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شكر وتقدير
استفاد إعداد هذا التقرير بشكل كبير من شركائنا في عملية التعاون مع الخبراء وورش العمل: 

الدكتورة مجد النبر وريم حدادين، من معهد غرب آسيا-شمال أفريقيا في األردن، والدكتورة هانه 
كنايبن وصوفي ديسميدت من المركز األوروبي إلدارة سياسة التنمية )ECDPM( في بروكسل. 

ونتوجه بالشكر الخاص إلى زميلنا كالوم إنفيراريتي على العمل الذي بذله في إعداد الرسوم البيانية 
الخاصة بتعاقب التأثيرات، كما نشكر زمالءنا أوين جرافهام وبيزا أونال وكريم الجندي ومحمد دهشان 

لما قدموه من إسهامات قيمة. ونحن ممتنون كذلك ليان فولكهولز لمجهوده في نمذجة تأثيرات 
المناخ. ونود أن نعرب عن تقديرنا الكبير لجميع من أجرينا معهم المقابالت، والمشاركين ومقدمي 

العروض الذين منحونا وقتهم الثمين للمساهمة في إثراء معلومات السيناريوهات والتوصيات الواردة 
في هذا التقرير، وال سيما الزمالء الذين راجعوا التعاقبات التي تم إعدادها بمساعدتهم، ومنهم عزام 

علوش، وموسى بوركبة، وآنا كاسكاو، وزينة خليل حاج، ويوليا إيزيفا، وأندريه مولر، وحميد بوران، 
ومحمد علي رؤوف، وعائشة السريحي، وفيم زفيننبرغ، وربى الزعبي. وتم االرتقاء بجودة الدراسة 

بفضل توجيهات أدريان إدواردز وكريستوفر ريير، وتحرير ديفيد إدواردز، والتصحيح اللغوي من 
ساره فينش. وأنجزت مهمة التصميم والتنضيد بخبرة كبيرة من جانب ساره بوني وإيان بلينكنسوب 

وأوتوم فوركاست في دار Soapbox. وأخيرًا، نتوجه بشكر خاص إلى كاثرينا هارتمان وكريس آيليت، 
اللذان قدما لنا مساعدة نفيسة في الجهود البحثية.
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المونز التنويلا

ُّر المناخ تحدياً مشتركاً ألوروبا  يُمثل تغي
ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

ً معا
تتشابك مجتمعات أوروبا وتتضافر مع نظيراتها في 

 
ً
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تاريخيا

 
ً
، ويمثل تغير المناخ تحديا

ً
 واقتصاديا

ً
واجتماعيا

. وتمتد هذه المنطقة من 
ً
 لها جميعا

ً
 وملحا

ً
مشتركا

المملكة المغربية في الغرب إلى إيران في الشرق، ومن 
سوريا في الشمال إلى اليمن في الجنوب، وتضم 19 
دولة، وهي موطن لما يقدر بنحو 472 مليون نسمة 

مع النمو المتسارع في شريحة الشباب. وتتباين ظروف 
، حيث يسجل بعضها أعلى 

ً
 واسعا

ً
هذه البلدان تباينا

مستويات الدخل الوطني للفرد في العالم )مثل قطر 
والكويت واإلمارات العربية المتحدة( في حين يأتي 

البعض اآلخر في عداد المجتمعات منخفضة الدخل 
والمتضررة من النزاعات مع انتشار النزوح واستشراء 
الفقر المدقع )مثل أجزاء من سوريا والعراق واليمن 

واألراضي الفلسطينية المحتلة وليبيا(.

تتعرض منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
لتأثيرات مناخية مادية ملموسة تهدد حياة اإلنسان 
واالستقرار السياسي على عدة جبهات. وتعّد موارد 
المياه واإلنتاج الزراعي حساسة بشكل خاص لحاالت 

االحترار العالمي المتطرفة، نظرًا لمناخات المنطقة 
القاحلة وشبه القاحلة. كما أن ارتفاع سطح البحر على 
 
ً
مدار القرن المقبل سيهدد السواحل التي تشهد توسعا
، وأغلب مدنها غير مستعد 

ً
 متسارعا

ً
 وصناعيا

ً
حضريا

لمجابهة عواقب األعاصير والعواصف الرملية 
والفيضانات المدمرة. وقد تصبح الرطوبة أخطر تحد 

يواجه الحياة البشرية في المنطقة، وخاصة بالنسبة 
للمدن الساحلية.

 بالفعل مع التهديدات 
ً
يتفاعل تغير المناخ حاليا

 نتيجة الصراعات المسلحة، والتدهور 
ً
األشد إلحاحا

البيئي، والفساد، وغياب المساواة االجتماعية 
والجنسانية. وقد أدت هذه الظروف المعقدة إلى 
تفاقم التداعيات على الظروف اإلنسانية من جراء 

الفيضانات في اليمن الذي مزقته الحرب، كما يسرت 
التجنيد في 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.

سوف تؤثر طبيعة استجابة المجتمعات والحكومات 
للظروف المناخية المتغيرة على شدة اآلثار العابرة 

للحدود والقارات، التي ستتعاقب بالتوالي على 
المجتمعات األوروبية. وكما شهدنا مع حرائق الغابات 

في لبنان عام 2019، وشح المياه مؤخرًا في العراق 
وإيران والجزائر، فإن عجز الحكومات عن التعامل مع 
اإلجهاد البيئي يمكن أن يؤدي إلى احتجاجات عنيفة، 

قد تصل إلى حد الثورة. ويوضح الرسم البياني )1( 
التباين 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 
، فإن بعضها يتميز عن غيره بثروة 

ً
»مستدامة« سياسيا

اقتصادية كبيرة تمكّنه من التكيف، بينما يندرج 
البعض اآلخر في عداد البلدان المتضررة من الحروب 

واألزمات االقتصادية، وأقربــها إلى يسار الرسم هي 
.
ً
األشد ضعفا

في الوقت نفسه، ستؤدي سياسات تغير المناخ 
والتغيرات السريعة في تكلفة التكنولوجيا إلى تغيير 
العالقات التجارية التي يهيمن عليها النفط والغاز مع 
دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا. فمن المتوقع أن 
ينخفض الطلب األوروبي على واردات النفط وسيكون 
للوائح التنظيمية الجديدة المرتكزة على النمو األخضر 

والتوافق مع أهداف اتفاقية باريس تأثيرها على 
الواردات واالستثمارات األجنبية. وكما يبين الرسم 

البياني )2(، فإن معظم البلدان ستعجز عن المحافظة 
على اقتصاداتها الحالية لفترة طويلة في ضوء انخفاض 

يقيا  بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفر
ير المشمولة يف هلا التقر
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إيران
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نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي (لسنة ٢٠٢٢)، بمعادل القوة الشرائية (بالدوالر األميركي حسب السعر العالمي الثابت لعام ٢٠١٧)  
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إسرائيل
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استنفارإنذارمستقرةمستدامة

* 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.
*** البيانات الخاصة بسوريا )2015( واليمن )2017( هي تقديرات لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي.

المصادر: مؤشرات التنمية العالمية من البنك الدولي، 2022؛ كتاب حقائق العالم من وكالة المخابرات المركزية؛ مؤشر الدول الهشة من 
صندوق السالم 2021؛ منظمة األغذية والزراعة )2022(. قاعدة بيانات AQUASTAT األساسية. منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة.

يصنف مؤشر الدول الهشة 179 بلدًا كل عام بناء على الضغوط المختلفة التي تواجهها وتؤثر على مستويات هشاشتها. وتوزع الدرجات على كل 
 يغطي التماسك واالقتصاد والسياسة والمجتمع وأكثر من 100 مؤشر فرعي.

ً
 مستعرضا

ً
بلد على أساس 12 مؤشرًا رئيسيا

.)IMF( المصادر: بيانات البنك الدولي عن حلول التجارة العالمية المتكاملة. بيانات صندوق النقد الدولي
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العراقليبياالجزائرالكويتقطر

صادرات الوقود كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات (٢٠١٩) - المحور الرأسي األيمن

سعر النفط الذي يحقق تعادل الميزانية (بالدوالر األمريكي للبرميل) (٢٠١٩) - المحور الرأسي األيسر

متوسط سعر النفط بين عامي ٢٠١٧ و٢٠٢١

يقيا يف مجاالت توافر المياه العلبة المتجددة، واالستقرار االنتماعي  الشكل 1 - التباين بين بلدان الشرق األوسط وشمال أفر
والسياسي، والقدرة على اإلنواق

يقيا الشكل 2 - االعتماد على النوط والغاز يف بلدان مصدرة مختارة يف الشرق األوسط وشمال أفر
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ل ذلك  أسعار النفط عن 50 دوالرًا للبرميل. ويمثِّ
 لبلدان المنطقة، إذ يسعى العديد 

ً
 معا

ً
تحديات وفرصا

منها إلى تحقيق رؤى طويلة األجل لتنويــــع اقتصاداتها، 
وهي رؤى يرتهن نجاحها بإقامة عالقات استثمارية 

وتجارية جديدة.

وتستورد منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
بالفعل أكثر من 50 في المائة من الغذاء الذي 

تستهلكه، وستحتاج إلى زيادة كميات النقد األجنبي 
المطلوبة لتلبية مستويات الطلب المتزايدة، ذلك بينما 

تعتبر المنطقة عالية الحساسية تجاه ارتفاع أسعار 
الغذاء بسبب ظواهر مثل انتشار الجفاف في أجزاء 

أخرى من العالم.

