفاءة في تركيا، الحكومية، 

 الري المضغوط(، وكذلكإلى  مثل أنظمة األنابيب المغلقة )حيث يتم منح نظام قروض للمزارعين للتحول

 تسعير حجم باتجاهالري من خالل التحول  فيهذه التقنيات  تقبلالرش. يمكن زيادة  وابالتنقيط  الري



 الفرات ودجلةتغير المناخ، الماء ومستقبل التعاون والتنمية في حوضي  47

 

سيزيد من كفاءة استخدام  فعليا . إن تحديد رسوم الري بما يتناسب مع الكمية المستخدمةالمياه المستهلكة

  (.Cakmak, 2010) مياه الري

بقضية االستخدام  المتشاطئة، تعترفاستراتيجيات التكيف مع المياه والمناخ التي وضعتها البلدان إن 

( أن برامج 5( )الملحق 2020غير الفعال للمياه. يُظهر تحليل أجرته وحدة المعلومات االقتصادية )

وضعت تركيا خطة عمل فقد حد ما. إلى  المياه موجودة استخدام مراقبة كمية المياه الوطنية وكفاءة

تعتزم تنفيذ الممارسات كما  (.MoEU, 2018) لبرنامج تعزيز كفاءة استخدام المياه في الزراعة

ذلك، أشارت إلى  (. باإلضافة2015الزراعية الحديثة والسيطرة على استخدام األسمدة )جمهورية تركيا، 

أنها تنوي متابعة مختلف التدابير األخرى لكفاءة استخدام إلى  في بالغاتها الوطنية المتشاطئةالبلدان 

 .ةالمياه، والتي تم ذكر بعضها في هذه الدراس

إلى  االنتشار الواسع الستخدام موارد المياه غير الفعالة في أجزاء كبيرة من الحوض يشيرومع ذلك، 

أن المياه إلى  بصورة عامة، ،بذل جهود أكبر بكثير لخفض الطلب، بينما تشير األرقام أعالهإلى  الحاجة

فإن تنفيذ تدابير كفاءة  يمكن أن تساهم بشكل كبير في سد فجوة العرض والطلب في الحوض،المتوفرة 

اليها أشار  ومنها ما، (Grafton et al., 2018) استخدام المياه يخضع عادة لتحديات عملية مختلفة

أن الحصة الكبيرة من الزراعة الصغيرة تعقد تدخالت كفاءة استخدام ب ،المشاركون في ورشة العمل

الصغيرة، وهو ما يمثل تحديًا لوجستيًا وماليًا. عدد كبير جدًا من المزارع إلى  المياه، حيث يتعين الوصول

استخدام  على مراقبةاليجب أن يأتي نشر تقنيات أكثر كفاءة )مثل تقنيات الري الزراعي( مع تحسين  كما

 صدر، )المعلى استخدامهاوالمحاسبة القوية وأنظمة السحب، لكل من المياه السطحية والجوفية المياه 

لن  كمافي أجزاء معينة من الحوض. فقط ن التطور التكنولوجي موجودة هذه الدرجة من إ(. السابق

سيكون من الضروري لذلك تكون تدابير خفض استخدام المياه من قبل المستخدمين النهائيين كافية. 

االستغالل المفرط الواسع النطاق لموارد المياه، إلى  التي أدتوإصالح السياسات الزراعية واإلنمائية 

 .أعاله المذكورعلى النحو 

 زيادة العرض

العرض زيادة توفير المياه، إلى  إضافة -في بعض الحاالت بشكل متزامن  - سيكون من الضروري

يجب إعطاء األولوية للتوسع في معالجة المياه  هذا الغرض،من خالل الموارد غير التقليدية. ول مثاليا

العادمة  المياهحجم النخفاض نظرا  المياه.اآلثار اإليجابية على جودة  باعتبار العادمة وإعادة استخدامها

عادة استخدام المياه العادمة، خاصة في إمداد إل كبيرة إمكانية هناك فإن ،راهنالمعالجة في الوقت ال

الزراعة في األطراف الحضرية. وفي الحاالت التي ال يمكن فيها تقليل استخدام المياه، قد يكون نشر 

. المنزلية المخصصة لالستخدامات مياهالتحلية المياه في بعض أجزاء الحوض ضروريًا لمعالجة نقص 

اقترح المشاركون في ورشة العمل أن التكنولوجيا يمكن أن تصبح مفيدة بشكل خاص في األجزاء 

الن االحتياجات المائية  غير اقتصادية، تقنيات تحلية المياه الحالية للزراعة لكنالجنوبية من العراق. 

نفايات وتنتج كبيرة طاقة  تستهلكعملية فهي تحلية المياه.  العيوب الكبيرة فيإلى  إضافة. للزراعة كبيرة

 اأضرار مسببةالبحر، إلى  كميات كبيرة، والتي غالبًا ما يتم توجيهها مرة أخرىمن المحلول الملحي وب

 للبحر. بيئية

 تلوث المياه وجودتها

إن تحسين جودة المياه في المستقبل يستلزم بشكل أساسي معالجة التملح وتقليل استخدام مبيدات اآلفات 

، سيكون من وعليهواألسمدة، فضالً عن الحد من تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة. 

(، مع مثال ،المختلفةالحديثة الضروري تغيير الطريقة التي تتم بها الزراعة )باستخدام تقنيات الري 

تركيب محطات معالجة مياه الصرف الصحي اإلضافية في المواقع الرئيسية وإصالح تلك التي دمرت 

 لكنأو أصبحت معطلة. بينما تشكل المصادر الزراعية لتلوث المياه مشكلة في جميع أنحاء الحوض، 

هناك حاليا و .سوريةانخفاض معالجة مياه الصرف الصحي يمثل في الغالب مشكلة في العراق و

أن نسبة السكان الذين إلى  إضافة ،للتخفيف من مصادر التلوث هذه، لكنها تبدو غير كافية اجراءات

ال تزال كميات كبيرة من ف(، 2يحصلون على خدمات الصرف الصحي آخذة في االزدياد )انظر الملحق 

الملوحة العالية في أنظمة ال تزال مستويات ومياه الصرف الصحي غير المعالجة تصب في األنهار. 

يوضح الملحق (. وAbdullah et al., 2016; Bachmann et al., 2019) المياه تمثل مشكلة خطيرة
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أن التدابير األساسية للتحكم في التلوث، بما في ذلك أنظمة مراقبة جودة المياه والبرامج الوطنية لتلوث  5

عدم وجود شبكة فعالة لمراقبة المياه يجعل من ان حد ما في إيران وتركيا. إلى  المياه، موجودة فقط

الصعب اتخاذ تدابير لمعالجة نوعية المياه والتلوث، حيث من المستحيل تحديد األسباب. ومن ثم، فإن 

 UN-ESCWA) إعادة تأهيل وإعادة بناء شبكة مراقبة المياه الحالية مهمة عاجلة لضمان األمن المائي

& BGR, 2013أنظمة المياه، سيكون من الضروري الحفاظ إلى  يل تدفق الملوثاتإلى جانب تقل(. و

النهر أو تعزيزها. ألن االنخفاضات المستقبلية المتوقعة في التصريف من المرجح أن  اتعلى حجم تدفق

ات تدفق معينة، وخاصة كيدينامي انتهاج انإلى  تزيد من تركيز الملوثات في نهري دجلة والفرات. إضافة

في التخفيف من مشكلة تملح األنهار على طول السهول يمكن أن يساعد غيرة النطاق، الفيضانات ص

 .الفيضية لألنهار عن طريق طرد األمالح

تنخفض فيه التدفقات بينما يزداد تلوث المياه، قد يكون من الضروري التفكير في  الذي سيناريوالفي 

، والذي يعد لخزن المياهاستخدام بحيرة الثرثار في العراق  عدمحلول هندسية واسعة النطاق، مثل 

قد و(. 2020مصدًرا رئيسيًا للتمليح في كل من نهري دجلة والفرات. )المنظمة الدولية لهجرة العراق، 

إلى  ألنها يمكن أن تؤدي فقط، يتم نشر هذه األنواع من الحلول الهندسية واسعة النطاق كمالذ أخير

ير متوقعة في النظم البيئية للمياه العذبة، مما قد يتسبب في ضرر أكبر من الفوائد. تغييرات مؤثرة وغ

إقامة سدة/قناطر في نهاية شط العرب قد يكون الحل طويل األمد أن  ورشة العمل بين المشاركون فيكما 

 نظام النهر.إلى  والضروري لمنع المزيد من تسرب المياه المالحة

 للمياه العذبة الحفاظ على النظم البيئية

الضغوط المتزايدة إلى  إن تدهور النظم اإليكولوجية للمياه العذبة في أجزاء كثيرة من الحوض، إضافة

التي من صنع اإلنسان والمتعلقة بتغير المناخ، تتطلب عموًما جهود حفظ أكبر في المستقبل. وإن زيادة 

ر المناخ ال تتطلب تدابير جديدة تماًما. في حين قدرة النظم اإليكولوجية للمياه العذبة على التكيف مع تغي

أن هناك احتياجات إضافية )مثل إجراء تقييمات قابلية التأثر بالمناخ للنظم اإليكولوجية(، فإن تعزيز 

كون ممارسات اإلدارة المستدامة للمياه، مثل تلك المتوخاة في نهج اإلدارة المتكاملة للموارد المائية، سي

 (.Le Quesne et al., 2010. )لنظم اإليكولوجية للمياه العذبةتلقائيا مفيدا ل

. قد يركز أبرزها على إعادة تأهيل على النظم البيئية ظاشاطئة العديد من مشاريع الحفتتنفذ البلدان المو

 نظراتدابير إضافية لحماية واستعادة النظم البيئية، إلى  أهوار بالد ما بين النهرين. ومع ذلك، هناك حاجة

اتفق معظم المشاركين على أنه في والمسح خالل ورشة العمل،  حسب تقييم ،لحالتها الفقيرة والمتدهورة

ظل الظروف الحالية، فإن النظم اإليكولوجية للمياه العذبة في الحوض سوف تزداد تدهوًرا، وأن هناك 

 .بذل جهود أكبر بكثير لحمايتهاإلى  حاجة

 ,.Tickner et al) التدابير للحفاظ على سالمة النظم البيئية للمياه العذبةتعتبر التدفقات البيئية أحد أهم و

تنفيذها على نطاق الحوض، لحماية األهوار إلى  بالحاجة ،على نطاق واسعو وتمت التوصية، (،2020

ال و(. see for example Gleick et al., 2020، على وجه الخصوص. )في بالد ما بين النهرين

والتي تشمل عادة إجراء دراسات أساسية  حتى اآلن، تدابير محدودة لتنفيذ التدفقات البيئية،اتخاذ سوى  يتم

تطوير وعن حالة األنهار، وتعزيز السياسات الوطنية ووضع إجراءات لتنفيذ متطلبات التدفق البيئي، 

  (.Speed et al., 2013حوض. )لتدفق البيئي على مستوى الل طويلة االمد استراتيجيات

كمية ونوعية المياه التي تدخل الخليج هي أيًضا قضية يجب معالجتها، حيث تعد مصايد األسماك أن ا كم

القضايا البيئية األخرى التي يجب أخذها في االعتبار هي تأثير إدارة ومصدًرا مهًما للغذاء في المنطقة. 

 بقاء، وعلى مهاجرة(ال)غير  القاطنة المياه وأنظمة التدفق المتغيرة على األسماك المهاجرة واألنواع

النظم اإليكولوجية النهرية والسهول الفيضية في جميع أنحاء الحوض )منظمة األغذية والزراعة، 

2008). 

