المخاطر المناخية المتعاقبة
وخيارات تعزيز المنعة
ف
ش
والتكيف ي� ال�ق األوسط
Cascading
Climate Risks
وشمال أفريقيا
موج ــز تنفي
and Options for2022آذارــذي
/مارس
Resilience and
Adaptation in the
Middle East and
North Africa
Glada Lahn and Greg Shapland

Cascading climate impacts: a new factor in European policy-making

2

يُمثل تغ ُّير المناخ تحدياً مشتركاً لمنطقتي الشرق
أ
الوسط وشمال أفريقيا وأوروبا

مجتمعات أوروبا والشرق أ
الوسط وشمال أفريقيا متشابكة
تاريخياً واجتماعياً واقتصادياً ،ويمثل تغير المناخ تحدياً
مشتركاً وملحاً لها جميعاً .تمتد منطقة الشرق أ
الوسط وشمال
أفريقيا من المغرب في الغرب إلى إيران في الشرق ،ومن سوريا
في الشمال إلى اليمن في الجنوب وتضم  19دولة ،وهي موطن
لما يقدر بنحو  472مليون شخص ،مع نمو سريع في فئة السكان
الشباب .وتتباين ظروف هذه البلدان تبايناً واسعاً ،حيث يسجل
بعضها أعلى مستويات الدخل الوطني للفرد في العالم (مثل
والمارات العربية المتحدة) في حين البعض
قطر والكويت إ
آ
الخر في عداد المجتمعات منخفضة الدخل والمتضررة من
النزاعات ،حيث تنتشر ظاهرة النزوح ويستشري الفقر المدقع
(مثل أجزاء من سوريا والعراق واليمن أ
والراضي الفلسطينية
المحتلة وليبيا).
تتعرض منطقة الشرق أ
الوسط وشمال أفريقيا لتأثيرات

النسان واالستقرار
مناخية مادية ملموسة تهدد حياة إ
والنتاج الزراعي
وتعد موارد المياه إ
السياسي على عدة جبهاتّ .
حساسين بشكل خاص لظواهر االحترار العالمي المتطرفة ،نظراً
لمناخات المنطقة القاحلة وشبه القاحلة .كما أن ارتفاع منسوب
سطح البحر يتهدد السواحل التي تشهد توسعاً حضرياً وصناعياً
متسارعاً على مدار القرن المقبل ،ومعظم المدن غير مستعدة
لعواقب أ
العاصير والعواصف الرملية والفيضانات المدمرة،
وقد تصبح الرطوبة أخطر تحد يواجه الحياة البشرية ،خاصة
بالنسبة للمدن الساحلية.
بلدان منطقة الشرق أ
الوسط وشمال أفريقيا المشمولة
في هذا التقرير