تعّد استراتيجيات المنعة المناخية، والتنويــــع 
االقتصادي األخضر، واالستثمار في التكيف طويل 

األجل، حاسمة لتحقيق السالم واالزدهار 
المستدامين في المنطقة. ويمكن لالتحاد األوروبي 
والبلدان األوروبية تسخير العالقات واالستثمارات 
 من أجل المساهمة في هذه 

ً
والقدرات القائمة حاليا

الجهود. ويتراوح ذلك من تطورات شراكات االتحاد 
األوروبي للجوار والمساعدات اإلنسانية وقروض 

بنوك التنمية، إلى الدبلوماسية الثنائية التقليدية 
واالتفاقيات التجارية والتشارك مع هيئات األمم 

 على 
ً
المتحدة. ويعمل االتحاد األوروبي بالفعل حاليا

توسيع مبادئ »الصفقة الخضراء« التي اعتمدها لكي 
تشمل الشراكات في جواره الجنوبي، مع التزام االتحاد 
ز تجاه التحوالت الخضراء والمنعة المناخية من  المعزَّ
خالل »األجندة من أجل المتوسط«. وفي ظل مزيــــج 

من الظروف سريعة التغير التي تتقاطع مع تغيرات 
المناخ، ستحتاج مؤسسات االتحاد األوروبي 

وشركاؤها إلى تعلم الدروس من الماضي واستشراف 
الحقائق المستجدة على أرض الواقع.

غرض التقرير
 للوضع القائم والتوقعات 

ً
يقدم هذا التقرير تقييما

المستقبلية للتأثيرات المناخية الفيزيائية الممكنة 
والمحتملة في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا، وذلك استنادًا إلى استعراض األدبيات العلمية، 
والمقاالت اإلخبارية، وتحليالت بيانات التأثير المناخي 

.CASCADES التي أجراها مركز

يتبنى مؤلفو التقرير منظور العالقة المترابطة بين 
الماء والغذاء والطاقة، نظرًا لتناغم هذا المنظور مع 
االهتمامات البيئية في المنطقة. ومع ذلك، تبقى هذه 
الفكرة مفتوحة أمام تطور النظرة الجديدة التي تركز 

بشكل أكبر على النظم اإليكولوجية والرفاه، بما 
يشمل، مثاًل، جودة الهواء والتنوع البيولوجي والغذاء، 

إذ يطرح تغير المناخ تحديات متعددة أمام روابط 
االعتماد المتبادل لهذه المجاالت في المنطقة، ومنها 

االعتماد بين مياه ري المحاصيل والمعالجة الزراعية، 
والمياه لتوليد الطاقة، والطاقة إلنتاج مياه الشرب، 

فضاًل عن عائدات النفط والغاز الضرورية لسداد ثمن 
واردات الغذاء. وفي الوقت نفسه، تمّثل هذه 

 فرصة لبناء المنعة في 
ً
المجاالت الحيوية أيضا

المنطقة.

توضح السيناريوهات كيف يمكن لتأثيرات المناخ 
في المنطقة أن تفضي إلى تعقيد الضغوط وزيادتها، 
وكيف تتعاقب التأثيرات وتفضي إلى نتائج تتجاوز 

حدود الدول وتؤثر على أوروبا والمصالح األوروبية. 
 لهذه المخاطر 

ً
ويوضح الرسم البياني )3( مثااًل عاما

المتضاعفة. ونسلط الضوء هنا على خمس مناطق 
مختلف ضمن اإلقليم، وهي: العراق )بما له صلة 

بإيران وسوريا(، وشمال أفريقيا، وغور األردن، 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 األضرار المتالحقة التي قد 

تترتب على التأثيرات المناخية.

استفادت البحوث استفادة كبيرة من سلسلة من 
المقابالت وورش العمل المنعقدة مع الخبراء في 

المنطقة. ونظرًا للتباين الكبير في الظروف الجغرافية 
والمناخية والسياسية بين مناطق اإلقليم وداخل عدة 

بلدان، ال يسع هذا البحث سوى أن يقدم توطئة 
بالخطوط العريضة للتغييرات الجارية وتفاعالتها مع 

القضايا الراهنة على صعيد الموارد والمجتمعات، وقد 
استفدنا من وجهات نظر خبراء المنطقة وآرائهم في 
تشكيل المناقشة التي يطرحها التقرير حول عوامل 

الضعف، ومقومات المنعة، وسيناريوهات المستقبل، 
والتوصيات الختامية.
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النتائج الرئيسية
بينما تلحق اآلثار المناخية الضرر باألمن البشري في 

الشرق األوسط 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 األرواح واالقتصادات بالفعل حاليا
ومن أمثلة ذلك أزمة المياه والزراعة في العراق. وفي 

حين أن حكومات المنطقة وشعوبــها بشكل عام لم 
تنظر إلى قضايا تغير المناخ والصحة البيئية باعتبارها 

تحديات ملحة، نظرًا لما تتعرض له هذه البلدان من 

 تتمثل في الحروب والفقر 
ً
تهديدات أكثر إلحاحا

والبطالة وانتهاكات حقوق اإلنسان، فإن هذه النظرة 
أصبحت تتغير رويدًا. ففي سلطنة ُعمان، على سبيل 
المثال، أدى الدمار الذي خلفته األعاصير 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 

الشكل 3 - مثال على المخاطر المرتبطة بالمناخ التي يمكن أن تتعاقب عبر الحدود يف المنطقة

بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا

عابرة للحدود

أحداث بطيئة الظهور

األثر األولي

مكون النظام

المكون المجتمعي 
والحوكمة

مخاطر المتلقي

انتقال التأثير

الحدود

فئات اآلثار العابرة للحدود

صدمة طقس 
قصيرة المدة

انخفاض أسعار
النفط العالمية

ارتفاع دولي في 
أسعار الغذاء

ارتفاع درجات الحرارةالعواصف المدارية

خسائر 
وأضرار

بالمناطق 
الساحلية

والبنية التحتية

البناء دون تنظيم 
على السهول الفيضية

اإلصالحات والتعديالت
بسبب الكوارث

القمع
الحكومي

غياب نظم اإلنذار المبكر
والنقص في قدرات 

الحد من مخاطر الكوارث

انقطاع التيار 
وتحلية المياه

انخفاض الدخل
لقطاع األعمال والسياحة

والقطاع الصناعي

تقلص القدرة على 
سداد قيمة الواردات

انخفاض عائدات النفط

فقدان
الوظائف

القالقل
العنيفة

فقدان األصول
واالستثمارات

نقص األمن إقليمياً
والتهديدات  التي 

تمس غير 
المواطنين

زيادة معدالت
الهجرة

العالج  في 
المستشفيات

والوفيات

آثار تغير المناخ

ماليةسكانية جيوسياسية
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ستستضيفهما مصر واإلمارات العربية المتحدة على 
التوالي )مؤتمر األطراف 27 و28(، و«مبادرة الشرق 

األوسط الخضراء« التي تقودها المملكة العربية 
السعودية، منصات مهمة لتعزيز التنسيق بين بلدان 

المنطقة والشراكات الدولية.

ستصبح ممارسات استخدام المياه والزراعة والبناء 
 غير ممكنة على مدى السنوات 

ً
السائدة حاليا

الثالثين المقبلة، وبعد عام 2050 ستصبح إمكانية 
العيش في منطقة الشرق األوسط 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 األجل الطويل على 
سيناريو 1.5 درجة مئوية، فإن هذا المستوى معناه 

تعرض المنطقة ألضرار أقل بكثير من مستوى 2 
درجة مئوية أو أكثر نظرًا ألوضاع الجفاف والتآكل 
الساحلي الحالية. وسيكون لهذه التوجهات الدور 

األكبر في تحديد مدى فقدان كتلة اليابسة الساحلية 
بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر في القرن الحالي.

 
ً
تعّد معاملة الجهات المحلية واإلقليمية للبيئة جزءا

ال يتجزأ من المخاطر المناخية. التنمية البشرية 
والممارسات المحلية، مثل الكثافة السكانية، والرعي 
الجائر والمحاصيل األحادية، والتنمية الحضرية في 

السهول الفيضية، وبناء السدود على األنهار، 
واستصالح األراضي، وتدمير الحواجز الطبيعية مثل 

أشجار القرم وإزالة الغابات، سوف تحدد في الحاالت 
كافة مستوى العرضة لخطر األحداث المناخية وشدة 

هذه األحداث. وستتأثر كذلك قدرة المجتمع على 
اتخاذ تدابير المنعة والتكيف بعوامل الحوكمة، مثل 
االفتقار إلى نظم إدارة المياه العابرة للحدود، وعدم 

كفاية سيادة القانون، واالحتالل العسكري.

بدون اتخاذ تدابير فعالة، ستؤدي اآلثار المناخية إلى 
تفاقم أوجه الضعف المحلية وستكون لها عواقب 

وخيمة على حياة البشر وأرزاقهم، واالقتصادات 
واألمن في المنطقة. فعلى سبيل المثال، ستنمو 

المنافسة بين مستخدمي المياه وسيتضاءل األمن 
الغذائي إذا لم تتغير أساليب إدارة المياه وإنتاج األغذية 

. وفي حين أن أشد البلدان فقرًا وتأثرًا 
ً
تغيرًا جذريا

، فإن البلدان 
ً
بالصراعات ال تزال هي األكثر ضعفا

 لمخاطر كبيرة، حيث 
ً
األعلى ثراًء معرضة أيضا

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(.

يوهات التجميعية للوترة 2025-2035 التي قد تؤثر يف قدرة البلدان على االستجابة لتغير المناخ والتكيف معه الشكل 4 - السينار

مرتفعة

منخفضة

قوة االستجابة 

لتغير المناخ 

وصحة البيئة

التعاون
• سيادة القانون

• الحلول التعاونية والدبلوماسية
• انخفاض تدريجي في النزاعات

• تعزيز المؤسسات
• زيادة تمكين السلطات المحلية

• إدارة الهجرة واالندماج 

زيادة 
االستقرار

زيادة 
الالمركزية

انخفاض 
االستقرار السياسي

زيادة 
االستبداد

الركود
                    • تنامي الصراعات اإلقليمية

             • عدم استدامة استراتيجيات النمو

       • تقلص المساحة المفتوحة للمجتمع المدني

    • مقاربات تقودها الدولة وتعزز سيطرتها

             • سوق تهيمن عليها نخب القطاع التجاري

                     • تعاون دولي يقوم على االعتبارات 

                             األمنية

التفتت

• تفكك الدول أو فقدان السيطرة المركزية

• تنامي األسواق غير الرسمية

• تنوع األطراف المسلحة الجديدة

• زيادة الهجرة

• مسارات تتبع جديدة

• تفاقم انعدام المساواة االقتصادية
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تظهر سيناريوهات المخاطر المتعاقبة كيف يمكن 
لآلثار المناخية في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا أن تؤثر على مصالح االتحاد األوروبي، بما في 
ذلك آفاق السالم والتنمية واالستثمارات التجارية، 

والعمالة الوافدة وتدفقات الهجرة، وحقوق اإلنسان 
والطلب على المساعدات اإلنسانية الدولية. يضاف 

إلى ذلك أن هذه السيناريوهات تشير إلى تطور األمور 
بشكل مختلف باختالف العوامل الوطنية واإلقليمية 

والدولية التي ستقرر إمكانية التعامل مع الضغوط 
المناخية والتكيف معها. وتشير ثالثة سيناريوهات 

تجميعية متوسطة األجل - الركود والتفتت والتعاون 
- إلى مخرجات متباينة )ُانظر الرسم البياني 4(. 