هي من بين أدوات الحفظ األساسية، إال أنها  بيئة المياه العذبة أن الحماية الرسمية لنظمإلى  وباإلضافة

٪ فقط من األنهار داخل المناطق المحمية، 1.4بأكمله، تقع عبر الحوض فمحدودة للغاية في الحوض. 

  (. Abell et al., 2016. )٪16العالمي البالغ مقارنة بالمتوسط 
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 الجهود الوطنية للتكيف مع المناخ 4-2

 

 استراتيجيات التكيف

لن تكون إدارة موارد المياه بشكل مستدام كافية لجعل النظم البيئية والنظم البشرية المعتمدة عليها أكثر 

المناخ. لذا يجب أن تأخذ استراتيجيات المياه آثار تغير المناخ في االعتبار، تغير قدرة على التكيف مع 

وأن يتم تصميمها بطريقة مرنة وقابلة للتكيف، من أجل معالجة حاالت عدم اليقين المستقبلية بشكل 

أفضل. وبالمثل، يجب أن تكون قضايا المياه ضمن استراتيجيات التكيف للقطاعات المعتمدة على المياه. 

كما يجب أن تتماشى االستراتيجيات الوطنية للتكيف مع تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث مع تلك 

 (.Kerres et al., 2020) للحدودالموجودة على المستوى العابر 

أحد تحديات الحوكمة ويؤثر تغير المناخ على األمن المائي لمختلف القطاعات المعتمدة على المياه. س

النظر في الطبيعة الشاملة لعدة قطاعات لقابلية التأثر بالمناخ عند دابير التكيف القوية في تصميم تيتمثل 

العالقة بين الماء وفهم تطبيق اعتماد وواستجابات التكيف. يمكن أن يشمل التغلب على هذا التحدي 

على المياه.  والغذاء والطاقة، والتي يمكن أن تسهل تنفيذ إجراءات التكيف في جميع القطاعات المعتمدة

النظر على قدم المساواة في األهداف القطاعية إلى  لذلك، يسعى نهج الترابط بين الماء والغذاء والطاقة

 .وموازنتها فيما يتعلق بالمياه

في حين أن تركيا وإيران حد ما، إلى  توجد خطة وطنية إلدارة مخاطر الكوارث فقط في تركيا والعراق،

صادقت جميع الدول باستثناء تركيا على و(. 5فقط طورتا استراتيجيات وطنية للتكيف )انظر الملحق 

إلى  مساهماتها المحددة وطنيا 17على الرغم من عدم التصديق عليها، قدمت تركياواتفاقية باريس. 

وتشير التطورات  .201518سبتمبر  30ي سكرتير اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ف

أن جميع البلدان قد أحرزت تقدًما في تطوير سياسات واستراتيجيات التكيف مع المناخ. إلى  األخيرة

، (GRI, 2017) ،201719في عام   (NAP)أطلقت إيران مؤخًرا عملية تطوير خطة التكيف الوطنيةو

يمكن االستنتاج من بالغاتهم . و20(2020للبيئة، )برنامج األمم المتحدة  2020العراق في عام كذلك و

الوطنية أن جميع البلدان تنوي اتباع مجموعة واسعة من تدابير التكيف، سواء فيما يتعلق بتحسين 

أي مدى يتم إلى  ليس من الواضح لكن(. 1اإلنتاجية الزراعية وإدارة المياه في الزراعة )انظر الملحق 

 .تنفيذ هذه التدابير

 التحتيةالبنى 

زيادة قدرتها على إلى  ضمان تقديم خدمات المياه،إلى  إضافة ،تحتاج االستثمارات في البنى التحتية

يجب أن تراعي االستثمارات . عموما، الصمود من أجل الحماية من تقلب المناخ وتقليل المخاطر

 ,.Hall et al. )لبديلةوالمفاضالت والشكوك المرتبطة بمسارات االستثمار ا المستقبلية مخاطر المناخ

البنى التحتية للمياه في  تطوير، 3.1في الفصل  جاء، كما تغير المناخقد تتطلب إسقاطات و (.2014

قد تتطلب التدفقات األكثر تقلبًا، وخاصة أحداث الفيضانات األكثر تواتًرا، كما الحوض بعدة طرق. 

التدفقات غير المنتظمة بشكل متزايد. في حين أن بناء السدود اإلضافية  ستيعابسعات تخزين أكبر ال

يمكن أن يخفف من نقص المياه محليًا، إال أنه يتسبب في آثار سلبية على النظم اإليكولوجية للمياه العذبة 

يجب تقييم الفوائد  كما .(Moran et al., 2018. )في اتجاه مجرى النهر والتنوع البيولوجي

                                                           
الطموحات التي يبذلها كل بلد لتقليل االنبعاثات الوطنية وكذلك تعد المساهمات المحددة وطنياً مكونًا أساسيًا التفاقية باريس، وتعكس  17

 .أ( 2021التكيف مع آثار تغير المناخ )اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 
 لجميع المساهمات المقدمة والمحددة وطنيًا المقدمة، راجع: 18

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx . 
تعد خطة التكيف الوطنية، التي يتم اعدادها بموجب إطار "كانكون" للتكيف، نهًجا يسمح للبلدان بتحديد احتياجات التكيف مع المناخ  19

المتوسط والطويل، فضالً عن تطوير وتنفيذ االستراتيجيات الخاصة بمعالجتها )اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير على المدى 

 ب( 2021المناخ، 
يُطلب من كل طرف في اتفاقية المناخ إعداد تقرير وطني كل أربع سنوات من أجل اإلبالغ عن تنفيذه لالتفاقية ورصد التقدم المحرز فيها.  20

 ج(. 2021اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، )

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
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، والتي بسبب التبخر المياه السطحية من فواقدللالمستويات المرتفعة إلى  الت بعناية. وبالنظروالمفاض

 .المنبع أو تحت األرض االعلى فيإلى  يتزايد معدلها، فقد يكون من المفيد تخزين المياه

 نظم المعلومات

قييم تعلى جمع وتحليل و زيادة الطلبإلى  يؤدي تغير المناخ، وال سيما عدم اليقين بشأن هطول األمطار،

فقط تحسين  ليس وهذا يتطلب(. Hall et al., 2014. )لتشغيل المؤسسات والبنى التحتيةالمعلومات 

أيًضا مختلف  وانماالقدرة المنخفضة حاليًا للرصد الهيدرولوجي )مثل التصريف وجودة مياه األنهار(، 

مناسبة لتأثيرات  ةسيكون من الممكن وضع نمذجبهذه الطريقة فقط والمؤشرات االجتماعية واالقتصادية. 

 .تغير المناخ المستقبلية على المياه واألمن الغذائي في الحوض

كون يعالوة على ذلك، فإن تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ في تخطيط وتصميم أنظمة المياه س

ستوفر تقييمات مخاطر ولضمان األداء المستمر في ظل ظروف مستقبلية غير معروفة.  اأساسيعامال 

عدم إن المناخ.  تأثير تغي ر مقاومةوتدابير لتخطيط استراتيجيات  السليم األساس ،هب تأثرالالمناخ وقابلية 

مجموعة واسعة من النظر في إلى  أن هذه األمور بحاجةيعني اليقين في الظروف المناخية المستقبلية 

 (المرونة(، وأن تتكيف بسهولة مع الظروف المتغيرة )القوةالسيناريوهات المناخية وغير المناخية )

(Kerres et al., 2020.) 

. وكما هو مبين في بالمناخ هناك مجموعة من الجهود الجارية لتحسين مراقبة الطقس ومشروعات التنبؤ

تخطط لتطوير أنظمة المعلومات هذه أو لوضعها في مكانها إما فإن البلدان األربعة  ،(4) الجدول

إلنشاء شبكات مراقبة  (IRIMO) الصحيح. على سبيل المثال، تخطط منظمة األرصاد الجوية اإليرانية

(. 2017إضافية وأنظمة إنذار مبكر لتعزيز عمليات المراقبة والتنبؤات المناخية )وزارة الطاقة، 

طوير أنظمة إنذار مبكر لرصد الظواهر الجوية المتطرفة )وزارة البيئة لت سوريةوبالمثل، تخطط 

  .(2018الجمهورية العربية السورية،  ،2015اإليرانية، 

أن أنظمة جمع البيانات وإدارتها غير كافية حاليًا، ال سيما إلى  ومع ذلك، خلصت العديد من الدراسات

 الملحق فيكما (، Voss et al., 2013; Gleick et al., 2020) في التعامل مع التغييرات المستقبلية

دارة مخاطر إلأنظمة ال توجد كمية المياه وجودتها، وكذلك لبرامج وأنظمة مراقبة  وال توجد (،5)

 تركيا، أكدإلى  اإلشارةوعند األمر نفسه ينطبق على تقييمات المخاطر. و. بشكل محدود الكوارث، إال  

( أن هناك حاجة أكبر لتحديد نقاط الضعف القطاعية وترتيب أولويات 2018) " و "تكتين"تانك" السيدين

أدخلت تركيا مؤخًرا وقد اإلجراءات للقطاعات المختلفة، لزيادة فعالية تدابير التكيف مع تغير المناخ. 

توجيه عملية وضع سياسة وطنية إلى  نظاًما إلدارة الجفاف موجًها نحو إدارة المخاطر، والذي يهدف

يشتمل النظام الوطني لرصد الجفاف وخطة إدارة الجفاف لجزء من وملة لتوفير نهج منسق ومتكامل. شا

الجفاف، بما في مخاطر حوض دجلة والفرات داخل أراضي تركيا على سلسلة من تدابير التخفيف من 

من بين الدول المتشاطئة للحوض، في وضع أفضل للتخفيف  ،تركياواقتصاد  ذلك تخزين المياه الجوفية. 

دليل التنفيذ على ان من آثار الجفاف والتعويض عن خسائر اإلنتاج والمعيشة الناجمة عن الجفاف. 

تدابير التأهب والتخفيف وحدد خطة العمل التركية للجفاف الزراعي يالمستوى الوطني لقطاع الزراعة، 

  (.2017 ،غذية والزراعةمن آثار الجفاف )منظمة األ
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 التعاون عبر الحدود والتعاون اإلقليمي 4-3

 

 نهج عابر للحدود

محدود، كما أوضحنا  ستوىمإلى  إال على حوض دجلة والفرات، شاطئةتال يوجد تعاون بين الدول الم

يهيمن على تنمية الموارد  منفرداتفاقات ثنائية فقط، في حين أن العمل الهناك في الفصول السابقة. ذلك 

، على سبيل المثال، في مشاريع بناء السدود على نطاق واسع خالل العقود األخيرة. ذلك ينعكسوالمائية، 

حد كبير ويركز على القضايا غير الخالفية، إلى  ظل التعاون في مجال المياه العابرة للحدود تقنيًاوقد 

سيؤدي تغير (. von Lossow, 2018; Kibaroglu, 2019) محدود في السنوات األخيرة نمع تحس

تفاقم بعض تحديات المياه الموجودة على المستوى العابر للحدود اليوم. كما أنه سيزيد من إلى  المناخ

المياه، وبالتالي المتعلقة مخاطر الألن تغير المناخ يزيد من ومتطلبات الترتيبات المؤسسية وتعقيدها. 