يتفاعل تغير المناخ حالياً بالفعل مع التهديدات أ
الشد إلحاحاً
نتيجة الصراعات المسلحة ،والتدهور البيئي ،والفساد،
وغياب المساواة االجتماعية والجنسانية .وقد أدت هذه
النسانية
الظروف المعقدة إلى تفاقم التداعيات على الظروف إ
من جراء الفيضانات في اليمن الذي مزقته الحرب ،كما يسرت
التجنيد إلى صفوف المتشددين المتطرفين في مناطق شمال
العراق المتضررة من الجفاف .لقد بات من الجلي في مختلف
أرجاء المنطقة أن سوء إدارة البيئة يسهم في تفاقم آثار التغير
المناخي على المدى البعيد.
طبيعة استجابة المجتمعات والحكومات للظروف المناخية
المتغيرة سوف تؤثر على شدة آ
الثار العابرة للحدود
والقارات ،والتي ستتعاقب بالتوالي على المجتمعات
أ
الوروبية .وكما شهدنا مع حرائق الغابات في لبنان عام ،2019
وشح المياه مؤخراً في العراق وإيران والجزائر ،فإن عجز
الجهاد البيئي يمكن أن يؤدي إلى
الحكومات عن التعامل مع إ
احتجاجات عنيفة ،قد تصل إلى حد الثورة .ويوضح الرسم
البياني ( )1التباين في القدرة على مواجهة التهديدات المناخية
والتكيف معها :ففي حين تواجه جميع البلدان تحديات نتيجة
انخفاض مستويات المياه العذبة مقارنة بعدد السكان ،وال يتم
تصنيف أي منها على أنها «مستدامة» سياسياً ،فإن بعضها يتميز
عن غيره بثروة اقتصادية كبيرة تمك ّنه من التكيف ،بينما يندرج
الخر في عداد البلدان المتضررة من الحروب أ
البعض آ
والزمات
االقتصادية ،وأقربها إلى يسار الرسم هي أ
الشد ضعفاً.
في الوقت نفسه ،ستؤدي سياسات تغير المناخ والتغيرات
السريعة في تكلفة التكنولوجيا إلى تغيير العالقات التجارية
التي يهيمن عليها النفط والغاز مع دول الشرق أ
الوسط
وشمال أفريقيا .فمن المتوقع أن ينخفض الطلب أ
الوروبي على
واردات النفط وسيكون للوائح التنظيمية الجديدة المرتكزة على
النمو أ
الخضر والتوافق مع أهداف اتفاقية باريس تأثيرها على
الواردات واالستثمارات أ
الجنبية .وكما يبين الرسم البياني (،)2
فإن معظم البلدان ستعجز عن المحافظة على اقتصاداتها
الحالية لفترة طويلة في ضوء انخفاض أسعار النفط عن 50
دوالراً للبرميل .ويم ِّثل ذلك تحديات وفرص معاً لبلدان
أ
المنطقة ،إذ يسعى العديد منها إلى تحقيق رؤى طويلة الجل
لتنويع اقتصاداتها ،وهي رؤى يرتهن نجاحها بإقامة عالقات
استثمارية وتجارية جديدة.
تستورد منطقة الشرق أ
الوسط وشمال أفريقيا بالفعل أكثر من

 50في المائة من الغذاء الذي تستهلكه ،وستحتاج إلى زيادة
كميات النقد أ
الجنبي المطلوبة لتلبية مستويات الطلب
المتزايدة ،ذلك بينما تعتبر عالية الحساسية تجاه ارتفاع أسعار
الغذاء بسبب ،مثالً ،انتشار الجفاف في أجزاء أخرى من العالم.
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* هذا المؤشر مستمد من تقدير لالحتياجات البشر والزراعة والطاقة والصناعة التي وضعت خالل تسعينات القرن العشرين ،وهو بمثابة دليل تقريبي وال يأخذ في االعتبار زيادة
الكفاءة التكنولوجية.
** بيانات سلطنة ُعمان لعام .2019
الجمالي الحقيقي.
*** البيانات الخاصة بسوريا ( )2015واليمن ( )2017هي تقديرات لنصيب الفرد من الناتج المحلي إ
المصادر :مؤشرات التنمية العالمية من البنك الدولي2022 ،؛ كتاب حقائق العالم من وكالة المخابرات المركزية؛ مؤشر الدول الهشة من صندوق السالم 2021؛ منظمة أ
الغذية
المم المتحدة أ
الساسية .منظمة أ
والزراعة ( .)2022قاعدة بيانات  AQUASTATأ
للغذية والزراعة.
يصنف مؤشر الدول الهشة  179بلداً كل عام بناء على الضغوط المختلفة التي تواجهها وتؤثر على مستويات هشاشتها .وتوزع الدرجات على كل بلد على أساس  12مؤشراً رئيسياً
مستعرضاً يغطي التماسك واالقتصاد والسياسة والمجتمع وأكثر من  100مؤشر فرعي.
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وسوريا) ،وشمال أفريقيا ،وغور أ
الردن ،ووادي النيل ،وبلدان
مجلس التعاون الخليجي .وتوفر دراسات مؤسسة CASCADES
الشقيقة حول حوض دجلة والفرات ،وشمال أفريقيا ،والمشار
إليها في هذه الدراسة ،تفاصيل إضافية ونظرة أعمق .والغرض
من هذه السيناريوهات هو تعزيز فهم كيف يمكن لتدابير التكيف
والمنعة المناخية أن تسهم في التخفيف من المخاطر وتقليص
نطاق أ
الضرار المتالحقة التي قد تترتب على التأثيرات المناخية.