وسيكون لتصرفات القوى الكبرى، بما فيها االتحاد 
 على طريقة تطور هذه العوامل. 

ً
األوروبي، تأثيرًا قويا

 وتبصرًا ضرورية من 
ً
وتعّد الدبلوماسية األكثر تنسيقا

أجل الحد من النزاعات ومعالجة القضايا البيئية 
المشتركة.

التوصيات
في أوائل عام 2022، أوضح تقرير التقييم السادس 

للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن نافذة 
 تضيق، وأن األمر 

ً
فرص التنمية الصامدة مناخيا

يستدعي تدابير تكيف تحقق تحوالت جذرية. وقد 
حة لمنطقة الشرق األوسط 

ِّ
حدد التقرير األولويات المل

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 األوسع 

من أجل تعزيز السالم المستدام والحكم الرشيد.

أواًل، يجب أن تتضمن مشاريــــع المنعة والتكيف 
 مشتركة تلبي االحتياجات الراهنة 

ً
المناخي منافعا

للبلدان المعنية وتتماشى مع تطلعاتها الوطنية.

، نظرًا ألن الكثير من المخاطر التي ناقشناها أعاله 
ً
ثانيا

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، وإقامة 
نظم مشتركة لإلنذار المبكر، والتعاون في الحد من 

مخاطر الكوارث.

، سيكون لتعميق التشارك في التفاهمات الثقافية 
ً
ثالثا

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 المثال، 
خص الخبراء اإلقليميون تحديات معينة بالذكر، منها 

عدم تمتع البلديات والمجتمع المدني والمشاريــــع 
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 
األوروبي في المنطقة، حيث ينبغي لالتحاد األوروبي 

القيام بما يلي:

االستفادة من دوره كشريك تجاري رئيسي في   -1
المنطقة للدفع نحو السالم والتعاون على 

المستوى اإلقليمي من خالل التوافق مع 
»الصفقة الخضراء« األوروبية، وهو ما تهدف 

إلى تحقيقه أجندة االتحاد األوروبي من أجل 
المتوسط، التي أطلقت في عام 2021. ومع 

تطوير حزم التعاون واالستثمار، ينبغي التفكير 
بعناية في تحقيق اتساق السياسات، سواء عبر 

مختلف مجاالت السياسات الرئيسية الخمسة أم 
مع الدول األعضاء.)1(

توفير أدوات نمذجة تغير المناخ للمساعدة في   -2
جهود إعداد السيناريوهات الوطنية والمحلية، 

ودعم نظم الرصد واإلنذار المبكر للمخاطر 
المرتبطة بالمناخ. ويمكن اإلفادة من الشراكات 
في توسيع ونشر البرامج الناشئة والقائمة، مثل 

كوبرنيكوس)2( و CISK-I)3(، من أجل تحسين إنتاج 
المعرفة المحلية.

استكشاف سبل االستفادة من الخطوات   -3
العالجية وتدابير إعادة التأهيل بعد النزاعات 

من أجل المساعدة في تلبية االحتياجات 
اإلنسانية والقيام في الوقت نفسه بتعزيز 

المنعة البيئية في األجل الطويل. ويمكن لذلك أن 
يشمل تقييم ودعم الخطوات المحلية الستعادة 

عافية البيئات المتضررة بالنزاعات وتشجيع 
البنية التحتية الخضراء.

بناء قدرات المنعة المناخية في مدن ومناطق   -4
بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا من خالل 

تطوير المهارات التقنية لمعالجة القضايا 
المتعلقة بالمناخ وإدارة عالقات الترابط بين 

المياه والطاقة والغذاء. ويتم البناء في ذلك على 
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المقاربة »المتمحورة حول اإلنسان« التي 
تنتهجها »األجندة من أجل المتوسط«، والتي 

تهدف إلى بناء القدرات بأسلوب موجه نحو إيجاد 
وتطبيق الحلول على مستوى البلديات 

والمجتمعات المحلية.

إيالء اهتمام دقيق لمدى فعالية اآلليات التي   -5
تحقق التوسع في التمويل المستدام وصرف 

األموال، مع مراعاة قدرات البيروقراطيات 
المركزية مقارنة بالوكاالت المحلية، وكذلك 

الجهات الفاعلة األخرى في المناطق المعنية. 
ومن شأن زيادة إشراك المجتمع المدني والنساء 

والشباب والفئات الضعيفة والهشة في 

المشاورات وعملية صنع القرار أن يسهم في 
تحسين مستويات المساءلة.

استخدام األدوات المالية لتحقيق المنعة   -6
والتكيف المناخي من أجل تمكين الجهات 
الفاعلة المحلية، ولبناء روابط أفضل بين 
المستويين الوطني والمحلي. فمثاًل، يمكن 

لشراكات االتحاد األوروبي أن تساعد على توسيع 
نطاق المشاريــــع التي بدأتها منظمات المجتمع 

المدني وأثبتت نجاحها، وذلك من خالل ربطها 
بالسلطات الحكومية ذات الصلة وجعل متابعة 
التمويل مشروطة بالمشاركة في وضع خطط 

التنفيذ.
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1- تققديقت

يقيا تغير المناخ يف الشرق األوسط وشمال أفر  1-1
يتعرض األمن البشري في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا للتضرر اليوم من جراء ظواهر 

اإلجهاد البيئي وتغير المناخ ذات المنشأ البشري. وستؤدي اتجاهات هذه الظواهر، معطوفة على 
استجابات اإلنسان لها، إلى إحداث تغيرات عميقة في اقتصادات المنطقة وتركيبتها الجغرافية 

والديموغرافية خالل القرن الحالي. وفي مواجهة هذه األوضاع، يضيق الخطاب الشائع اليوم عن 
استيعاب تفاصيل تقلبات المناخ وأحداثه المتطرفة التي ستواجه المنطقة مستقباًل، إذ يتمحور هذا 

الخطاب حول أرقام 1.5 أو 2 أو 3.5 درجة مئوية التي سترتفع بها الحرارة المتوسطة فوق مستويات 
ما قبل عصر التصنيع. وحسب ما يذكره أول تقييم شامل آلثار تغير المناخ في المنطقة العربية، فإن 
 هو التغير في أحداث الطقس المتطرفة، إذ من شأنها التسبب في آثار وخيمة على صحة 

ً
األهم أحيانا

 ESCWA et( اإلنسان، والبنية التحتية العمرانية، والبيئة الطبيعية، وقطاع النقل، واالقتصاد برمته
al., 2017(. كذلك يتأكد هذا االستنتاج في دراسة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حول 

.)IPCC, 2022( اآلثار والتكيف وهشاشة األوضاع ضمن تقرير التقييم السادس الذي أصدرته

يبّين الشكل )1( المنطقة الجغرافية التي يغطيها هذا التقرير. وهي تشمل األردن وإسرائيل واإلمارات 
العربية المتحدة وإيران والبحرين وتونس والجزائر والمملكة العربية السعودية وسوريا والعراق 

وُعمان  واألراضي الفلسطينية المحتلة وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب واليمن، حيث 
 لتعريف الخارجية 

ً
تتوافق هذه الرقعة الجغرافية مع إقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا وفقا

األميركية )وزارة خارجية الواليات المتحدة األميركية، 2021(، وليس مع المنطقة األوسع التي 
حددتها جامعة الدول العربية.

الشكل 1 - منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي يغطيها هلا التقرير

، كما تتسم منذ سنوات عديدة بأن كميات المياه 
ً
تعّد هذه المنطقة أشد مناطق العالم الرئيسية جفافا

التي تستهلكها المنطقة تفوق معدالت التجديد الطبيعي لمخزون المياه، حيث يحصل السكان على 
الكميات اإلضافية المستهلكة مثاًل من خالل اإلفراط في استخراج المياه الجوفية، أو عن طريق 

 لتصنيف اإلجهاد المائي األساسي الذي نشره معهد الموارد 
ً
زيادة إمدادات مياه البحر المحالة. ووفقا

العالمية، والذي يستند إلى »نسبة إجمالي سحب المياه إلى إمدادات المياه المتجددة المتاحة«، تعاني 
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جميع البلدان التسعة عشر في المنطقة من اإلجهاد المائي األساسي، وذلك بتصنيف »شديد االرتفاع« 
)12 بلدًا( أو تصنيف »مرتفع« )7 بلدان( )معهد الموارد العالمية، 2021(.]]] ومع الزيادات المتوقعة 

في عدد السكان وبقاء اتجاهات استخراج المياه على حالها دون تغيير، فإن أوضاع المياه سوف 
تتعرض إلجهاد شديد في معظم أرجاء المنطقة بحلول عام 2040 )معهد الموارد العالمية 2021(، 

وهي أوضاع تتهدد قطاع الزراعة، الذي يشمل مصائد األسماك والغابات ويوفر 11% من فرص 
العمل ويدعم مستويات األمن الغذائي المنخفضة أصاًل في المنطقة ويسهم في التجارة اإلقليمية، ومن 

 أن يكون لموجات الحر آثار خطيرة على صحة اإلنسان والحيوان.
ً
المرجح أيضا

يضاف إلى ما تقدم أن البيئة العمرانية، التي تشمل المباني والطرق، ومرافق المياه والكهرباء ومعالجة 
 لتهديدات 

ً
النفايات، والبنية التحتية الصناعية، التي باتت تتنامى بسرعة في المنطقة، معرضة أيضا

تغير المناخ. ومن معالم ذلك أن الفيضانات، التي صارت اليوم من المخاطر البيئية التي تقع بشكل 
متكرر في المنطقة، ستواصل التسبب في سقوط الضحايا وإتالف البنية التحتية وتفاقم انتشار 

األمراض. كذلك فإن التأثير على األنهار والمياه الجوفية، المعرضة أصاًل الستغالل مفرط، له عواقبه 
على معدالت الهجرة من الريف إلى الحضر ومستويات األمن الغذائي. ومن ناحية أخرى، تشهد 

بعض أجزاء المنطقة، مثل شبه الجزيرة العربية، زيادة في العواصف الغبارية والمدارية وارتفاع 
مستوى سطح البحر، مما يهدد البنية التحتية الحيوية، ومنها شبكات الكهرباء والمياه، وبالتالي يهدد 

االقتصادات الوطنية.