اتفاقيات بين الدول إلى  التوصل شاطئة، سيصبحتالمياه أيًضا بين الدول المالتنافس على موارد يزيد 

  (.Gleick, 2014)اذا كانت مجتمعة  ، خاصةأكثر صعوبةتدريجيا  شاطئةتالم

تتطلب كما . إنشاء إدارة مستدامة للمياه في فترة، نهًجا على مستوى الحوض تجنب الصراع ويتطلب

التغييرات المستقبلية )مثل تدفقات األنهار األقل واألكثر تقلبًا في العراق التحديات التي تنطوي عليها 

المشتركة  فنيةلجنة الال( توسيع نطاق آليات إدارة المياه العابرة للحدود الحالية. يمكن أن تشكل سوريةو

الفرات مبادرات المسار الثاني غير الرسمية مثل مبادرة دجلة إلى  إضافة ،ومذكرات التفاهم المختلفة

ومبادرة السالم األزرق أساًسا لمثل هذه الجهود. إن تعزيز الحوار والتبادل الجديد  (ETIC) للتعاون

، أكد رضالغ اشاطئة. ولهذتوالبدء فيه يمكن أن يساعد في استعادة الثقة وتحسينها بين البلدان الم

المشاركون في ورشة العمل على الحاجة الماسة إلشراك إيران في الجهود التعاونية، من أجل جعل إدارة 

يجب القيام بذلك ليس فقط في الجهود المتعددة األطراف، ولكن أيًضا والمياه العابرة للحدود أكثر فعالية. 

 .مية المياه على روافد دجلة(في القضايا العابرة للحدود بين إيران والعراق )مثل مشاريع تن

عالوة على ذلك، ستستفيد أنشطة بناء الثقة وإدارة المياه العابرة للحدود من البيانات المحسنة على مستوى 

مراقبة  في الوقت الحاضر، ،ال توجدوالحوض حول الهيدرولوجي وتوفر المياه والمخاطر المناخية. 

دة المياه، والتي تعد شرًطا أساسيًا للتخطيط عبر للبيانات على مستوى الحوض بشأن التصريف وجو

الحدود وإدارتها. يمكن لالستشعار الهيدرولوجي المحسن القائم على األقمار الصناعية أن يكمل القياسات 

، الذي يوفر بيانات في الوقت الفعلي مرقاب سد الميكونغ يعدو (.Voss et al., 2013) على األرض

ميكونغ من خالل منصة عبر اليات السدود والمعايير الهيدرولوجية لنهر حول الميزات المختلفة لعمل

 (.Stimson Center, 2021) لهذا الغرض.اإلنترنت، مثاالً جيدًا 

 تقاسم المنافع والتكامل االقتصادي

من قبل حكومات الدول  في تبني منظور اإلدارة عبر الحدودحتى اآلن،  ،لم يكن هناك سوى تقدم محدود

إحدى طرق القيام وجديدة في تحفيز التعاون عبر الحدود. أكبر و. وقد يتطلب ذلك بذل جهود المتشاطئة

بذلك، كما أشار المشاركون في ورشة العمل، تتعلق بتحديد القضايا الجديدة التي يمكن أن تكون بمثابة 

قضايا الجديدة جهودًا مشتركة نقاط دخول لتعزيز التعاون في مجال المياه العابرة للحدود. قد تشمل هذه ال

، أو لتعزيز التكيف مع المناخ على مستوى الحوض. استخدام المياه كسالحلحماية البنى التحتية للمياه من 

شاطئة رسم خريطة ألوجه التآزر المحتملة لتخطيط التكيف على مستوى تعلى هذا النحو، يمكن للدول الم

(. Blumstein، 2017اون في مجال المياه عبر الحدود )الحوض، وتسخير مشاريع التكيف لتعزيز التع

ويمكن أن يكون لهذه القضايا إمكانات أكبر لتوحيد المصالح وتحفيز التعاون متعدد األطراف )ألنها قد 

تسمح أيًضا بجذب التمويل الذي قد ال يمكن الوصول إليه بطريقة أخرى(، وفي نفس الحين يمكن أن 

 .المياه تعمل كوسائل لمعالجة قضايا

وباتباع نفس منطق تقاسم المنافع عبر الحدود، يمكن ألنشطة التكامل االقتصادي اإلقليمي التي تعالج 

قضايا المياه كمكون أساسي أن تحفز التعاون عبر الحدود. وأحد األمثلة التي تمت مناقشتها بشكل بارز 

عزام  كما يقترح .بين تركيا والعراق خالل ورش العمل يتعلق باإلدارة المشتركة لموارد المياه والطاقة
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يمكن لتركيا تخزين المياه للعراق في أراضيها، حيث تكون خسائر التبخر منخفضة نه أ(، 2016)علوش 

والتضاريس أكثر مالءمة لبناء الخزانات، بينما يقدم العراق لتركيا طاقة رخيصة في المقابل )بما في 

دير البلدان البنية التحتية للسدود على يي الحالة المثالية، سذلك الطاقة الشمسية والغاز األحفوري(. ف

نطاق واسع للحوض، وتنسيق العمليات لتحقيق أقصى قدر من الفوائد إلمدادات المياه وتوليد الطاقة، مع 

مثل هذه الصفقات إن ضمان التدفقات البيئية للحفاظ على النظم اإليكولوجية للمياه العذبة واستعادتها. 

فوائد اقتصادية، وبالتالي يمكن متابعتها بسهولة أكبر من الناحية السياسية، مع السماح توفر ة التجاري

قطاع المياه التي تشتد الحاجة إليها. كما يمكن للتكامل االقتصادي اإلقليمي أن في بتضمين إصالحات 

  (.Verner, 2013) يعزز استثمارات القطاعين األجنبي والخاص

زها كانت محدودة، ال يحفتالتكامل االقتصادي كبيرة، إال أن اإلجراءات الالزمة ل في حين أن إمكاناتو

سيكون الدعم القوي وسيما عندما يتعلق األمر بالموضوعات المتعلقة بالترابط بين الماء والغذاء والطاقة. 

تأمين من تركيا، على وجه الخصوص، ضروريًا لتمكين تكامل اقتصادي إقليمي أكبر، بما في ذلك في 

سيكون التحدي الرئيسي أيًضا هو العثور على أو إنشاء منظمات )مثل واالستثمارات وتمويل المناخ. 

وهو التحدي  ،الشركات الخاصة أو العامة( لتنفيذ وإدارة المشاريع التي تركز على التكامل االقتصادي

إمكانات وجدوى مثل هذه  يمكن أن يساعد البحث في إظهاروالذي تمت اإلشارة إليه خالل ورش العمل. 

المشاريع، كما تم، على سبيل المثال، في دراسة حديثة حول التكامل اإلقليمي للطاقة الكهرومائية والطاقة 

 كسبوبهذه الطريقة، يمكن تأمين  (.Sterl et al., 2021) الشمسية وطاقة الرياح في حوض النيل

 .صناع القرار السياسي واالستثمارات بسهولة أكبر

 ؤسساتالم

على الرغم من أن الحوض يضم مجموعة من المؤسسات، إال أنها تتألف في الغالب من العراق وتركيا 

لجنة التتصدى هذه المؤسسات، والتي تعتبر أهمها وفقط وهي غير كافية للتعامل مع التحديات المستقبلية. 

ها. وزيعوالعراق، لتحديات المياه المهمة، بما في ذلك تطوير المياه وت سوريةالمشتركة بين تركيا و الفنية

شاطئة معًا. تومع ذلك، فإن المؤسسات الحالية غير كافية ألنها غير دائمة وال تجمع جميع الدول الم

عالوة على ذلك، فإن مشاركة أصحاب المصلحة المختلفين محدودة بشكل عام، وهو جانب أبرزه 

  .شة العملالمشاركون في ور

المقارنة مع الشبكة الحالية للمؤسسات الضعيفة، سيكون لمنظمة حوض النهر العابر للحدود وعند 

(RBOالعديد من المزايا كمنصة يمكن من خاللها للبلدان الم )شاطئة إنشاء إدارة مستدامة للمياه على ت

الهيدرولوجية المستقبلية أو حل النزاعات مستوى الحوض. يمكن أن يقود هذا جهود التكيف مع التغيرات 

نهري على شاطئة تمالدول الأن احتمالية أن تحرز  (.Blumstein & Schmeier, 2017) على المياه

في ظل الوضع  في المستقبل القريب تبدو ضئيلة( RBO) دجلة والفرات تقدًما كبيًرا في إنشاء منظمة

الحالي للعالقات عبر الحدود. وإلى أن تُتاح الفرصة السياسية، سيكون من المفيد دعم عملية التحضير 

( أو منصات متعددة األطراف بديلة يمكن أن تتفق RBOإلنشاء منظمة حوض النهر العابر للحدود )

 ،Shamout & Lahn المثال)انظر على سبيل  عليها البلدان المتشاطئة، والتي توجد مقترحات منها

2015). 

فرص أي شكل من أشكال التعاون الدائم والمؤسسي عبر الحدود بين جميع الدول غير واقعية في إن 

 (، لذلك سيكون من الضروري دعم الهياكل المؤسسية القائمةvon Lossow, 2018المستقبل القريب )

 مماثلة لوظائف منظمة الحوض العابر للحدود،اللجنة الفنية المشتركة التي يمكن أن تؤدي وظائف  مثل

إنشاء هياكل جديدة، مثل إلى  أن يتم إنشاء منصة دائمة متعددة األطراف، وهناك أيًضا حاجةإلى 

  .مجموعات العمل التي ترصد جهود التكيف وتنظم االستجابات للطوارئ

فع التعاون في مجال المياه. كما ناقش المشاركون في ورشة العمل فائدة المؤسسات األخرى كأدوات لد

وفيما يتعلق بتعزيز التكامل االقتصادي، فكر المشاركون فيما إذا كانت منظمة مماثلة لمجموعة التنمية 

تعمل المجموعة اإلنمائية إذ يمكن أن تكون مفيدة لحوض الفرات ودجلة.  (SADC) للجنوب األفريقي

رئيسية لتحقيق التنمية والسالم واألمن والنمو االقتصادي للجنوب األفريقي باعتبارها المنظمة اإلقليمية ال
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من  .21 في الجنوب األفريقي. عالوة على ذلك، اعتُبرت جمعيات مستخدمي المياه أو جمعيات الري

الجهات الفاعلة المهمة وتستحق الدعم لبدء التدابير ذات الصلة بالمياه في الزراعة. وتشمل هذه 

 .اإلجراءات رفع مستوى الوعي بإجراءات كفاءة استخدام المياه في المزارع أو دعم تنفيذها

 القانون واالتفاقيات الدولية

ار العابرة للحدود بطريقة مستدامة ولضمان الترتيبات المؤسسية عبر الحدود ضرورية إلدارة األنهإن 

تلعب هذه الترتيبات أيًضا دوًرا ومقاومة المناخ ألنظمة المياه والنظم اإليكولوجية المعتمدة على المياه. 