تعد استراتيجيات المنعة المناخية ،والتنويع االقتصادي
ّ
أ
أ
الخضر ،واالستثمار في التكيف طويل الجل ،حاسمة لتحقيق
السالم واالزدهار المستدامين في المنطقة .ويمكن لالتحاد
الوروبي والبلدان أ
أ
الوروبية تسخير العالقات واالستثمارات
والقدرات القائمة حالياً من أجل المساهمة في هذه الجهود.
ويتراوح ذلك تطورات شراكات االتحاد أ
الوروبي للجوار
النسانية وقروض بنوك التنمية ،إلى الدبلوماسية
والمساعدات إ
الثنائية التقليدية واالتفاقيات التجارية والتشارك مع هيئات
المم المتحدة .ويعمل االتحاد أ
أ
الوروبي بالفعل حالياً على
توسيع مبادئ «الصفقة الخضراء» التي اعتمدها لكي تشمل
المعزز تجاه
الشراكات في جواره الجنوبي ،مع التزام االتحاد
َّ
أ
التحوالت الخضراء والمنعة المناخية من خالل «الجندة من
أجل المتوسط» .وفي ظل مزيج من الظروف سريعة التغير التي
تتقاطع مع تغيرات المناخ ،ستحتاج مؤسسات االتحاد أ
الوروبي
وشركاؤها إلى تعلم الدروس من الماضي واستشراف الحقائق
المستجدة على أرض الواقع.

استفادت البحوث استفادة كبيرة من سلسلة من المقابالت
وورش العمل المنعقدة مع الخبراء في المنطقة .ونظراً
للتباين الكبير في الظروف الجغرافية والمناخية والسياسية بين
القليم وداخل عدة بلدان ،ال يسع هذا البحث سوى أن
مناطق إ
يقدم توطئة بالخطوط العريضة للتغييرات الجارية وتفاعالتها
مع قضايا الراهنة على صعيد الموارد والمجتمعات .لقد شكلت
وجهات نظر وآراء خبراء المنطقة المناقشة التي يطرحها التقرير
لعوامل الضعف ،ومقومات المنعة ،وسيناريوهات المستقبل،
والتوصيات.

غرض التقرير

ثالثاً  -النتائج الرئيسية

يقدم هذا التقرير تقييماً للوضع القائم والتوقعات
المستقبلية لتأثيرات المناخية الفيزيائية الحيوية المحتملة
والمرجحة في منطقة الشرق أ
الوسط وشمال أفريقيا ،وذلك
أ
الخبارية،
استناداً إلى مراجعة الدبيات العلمية ،والمقاالت إ
وتحليل بيانات التأثير المناخي في .CASCADES
يتبنى مؤلفو التقرير منظور العالقة المترابطة بين الماء
والغذاء والطاقة ،نظراً ألصداء هذا المنظور لدى االهتمامات
البيئية في المنطقة .ومع ذلك ،تبقى هذه الفكرة مفتوحة أمام
تطور الفهم الجديد الذي يركز بشكل أكبر على النظم
اليكولوجية والرفاه ،بما يشمل ،مثالً ،جودة الهواء والتنوع
إ
البيولوجي والغذاء ،إذ يطرح تغير المناخ تحديات متعددة أمام
روابط االعتماد المتبادل في المنطقة ،ومنها االعتماد بين مياه
ري المحاصيل والمعالجة الزراعية ،والمياه لتوليد الطاقة،
والطاقة إلنتاج مياه الشرب ،فضال ً عن عائدات النفط والغاز
الضرورية لسداد ثمن واردات الغذاء .وفي الوقت نفسه ،تم ّثل
هذه المجاالت الحيوية أيضاً فرصة لبناء المنعة في المنطقة.
توضح السيناريوهات كيف يمكن لتأثيرات المناخ في المنطقة
أن تفضي إلى تعقيد وزيادة الضغوط ،وكيف تتعاقب
التأثيرات وتفضي إلى نتائج تتجاوز حدود الدول وتؤثر على
أ
أوروبا والمصالح الوروبية .ويوضح الرسم البياني ( )3مثاال ً
عاماً لهذه المخاطر المتضاعفة .ونسلط الضوء هنا على خمس
القليم ،وهي :العراق (بما له صلة بإيران
مناطق مختلف ضمن إ