تواجه كل دولة من دول المنطقة أوضاع االقتصاد السياسي الخاصة بها فيما يتعلق بقابلية التأثر 
ومستويات المنعة أمام تغيرات المناخ. فموازين القوة والشراكات في كل دولة ترتسم في ضوء عوامل 
عدة، منها عالقاتها التاريخية مع القوى الكبرى كأوروبا والواليات المتحدة، وديناميات مرحلة ما بعد 

 مع الدول اآلسيوية وروسيا. 
ً
االستعمار والنزاعات واالحتالل، إضافة إلى العالقات المتطورة حديثا

كذلك فإن الفرص المتوفرة ومحدداتها تتوقف على كل خاصية من خصائص الدولة المعنية، مثل نسق 
الحكم، والذي ينحو في أغلبه إلى المركزية وعالقات المحسوبية، والتزايد المستمر في فئة السكان 
الشباب المتعلمين، والنسيج المجتمعي المتسم بالتالحم الوثيق واالرتكاز على الروابط العائلية، مع 

اعتماد االقتصاد على نوع من أنواع الريــــع، كالنفط والغاز، واألمن والمعونات.]]] وهذه البلدان ال تواجه 
 مخاطر المرحلة االنتقالية المترتبة 

ً
المخاطر الفيزيائية الناجمة عن تغير المناخ فحسب، بل تواجه أيضا

على تحول العالم إلى أنظمة الطاقة الخالية من الكربون )فرقة العمل المعنية باإلفصاحات المالية 
المتعلقة بالمناخ، 2017(. وفي حين أن تقريرنا هذا يتناول المخاطر االنتقالية بشكل محدود ضمن 

سياق أوسع يشمل المخاطر المتراكبة وقضايا األمن الغذائي، يمكن القول إن المخاطر االنتقالية تضع 
البلدان األكثر اعتمادًا على موارد الطاقة أمام تهديدات أمنية أكبر وأقرب أجاًل من المخاطر الفيزيائية 

المترتبة على تغير المناخ.

منطقة عميقة اإلشكاليات  2-1
تتأثر التحديات البيئية والمناخية بعدد من العوامل األخرى التي تلقي بظاللها على المشهد، مثل دمار 

الحروب واألزمات اإلنسانية الناجمة عن النزاع العسكري في سوريا والعراق وليبيا واليمن وغزة خالل 
العقد الماضي، وتدهور أوضاع االحتالل في المناطق الفلسطينية، وتفتت منظومة الحكم والفشل 

 
ً
االقتصادي في لبنان، والتوترات الدبلوماسية بين دول الخليج. يضاف إلى ذلك أن النزاعات تؤثر سلبا

على البيئة لتسببها في تدمير مرافق إمداد المياه والمباني السكنية والتعليمية، وكذلك تلويث التربة 
والمياه والهواء من جراء المتفجرات ومصافي النفط االرتجالية، مما يزيد العرضة للتضرر بشكل 

عام من مختلف العواقب الصحية والتغيرات المناخية. ويستدل على ذلك، مثاًل، من أعداد ضحايا 
الفيضانات في اليمن، واتساع رقعة األراضي المسمومة التي لم تعد صالحة لزراعة الغذاء في شمال 

.)Zwijnenberg et al. 2021( سوريا

األراضي الفلسطينية المحتلة مدرجة ضمن إسرائيل في هذا الترتيب، ولكننا قمنا بإحصائها بشكل منفصل ضمن 12 دولة تتسم باإلجهاد   1
المائي الشديد.

 في االقتصاد بالنسبة لمصر واليمن على وجه الخصوص.
ً
تؤدي تحويالت المغتربين دورًا مهما  2
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قّدرت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أن المنطقة في عام 2020 صارت تضم 
10.3 مليون نازح و2.7 مليون الجئ، و682,000 شخص من عديمي الجنسية وطالبي اللجوء، حيث 

يواجه معظمهم تحديات العثور على المأوى اآلمن، وتقلص الموارد المتاحة، وصعوبة توليد الدخل 
)المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، 2020أ(. باإلضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 

5 مليون الجئ فلسطيني مسجل لدى وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
)األونروا(، يعيش حوالي 1.5 مليون منهم في مخيمات أصبحت بمثابة كتل من بنايات متعددة 

الطوابق وأزقة ضيقة فائقة االكتظاظ، يوسمها ارتفاع كثافة الفقر وفرط االزدحام الشديد )األونروا، 
بدون تاريــــخ(.

وفي حين أن مستويات الدخل تتباين كثيرًا من بلد إلى آخر، وجد تقرير صدر عام 2020 أن معدالت 
 لتقرير عن مساواة الدخل 

ً
المساواة بين سكان الشرق األوسط وشمال أفريقيا هي األدنى في العالم. ووفقا

)Moshrif, 2020(، فإن نسبة 56% من الدخل الوطني سنة 2019 كانت من نصيب شريحة العشرة 
بالمائة العليا من السكان، بينما شريحة الخمسين بالمائة الدنيا منهم لم تتجاوز حصتهم 12% من 

إجمالي الدخل الوطني. ورغم صعوبة الحصول على البيانات ذات الصلة، من المرجح أن انعدام المساواة 
في المنطقة سوف يتفاقم في أشد البلدان تضررًا من النزاع والقمع والخسائر االقتصادية الناجمة عن 

كوفيد-19. وفي عدد من البلدان المتأثرة باالضطرابات و/أو تردي ظروف الحوكمة، يؤدي تنامي السوق 
السوداء وتدهور الخدمات العامة إلى توسيع الفوارق الطبقية. وهذه االتجاهات مجتمعة تؤدي إلى 

تفاقم هشاشة فئات النساء واألطفال على وجه الخصوص، ومن ذلك على سبيل المثال أنه تم تسجيل 
طفرة في حاالت العنف األسري بحق النساء والفتيات خالل فترات اإلغالق إبان جائحة كوفيد-19 في 
كل من لبنان واألردن )PLAN, 2020(. وفي الوقت نفسه، أدت ظروف الصراع وهشاشة مصادر الرزق 
 Kirollos et( وزيادة الهجرة إلى تفاقم ظواهر عمالة األطفال والزواج المبكر واالتجار بالنساء والفتيات
al., 2018(، وباتت آثار تغير المناخ والتدهور البيئي تسهم بالفعل في تردي أوضاع المساواة والتمييز 

.)Hassan et al., 2021; Luthen et al, 2021(

 
ً
 لقدرة المجتمع على التأهب للمخاطر واالستجابة لها، ووفقا

ً
ستتفاوت شدة آثار تغير المناخ وفقا

كذلك لقابلية البنية االقتصادية واالجتماعية للتأثر في كل بلد )يتناول القسم الرابع من التقرير قابلية 
التأثر بمزيد من التفصيل(. كذلك فإن العوامل المناخية يمكن أن تتفاعل مع مشاعر اإلحباط على 

المستوى المحلي مما قد يعطيها دورًا في تحريك النزاعات، وهو ما سنناقشه في القسم الخامس من 
التقرير.

تنامي االهتمام بالتهديدات البيئية  3-1
يوضح القسم الثالث من التقرير أن آثار التدهور البيئي وتغير المناخ لها اليوم بالفعل أثر عميق على 

مستويات الرفاه االجتماعي واالقتصادي. وقد كانت التحديات الناشئة عن شح المياه وتلوثها، وانقطاع 
الكهرباء أثناء موجات الحر، وارتفاع تكلفة الغذاء، من المحركات األساسية للكثير من موجات 

International Centre for Not-( االحتجاج الشعبي التي شهدتها المنطقة في السنوات األخيرة
for-profit Law, 2021(. وعلى الصعيد اإلقليمي، تنخرط الدول العربية في نقاش متزايد حول 

محور الترابط بين األمن المناخي وأهداف التنمية المستدامة.]]]