 & Gleick) األمن في البلدان المتشاطئةتعزيز حاسًما في التخفيف من حدة الصراع عبر الحدود و

Iceland, 2018.)  يجب أن تشمل الترتيبات المؤسسية العابرة للحدود المقاومة للمناخ، من بين أمور

أخرى، اتفاقية إدارة المياه العابرة للحدود، وخطة اإلدارة المشتركة، واتفاقية تخصيص المياه المرنة، 

د ينبغي وضع استراتيجيات عابرة للحدو (. كماCooley & Gleick, 2011) وآلية تسوية المنازعات

أو استراتيجيات خاصة بقطاع معين، مثل التكيف مع المناخ أو تنفيذ التدفق البيئي، لتوجيه إدارة موارد 

  (.Speed et al., 2013) المياه على نطاق الحوض

 يفتقر الحوضإذ (. 5جميع هذه الترتيبات المؤسسية في الحوض إما ضعيفة أو غائبة )انظر الملحق إن 

إلى  المستقبلي العادل والمستدام لموارد المياه بين الدول المتشاطئة. كما أنه يفتقرأساس التخصيص إلى 

الترتيبات المؤسسية لمنع النزاعات بين الدول، أو للتعامل مع التقلبات المناخية المتزايدة، أو للتخفيف 

((. عالوة Gleick et al., 2020; Kibaroglu, 2019من المخاطر المرتبطة باستخدام المياه كسالح )

والعراق نحو السالم واالستقرار الذي يتوق إليه معظم شعبيهما، فإن  سوريةعلى ذلك، إذا تحركت 

الزيادة المتوقعة في الطلب على المياه ستجعل اتفاقية تقاسم المياه وآلية منع الصراع عبر الحدود أكثر 

 .(2020األوروبية،  ستخبارات االقتصاديةاالوحدة إلحاًحا )

جل الحد من التوترات )المحتملة(، يجب توسيع االتفاقيات الحالية لتشمل أحكاًما بشأن معايير جودة من أو

إدارة تنسيق أثناء األحداث المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات، و المياه تخصيصمرونة في المياه، و

هناك أيًضا حاجة لوضع ترتيبات أمنية لحماية البنى التحتية من ولسدود، وجمع البيانات ومشاركتها. ا

أولويات ستحدد هذه الترتيبات و. استخدامها كسالح في حوض دجلة والفرات على وجه الخصوص

وضع استراتيجيات لحمايتها أثناء النزاع وبعده، بما في ذلك أنظمة إلى  البنى التحتية، إضافةحماية 

الجهات الفاعلة غير الحكومية، على سبيل المثال،  اتديتهد عنر السلطات اإلنذار المبكر التي تخط

المشاركون في ورشة العمل أن  (. وبينKibaroglu & Sayan, 2021)البنى التحتية االستيالء على 

يجب واالتفاقيات الحالية، مثل مذكرات التفاهم، يمكن أن تكون بمثابة أساس لتطوير اتفاقات أكثر شموالً. 

عتمد عملية تطويرها على معارف وخبرات مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك منظمات المجتمع أن ت

 .المدني والشركات الخاصة

مثل هذه االتفاقات، فإن تطبيق وإنفاذ القانون الدولي للمياه يمكن أن يعزز التعاون إلى  إلى جانب التوصل

ن المياه الدولي المبادئ العامة للتعاون، في مجال المياه العابرة للحدود في الحوض. يتضمن قانو

الضرر". تم تقنين هذه المبادئ من خالل اتفاقية  الحاق واالستخدام المنصف والمعقول، وكذلك "عدم

الخاصة بلجنة األمم المتحدة  1992واتفاقية المياه لعام  1997عام لالمجرى المائي لألمم المتحدة 

حماية البنى التحتية، توجد اتفاقيتان دوليتان على األقل لهما صلة وبخصوص االقتصادية ألوروبا. 

بالموضوع )أحدها البروتوكول اإلضافي الثاني التفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعات 

تنص هذه القوانين على القواعد والمعايير الخاصة بحماية المدنيين والبنى التحتية والمسلحة غير الدولية(. 

                                                           
كانت سلطات المياه المركزية مسؤولة، تقليديا، عن بناء وتشغيل وصيانة أنظمة الري في البلدان المتشاطئة. وفي تركيا، تم نقل مسؤولية  21

 مستخدمي المياه، أي جمعيات الريإلى  المديرية العامة لإلسكان٪ من المساحة المروية المجهزة بمرافق الري من قبل 98التشغيل واإلدارة لـ 

(IA) بما في ذلك حوض دجلة والفرات. ويمكن مشاركة التجربة التركية لجمعيات مستخدمي المياه مع البلدان المتشاطئة األخرى لزيادة كفاءة ،

يجب مشاركة كل من التجارب الجيدة والسيئة. وبعد نقل أنظمة استخدام المياه وتوفيرها، وزيادة معدالت تحصيل عائدات المياه. ومع ذلك، 

المنظمات المستخدمة، تم تسجيل بعض التحسينات في نسب الري، ومعدالت مبالغ تحصيل رسوم مياه الري، وخفض التكاليف المالية إلى  الري

ستوى تقريبًا. وقد تم التشكيك في الجانب التشاركي لعمليات في أنظمة الري التي تديرها الوكاالت التنفيذية. ولكن ظل أداء النظام عند نفس الم

األسفل إلى  النقل على وجه الخصوص، بسبب استبعاد الجمعيات العامة ومجالس اإلدارة من عمليات االرواء. لقد تسبب النهج من األعلى

ركتهم، في نقاش حاد حول توصيف الجمعيات على أنها )المركزي( الذي تم اعتماده، بدالً من النهج الشعبي الناتج عن مصالح المزارعين ومشا

عاًما، ال يمكن أن تتحقق بسبب  50ديمقراطية. ويشدد النقاد أيًضا على أن صيانة وإعادة تأهيل وتحديث قنوات الري، التي يبلغ عمر بعضها 

 .(Kibaroglu, 2020) أوجه القصور في القدرات الفنية واإلدارية والقانونية للهيئات المنفذة



 الفرات ودجلةتغير المناخ، الماء ومستقبل التعاون والتنمية في حوضي  54

 

 ,King) جريمة حرب، وتحظرها وفقًا لذلك كسالح المياه استخدامالنزاعات العسكرية، وتصنف أثناء 

2016.)  

شاطئة في استخدام األنهار تفي حين أن كال االتفاقيتين مفيدتان في تحديد حقوق والتزامات الدول الم

جزًءا من المشكلة بدالً العابرة للحدود، فإن المواقف المختلفة في الحوض تعني أن االحتجاج بها أصبح 

تركيا هي واحدة من ثالث دول على مستوى العالم صوتت ضد اتفاقية فحل. ال ان تكون جزءا منمن 

. شدد المشاركون في 2014في عام  ،نهاية المطاف ،(، والتي دخلت حيز التنفيذ1997األمم المتحدة )

لدولية مع العوامل السياقية للحوض والشرق ورشة العمل على أنه ال تتناسب جميع أحكام اتفاقيات المياه ا

اقتصادية واألوسط ككل. وأوضحوا أن كل مجرى مائي عابر للحدود يمتلك خصائص تقنية واجتماعية 

عدم استقرار متكرر وصراعات  معظم الشرق تواجهذلك، إلى  وسياسية فريدة من نوعها. باإلضافة

 .العابرة للحدودساخنة، مما يعقد التعاون في مجال المياه 

 استخدامعالوة على ذلك، لم يساعد القانون الدولي في ردع الجهات الفاعلة غير الحكومية العنيفة عن 

 أو في مقاضاتهم بشكل فعال لالستيالء على موارد المياه والبنية التحتية ذات الصلة كسالح المياه

(King, 2016.) ذه القوانين بنجاح إال في حاالت قليلةمجلس األمن التابع لألمم المتحدة ه عشر  لم ي 

(Sowers et al., 2017.) أحد األسباب المهمة لهذا النقص هو أن األحكام ذات الصلة في قوانين و

. يمكن للمجتمع الدولي خارج الدولةالحرب هذه ال تنطبق على النزاعات المحلية أو الفاعلين العنيفين 

المتحدة والهيئات األخرى لدعم تطبيق وإنفاذ هذه القوانين الدولية. استخدام نفوذه الدبلوماسي في األمم 

 هناك طريقة أخرى تتمثل في خلق الوعي بين القوات المسلحة الوطنية وتدريبها على قوانين الحرب

(King, 2016; Gleick, 2019.)   
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 حوكمة المياه على المستوى الوطني 4-4

 

يعتمد التكيف الناجح مع المناخ ألنظمة المياه على اإلدارة الفعالة متعددة المستويات مع التعاون والتنسيق 

المستوى إلى  من المستوى المحليوالرأسي )أي عبر الوحدات اإلدارية( واألفقي )أي عبر القطاعات(، 

العمليات والهياكل المؤسسية.  كافية على جميع المستويات وفي جميع اتا يتطلب قدرممالعابر للحدود. 

القطاع محرك رئيسي هذا كما يستلزم مشاركة مختلف أصحاب المصلحة، ال سيما الزراعة، حيث أن 

 (.Kerres et al., 2020) لتغيير استخدام األراضي واستهالك المياه

 التشريعات والسياسات

والعراق  سوريةالقوانين البيئية في لكن تمتلك كل من تركيا وإيران أطر عمل قوية نسبيًا للسياسة البيئية. 

(. على سبيل المثال، عادة ما يتم متابعة مشاريع 2018غير متماسكة، وتطبيقها غير كاٍف )البنك الدولي، 

بير مكافحة التلوث، مثل نظام تصاريح في حين أن تدا ،(EIAs) التنمية دون إجراء تقييمات األثر البيئي

تعمل الحكومة اإليرانية على إضعاف نظام السياسة وتصريف مياه الصرف الصحي، ليست موجودة. 

 البيئية في البالد لسنوات، والتي كانت واحدة من أقوى األنظمة في الشرق األوسط قبل بضعة عقود فقط

(Schwartzstein, 2020.)  

فيما يتعلق بالموارد المائية على وجه  شاطئة قوانين وسياسات مائية وطنيةتالبلدان الموضعت جميع لقد 

، 2015. كما أصدرت جميع البلدان مجموعة من اإلستراتيجيات الهامة المتعلقة بالمياه. في عام التحديد

)غير متاحة وضع العراق، على سبيل المثال، استراتيجية وطنية شاملة إلدارة موارد المياه واألراضي 

، والتي تتضمن أحكاًما 2021في تركيا، ستدخل خطة عمل جديدة حيز التنفيذ بداية عام وللجمهور(. 

 (.Ateş, 2020) مهمة لإلدارة المستدامة للمياه

 

 .22( في حوض الفرات ودجلةIWRM: حالة تنفيذ الموارد المائية المتكاملة )2الجدول 

 إيران العراق سورية تركيا السنة

2017 70% - 25% 59% 

2020 72% 56% 38% 40% 

 

 

(، فإن قوانين المياه في البلدان 2021وفقًا لتقييم مؤشر السالم األزرق )وحدة االستخبارات األوروبية،

أن جميع البلدان بدأت في تعميم نهج اإلدارة  (2)شاطئة لها نقاط ضعف كبيرة. يوضح الجدول تالم

( في السياسات والقوانين وممارسات اإلدارة ذات الصلة. يمكن أن IWRMالمتكاملة للموارد المائية )

أي مدى تدار الموارد المائية على نحو مستدام. يمكن أن يكون هذا واضًحا، إلى  يشير تنفيذ هذا المفهوم

على سبيل المثال، في حالة وجود بيئة قانونية وسياسية تمكينية لموارد المياه المستدامة. تختلف حالة 

مهم للغاية  وهو أمر أحرزت تركيا والعراق تقدماً في الفترة األخيرة، فقدالتنفيذ اختالفًا كبيًرا بين الدول. 

 في حالة العراق. 