الثار المناخية الضرر أ
بينما تلحق آ
بالمن البشري في الشرق
أ
الوسط وشمال أفريقيا ،بقيت أولوية تحقيق المنعة في وجه
تغير المناخ منخفضة في معظم أجندات الحياة العامة
والسياسة في المنطقة .إن تغير المناخ ،وال سيما الجفاف
والفيضانات والعواصف ،يهدد أ
الرواح واالقتصادات بالفعل
حالياً ،ومن أمثلة ذلك أزمة المياه والزراعة في العراق .وفي
حين أن حكومات المنطقة وشعوبها بشكل عام لم تنظر إلى
قضايا تغير المناخ والصحة البيئية باعتبارها تحديات ملحة ،نظراً
لما تتعرض له هذه البلدان من تهديدات أكثر إلحاحاً تتمثل في
النسان ،فإن هذه
الحروب والفقر والبطالة وانتهاكات حقوق إ
النظرة أصبحت تتغير رويداً .ففي سلطنة ُعمان ،على سبيل
المثال ،أدى الدمار الذي خلفته أ
العاصير إلى تحفيز االهتمام
باتخاذ تدابير االستعداد لتغير المناخ للحد من مخاطر الكوارث،
كما يرتفع صوت المجتمع المدني ،ال سيما في أجزاء من بالد
الشام وشمال أفريقيا ،بشأن القضايا البيئية ،حيث عادة ما يكون
العالج من منظور الحفاظ على التراث أو تعزيز االقتصاد المحلي
أو العدالة االجتماعية.
من ناحية أخرى ،توفر قمتا المناخ المقبلتان اللتان ستستضيفهما
مصر والمارات العربية المتحدة على التوالي (مؤتمر أ
الطراف
إ
أ
 27و ،)28و»مبادرة الشرق الوسط الخضراء» التي تقودها
المملكة العربية السعودية ،منصات مهمة لتعزيز التنسيق بين
بلدان المنطقة والشراكات الدولية.
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ن
ف
ت
الرسم
ع� الحدود ي� المنطقة
ال� يمكن أن تتعاقب ب
ي
البيا�  .3مثال عىل المخاطر المرتبطة بالمناخ ي
اﻟﻌﻮاﺻﻒ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ

ارﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة

اﻟﻤﺤﻔﺰات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
أﺣﺪاث ﺑﻄﻴﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮع
ﺻﺪﻣﺎت اﻷﺣﻮال
اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻟﻤﺪة
اﻷﺛﺮ اﻷوﻟﻲ

ﺑﻠﺪان اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﺒﻨﺎء دون ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻬﻮل اﻟﻔﻴﻀﻴﺔ

ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
وﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

ﻏﻴﺎب ﻧﻈﻢ اﻹﻧﺬار اﻟﻤﺒﻜﺮ
واﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﻗﺪرات
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮارث

ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺘﻠﻘﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻧﺘﻘﺎل اﻵﺛﺎر

ﻓﻘﺪان
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ

اﻟﺤﺪود

اﻟﻘﻤﻊ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

ﺧﺴﺎﺋﺮ
وأﺿﺮار
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ
واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺪﺧﻞ
ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
اﻹﺻﻼﺣﺎت واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻜﻮارث

اﻟﻘﻼﻗﻞ
اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ

اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺘﻴﺎر
وﺗﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه

اﻟﻌﻼج ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
واﻟﻮﻓﻴﺎت

اﻧﺨﻔﺎض ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ

اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﺗﻘﻠﺺ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات

ارﺗﻔﺎع دوﻟﻲ ﻓﻲ
أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء

ﻋﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود
زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت
اﻟﻬﺠﺮة

ﻧﻘﺺ اﻷﻣﻦ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎً
واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺲ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ

ﻓﻘﺪان اﻷﺻﻮل
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات

ﻓﺌﺎت اﻵﺛﺎر اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود

آﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس

ستصبح ممارسات استخدام المياه والزراعة والبناء السائدة
حالياً غير ممكنة على مدى السنوات الثالثين المقبلة ،وبعد
عام  2050ستصبح إمكانية العيش في منطقة الشرق أ
الوسط
وشمال أفريقيا مرهونة إلى حد كبير بمعدالت االنبعاثات
العالمية .ومهما كانت التدابير المتخذة لتخفيف التغيرات
المناخية ،ستؤدي مستويات االنبعاثات التراكمية إلى تواصل
مسارات االحترار الحالية حتى حوالي منتصف القرن على أقل
تقدير.
وفي حين تركز قلة من توقعات أ
الجل الطويل على سيناريو 1.5
درجة مئوية ،فإن هذا المستوى معناه تعرض المنطقة ألضرار
أقل بكثير من مستوى  2درجة مئوية أو أكثر نظراً ألوضاع

آﺛﺎر ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ

آﺛﺎر ﻣﺎﻟﻴﺔ

الجفاف والتآكل الساحلي الحالية .وسيكون لهذه التوجهات
الدور أ
الكبر في تحديد مدى فقدان كتلة اليابسة الساحلية بسبب
ارتفاع منسوب سطح البحر في القرن الحالي.
والقليمية للبيئة جزءاً ال يتجزأ
تعد معاملة الجهات المحلية إ
ّ
من المخاطر المناخية .التنمية البشرية والممارسات المحلية،
مثل الكثافة السكانية ،والرعي الجائر والمحاصيل أ
الحادية،
والتنمية الحضرية في السهول الفيضية ،وبناء السدود على
النهار ،واستصالح أ
أ
الراضي ،وتدمير الحواجز الطبيعية مثل
أشجار المانغروف وإزالة الغابات ،سوف تحدد في الحاالت كافة
الحداث المناخية وشدة هذه أ
مستوى العرضة لخطر أ
الحداث.
وستتأثر كذلك قدرة المجتمع على اتخاذ تدابير المنعة والتكيف
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بعوامل الحوكمة ،مثل االفتقار إلى نظم إدارة المياه العابرة
للحدود ،وعدم كفاية سيادة القانون ،واالحتالل العسكري.
بدون اتخاذ تدابير فعالة ،ستؤدي آ
الثار المناخية إلى تفاقم

أوجه الضعف المحلية وستكون لها عواقب وخيمة على حياة
البشر وأرزاقهم ،واالقتصادات أ
والمن في المنطقة .فعلى
سبيل المثال ،ستنمو المنافسة بين مستخدمي المياه وسيتضاءل
المن الغذائي إذا لم تتغير أساليب إدارة المياه وإنتاج أ
أ
الغذية
تغيراً جذرياً .وفي حين أن أشد البلدان فقراً وتأثراً بالصراعات ال
الكثر ضعفاً ،فإن البلدان أ
تزال هي أ
العلى ثرا ًء معرضة أيضاً
لمخاطر كبيرة ،حيث ستتعرض االقتصادات التي تعتمد على
عائدات تصدير النفط والغاز لمخاطر في مرحلة التحوالت تناهز
في أهميتها المخاطر المناخية المادية .ومن شأن الحساسيات
تجاه فشل مرافق الخدمات العامة ،ومنها المياه والكهرباء،
مقترنة بارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض القدرة على
سداد ثمن الواردات ،أن تفضي إلى زعزعة االستقرار السياسي
(كما هو مبين في الرسم البياني .)3