 )NDCs( أو المساهمات 
ً
قدمت جميع بلدان المنطقة باستثناء ليبيا تقارير المساهمات المحددة وطنيا

 )UNFCCC( إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )INDCs( 
ً
المعتزمة المحددة وطنيا

منذ عام 2015، وهي تقارير تتناول مسألة التكيف مع تغيرات المناخ. وقد صادقت جميع البلدان 
المعنية على اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، وذلك باستثناء إيران وليبيا واليمن التي ال تزال في عداد 

أربعة بلدان على مستوى العالم لم تصادق بعد على االتفاقية.]]] وكثيرًا ما اقتصر تفاعل العديد من 

كانت المنعة في مواجهة تغير المناخ محور االهتمام في المنتدى العربي للتنمية المستدامة لسنة 2021، إلى جانب مسألة التعافي   3
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/ :االقتصادي من آثار جائحة الكوفيد-19. ُانظر على سبيل المثال
presscenter/articles/2021/sdgs-climate-security-nexus-in-the-arab-states---a-special-sessi.html، اضيأو

ً
 https://

afsd-2021.unescwa.org/sdgs/pdf/background-notes/21-00244_%20AFSD-2021- 
.Background-Note-On-Sdg-13-En.pdf

في وقت كتابة هذا التقرير، كانت ليبيا قد وقعت على اتفاقية باريس )2021( وقرر برلمانها المصادقة عليها، بينما قالت الحكومة اإليرانية   4
إنها ستتخذ هذا اإلجراء إذا ما رفعت عنها العقوبات.
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بلدان المنطقة مع عملية اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ على وزارات البيئة أو النفط، 
 بأن هذا الوضع صار يتغير اآلن مع تنامي الوعي بالصلة بين تغير المناخ وجميع جوانب االقتصاد 

ً
علما

واألمن. ومن أمثلة ذلك أن المرشد األعلى في إيران أصدر سنة 2015 رسالة بشأن التهديدات البيئية 
التي تتعرض لها بالده، مشيرًا إلى ضرورة »إدارة تهديدات تغير المناخ والبيئة، مثل ظواهر التصحر، 

وخاصة التلوث بالغبار ]و[الجفاف«، كما تحدث رئيس الوزراء اإلسرائيلي في عام 2021عن تغير 
المناخ باعتباره »أولوية لألمن الوطني«.

منذ أن استضافت قطر الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 
تغير المناخ )COP18( سنة 2012، حدث تغير واضح في مواقف بعض حكومات الدول الرئيسية 

المصدرة للنفط من حيث إقرارها بضعف نموذجها االقتصادي وضرورة اغتنام الفرص لالستثمار في 
البنية التحتية من أجل مستقبل أكثر استدامة. إال أن الطموحات عادة ما تتجاوز وتيرة اإلصالحات 

السياسية واالقتصادية، وال تزال الشكوك تحوم حول مشاريــــع التباهي )البرستيج( البارزة التي تقودها 
الدولة، والتي يتم الترويــــج لبعضها على أنها مشاريــــع مستدامة بينما هي في الواقع إما أمثلة منعزلة 

على االستدامة أو تتالشى مكاسبها بسبب مشاريــــع أخرى منافسة وغير مستدامة.]]] ومع ذلك، ال يمكن 
إنكار تنامي الخبرات وتزايد االهتمام بقضايا االستدامة والمنعة في المنطقة، خاصة بين الشباب. فمثاًل، 

اعتمدت كل دول مجلس التعاون الخليجي »رؤى« وطنية شاملة، تغطي الفترة حتى عام 2030 أو 
2035 أو 2040، وتركز على التنويــــع االقتصادي، وتشمل أهداف االستدامة في مجاالت استخدام 
الموارد والطاقة المتجددة واإلصالحات االقتصادية. يضاف إلى ذلك أن نظم ولوائح كفاءة الطاقة 
والمياه، وإصالحات أسعار الوقود والمياه، التي جرت في السنوات القليلة الماضية، باتت شاهدًا 

 Lahn,( على االلتزام الرسمي بتوسيع ممارسات الحفاظ على الموارد وإرساء أسس النمو األخضر
.)Clean Energy Business Council, 20212016؛

ومع تزايد التحديات البيئية المحلية والتعامل الدولي مع أهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ، 
 في حركات الدفاع عن البيئة وزيادة كبيرة في الضغوط التي يمارسها 

ً
شهد العقد الماضي نموًا سريعا

الخبراء واإلعالم على الحكومات لكي تتخذ الخطوات المطلوبة. على سبيل المثال، أدت الظواهر 
المناخية الكارثية التي ضربت السواحل الُعمانية والسعودية إلى تحفيز الحركات البيئية الشعبية 

وتعزيز مطلب إجراء البحوث الالزمة لدعم استراتيجيات أوسع تهدف إلى الحد من مخاطر الكوارث. 
وتعّد شبكات القدرات المحلية واإلقليمية التي يمكن عبرها للمجتمع المدني تقديم مساهمته عنصرًا 

 لتعزيز المنعة في وجه تغير المناخ، ولكن طاقات هذه الشبكات ال تزال محّجمة. وقد شملت 
ً
ضروريا

االستجابة األمنية للقالقل، وغيرها من التهديدات المتصورة، في أعقاب حرب العراق عام 2003 
والربيع العربي عام 2011 قيام الدولة بسّن قوانين جديدة تضيق على الحريات، وتشديد الرقابة على 

المجال العامة والمراقبة السيبرانية، وهي تدابير تميل إلى تقليص الحيز المتاح للمجتمع المدني المحلي 
 Knoope, ؛Brechenmacher, 2017 ؛Battaloglu and Farasin, 2017( والدولي في المنطقة

2018(، مما يضعف إمكانات العمل التعاوني في مجال المنعة والتكيف في مواجهة تغير المناخ. وفي 
حين أن نشاط المجتمع المدني في ميادين البيئة وتغير المناخ له تاريــــخ أطول في إسرائيل، إال أنه واجه 

.)Asseberg, 2017( 2016 قيودًا سياسية متزايدة، وخاصة منذ عام 
ً
أيضا

انخراط االتحاد األوروبي مع المنطقة  4-1
. وأوروبا 

ً
 واقتصاديا

ً
ترتبط أوروبا ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بعالقات متشابكة تاريخيا

ككتلة واحدة كانت تمّثل أكبر شريك تجاري لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بين عامي 
2014 و2017، حين وصل حجم التبادل بينهما إلى ما قيمته 637 مليار دوالر من السلع والخدمات 

)European Council on Foreign Relations, 2019(. وقد انخرط االتحاد األوروبي في سلسلة 
من اتفاقيات الشراكة المتداخلة مع عدد من دول المنطقة في إطار سياسة الجوار األوروبية.]]] 

ُانظر مثاًل )Syal, R. )2021، من مليون شجرة إلى مقبرة األشجار: كيف تبددت خطط الحفاظ على البيئة في دبي، الغارديان، 24 آب/  5
https://www.theguardian.com/environment/2021/aug/24/1m-trees-tree-graveyard-dubai- ،2021 أغسطس

conservation-plans-desertification-real-estate )تم االطالع في 13 أيلول/سبتمبر (2021.
بدأ ذلك من خالل الشراكة األورومتوسطية )EUROMED( التي هدفت إلى إنشاء منطقة تجارة حرة، ثم تواصل من خالل سياسة الجوار   6

 من خالل شراكة االتحاد األوروبي من أجل السالم، التي 
ً
األوروبية واالتحاد من أجل المتوسط، والذي وّسع عضويته. كان هناك انخراط أيضا

تهدف في المقام األول إلى تسوية الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني. 
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واستثمرت العديد من الشركات األوروبية في قطاعات البنية التحتية واألعمال في المنطقة، حيث 
بلغ إجمالي االستثمار األجنبي المباشر لالتحاد األوروبي بين عامي 2014 و2017 حوالي 292 

مليار دوالر )Zarhloule, 2019(. كذلك تقدم أوروبا مساهمة كبيرة في عمليات اإلغاثة اإلنسانية 
والتنمية، ووصلت قيمة ما قدمته مؤسسات االتحاد ودوله للمنطقة )حسب تعريف هذا التقرير( 

2.33 مليار دوالر لإلغاثة اإلنسانية و7.77 مليار دوالر للمساعدات اإلنمائية الرسمية في عام 2019 
وحده )OECD, 2019(. وتزداد أرقام اإلغاثة اإلنسانية هذه عند احتساب األموال المقدمة إلى البلدان 

المستقبلة لالجئين من المنطقة، ومنها تركيا واليونان وإيطاليا. وقد ازدادت الهجرة المنطلقة من 
بلدان المنطقة والعابرة لها إلى أوروبا زيادة كبيرة مع بداية األزمة السورية في عام 2011، وباتت 

أوروبا تستضيف اليوم حوالي ثلث إجمالي المهاجرين من دول المنطقة، بما في ذلك 4.9 مليون الجئ 
.)IOM, 2016( سوري

أصبح االتحاد األوروبي وبنوك التنمية التابعة له مساهمين بارزين في جهود بناء القدرات والمشاريــــع 
المتعلقة بالمنعة أمام تغير المناخ في منطقة البحر المتوسط )بما يشمل البلدان المطلة على ساحل 

البحر المتوسط واألردن( مع التركيز بقوة على أمن الطاقة والمياه. يضاف إلى ذلك عدة شراكات 
للمساعدة الفنية الثنائية والتي تركز على هذه المجاالت بين حكومات االتحاد األوروبي وحكومات 

.)SIDA( والوكالة السويدية للتنمية الدولية )GIZ( المنطقة، وال سيما الوكالة األلمانية للتعاون الدولي

 لبناء السالم والتعاون طويل األجل. وقد حصلت مختلف 
ً
تتيح قضايا تغير المناخ والبيئة فرصا

المبادرات البيئية الرامية إلى بناء السالم على الدعم من مؤسسات أوروبية، منها االتحاد األوروبي 
ومعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السالم ومؤسسة PAX،]]] والحكومات الفنلندية والهولندية 

 دالئل وافية على مدى نجاح هذه الجهود، فإننا نحدد في التقرير 
ً
والسويدية. وفي حين ال تتوفر حاليا

المجاالت التي يمكن لها أن تؤدي دورًا إيجابيا مستقباًل. وقد أعلنت المفوضية األوروبية في عام 
2021 عن استراتيجية متجددة للشراكات في الجوار الجنوبي باسم »األجندة من أجل المتوسط«، 
وهي تتميز بالتزام قوي تجاه التحول األخضر والمنعة المناخية، إلى جانب أولويات التنمية البشرية 

.)European Commission, 2021a( والرقمنة والسالم واألمن والهجرة والتنقل

نبلة حول هلا التقرير  5-1
هذا التقرير، الذي يستند إلى األدبيات المتاحة، وتحليل بيانات آثار المناخ، وخالصة سلسلة من 

 لمختلف اآلثار المناخية 
ً
المقابالت وورش العمل التي أجريناها مع الخبراء اإلقليميين، يضم مسحا

المحتملة على منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على التفاعالت المتبادلة بين هذه 
اآلثار ووقعها على مختلف العوامل االجتماعية والسياسية والبيئية على األرض. وفي حين أن التقرير 

ال يركز بالتساوي على جميع البلدان فإنه يسعى إلى إبراز الديناميكيات واآلثار المتعاقبة، بما يتيح فهم 
تدابير المنعة والتكيف وطريقتها في تخفيف المخاطر والحد من نطاق األضرار التي قد تسفر عنها 

التغيرات المناخية.