 

                                                           
( البيئة التمكينية 1أ(. تم تقييم تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية على أساس أربعة أبعاد رئيسية: ) 2021المصدر: األمم المتحدة ) 22

 ب(. 2021( التمويل )انظر األمم المتحدة، 4( أدوات اإلدارة. و)3( المؤسسات والمشاركة؛ )2)بما في ذلك السياسات(؛ )
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، مرتبط بالتغيرات في 2020٪ في عام 40إلى  2017٪ في عام 59قد يكون التدهور في إيران، من 

 .السياسة البيئية للبالد، والتي سيتم ذكرها الحقا

، في ضوء سوريةسيكون من الضروري إجراء إصالح شامل للسياسات والقوانين البيئية في العراق و

وضع إلى  السيئة لبيئتهما وأنظمتهما المائية، فضالً عن الضغوط البشرية المتزايدة. ونظراالحالة 

التركيز على تدابير مختلفة. بالنسبة لتركيا وإيران، سيكون إلى  المميز، تحتاج البلدان المتشاطئة تهمسياس

قد يستلزم ولتنمية المحلية. من المهم تعزيز الضوابط والموازين للحد من اآلثار العابرة للحدود لمشاريع ا

وسيكون إلزاميًا. في مثل هذه المشاريع  (EIAs) ذلك، على سبيل المثال، تضمين تقييمات األثر البيئي

والعراق وإيران، إدخال أحكام سياسية تنظم بشكل  سوريةفي جميع البلدان، ال سيما في من الضروري 

، وكذلك تنفيذ التدفقات (Voss et al., 2013) ألنهارفعال االستغالل المفرط لطبقات المياه الجوفية وا

 .كما سبق ذكره ،(Jägermeyr et al., 2017) البيئية

 المؤسسات

تسود االختالفات الواسعة فيما يتعلق بمتانة أنظمة إدارة المياه وعند تعلق األمر بالمؤسسات ذات الصلة، 

(، بما في ذلك الوكاالت 4جميع البلدان لديها وزارات ومؤسسات ذات صلة بالمياه )الملحق ف .بين الدول

تعد سمة أساسية لإلدارة  (،RBOs) منظمات حوض األنهاران في حين المسؤولة عن إدارة المياه. 

على سبيل المتكاملة للموارد المائية وأساسية إلدارة موارد المياه بشكل مستدام، موجودة فقط في تركيا. 

، العمل كشبكات تنسيق أفقي ورأسي 2013المثال، بدأت لجان إدارة األحواض، التي تم إنشاؤها في عام 

بين الوزارات والحكومات المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين، مع مسؤولية أساسية إلعداد 

غير والعراق،  سوريةفي  ،تعتبر المؤسسات ذات الصلة بالمياهوخطط حماية وإدارة أحواض األنهار. 

 .حد كبيرإلى  فعالة بشكل عام وغير قادرة

تعتبر التصاميم المؤسسية والسمات التنظيمية الضرورية للحوكمة الفعالة أكثر تقدًما في تركيا وإيران، 

تشمل القضايا وتخضع بشكل أساسي لنقاط ضعف كبيرة )انظر الملحق(. ها في العراق وسورية انربينما 

المشتركة عدم كفاية القدرات والموارد، ونقص التنسيق األفقي والرأسي بين الوزارات أو الوكاالت 

المختلفة )بما في ذلك تلك المسؤولة عن موارد المياه والتكيف مع المناخ(، وسوء إدارة البيانات 

 سوريةمشاكل المياه المتزايدة في  والمشاركة بين الوزارات المختلفة ومع الجمهور. يتوقف التقدم في حل

المؤسسات الحكومية المكلفة بإدارة المياه. ومع ذلك، فإن هذه المؤسسات مثقلة التحول في والعراق على 

هذه  بالديون ومختلة جزئيًا وفاسدة، وبالتالي فهي تواجه قدًرا كبيًرا من عدم الثقة والمظالم من سكان

يتفاقم العجز في القدرات في المؤسسات الحكومية بشكل عام بسبب (. وCooke et al., 2020) المناطق

على وجه الخصوص. وتحقيقا لهذه الغاية، أشار المشاركون في  سورية"هجرة األدمغة" من العراق و

أن المساعدة اإلنمائية يجب أن تركز على تعزيز بناء القدرات في المؤسسات الوطنية إلى  ورشة العمل

 .لم يتم تمثيله بشكل كاف في مشاريع التنمية السابقة والمحلية، وهو عنصر

( COVID-19الكورونا ) سيكون التمويل عقبة خطيرة أمام التكيف مع المناخ، خاصة وأن آثار جائحة

، ان ستظهر على مدى السنوات القادمة. يوضح تحليل مؤشر السالم األزرق أن قيم المؤشرات الوطنية

(. سوف 5حٍد ما، باستثناء تركيا )انظر الملحق إلى  مياه غير كافٍ مستوى االستثمارات في قطاع ال

مساعدة مالية خارجية. على سبيل المثال، ستتطلب الموارد المالية إلعادة إلى  تحتاج البلدان المتشاطئة

المائية تأهيل البنى التحتية لقطاع المياه األكثر أهمية في العراق تموياًل يتجاوز ميزانية وزارة الموارد 

يوفر الجمع بين المساعدة اإلنمائية إلعادة تأهيل (. وسin von Lossow, 2018: 9) بعشرة أضعاف

جنب مع معايير اإلدارة المستدامة للمياه إلى  البنية التحتية وإدخال إصالحات في قطاع المياه جنبًا

 ,Lahn) ي المستقبل في الحوضالمقاومة للمناخ وسيلة للدول والمنظمات المانحة لتعزيز األمن المائي ف

2020.)  

، فإن مشاركة أصحاب المصلحة الوطنيين في عمليات صنع القرار في (5)كما هو مبين في الملحق و

 بإشراك ذلك يتعلقومع تخلف العراق عن الركب أكثر من غيره. باستثناء تركيا، قطاع المياه محدودة، 

تمثيل ن، وكذلك الجمهور العام. عالوة على ذلك، فإن أصحاب المصلحة اإلقليميين والمحليي ممثلين من

، مع وجود اختالفات ملحوظة بين البلدان األربعة. غير كافالنساء ممثالت في المؤسسات الحكومية 

يؤكد المشاركون في ورشة وحد بعيد. إلى  يتمتع العراق بأعلى نسبة من النساء في البرلمان الوطنيو
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هناك حاجة لتحسين مشاركة أصحاب المصلحة  أنإلى  يشيرالذي تحليل مؤشر السالم األزرق  العمل

 .على المستوى العابر للحدود

ليس  ،من الضروريوصعبة.  يةإن السياق المؤسسي الحالي يجعل اإلصالحات البيروقراطية والسياس

فقط تعزيز قدرة الحكومات المركزية ومواردها على المدى الطويل، ولكن أيًضا معالجة مشاكل مثل 

التغييرات المؤسسية الجذرية في مؤسسات قطاع المياه في العراق اء جرليس من السهل ا هألنوالفساد. 

ات الفاعلة غير العمل بشكل متزايد مع الجهإلى  ، يسلط بعض الخبراء الضوء على الحاجةةوسوري

ذلك سلط (، وكCooke et al., 2020) غير الحكومية وإنشاء المزيد من الهياكل الالمركزيةوالرسمية 

المشاركون في ورشة العمل الضوء على أن نتائج مشاريع التنمية يمكن أن تستفيد من الدعم اإلضافي 

ية )إن وجدت( التي قد تكون أقل والعمل الوثيق مع الموظفين الشباب المبتدئين في المؤسسات الحكوم

 .عرضة للفساد والمحسوبية

 الوعي البيئي والدعم المجتمعي

لتسهيل التغيير نحو االستخدام المستدام لموارد المياه، ولجعل أنظمة المياه مقاومة للمناخ، سيكون من 

تلوث أنظمة المياه أو الحد من في الضروري الحصول على الدعم المجتمعي. يعتمد تحقيق وفورات 

استخدام المياه،  المزارعين واالستهالك المنزلي في على ممارساتوعلى نطاق واسع،  ،المياه

. سيعتمد هذا التحول في النموذج أيًضا على حمالت التوعية الخاصة بالمياه همواستعدادهم لتغيير عادات

تغيير السلوك، في  لكن والبيئية التي تستهدف موضوعات مثل استخدام المياه، وخاصة في الزراعة.

الوقت نفسه، سيعتمد حتًما على التغلب على التحديات الهيكلية األكبر، مثل انخفاض مستويات التعليم، 

 .والفقر، وعدم المساواة بين الجنسين

القضايا  ومعالجةأهمية زيادة الوعي البيئي  ،إلى حد كبيرو ،شاطئةتيدرك السياسيون في البلدان المو

إلى  تشير البالغات الوطنيةوالمتعلقة بالمياه، من بين أمور أخرى، في استراتيجيات المياه الوطنية. 

متابعة بعض التدخالت لتحسين تقدير القضايا البيئية وندرة المياه داخل المجتمع. على سبيل المثال، 

دولة حول قضية تغير المناخ، نظمت تركيا حمالت توعية عامة على المستوى المحلي وعلى مستوى ال

 العراق أيًضاويؤكد عملية التكيف الوطني،  إطار في( MoEU, 2018) بدعم من المؤسسات الخاصة

أنه سيعمل على زيادة الوعي والتثقيف عبر وسائل اإلعالم المختلفة والعمل على بناء القدرات وتوفير 

  .(2019التدريب )التقني( )برنامج األمم المتحدة للبيئة، 

وعلى العموم، فإن الوعي حول ندرة المياه منخفض لدى مجتمعات دول الحوض، كما هو الحال في 

(. وإلى جانب انخفاض الوعي العام De Châtel, 2007معظم دول الشرق األوسط األخرى )

 بالموضوعات البيئية، فان ال يوجد سوى عدد قليل من المنظمات البيئية غير الحكومية في العراق، في

حين أن األنشطة التي تقوم بها وسائل اإلعالم لتغطية القضايا البيئية نادرة )برنامج األمم المتحدة للبيئة، 

(. وفي هذا الصدد، سلط المشاركون في ورشة العمل الضوء على التحدي 2021، المالكي، 2007

ستخدام المياه بحكمة، ألن السياسي والثقافي المتمثل في خلق وعي بين السكان حول ندرة المياه وأهمية ا

 بكثرة. البلدان المتشاطئة تاريخيا كانت تستخدم موارد المياه الوفيرة

من الضروري تقوية الجهات الفاعلة في المجتمع كان لذا الحكومية غير الفعالة، المياه مؤسسات  نوأل

ياة الطيور في تركيا(. فإنها في القضايا البيئية )مثل طبيعة العراق، وأنقذوا نهر دجلة، وح المعنيةالمدني 

كقوة مهمة في قيادة حمالت التوعية والضغط على الحكومات لمواجهة التحديات  حيثما وجدت،، تعمل

البيئية. كما ساهمت بعض المنظمات غير الحكومية في تحفيز خطاب أكثر إيجابية حول قيمة إدارة المياه 

فهذه  ،يئية غير الحكومية ليس هو التحدي الوحيدالعدد المحدود للمنظمات البلكن العابرة للحدود. 

 ,.Bachmann et al) ضغوط عالية من الحكوماتإلى  جزئيًا تعرضالمنظمات غير الحكومية ت

 يعاني دعاة حماية البيئة من اضطهاد شديد وغالبًا ما يتم ترويعهمعلى سبيل المثال، في إيران، (، 2019

(Schwartzstein, 2020.) ما إلى  وأشار المشاركون في ورشة العمل ً أن المنظمات المانحة غالبا

جداول األعمال بين  فقد تختلفتوفر المصدر الوحيد لتمويل المنظمات غير الحكومية. في الوقت نفسه، 

وضع تشك فيه إلى  الحكومات والمنظمات المانحة، فإن االعتماد على المنظمات المانحة يمكن أن يؤدي

 .بالمنظمات غير الحكومية وقد يضعف عملهاالحكومة 
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خالل الحرب  سوريةهناك عنصر رئيسي آخر هو منظمات المجتمع المدني، التي لعبت دوًرا مهًما في و

خلق قدر هائل من االحتياجات، أصبحت منظمات المجتمع إلى  الذي أدىأمد النزاع  طولمع واألهلية. 