تظهر سيناريوهات المخاطر المتعاقبة كيف يمكن آ
للثار
المناخية في منطقة الشرق أ
الوسط وشمال أفريقيا أن تؤثر
على مصالح االتحاد أ
الوروبي ،بما في ذلك آفاق السالم
والتنمية واالستثمارات التجارية ،والعمالة الوافدة وتدفقات
النسانية
النسان والطلب على المساعدات إ
الهجرة ،وحقوق إ
الدولية .يضاف إلى ذلك أن هذه السيناريوهات تشير إلى تطور
أ
والقليمية
المور بشكل مختلف باختالف العوامل الوطنية إ
والدولية التي ستقرر إمكانية التعامل مع الضغوط المناخية
والتكيف معها .وتشير ثالثة سيناريوهات تجميعية متوسطة
أ
الجل  -الركود والتفتت والتعاون  -إلى مخرجات متباينة (أنظر
الرسم البياني  .)4وسيكون لتصرفات القوى الكبرى ،بما فيها
االتحاد أ
الوروبي ،تأثيراً قوياً على طريقة تطور هذه العوامل.
وتعد الدبلوماسية أ
الكثر تنسيقاً وتبصراً وعنايةً ضرورية من أجل
ّ
الحد من النزاعات ومعالجة القضايا البيئية المشتركة.

ن
ف
ت
ت
الرسم
ال� قد تؤثر ي� قدرة البلدان عىل االستجابة
ي
البيا�  .4السيناريوهات التجميعية للف�ة  2035-2025ي
لتغ� المناخ والتكيف معه
ي

اﻟﺘﻌﺎون

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

زﻳﺎدة
اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ

• ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن
• اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
• اﻧﺨﻔﺎض ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت
• ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
• زﻳﺎدة ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
• إدارة اﻟﻬﺠﺮة واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ

اﻟﺘﻔﺘﺖ
ﻗﻮة اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
وﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ

• ﺗﻔﻜﻚ اﻟﺪول أو ﻓﻘﺪان اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
• ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻷﺳﻮاق ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
• ﺗﻨﻮع اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
• زﻳﺎدة اﻟﻬﺠﺮة
• ﻣﺴﺎرات ﺗﺘﺒﻊ ﺟﺪﻳﺪة
• ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻧﻘﺺ اﻟﻤﺴﺎواة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻧﺨﻔﺎض
اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
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زﻳﺎدة
اﻻﺳﺘﻘﺮار
اﻟﺮﻛﻮد

• ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
• ﻋﺪم اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻨﻤﻮ
• ﺗﻘﻠﺺ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
• ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﺗﻘﻮدﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻌﺰز ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ
• ﺳﻮق ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺨﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري
• ﺗﻌﺎون دوﻟﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎرات
اﻷﻣﻨﻴﺔ

زﻳﺎدة
اﻻﺳﺘﺒﺪاد
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خالل التوافق مع «الصفقة الخضراء» أ
الوروبية ،وهو ما
تهدف إلى تحقيقه أجندة االتحاد أ
الوروبي من أجل
المتوسط ،التي أطلقت في عام  .2021ومع تطوير حزم
التعاون واالستثمار ،ينبغي التفكير بعناية في تحقيق اتساق
السياسات ،سواء عبر مختلف مجاالت السياسات الرئيسية
الخمسة أم مع الدول أ
()1
العضاء.

التوصيات
في أوائل عام  ،2022أوضح تقرير التقييم السادس للهيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن نافذة فرص التنمية
الصامدة مناخياً تضيق ،وأن أ
المر يستدعي تدابير تكيف تحقق
تحوالت جذرية .وقد حدد التقرير أ
الولويات الملِّحة لمنطقة
الشرق أ
الوسط وشمال أفريقيا في مجاالت تحسين إدارة المياه،
وتجديد البيئة الطبيعية ،والمنعة المناخية للبنية التحتية .وال
يمكن ألصحاب المصلحة الوطنيين وشركائهم الدوليين التصدي
لهذه القضايا بفعالية دون العمل ضمن السياقات السياسية
واالقتصادية أ
الوسع من أجل تعزيز السالم المستدام والحكم
الرشيد.
أوالً ،يجب أن تتضمن مشاريع المنعة والتكيف المناخي منافعاً
مشتركة تلبي االحتياجات الراهنة للبلدان المعنية وتتماشى مع
تطلعاتها الوطنية.
ثانياً ،نظراً ألن الكثير من المخاطر التي ناقشناها أعاله هي