ويسعى التقرير إلى اإلجابة عن األسئلة التالية:

ق األوسط وشمال أفريقيا اليوم؟	  كيف يؤثر تغ�ي المناخ عىل منطقة ال�ش

ة 2030-2050 وما 	  ي الف�ت
يائية �ف ف ما يهي توقعات تأث�ي اتجاهات تغ�ي المناخ البيولوجية-الف�ي

بعدها؟

ق األوسط 	  ي بلدان ال�ش
يد قابلية التأثر بهذه المخاطر أو المنعة ضدها �ف ف ي س�ت ما يهي العوامل ال�ت

وشمال أفريقيا؟

ما التبعات المحتملة آلثار تغ�ي المناخ عىل الصحة واالقتصاد ومصادر الرزق والتماسك االجتمايعي 	 
واالستقرار السيايسي الداخىلي واألمن والعالقات الخارجية؟ وكيف يمكن لهذه اآلثار أن تتعاقب 

وتصل إىل أوروبا؟

يعمل معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السالم في مجال النزاعات والحد من انتشار األسلحة منذ عام 1966. ومؤسسة  PAX هي منظمة   7
غير حكومية هولندية تركز على السالم وتنشط في الشرق األوسط منذ تسعينات القرن العشرين.
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كاء الخارجيون، 	  ق األوسط وشمال أفريقيا وال�ش ي يمكن اتخاذها بواسطة بلدان ال�ش ما التداب�ي ال�ت
ي مواجهة هذه اآلثار؟

، لزيادة المنعة والتكيف �ف ي وال سيما االتحاد األورو�ب

يضع التقرير أولويات محددة للمنعة والتكيف في المجاالت المعنية بقضية بتحسين إدارة المياه، والتي 
 بين كل هذه المسائل، تليها أولويات إعادة تأهيل األراضي الطبيعية وتعزيز منعة 

ً
 مشتركا

ً
تمّثل خيطا

البنية التحتية الحضرية. ويجادل التقرير بأن هذه األهداف لن تتحقق دون العمل في السياق السياسي 
واالقتصادي األوسع في اتجاه تعزيز السالم المستدام والحوكمة الرشيدة. ويمكن االستفادة من دراسة 

سيناريوهات المستقبل )التي أوردنا شرحها في الملحق 1، واعتمدنا عليها في القسم 5(، ليس فقط 
 لمعرفة كيف يمكن لجهود تعزيز 

ً
لفهم مدى قابلية تأثر مجتمعات المنطقة بتغير المناخ، ولكن أيضا

المنعة والتكيف في حد ذاتها أن تسهم في تعزيز سيناريو يحقق متطلبات التمكين.

وفيما يتعلق بإجراءات االتحاد األوروبي، يحدد التقرير ستة مجاالت واسعة ينبغي أن يسترشد بها 
نهج االتحاد األوروبي في التعامل مع المنعة والتكيف في المنطقة، وهي: مواءمة السياسات الواردة 
في األجندة من أجل المتوسط؛ ونشر الخبرة في مجاالت نمذجة المخاطر وتوقعها؛ وإعادة التأهيل 

بعد انتهاء النزاعات ودعم إعادة اإلعمار المستدام؛ ونهج المنعة الحضرية؛ وتعزيز المساءلة من خالل 
التمويل؛ وتمكين الجهات الفاعلة المحلية عبر عملية تصميم المشاريــــع وتنفيذها.

المنهجية  6-1
يستخدم هذا التقرير مقاربة تقوم على أساليب متنوعة، حيث يجمع بين استعراض األدبيات النوعية، 

والتحليالت]]] وتصوير توقعات األثر المناخي الناتجة عن مشروع ISIMIP ]9[، والمقابالت شبه 
المنظمة، وتمرين تشاركي لتخطيط السيناريوهات مع خبراء إقليميين. وقد اشتملت البحوث المكتبية 

على األوراق البحثية األكاديمية، واألدبيات غير الرسمية، والتقارير التقنية، وموجز سياسات تم 
إعداده تحضيرًا للمقابالت مع الخبراء وأصحاب المصلحة. وأجرى شركاء المشروع، وهم باحثون من 
تشاتام هاوس ومعهد غرب آسيا وشمال أفريقيا )WANA( والمركز األوروبي إلدارة سياسات التنمية 
)ECDPM(، ما مجموعه 28 مقابلة مع الخبراء اإلقليميين، حيث نفذ المركز األوروبي عشر مقابالت 

)بالفرنسية(، وأجرى خبراء تشاتام هاوس عشر أخرى )باإلنجليزية(، بينما تولى المعهد إجراء سبع 
مقابالت )باللغتين العربية واإلنجليزية(، وأجريت مقابلة مشتركة واحدة عن بعد باستخدام تطبيق 
زوم )باإلنجليزية(. وقد تمت االستعانة بعشر من هذه المقابالت في إعداد الرسومات البيانية التي 

توضح تعاقب التأثيرات، وذلك إلبراز مخاطر محددة على المستوى دون اإلقليمي. وقد تعاون الشركاء 
 لتنظيم ورشة عمل من جزئين عبر اإلنترنت باستخدام نسق مناقشات الطاولة المستديرة على 

ً
معا

فترتين صباحيتين، تم التركيز فيهما على اختبار آليات تعاقب المخاطر المناخية ووضع سيناريوهات 
للعوامل غير المناخية التي تؤثر على المنطقة )ُانظر القسم الخامس لالطالع على شرح هذه 

السيناريوهات وتعاقب المخاطر(، إضافة إلى فترتين صباحيتين لبحث تدابير المنعة والتكيف. كذلك 
استخدمنا استبيانات Miro وMentimeter اآلنية لجمع مداخالت المشاركين أثناء ورش العمل. وتم 
انتقاء المشاركين بعناية من أجل االشتمال على مختلف الخلفيات المهنية المتنوعة )مثل األكاديميين، 
وصناع السياسات، والناشطين في مجال المناصرة، فضاًل عن الممارسين في قطاعي التنمية واألمن(.

وقد أسفر هذا العمل عن وضع ثالثة سيناريوهات للمنطقة من المتصور أن تغطي الفترة من 2025 
إلى 2035 ثم تتطور بعد ذلك، وهي سيناريوهات ال تشمل كل العوامل، إنما تهدف إلى تقديم 
رؤية متعمقة لمختلف االحتماالت المستقبلية المعقولة لكي يستفاد منها في وضع السياسات 

واستراتيجيات التكيف.

ويركز التقرير على آثار تغير المناخ المتوقعة والمحتملة على المجتمعات في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، وينصب التركيز بشكل خاص على كيفية تحول المخاطر الفيزيائية إلى مخاطر 

اجتماعية وسياسية واقتصادية وأمنية، داخل الدول وعبر حدودها، وال يتطرق التقرير إلى مساهمة 
بلدان المنطقة )الفعلية والمحتملة( في تغير المناخ العالمي وتدابير التخفيف من حدته. وبسبب 

من خالل الخرائط والرسومات البيانية واإلحصاءات الوصفية التي يضم التقرير أجزاًء منها .  8
إن مشروع المقارنة البينية لنموذج التأثير المشترك بين القطاعات )ISIMIP( يوفر إطارًا لوضع توقعات متسقة حول آثار تغير المناخ عبر   9

مختلف القطاعات والنطاقات المكانية المتأثرة به. وتقدم هذه الشبكة الدولية من خبراء نمذجة تأثيرات المناخ إسهامها في تكوين صورة شاملة 
.www.isimip.org ،ومتسقة للعالم في ظل مختلف سيناريوهات تغير المناخ
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تفاوت اآلفاق الزمنية التي تعتمد عليها األدبيات المتاحة في ترسيم آثار تغير المناخ على المنطقة، قمنا 
 )ضمن إطار زمني من اليوم إلى عام 2030(، وتلك 

ً
بتقسيم اآلثار المستقبلية إلى اآلثار التي نراها حاليا

التي تمتد من عام 2030 إلى عام 2050، ثم تلك التي تقع بعد عام 2050. ونشير كثيرًا في التقرير إلى 
مسارات التركيز التمثيلية )RCPs( التي وضعتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وهي 
عبارة عن سيناريوهات تستند إلى مسارات االنبعاثات المحتملة. وركزنا بشكل خاص على سيناريو 
الخفض الصارم النبعاثات غازات الدفيئة الذي يرجح أن يبقي ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند 

أقل من درجتين مئويتين )المسار 2.6(، وسيناريو وسيط تنخفض فيه االنبعاثات ببطء )المسار 4.5(، 
وسيناريو االنبعاثات المرتفعة دون تباطؤ )المسار IPCC, 2014( )8.5(.]10[ أما سيناريو المسار 1.9، 

الذي يفترض مسار تخفيف يتوافق مع 1.5 درجة مئوية، فال توفر األدبيات معلومات كافية تتيح 
االستفادة منه نظرًا لحداثة عهده، ومع ذلك يمكننا افتراض أن التأثيرات في ظل هذا السيناريو ستكون 

، مع محدودية 
ً
مماثلة لما هو متوقع بحلول منتصف القرن نظرًا لمستوى االحترار المتجذر حاليا

أحداث الطقس المتطرفة من ذلك التاريــــخ فصاعدًا.