. (Khalaf, 2015بشكل أساسي ) أنشطة اإلغاثة اإلنسانيةمهمة، من خالل دعم والمدني جهات فاعلة 

تتطلب التحديات الهائلة خالل الحرب وفي المستقبل المنظور جهودًا متضافرة من الحكومات كما 

المنطقة بطرق أكثر منهجية إلى  دعم االقتصاديالمساعدات اإلنسانية والاإلقليمية والمجتمع الدولي لتقديم 

تركز على تعزيز تبني إستراتيجية وكاالت التمويل المحلية والدولية لمتشاطئة وللدول اوحزًما. يمكن 

، ودعم أعماله في قطاع المياه، وتعزيز قدرته على الحصول على األموال سوريةالمجتمع المدني في 

  ألنشطة إعادة التأهيل وإعادة اإلعمار.
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 الملخص والتوصيات .5

 
وما يترتب على ذلك من تحديات اقتصادية  على الموارد المائيةآثار تغير المناخ تناولت هذه الدراسة 

وسياسية في حوض دجلة والفرات. وفي هذا القسم، نلخ ص نتائجها الرئيسية ونقدم توصيات لتدابير 

التكيف التي ستكون ضرورية في التصدي لمخاطر المياه المتعلقة بالمناخ في المستقبل. ستشكل هذه 

(، والذي CASCADESألساس للعمل الالحق في مشروع "كاسكيدز" )اإلجراءات الموصى بها ا

سينعكس على االستجابات التي يمكن أن يتخذها االتحاد األوروبي في دعم الدول المتشاطئة في جهود 

 .التكيف الخاصة بها

لم يلعب تغير المناخ حتى اآلن سوى دور ثانوي في تغيير هيدرولوجيا الحوض والنظم اإليكولوجية 

ياه العذبة، مقارنة بالتدخالت البشرية المباشرة. لكن هذه التأثيرات ستصبح تدريجياً أكثر أهمية، وقد للم

تعقيد وتفاقم إلى  تفوق في النهاية تلك التي تسببها البنية التحتية للمياه واستخداماتها. وسيؤدي تغير المناخ

 .منطقة، ال سيما في العراق وسوريةالتحديات المتعلقة بالمياه والتي تعتبر كبيرة بالفعل في ال

 :يمكن تلخيص التأثيرات المائية المناخية الرئيسية على النحو اآلتي

جنب مع ارتفاع معدل التبخر، والحد إلى  التغيرات في أحجام وتوقيت هطول األمطار، جنبًا ▪

 من تدفقات األنهار، وإعادة تغذية المياه الجوفية، ورطوبة التربة.

الجليدي وزيادة الذوبان المفاجئ بسبب تغير درجة الحرارة وديناميكيات انخفاض الغطاء  ▪

 التدفق )بما في ذلك حوادث الفيضانات(.

نظام إلى  تغير تدفقات األنهار وارتفاع منسوب مياه البحر، مما يتسبب في تسرب المياه المالحة ▪

 .تفاقم تحديات نوعية المياهإلى  نهر شط العرب، مما يؤدي

وشدة األحداث المناخية المتطرفة مثل الجفاف وموجات الحر واألمطار الغزيرة  زيادة تواتر ▪

 .التي تسبب الفيضانات

 

 ستؤدي تأثيرات تغير المناخ هذه، وتفاعالتها مع عدد من التغيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية،

تحسين األمن المائي والتنمية تفاقم العديد من المخاطر في الحوض، والتي قد تستلزم أيًضا فرًصا لإلى 

( 1على نطاق أوسع. كما تم التركيز على كيفية تفاعل التغييرات في األمن المائي مع مجاالت المخاطر )

( الصراع والتعاون بين الدول، 3( االستقرار السياسي والعنف، و )2سبل العيش واألمن الغذائي، )

 والتي يمكن تلخيصها على النحو اآلتي:

إن اإلجهاد المائي مرتفع بالفعل في الحوض وسيزداد  واألمن الغذائي: سبل العيش ▪

بسبب تغير المناخ. ولذلك فإن العديد من سبل العيش الريفية التي تعتمد على الزراعة 

 معرضة لتأثيرات تغير المناخ. وسيؤدي النقص الحاد في المياه ومشاكل جودة المياه

سبل العيش التي تعتمد على النظم البيئية. كما زيادة صعوبة الحفاظ على الزراعة وإلى 

تعقيد إيصال خدمات المياه المنزلية في بعض أجزاء الحوض، إلى  ستؤدي هذه اآلثار

خاصة في جنوب العراق. ويمكن أن يساهم الفشل في التخفيف من مخاطر المياه هذه 

ريفية، ويؤدي في في الفقر وانعدام األمن الغذائي والبطالة في المجتمعات الزراعية ال

النزوح والهجرة الداخلية على نطاق أوسع مما نشهده اليوم. يوضح عملنا إلى  النهاية

أن تأثيرات تغير المناخ مختلفة ولكنها مهمة أيًضا في المناطق الحضرية. سيتأثر تقديم 

الخدمات بشكل مباشر، مثال، من خالل تدهور جودة المياه في األنهار التي مصدر 

المياه في المناطق الحضرية، في حين أن التغيرات الديموغرافية في المناطق إمدادات 

 الريفية يمكن أن تضع ضغًطا إضافيًا على أنظمة المياه الحضرية.
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فحصت هذه الدراسة عدة طرق حاسمة يمكن أن تتفاعل  االستقرار السياسي والعنف: ▪

بها مخاطر المياه المتعلقة بالمناخ مع عدم االستقرار السياسي والعنف. من المرجح أن 

زيادة المنافسة على المياه في المناطق الريفية، ويمكن إلى  تؤدي ندرة المياه المتزايدة

ثال بين المجموعات المجتمعية مزيد من العنف المحلي )على سبيل المإلى  أن تؤدي

خسائر اقتصادية، والتي بدورها تقلل إلى  المختلفة(. وسيؤدي تزايد انعدام األمن المائي

من موارد الحكومة لالستجابة المالئمة للتكيف. ومن المرجح أن يؤدي تزايد الفقر 

إثارة إلى  والبطالة الناجمين عن انخفاض اإلنتاجية الزراعية وفقدان سبل العيش الريفية

االستياء من السلطات السياسية وتفاقم الشعور بالظلم المتعلق بسوء تقديم الخدمات 

وإدارة الموارد. ومع ندرة المياه، يمكن أن يصبح استخدام المياه كسالح أداة سياسية 

 .أكثر انتشاًرا

اطر على المستوى العابر للحدود، قد ال تنطوي المخ الصراع والتعاون العابر للحدود: ▪

الرئيسية على العنف بين الدول بشأن المياه، والتي نعتبر أن فرص حدوثها منخفضة 

العمل عبر الحدود، ألنه يجعل إلى  نسبيًا. ومع ذلك، فإن تغير المناخ يزيد من الحاجة

ترتيبات التخصيص الحالية غير فعالة، على سبيل المثال. إذا لم تكن الدول المتشاطئة 

جهود وفقًا لذلك، فإن تغير المناخ سيزيد من انعدام األمن المائي قادرة على تكثيف ال

في المستقبل. وهذا بدوره قد يؤجج االضطرابات االجتماعية في سورية والعراق حيث 

ستتأثر سبل العيش والمجتمعات واالقتصادات المعتمدة على المياه بشكل متزايد، مما 

. على النقيض من ذلك، فإن إعادة التفكير يساهم تدريجياً في زعزعة االستقرار اإلقليمي

وتوسيع نطاق التعاون عبر الحدود يمكن أن يفتح فرًصا كبيرة، والتي يمكن، على سبيل 

 .المثال، أن تشمل تكاماًل اقتصاديًا أعمق في قطاعي المياه والطاقة

 

عالقات النهرية في ستعتمد احتمالية وشدة تأثيرات تغير المناخ على سبل العيش واألمن )البشري( وال

حد كبير على التطور المستقبلي للظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية إلى  حوض دجلة والفرات

جنب مع الخبراء اإلقليميين الذين تمت استشارتهم أثناء تمرين تخطيط السيناريو، إلى  في المنطقة. جنبًا

في مواجهة  المنطقةللضعف في المستقبل أو القدرة على صمود لنحدد عددًا من العوامل الحاسمة 

تحديات األمن والتنمية ذات الصلة بتغير المناخ. بضمنها، من بين أمور أخرى، نوع إدارة المياه 

والتلوث، والتغيرات الديموغرافية، وقدرة الحكومات، والظروف االقتصادية، والعالقة بين الدولة 

 سياسية اإلقليمية والصراع على السلطة. والمواطن، والجغرافيا ال

وإلى جانب تواتر وشدة مخاطر المناخ وقابلية التأثر / القدرة على الصمود في البلدان المتشاطئة، قمنا 

النظم البشرية في المنطقة من خالل النظر في نطاق ونوعية تدابير التكيف الحالية  قدرة تكيفأيًضا بتقييم 

 .المتخذة

وكما تمت مناقشته في القسم  محدودان للمخاطر والفرص التي يفرضها تغير المناخ،هناك وعي وفهم 

السابق. وقد بدأت البلدان المتشاطئة في تنفيذ جهود التكيف، لكن المؤسسات والقدرات وأطر السياسات 

تحتاج عبر حوض الفرات ودجلة غير كافية حاليًا لمواجهة تحديات تغير المناخ التي تلوح في األفق. كما 

إصالح شامل قد يتجاوز القدرة المالية إلى  السياسات والبنية التحتية الخاصة بالمياه والتكيف مع المناخ

والسياسية لحكومات األحواض على التنفيذ. وتتجلى الفجوة بشكل أكبر عندما يتعلق األمر بالتعاون 

للعديد من الجوانب في هذه الدراسة،  اإلقليمي الضروري لمواجهة هذه التحديات بفعالية وكفاءة. وبالنسبة

 .فإن قدرة تركيا على التكيف أكبر بكثير من تلك الموجودة في الدول المتشاطئة األخرى

، لم يكن نتيجة النقص في األساليب التي تتبناها دول الحوض، التقدم المحدود في التكيف مع المناخإن 

ر بترتيب األولويات أو الجدوى أو تحليل التكلفة على الرغم من وجود مجال للتحسين عندما يتعلق األم

دراسات الجدوى واألثر التي تقيم أنسب مقاييس كفاءة استخدام المياه على إلى  والعائد )مثل االفتقار

نطاق الحوض(. تندرج العديد من تدابير التكيف الرئيسية التي من شأنها زيادة القدرة على الصمود 

على المياه في مجال اإلدارة المستدامة للمياه )بما في ذلك طرق اإلدارة  المناخية للقطاعات المعتمدة
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وتقنيات استخدام المياه بشكل أكثر كفاءة أو الحد من التلوث(. وهي معروفة ومحددة في استراتيجيات 

 .المياه واستراتيجيات التكيف التي طورتها البلدان المتشاطئة

االقتصادية والسياسية واألمنية والمؤسسية المختلفة تقوض والقضية األساسية هي أن التحديات 

إصالحات السياسة والتنفيذ الفني. وتتراوح الحواجز بين الفساد ونقص الموارد المالية وانهيار العالقة 

بين الدولة والمواطن، مما يخلق "حلقة مفرغة" يصعب كسرها. وأظهرت دراستنا أيًضا أن الظروف 

دخول في إدارة مياه أكثر استدامة وقدرة على الصمود للمناخ أصبحت أقل دعًما التمكينية الالزمة لل

)على سبيل المثال بسبب انكماش االقتصادات والميزانيات(. ونتيجة لذلك، تتضاءل إمكانيات التخفيف 

 .مناخمن المخاطر المناخية المتزايدة المرتبطة بالمياه أو االستفادة من الفرص التي ينطوي عليها تغير ال