بطبيعتها مخاطر عابرة للحدود ،ينبغي للقائمين على التخطيط
تدارس كيف يمكن للتدابير المخططة أن تسهم في تعزيز
التعاون ،حيث يمكن تحقيق ذلك من خالل تقاسم المعرفة
والتبادل الفني ،وإنشاء بنية تحتية تعود بالنفع على أكثر من بلد
واحد ،واستعادة أراضي المجتمعات المحلية العابرة للحدود،
للنذار المبكر ،والتعاون في الحد من
وإقامة نظم مشتركة إ
مخاطر الكوارث.

ثالثاً ،سيكون لتعميق التشارك في التفاهمات الثقافية والدينية
المحلية دور مهم في تعزيز وعي عموم المواطنين على المدى
الطويل ،وزيادة تكافؤ الشراكات الرامية إلى االرتقاء بالمنعة
البيئية.
يمكن الستكشاف السيناريوهات المستقبلية أن يؤدي إلى تحسين
الفهم حول طرق التفاعل بين تأثيرات المناخ والديناميات
المجتمعية ،مع توفير مقترحات حول سبل مساهمة االستثمارات
في تهيئة ظروف أفضل للتكيف على المدى الطويل .فعلى سبيل
القليميون تحديات معينة بالذكر ،منها
المثال ،خص الخبراء إ
عدم تمتع البلديات والمجتمع المدني والمشاريع الصغيرة
والمتوسطة بمستويات تمكين كافية ،في حين أن القدرات
البشرية الهائلة المتوفرة في المنطقة ،بما فيها النساء والشباب
المندمجين بالكامل ،ستكون ال غنى عنها في التصدي بمرونة
وذكاء للتحديات المناخية وبشكل يحقق منافع مشتركة أكبر
لالرتقاء بالرفاه المجتمعي.
يقدم التقرير ست توصيات بشأن مقاربة االتحاد أ
الوروبي في
المنطقة ،حيث ينبغي على االتحاد أ
الوروبي القيام بما يلي:
 -1االستفادة من دوره كشريك تجاري رئيسي في المنطقة
القليمي من
للدفع نحو السالم والتعاون على المستوى إ

 -2توفير أدوات نمذجة تغير المناخ للمساعدة في جهود
إعداد السيناريوهات الوطنية والمحلية ،ودعم نظم
والنذار المبكر للمخاطر المرتبطة بالمناخ .ويمكن
الرصد إ
الفادة من الشراكات في توسيع ونشر البرامج الناشئة
إ
والقائمة ،مثل كوبرنيكوس( )2و  ،)3(CISK-Iمن أجل تحسين
إنتاج المعرفة المحلية.
 -3استكشاف سبل االستفادة من الخطوات العالجية وتدابير
إعادة التأهيل بعد النزاعات من أجل المساعدة في تلبية
النسانية والقيام في الوقت نفسه بتعزيز
االحتياجات إ
أ
المنعة البيئية في الجل الطويل .ويمكن لذلك أن يشمل
تقييم ودعم الخطوات المحلية الستعادة عافية البيئات
المتضررة بالنزاعات وتشجيع البنية التحتية الخضراء.
 -4بناء قدرات المنعة المناخية في مدن ومناطق بلدان
الشرق أ
الوسط وشمال أفريقيا من خالل تطوير المهارات
التقنية لمعالجة القضايا المتعلقة بالمناخ وإدارة عالقات
الترابط بين المياه والطاقة والغذاء .ويتم البناء في ذلك
النسان» التي تنتهجها
على المقاربة «المتمحورة حول إ
أ
«الجندة من أجل المتوسط» ،والتي تهدف إلى بناء
القدرات الموجهة نحو الحلول على مستوى البلديات
والمجتمعات المحلية.
آ
 -5إيالء اهتمام وثيق لفعالية الليات الرامية إلى زيادة
حجم التمويل المستدام وصرف أ
الموال ،مع مراعاة