يعّد هذا التقرير محدود النطاق، إذ أنه يركز على المخاطر التي تعتبر األقوى تأثيرًا على أوروبا 
ومصالح االتحاد األوروبي. وتتفاوت شدة مخاطر المناخ وغيرها من مخاطر البيئة بين موقع وآخر 

في المنطقة، كما تتباين آثارها االقتصادية واالجتماعية والسياسية المحتملة إذ أخذنا في االعتبار قدرة 
الدول المعنية على االستجابة لها. وبغرض إعداد هذا التقرير، نظرنا في خواص التعرض البيوفيزيائي 

لتغير المناخ بما يأخذ في الحسبان مواضع التأثر ذات األهمية للمجتمع البشري، والمخاطر على أساس 
قابلية تأثر المناطق والمجتمعات المختلفة استنادًا إلى حساسية المنظومة القائمة تجاه التغيرات 

وقدرتها على التكيف معها. وألن قابلية التأثر مسألة معقدة، ومن الالزم تعريفها قبل التفكير في تدابير 
المنعة والتكيف، قدمنا مناقشة تفصيلية حول الطريقة التي يمكننا من خاللها فهم فكرة القابلية للتأثر 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

 تناول آثار تغير المناخ وتدابير االستجابة لها في أجزاء أخرى من العالم التي من شأنها 
ً
سيتم هنا أيضا

التأثير على منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وخاصة فيما يتعلق بصدمات أسعار المواد الغذائية 
وتغير الطلب على النفط والغاز. وفي هذا الصدد، يعمل العلماء على تطوير فهمنا لـنقاط التحول 
المناخي، أي األحداث عالية التأثير ومنخفضة االحتمالية تقع في مواقع أخرى من العالم ويمكنها 
التسبب في نتائج جذرية هائلة فيما يتعلق بتغير الطقس و/أو فقدان التنوع البيولوجي وتسريــــع 

االحترار العالمي )Lenton et al., 2019(. وفي حين ال يتناول التقرير آثار هذه األحداث تحديدًا، 
يجب مع ذلك أن نأخذها في الحسبان، وخاصة فيما يتعلق باإلنتاج العالمي للغذاء، ألن من شأنها 

تكثيف التغيرات العالمية وبالتالي توسيع انتقال عدواها إلى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عبر 
آليات عدة، مثل التجارة.

https://climatescenarios.org/primer/ :لالطالع على شرح واضح لذلك، ُانظر الوصف التمهيدي لتدابير التخفيف على الصفحة  10
.mitigation
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2- الوضع الراهن: المياه والغلاء 
والطاقة وتغير المناخ يف منطقة 
يقيا الشرق األوسط وشمال أفر

 جديدة 
ً
، ويخلق تغير المناخ ظروفا

ً
 وثيقا

ً
يترابط أمن المياه وأمن الطاقة وأمن الغذاء فيما بينها ترابطا

. وفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تتفاعل هذه العالقة المحورية 
ً
ألوجه األمن الثالثة معا

 
ً
المترابطة بطرق تفاعلية معينة تشكل ركيزة النقاش حول آثار تغير المناخ ومخاطره. وهناك أيضا

سياق أوسع لهذ المحور الترابطي يشمل مجاالت الصحة والرفاهة والتنوع البيولوجي وجودة الهواء. 
 على سبل التفاعل بين آثار تغير المناخ من ناحية، وهذه 

ً
وتدل مؤشرات تغير المناخ المتوفرة حاليا

المجاالت المترابطة من ناحية أخرى، وكيف يسهم كل طرف منها في تشكيل اآلخر.

أهت أونه االعتماد المتبادل بين المياه والغلاء والطاقة  1-2

المياه لرا المحاصيل

تعّد الزراعة المعتمدة على مياه األمطار )الزراعة البعلية( مهمة لحوالي 70% من مساحة األراضي 
المخصصة لزراعة المحاصيل في المنطقة )World Bank Group, 2014(، إال أن األمطار ال تفي 

بحاجة الزراعة البعلية )أي غير المروية( في بقاع كثيرة من المنطقة، حيث تحتاج عادة إلى معدالت 
 
ً
أمطار سنوية تتراوح بين 200 و250 ملم. وحتى عندما يكون المتوسط السنوي لألمطار مرتفعا

بقدر يكفي للزراعة البعلية، يبقى هذا النشاط غير مضمون النتائج نظرًا للتفاوت في معدالت سقوط 
.)FAO, 2020( األمطار من سنة إلى أخرى

 World Bank( أما الزراعة المروية فتمثل أكثر من 50% من إجمالي اإلنتاج الزراعي في المنطقة
Group, 2014( وتستهلك حوالي 85% من المياه المتوفرة )Zafar, 2021(. وتخضع جميع الموارد 

 وال يتوفر فائض من المياه غير المستغلة يمكن االستفادة 
ً
 لالستغالل المفرط حاليا

ً
المائية تقريبا

منه في توسيع اإلنتاج. وتعّد أحواض األنهار، بما فيها النيل واألردن والفرات ودجلة، مغلقة، أي أنها 
ال تضم أي مياه فائضة لم تخصص لالستخدام بعد، وال يزال العديد من مخزونات المياه الجوفية 

يستغل بمعدالت تتجاوز معدالت التجديد الطبيعي )Benzie et al., 2012(. فعلى سبيل المثال، 
قّدرت وزارة المياه والري األردنية أن المياه الجوفية يتم ضخها بمعدل يبلغ ضعف معدل تجديدها 

)Whitman, 2019(. وهذا االستغالل المفرط معناه تقلص قدرة احتياطيات المياه الجوفية على أداء 
وظيفتها التقليدية باعتبارها الهامش االحتياطي الذي يلتجأ إليه عند انخفاض معدالت سقوط األمطار 

.)World Bank Group, 2014( وانكماش تدفق األنهار

 أدى رخص و/أو دعت أسعار الوقود المنتج محلياً، وعدم 
ً ألا تنظيت أو تسعير، إلى  خضوع استهالك المياه عموما

 تشجيع التوسع يف ضخ المياه والرا بطرق غير مستدامة 
يف معظت بلدان المنطقة
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 ألي 
ً
، وعدم خضوع استهالك المياه عموما

ً
وقد أدى رخص و/أو دعم أسعار الوقود المنتج محليا

تنظيم أو تسعير إلى تشجيع التوسع في ضخ المياه والري بطرق تتنافى مع مقتضيات االستدامة في 
معظم بلدان المنطقة. يضاف إلى ذلك أن توافر الديزل الرخيص لتشغيل مضخات اآلبار األنبوبية 

أتاح استغالل أجزاء عميقة من طبقات المياه الجوفية، مما حقق زيادة في إنتاج المحاصيل لكن على 
حساب استنزاف المياه الجوفية. ومن الالفت، على سبيل المثال، أن المملكة العربية السعودية كانت 

سادس أكبر مصّدر للقمح في العالم خالل منتصف تسعينات القرن العشرين، في حين انكمشت موارد 
المياه الجوفية في المملكة بسرعة منذ أوائل الثمانينات حين بدء انتشار أساليب الميكنة الزراعية 

المدعومة بالنفط الرخيص.]]]] كذلك اسُتنفدت المياه الجوفية في اليمن بسرعة على مدى السنوات 
األربعين الماضية بسبب زيادة انتاج القات، وهو نبات مورق يزرع لخصائصه المنشطة ويحتاج 
إلى استهالك المياه بكثافة، وكانت طفرة النفط في بلدان الجوار وزيادة تحويالت العمالة اليمنية 

منها السبب المبدئي في تضخم استهالك القات وانتشار استخدام مضخات الديزل لري محصوله 
.)McCracken, 2012(

باء المياه لتوليد الكهر

يتأثر اإلنتاج الزراعي من جراء استخدام مياه األنهار في إنتاج الكهرباء عن طريق تشييد السدود 
ومحطات الطاقة الكهرومائية. ويتم استخدام مياه األنهار لتوليد الطاقة في العديد من المواقع، مثل 
السد العالي في أسوان )مصر(، وسد الطبقة )سوريا(، وسدي الموصل ودربندخان )العراق(، وسد 

سيماري )إيران(، حيث تؤدي عملية سد األنهار لتشغيل محطات الطاقة الكهرومائية إلى خفض 
تدفق األنهار وزيادة معدالت التبخر )Moran et al., 2018(. ففي إيران، على سبيل المثال، تشير 

التقديرات إلى أنه في عام 2011 كانت السدود إحدى العوامل الرئيسية التي أدت إلى التدهور البيئي 
 Hoominfar( للنظم اإليكولوجية المائية وتبخر حوالي 5 مليارات متر مكعب من المياه المتجددة

and Radel, 2020 citing PurQiyomi et al., 2011(، بينما تشير التقديرات إلى أن العراق 
 Cooke( سيفقد حوالي 8 مليارات متر مكعب من المياه كل عام نتيجة للتبخر من الخزانات والسدود

et al., 2020(. وتتنافس السدود مباشرة مع الزراعة في ميدانين، يتمثل األول في إغراق األراضي 
الزراعية والثاني في ملء الخزانات بالمياه خالل مواسم نمو المحاصيل، كما أن الخزانات الكبيرة تؤدي 

 إلى تبخر المياه في مناطق المنبع. وبما أن األنهار كثيرًا ما تجري عبر الحدود، فإن هذه األنشطة 
ً
أيضا

يمكن أن تتحول إلى قضايا مثيرة للتوتر بين البلدان على النحو الذي نناقشه في القسم 3-3، ومن ذلك 
مثاًل أن ملء سد إليسو في تركيا في عام 2018 أدى إلى اتخاذ الحكومة العراقية القرار بحظر زراعة 

األرز بسبب انخفاض معدالت تدفق النهر. ويشرح مولر وآخرون )Mueller et al., 2021( هذه 
.CASCADES الديناميكيات بالتفصيل فيما يتعلق بنهري دجلة والفرات في تقرير شقيق صادر عن

الطاقة لمياه الشرب

 في عمليات معالجة المياه وتوزيعها، كما تستخدم في بعض المناطق لتحلية مياه 
ً
تستخدم الطاقة أيضا

البحر إلنتاج المياه العذبة. وفي األردن، على سبيل المثال، تمّثل سلطة المياه األردنية حوالي 14% من 
 .)Lahn et al., 2016( إجمالي استهالك الكهرباء، حيث تستخدمها في المقام األول بغرض ضخ المياه

وكلما زاد الطلب على المياه العذبة في الزراعة، زادت الضغوط لتأمين مصادر مياه بديلة لالستخدام 
الحضري.