تحسين آليات الحوكمة إلى  بشكل كبير فحسب، بل زيادة جهود التكيفإلى  ومن ثم، ال تقتصر الحاجة 

وتنفيذها بشكل فعال. وقد ال تملك الدول المتشاطئة القدرة على تحمل هذه التدخالت وحدها. ويتطلب 

ي لديه اهتماًما خاًصا ذلك، باألحرى، مشاركة هادفة من قبل المجتمع الدولي. ألن االتحاد األوروب

باستقرار دول الحوض، يجب أن ننظر في الكيفية التي يمكن بها تقديم )أفضل( دعم لجهود للتخفيف من 

هذه المخاطر واغتنام الفرص. وينبغي أن تشمل هذه االعتبارات جهود التكيف المحلية واإلقليمية في 

أن يساعد في تقليل اآلثار السلبية لتغير  قطاع المياه والقطاعات األخرى ذات الصلة. وهذا من شأنه

المناخ على سبل العيش، ودعم الجهود الوطنية واإلقليمية في إنشاء مؤسسات فعالة وشرعية يمكنها منع 

 :وإدارة النزاعات المحتملة وتأثيراتها على سبل العيش. وتحقيقا لهذه الغاية، توصي هذه الدراسة بما يأتي

 ية على إصالح إدارة المياه في القطاعات كثيفة االستخدام للمياه. مساعدة دول األحواض الفرد .1

 

نظًرا لعدم اليقين بشأن حدوث )وانخفاض احتمالية حدوث( تقدم كبير في التعاون المائي متعدد 

األطراف عبر الحدود في المستقبل القريب، هناك حاجة خاصة للعراق وسورية لتحقيق أفضل 

خالل وضع نهج أكثر استدامة إلدارة المياه، على سبيل المثال، من خالل استخدام للمياه المتاحة من 

التحديات المميزة التي يواجهونها، إلى  تحسين إدارة الطلب وإعادة استخدام المياه العادمة. بالنظر

بالنسبة لسورية  سيتعين على البلدان المتشاطئة متابعة أولويات مختلفة. وسيكون من الضروري،

إعادة بناء البنى التحتية األساسية لمياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي والبنى والعراق، 

التحتية لنقل المياه، وإنشاء نهج أكثر استدامة إلدارة المياه. وفيما يتعلق باالستقرار واالزدهار 

من أجل مصلحتهما الخاصة، السعي للحد من اآلثار السلبية  اإلقليمي، يجب على تركيا وإيران،

العابرة للحدود )على سبيل المثال من خالل إجراء تقييمات األثر البيئي التي تدرس بوضوح التأثيرات 

 على المصب(

 

 مساعدة المنطقة على استنباط خيارات التكيف التي تعزز األمن المائي العام. .2

 

ت، وتقييمات وتشمل التدابير التي يجب ترتيبها حسب األولويات والتعلم المتبادل، وتبادل البيانا 

المخاطر المشتركة، واستكشاف خيارات التكيف الفعالة وتحديدها. ان التكيف مع تغير المناخ يتطلب 

تعزيز جهود السياسات الدولية )مثل المساهمات المحددة وطنيًا( لتسريع التنفيذ. كما يمكن للمجتمع 

التمويل المتعلق بالمناخ إلى  الدولي أن يساعد البلدان المتشاطئة، على سبيل المثال، في الوصول

وضمان مراعاة اإلدارة المستدامة لموارد المياه بشكل كاٍف في استراتيجيات ومشاريع التكيف مع 

المناخ. في الوقت نفسه، فانه من األهمية بمكان التأكد من أن مقاومة المناخ جزء ال يتجزأ من إدارة 

سبيل المثال، من خالل جعل مقاومة المناخ المياه. ويمكن للمجتمع الدولي أن يضمن ذلك، على 

مشروطة بالتمويل الذي يقدمه إلعادة بناء البنى التحتية للمياه أو تحسين إدارة المياه. كما يجب أن 

تدعم جهود التكيف أيًضا الدول، منفردة، في جهودها لزيادة خيارات سبل العيش البديلة، وإدارة 

موارد، وإعداد استراتيجيات للتعامل مع أعداد أكبر من الإلى  الخالفات الداخلية حول الوصول

  الالجئين الداخليين وعبر الحدود.
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 دعم الظروف التي تمّكن من إحراز تقدم في التعاون المؤسسي في مجال المياه عبر الحدود.  .3

 

لمساعدة سيكون تحسين المعرفة أمًرا مهًما، ليس فقط لجعل إدارة الموارد المائية أكثر فعالية، وكذلك 

البلدان المتشاطئة على بناء الثقة مع بعضها البعض ومع مؤسسات المياه العابرة للحدود. سيكون 

خلق المعرفة ضروريًا أيًضا في سياق تقاسم المنافع والتعاون االقتصادي، على سبيل المثال، من 

المياه والطاقة  خالل تعزيز الدراسات التي تحدد مسارات التنمية المفيدة للطرفين )مثل مشاريع

المشتركة التي نوقشت في هذه الدراسة( وسيكون من الضروري ايضا تعزيز قدرة المؤسسات القائمة 

)بما في ذلك تلك التي تعمل في الزراعة والري والقطاعات األخرى ذات الصلة بالمياه( للتعامل مع 

اون متعدد األطراف. كما يجب التغييرات المستقبلية، وكذلك لدعم عملية إنشاء منصة مستقبلية للتع

تحسين مشاركة أصحاب المصلحة ايضا، وتوسيع نطاق إلى  أن تؤدي التدخالت في هذا الصدد

العمليات لتشمل نطاقًا أوسع من أصحاب المصلحة من المجتمع المدني والقطاع الخاص. وقد يلعب 

دول، حيث يتزايد اإلجهاد المائي المجتمع الدولي دوًرا متزايد األهمية في التوسط في النزاعات بين ال

في الحوض. ويصدق هذا بشكل خاص في حالة عدم وجود مؤسسات وآليات عابرة للحدود يمكنها 

 التوسط في النزاعات.

 

 المساعدة في تعزيز نظام إدارة المياه في البلدان المتشاطئة.  .4

 

وضمان تقوية تنظيمية/منهجية جعل التشريعات البيئية والمائية أكثر قوة، إلى  يجب أن تهدف الجهود

 اضافية لهذه التشريعات. بينما توجد مؤسسات مركزية للمياه في جميع البلدان المتشاطئة، فإنها تتوجه

حد كبير على تنفيذ إدارة فعالة ومستدامة لموارد المياه )باستثناء تركيا(. إلى  أن تكون غير قادرةإلى 

توسيع الفجوة بين الموارد والمعرفة. كما يجب إنشاء لى إ وستؤدي التحديات المستقبلية المتزايدة

منظمات أحواض األنهار لغرض إدارة المياه على مستوى الحوض، ولكن هذه المنظمات موجودة 

مجموعة التحديات الهيكلية التي تمت مناقشتها. لن تكون المؤسسات إلى  النظرعند فقط في تركيا. و

ت الرئيسية إلدارة المياه، بدون تدخالت أكبر وبشكل ملحوظ الحكومية قادرة على إنجاز اإلصالحا

في بناء القدرات وتوفير موارد الموارد، بما أن الخبراء ليسوا في وضع يسمح لهم بالتغلب على 

العديد من التحديات الهيكلية لنظم الحوكمة، فسيكون من األهمية بمكان أن ينظر المجتمع الدولي في 

قديم مساعدة إنمائية فعالة في السياقات التي قد تصبح أكثر اختالاًل وغير النهج التي تمكنهم من ت

فعالة. يمكن أن يشمل ذلك دعم الحوكمة الالمركزية، بما في ذلك جمعيات الري، وتمكين المجتمع 

المدني )على سبيل المثال للنساء(، ومحاولة االستفادة من الجهات الفاعلة في القطاع الخاص من 

  اإليجابي )على سبيل المثال في مجال الطاقة المتجددة(. أجل التغيير
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 المالحق .7
 

العاملين في الزراعة ومساهمتهم في الناتج المحلي : أملحق ال

 . 23اإلجمالي

 إيران العراق سورية تركيا السنة

 العمالة في الزراعة )النسبة المئوية % من مجموع العمالة(

2000 41,43 23,89 26,24 24,52 

2010 23.70 14,53 21,89 19,22 

2017 18.02 10,50 17,79 17,82 

 جمالياإل لمساهمة الزراعة في الناتج المحليالنسبة المئوية % 

2000 10 24.1 4,6 9,1 

2010 9 / 5,2 6,5 

2017 6,4 / 1,5 12,2 

 

: المؤشرات الرئيسية لتحديد االمن المائي على المستوى بملحق ال

 .                                                24المنزلي

 إيران العراق سورية  تركيا 

 المياه العذبة الداخلية المتجددة للفرد الواحد )بالمتر المكعب( موارد

2017 2799 418 937 1539 

 المياه )% من السكان(إلى  الوصول

2000   50 91,1 

2010   55,2 91,5 

2017   58,8 91,8 

 الصرف الصحي )% من السكان(إلى  الوصول

2000 52,8  31,7  

2010 60,6  36,3  

2017 65,2  65,2  

 

                                                           
 ج(، مؤشر التنمية الدولي/ بيانات البنك )البنك الدولي( 2021أ،  2021البنك الدولي )المصدر:  23
 ب( 2021ب( واألمم المتحدة ) 2021، 2018المصدر: البنك الدولي ) 24
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 يةب: بق ملحقال

 وفاة األطفال تحت سن الخامسة بسبب اإلسهال )%(

2015  14,4 5,0 4.2 

 ألف فرد( 100المياه والصرف الصحي الرديئين )وفاة لكل إلى  الوفاة المرتبطة الوصول

2016 0.3  3,0 1,0 

 .او قدرت كحل وسط على القيم المتوقعة مالحظة: بعض البيانات قدرت بناءً 

 

25من الغذائي في حوض الفرات ودجلةمؤشرات األج: الملحق 
 . 

 إيران العراق سورية تركيا 

 فراد الذين يعانون من سوء التغذية )بالمليون(عدد األ

2001   5,5 3,2 

2010   6,5 3.6 

2018   9,1 3,9 

 انتشار سوء التغذية )%(

2001 >2,5  22,6 4,8 

2010 >2,5  21,9 4,9 

2018 >2,5  23,7 4,7 

 من الغذائي المتوسط او الشديد بين السكان البالغينانتشار انعدام األ

2015    48.0 

2018    39.7 

 او قدرت كحل وسط. على القيم المتوقعة مالحظة: بعض البيانات قدرت بناءً 

 

  .26نتاج المحاصيل، والطلب على الغذاء، وصافي التجارةإحجم د:  الملحق

 إيران العراق سورية تركيا 

المحاصيل إنتاج حجم 

 )مليون طن(

82,50 13,3 9,65 56.8 

الطلب على الغذاء 

 )مليون طن(

38,20 8,09 6,17 33,90 

صافي التجارة )مليون 

 طن(

2.02 -3,74 0,68 -5,49 

 

  

                                                           
 أ(. 2021المصدر: األمم المتحدة  25
 (.2019معهد المصادر الدولي ) 26
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المؤسسات الحكومية الرئيسية للبيئة والزراعة والموارد  ه: الملحق

 المائية على النحو المبين في الوثائق الرسمية.