قدرات كل من البيروقراطيات المركزية مقارنة بالوكاالت
المحلية والجهات الفاعلة أ
الخرى في المناطق المعنية .ومن
شأن زيادة إشراك المجتمع المدني والنساء والشباب
والفئات الضعيفة في المشاورات وصنع القرار أن يساعد
على تحسين المساءلة.
 -6استخدام أ
الدوات المالية للمنعة والتكيف المناخي
لتمكين الجهات الفاعلة المحلية وبناء روابط أفضل بين
المستويين الوطني ودون الوطني .فعلى سبيل المثال،
يمكن لشراكات االتحاد أ
الوروبي أن تساعد على توسيع
نطاق المشاريع التي بدأتها منظمات المجتمع المدني
وأثبتت نجاحها ،وذلك من خالل ربطها بالسلطات الحكومية
ذات الصلة وجعل متابعة التمويل مشروطة بالمشاركة في
وضع خطط التنفيذ.

المخاطر المناخية المتعاقبة وخيارات تعزيز المنعة والتكيف في الشرق أ
الوسط وشمال أفريقيا

الهوامش
 -1وهي )1( :التنمية البشرية والحكم الرشيد وسيادة القانون؛ ( )2تعزيز المنعة وبناء الرخاء واغتنام مكاسب التحول الرقمي؛ ()3
السلم أ
والمن؛ ( )4الهجرة والتنقل؛ ( )5التحوالت الخضراء :المنعة المناخية والطاقة والبيئة.
الوروبي لرصد كوكب أ
 -2كوبرنيكوس هو برنامج االتحاد أ
الرض.
 -3مشروع «ابتكار الخدمات المناخية من خالل دمج المعرفة العلمية والمحلية ( »)I-CISKهو مشروع يموله االتحاد أ
الوروبي ويمتد من
عام  2021إلى عام .2025

قام بإعداد هذا الموجز التنفيذي غاليدا الن وكريس أيليت لمرافقة تقرير «المخاطر المناخية المتعاقبة وخيارات تعزيز المنعة والتكيف في الشرق أ
الوسط وشمال أفريقيا» من
تأليف غاليدا الن وغريغ شابالند كجزء من مشروع  ،)2023-2019( CASCADESوهو مشروع متعدد التخصصات ممول في إطار «أفق ( »2020اتفاقية المنحة  )821010المكرس لتحليل
آثار تغير المناخ العابرة للحدود ،حيث يطبق أحدث البحوث الكمية والنوعية ومقاربات إشراك أصحاب المصلحة من أجل تحديد مجاالت االهتمام ذات أ
الهمية الحاسمة
الوروبي ،واستكشاف مختلف الحلول لها .وإحدى نتائج ذلك اكتساب معارف قابلة للتطبيق العملي حول آ
الوروبية وسياسات االتحاد أ
للمجتمعات أ
الثار العابرة للحدود ،حيث يتم
انتاج هذه المعارف بشكل مشترك مع ،ومن أجل ،جهات فاعلة رئيسية في أوروبا وخارجها.
الترجمة وصف الحروف للنسخة العربية :أشرف إبراهيم ()Ashraf@arabicglobe.com

الملك للشؤون الدولية ،تشاتام هاوس:
لالتصال بغاليدا الن ،برنامج البيئة والمجتمع ،المعهد
ي
Contact Glada Lahn, Environment and Society Programme,

الشرق أ
Institute
of International
المتعاقبةAffairs,
Chatham
House,
Theوشمال أفريقيا
Royalوسط
ال
والتكيف في
وخيارات تعزيز المنعة
المناخية
المخاطر
10 St James’s Square, London SW1Y 4LE, United Kingdom
glahn@chathamhouse.org

يرجى مسح هذا الرمز بكاميرا
الهاتف للوصول إلى التقرير
الكامل ومقابالت الفيديو مع
الخبراء المحليين