 الميزات والمسؤوليات اسم المؤسسة البلد

تنسيق التكيف والتخفيف لتغير المناخ للجنة الوطنية لتغير المناخ ومجموعات  دائرة البيئة إيران

 األمم المتحدة العمل، والمنظمات الخارجية مثل

اللجنة الوطنية لتغير  

 المناخ

 جزء من وزارة الطاقة، وتشمل جميع الوزارات ذات الصلة

 لتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل

تحمي البيئة وتحافظ عليها، تخطيط ومراقبة وتطبيق المعايير البيئية واعداد  وزارة البيئة العراق

 والتدخالتدراسات السياسات واالستراتيجيات 

تطوير السياسات الخاصة باألمن الغذائي والتجهيز، ودعم االستثمارات في  وزارة الزراعة 

 الزراعة، وتطوير وزيادة الموارد المائية والقنوات

 األهوار وإنعاشإدارة المياه، بما في ذلك صيانة قنوات الري والسدود،  وزارة الموارد المائية 

 وزارة الدولة لشؤون سورية

 البيئة

 تقود البرامج والمبادرات البيئية وإعداد الخطط واللوائح والقوانين

 وانشاء المؤسسات البيئية الضرورية

وزارة اإلدارة المحلية  

 والبيئة

مراقبة وضبط جودة المياه، وإصدار معايير وطنية لحماية الموارد المائية 

 ية ومتابعة تلوثها والمشاركة في عملية صياغة الخطط الوطن

الهيئة العامة لشئون  

 البيئة 

تحت إدارة وزارة البيئة والبيئة، وهي نقطة االتصال الوطنية التفاقية تغير 

( والتنسيق بين الوزارات المعنية ودوائر المحافظات INC) المناخ وتنفيذ

 والقطاعات الحكومية األخرى

تشريع تطوير السياسة الوطنية وتنسيق ليضم جميع الوزارات ذات الصلة  مجلس حماية البيئة 

 األنشطة البيئية

وزارة الزراعة  

 واإلصالح الزراعي

 االستخدام الرشيد للمياه لألغراض الزراعية

إدارة السياسات واالستثمارات المتعلقة بالمياه، وحماية المياه وتوزيعها بين  وزارة الري 

 مختلف القطاعات

وزارة البيئة والمناطق  تركيا

 الحضرية

 

إعداد التشريعات والتصاريح والوثائق األخرى المتعلقة بحماية البيئة، 

وصياغة وتنفيذ السياسات البيئية، وتخطيط ومراقبة وتنسيق الدراسات 

 والتدخالت

وزارة الزراعة  

 والغابات

إصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بالغذاء والمياه والزراعة والثروة 

ية الموارد المائية وإدارتها وتخصيصها لالستخدامات المنزلية الحيوانية، وتنم

والصناعية والري والطاقة، وتطوير وتنفيذ خطط حماية وإدارة أحواض 

 األنهار، وتوفير التمويل، وإجراء البحوث

مؤسسة دعم التنمية  

 الريفية والزراعية

 وتقييمها وتمويلهاإدارة برامج التنمية الريفية من خالل قبولها ومراقبتها 

مجلس تنسيق إدارة  

تغير المناخ وإدارة 

 الهواء

 المنسق من قبل وزارة البيئة، ويحدد وينفذ سياسات تغير المناخ،

 ويضم ممثلين عن جميع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة

 ربما حدثت تغييرات إدارية منذ نشر الوثائقو. سوريةأن العثور على معلومات محدثة حول المؤسسات ذات الصلة أمر صعب، خاصة بالنسبة ل ة:الحظم

 التي تم الرجوع إليها.
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تقييم إدارة موارد المياه المشتركة عبر خمسة أركان بناًء  و: الملحق

 مرتفع( 100على الدرجة )صفر منخفض، و

 إيران العراق سورية تركيا  

 السياسات واإلطار القانوني

 سياسة المياه الوطنية 

 

 قانون / سياسة المياه الوطنية

 

50 50 50 50 

 50 0 0 100 اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

 0 0 0 0 تأثير احكام المياه العابرة للحدود

 السياسة البيئية الوطنية

 100 0 0 100 نظام السماح الوطني لتصريف مياه الصرف الصحي

 100 50 0 100 مبدأ الملوث يدفع

 50 0 0 0 (EIAاألثر البيئي العابر للحدود )تقييم 

 100 0 0 50 ( EIAاالستشارة العامة لتقييم األثر البيئي )

 اتفاقيات المياه الدولية

 0 100 100 0 اتفاقيات المياه الدولية

 إطار سياسة مياه الحوض

 

 33,3 66,7 33,3 33,3 اتفاقية إدارة المياه العابرة للحدود

 0 0 0 0 اإلدارة المشتركةخطة 

 0 0 0  آلية تخصيص المياه

 0 0 0 0 النتيجة القطاعية إلدارة المياه العابرة للحدود

 0 0 0 0 آلية تسوية المنازعات
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 و: بقية الملحق

 الترتيبات المؤسسية والمشاركة

 وكالة المياه الوطنية 

 50 50 100 100 وكالة المياه الوطنية

 50 0 50 100 القدرات المائية الوطنيةبناء 

 إشراك أصحاب المصلحة على المستوى الوطني

 100 0 50 100 مشاركة أصحاب المصلحة بين الوزارات

 0 0 50 100 مشاركة أصحاب المصلحة اإلقليميين والمحليين

 0 0 0 50 مشاركة أوسع ألصحاب المصلحة العامة

 تبادل البيانات الوطنية

 100 0 0 50 تبادل البيانات بين الوزارات

 0 0 0 100 مشاركة البيانات العامة الوطنية

 جسم مستوى الحوض

 

 0 0 0 0 (RBOالهيئة التشغيلية لمنظمة حوض األنهار المشتركة )

 50 0 0 0 (RBO) سكرتارية لمنظمة حوض االنهار

 0 50 0 50 بناء مشترك للقدرات المتعلقة بالمياه 

 مشاركة أصحاب المصلحة في الحوض

 

 0 0 0 0 مشاركة أصحاب المصلحة بين الحكومات

 0 0 0 0 مشاركة أصحاب المصلحة العامة في الحوض

 تقاسم بيانات الحوض

 

 0 0 0 0 مشاركة البيانات الحكومية الدولية

 0 0 0 0 مشاركة البيانات العامة
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 و: بقية الملحق

 المياهأدوات إدارة 

 إدارة توافر المياه 

 

 50 50 0 100 مراقبة كمية المياه الوطنية

 50 0 50 50 البرنامج الوطني لكفاءة المياه

 مكافحة التلوث

 50 0 0 50 مراقبة جودة المياه الوطنية

 100 0 0 100 البرنامج الوطني للحد من تلوث المياه

 إدارة الكوارث الوطنية

 

 0 50 0 50 الوطنية إلدارة مخاطر الكوارثالخطة 

 0 0 0 100 االستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ

 إدارة توافر مياه الحوض

 0 0 0 0 برنامج المراقبة المشترك

 0 0 0 0 برنامج التقييم المشترك

 التحكم في تلوث الحوض

 0 0 0 0 معايير جودة المياه المشتركة

 0 0 0 0 مشترك للحد من تلوث المياهبرنامج 

 إدارة كوارث الحوض

 0 0 0 0 نظام إنذار مشترك

 0 0 0 0 نظام المساعدة المتبادلة المشترك
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 و: بقية الملحق

 البنية التحتية والتمويل

 

 االستثمار على المستوى الوطني 

 31 40,2 19,3 57,5 جودة البنية التحتية

 50 50 0 100 المالية الوطنيةميزانية المياه 

 0 0 0 100 مصدر الدخل القومي المخصص لتنمية المياه 

 0 0 0 0 تمويل حماية مستجمعات المياه

 56,4 45 13,4 59,6 مخاطر الديون السيادية

 استثمار القطاع الخاص

 

مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتعلقة 

 بالمياه

0 0 0 0 

العدد اإلجمالي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام 

 والخاص

66,7 6,3 4,7 1,7 

 60,6 57,5 25,6 64,5 مخاطر العملة النقدية

 0 0 0 0 التمويل األخضر

 مناخ االستثمار

 

 53,3 40 15,6 82,2 تسجيل الملكية )بما في ذلك األرض(

 50 0 15 75 الحصول على االئتمان

 69 68 0 73 تراخيص البناءاستخراج 

 25 12,5 4 83,9 المخاطر المالية والتنظيمية

 (RBO) التمويل التشغيلي لمنظمة حوض النهر المشترك

 

 0 0 0 0  تمويل منظمة الحوض المشترك للنهر الوطني

 0 0 0 0 برامج االستثمار المشترك

 تمويل البنية التحتية للحوض

 0 0 0 0 استثمار القطاع الخاص

 0 0 0 0 ابتكار تمويل لمنظمة حوض النهر 

مالحظة: يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول إطار عمل المؤشرات الذي يقوم عليه التقييم في وثيقة المنهجية التي وضعتها وحدة 

 المعلومات االقتصادية:

https://bluepeaceindex.eiu.com/pdf/Blue%20Peace%20Index%202019_methodology%20note.pdf  

  

https://bluepeaceindex.eiu.com/pdf/Blue%20Peace%20Index%202019_methodology%20note.pdf
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  .27: البالغات الوطنية بشأن تدابير التكيفز الملحق

 المائيةالتكيف مع الموارد 

 

 تركيا سورية العراق إيران

 x  x  تعزيز البحث وجمع البيانات

  x   داخليازيادة تبادل وتنسيق البيانات 

 x x x x تطبيق قوانين ولوائح حماية المياه

 x x x x تعزيز جمع المياه

 x x x x تعزيز وتحسين تشغيل السدود

 x x x x تحسين استخدام المياه وزيادة توفير المياه

 x x x x تقوية شبكات المراقبة

 x x  x إنشاء أنظمة اإلنذار المبكر

 x  x x خطط تبني المياه الخاصة بالقطاعات

   x x تسهيل التعاون مع الدول المجاورة

   x x تمكين نقل المياه بين األحواض

  x x  ضمان التدريب وبناء القدرات

 x x  x تعزيز الوعي العام والمشاركة

  التكيف في الزراعة

 x x x x مراجعة وتحسين السياسات واالستراتيجيات

تطوير توقعات معلومات الجفاف وأنظمة المعلومات 

 األخرى

x x x x 

 x x x x تغيير ممارسات المحاصيل

 x x x x مراقبة ومنع انجراف التربة

 x x x x تطوير البحث

 x x x x تحسين طرق الري وإدارته

  x x x نظام حصاد المياه وتخزينهاتطبيق 

 x x  x تعديل استخدام مبيدات اآلفات واألعشاب واألسمدة

 x x  x تنفيذ وتحسين اللوائح والقوانين

 x   x توسيع التأمين

 x   x استقرار الدخل والمساعدة المالية

 x   x إنشاء المكافآت واإلعانات

 x   x ضمان التدريب والتعليم

 x  x x الوعي العامزيادة 
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 ز: بقية الملحق

  اعتماد الصحة العامة

 x x x x مراقبة ومنع تلوث المياه

 x x x  إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي

 x x  x تطوير أنظمة المراقبة و / أو التحذير

 x x x x تدخالت الغذاء والتغذية

 x x x x تعزيز التثقيف والتوعية الصحية

 x x x  مراقبة و / أو تقييم المعلومات الصحية

 x x x x تطوير االستراتيجيات والخطط الصحية

  x x  بناء القدرات للمؤسسات والموظفين

اإلجراءات ( تعني أنها مدرجة في المراسالت الوطنية. هذه ليست قائمة كاملة بجميع تدابير التكيف المخطط لها لكل بلد. وهي تشمل فقط xملحوظة: )

 2018في حالة سورية و 2010المدرجة صراحةً للتكيف وقد تتأثر تدابير التكيف الوطنية المدرجة بالوقت الذي تمت فيه كتابة الوثيقة )على سبيل المثال، 

 في حالة تركيا(. ومن ثم، فإن هذا الجدول يخدم فقط غرض المقارنة.
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