وتحلية المياه هي الوسيلة األوسع انتشارًا في دول الخليج العربية، مع تزايد أهميتها بالنسبة إليران 
التي تخطط لمشروع ضخم لنقل المياه المحالة من الخليج العربي وخليج ُعمان  إلى الهضبة الوسطى 

والمناطق الشرقية في البالد، وكذلك تتزايد أهمية المياه المحالة بالنسبة إلسرائيل واألردن، حيث 
تعاني موارد نهر األردن ومصادر المياه العذبة األخرى لإلجهاد وتعجز عن تلبية الطلب. وال تستطيع 

دول الخليج تلبية طلب مستوى التعداد السكاني الراهن بدون تحلية المياه. وفي مقابل ذلك تبقى 
عملية تحلية المياه مكلفة من الناحية البيئية: فحرق النفط والغاز لتحلية المياه يساهم في االحترار 

العالمي، كما أن الناتج الثانوي )أي المحلول الملحي المركز( يغير تركيبة البيئة البحرية في جوار 

 
ً
قّدرت دراسة في عام 2004 استنادًا إلى بيانات حكومية أن احتياطيات المياه الجوفية غير المتجددة )تتفاوت تقديرات كمياتها تفاوتا  11

 )Elhadj, 2004( .قد تنفد بين عامي 2026 و2042 إذا تواصل سحبها بالمعدالت التي كانت سائدة آنذاك )
ً
واسعا
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ّدرت حصة تحلية المياه من إجمالي استهالك النفط والغاز في دول مجلس 
ُ
محطات التحلية. وقد ق

التعاون الخليجي سنة 2013 بما يتراوح بين 10% في المملكة العربية السعودية وحوالي 30% في 
قطر واإلمارات العربية المتحدة )Lahn et al., 2013(. وتستثمر هذه البلدان بشكل متزايد في 

محطات التناضح العكسي التي تعمل بالطاقة الشمسية للحد من الطلب على الوقود وزيادة كفاءة 
التشغيل، ومن ذلك مثاًل أن إمارة دبي تهدف إلى تشغيل جميع محطات تحلية المياه باستخدام الطاقة 

الشمسية بحلول عام Hawa, 2020( 2030(. ومع ذلك ال يمكن اعتبار أسلوب تحلية المياه بالطاقة 
 في ظل تضرر 

ً
 لمشكلة الطلب المتزايد على المياه في المنطقة عموما

ً
الشمسية بمفرده حاًل مستداما

البيئة البحرية من جراء تصريف النفايات عالية الملوحة في البحر بينما تقنيات اإلدارة المستدامة 
.)Katal, 2020( للمحلول الملحي ال تزال في مهدها وعادة ما تكون عالية التكلفة

ينه الطاقة من أنل إنتاج الغلاء ونقله وتخز

تحتاج منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، مثلها مثل بقية بلدان العالم، للطاقة ومياه الشرب 
من أجل نقل الغذاء وإعداده وتخزينه، بيد أن ندرة خيارات السكك الحديدية أو الممرات المائية 

في المنطقة يجعلها تعتمد في المقام األول على النقل البري بالطرق، وبالتالي على استهالك وقود 
الديزل. يضاف إلى ذلك أن غاز البترول السائل/البوتان يعّد طريقة الطهي الشائعة في جميع أنحاء 
المنطقة، بينما يحتاج تبريد الطعام إلى الكهرباء، التي تعتمد المنطقة على النفط والغاز في المقام 

 والمواقع المتأثرة 
ً
األول لتوليدها. وفي بعض المناطق، وال سيما مخيمات الالجئين والنازحين داخليا

بالنزاعات، قد يتعرض األمن الغذائي للخطر بسبب االفتقار إلى وسائل التبريد ونقص إمدادات وقود 
الطهي الموثوقة أو ارتفاع تكلفتها، مما يؤدي بالتالي إلى تفاقم الفقر وسوء التغذية.

استخدام إيرادات الوقود لتسديد ثمن الغلاء

تعتمد 12 من أصل 19 دولة نغطيها في هذا التقرير على صادرات النفط والغاز للحصول على النقد 
. كذلك فإن عائدات قطاع النفط والغاز 

ً
األجنبي الالزم لشراء كميات الغذاء التي تستوردها حاليا

 دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، من تأمين مشترياتها من الغذاء، 
ً
نت بعض البلدان، خصوصا

ّ
مك

 ،)Bailey and Willoughby, 2013( ومنح خدمات التأمين لقطاع الزراعة، ودعم الغذاء مباشرة
واالستثمار في األراضي الزراعية بالخارج )نناقش هذا الموضوع في القسم الرابع(. وقد بدأت الجزائر 
 
ً
 للحد من اعتمادها على الواردات، ويرجع ذلك جزئيا

ً
مؤخرًا تقديم حوافز لالستثمار في الزراعة سعيا

إلى الصعوبات التي تواجهها في تسديد ثمن كميات الواردات المتزايدة نظرًا النخفاض عائداتها من 
.)Oirere, 2021( النفط وارتفاع االستهالك في المناطق الحضرية

استيراد المياه االفتراضية

اتبعت كبرى بلدان المنطقة في الفترة من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى تسعينات القرن العشرين 
)مثل مصر وسوريا ودول شبه الجزيرة العربية من الخمسينات، وإيران بعد ثورة 1979(، سياسات 

االكتفاء الذاتي الزراعي بطرق مختلفة، ولجأت في حاالت كثيرة إلى دعم المدخالت الزراعية، وضمان 
األسعار للمزارعين )مع تفاوت الممارسات بين بلد وآخر(. لكنها أغلبها اضطر في نهاية المطاف 

اضطرت إلى استيراد الغذاء بكميات متزايدة بسبب ظروف متنوعة، منها زيادة الدخل الريعي )مثل 
النفط واألمن والمعونات( بالعمالت األجنبية، والدعم الحكومي للغذاء، والنمو السكاني السريــــع، 

والتعديالت الهيكلية التي رافقت سياسات تحرير السوق، وتغير العادات الغذائية، وتعاظم الضغوط 
على الموارد المائية.

وتمثل إيران االستثناء من هذه االتجاهات نظرًا لتعرضها لعقوبات على مدى عقود عدة، حيث 
اضطرت إلى االهتمام باإلنتاج الغذائي الوطني كأولوية ولم تستورد سوى نحو 25% من استهالكها 

الغذائي، ورغم ذلك كان للعقوبات وقعها على األمن الغذائي في البالد وكشفت عن حساسية االنتاج 
إزاء تقلص اإلمدادات، حيث تشير إحدى الدراسات إلى أن إعادة فرض العقوبات األميركية على إيران 

سنة 2018 أدت إلى زيادة متوسط التكلفة السنوية للنظام الغذائي الصحي لعينة األسرة اإليرانية 
 Hejazi and Emamgholipour,( النموذجية بمعدل يفوق الثالثة أضعاف مقارنة بالعام السابق

.)2020
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 للبنك الدولي فإن الواردات تلبي ما يناهز 50% من االستهالك اإلقليمي للقمح والشعير، و%40 
ً
ووفقا

 .)World Bank Group, 2014( من استهالك األرز، وما يقارب 70% من استهالك الذرة في المنطقة
وفي عام 2019 بلغ إجمالي تكلفة الواردات الزراعية )األغذية األولية واألعالف والحيوانات الحية( من 
خارج المنطقة حوالي 81 مليار دوالر في اإلجمالي، منها نسبة 36% مخصصة لشراء الحبوب والسكر 

واألرز، بينما شكلت اللحوم والدواجن ومنتجات األلبان وعلف الحيوان )بما في ذلك فول الصويا( 
حوالي 28% من هذا المبلغ )قاعدة بيانات تشاتام هاوس لتجارة الموارد(.

ويتم استيراد المنتجات الزراعية بشكل رئيسي من االتحاد األوروبي والبرازيل والهند واألرجنتين 
والواليات المتحدة وتركيا وروسيا وأوكرانيا )قاعدة بيانات تشاتام هاوس لتجارة الموارد(. وهذه 

الظاهرة يشار إليها كثيرًا باسم استيراد المياه االفتراضية، نظرًا لكميات المياه المطلوبة إلنتاج هذه 
السلع الغذائية )Allan, 2001(. وإذا كان تحّمل أعباء هذه التكلفة أمرًا يسيرًا على البلدان التي تجني 
عائدات ضخمة بالعملة األجنبية من تصدير الهيدروكربونات، فإنه أقل يسرًا على اللبلدان األخرى، 
 .)Babar and Mirgani, 2014( ومنها مثاًل مصر التي تعّد أكبر دولة مستوردة للحبوب في العالم

 36% من القمح المستورد 
ً
وفي المقابل، تعّد روسيا وأوكرانيا أكبر موردين للقمح، حيث صدرتا معا

إلى المنطقة سنة 2019.

الشكل 2 - منشأ المنتجات الزراعية المصدرة إلى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 2019

.https://resourcetrade.earth ،المصدر: قاعدة بيانات تشاتام هاوس لتجارة الموارد
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�المليون دوالر

يف عام 2019 بلغ إنمالي تكلوة الواردات الزراعية )األغلية 
ج المنطقة حوالي  األولية واألعالف والحيوانات الحية( من خار

81 مليار دوالر
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دالئل تغير المناخ اليوم  2-2
تتوفر اليوم مؤشرات متعددة على أن تغير المناخ قد بدأ بالفعل في المنطقة. ويتضح من الظواهر 

 أن هناك تغيرات بسيطة، لكن مهمة ومتنامية، من حيث زيادة درجة الحرارة 
ً
الملحوظة حاليا

المتوسطة وانخفاض معدالت األمطار مقارنة بالقرن الماضي، مع مالحظة تأثير أقوى لهذه االتجاهات 
خالل السنوات الثالثين الماضية.

ن عايمي 1901 و2013 ي بالد الشام ومرص وإيران ب�ي
ات الملحوظة �ن اإلطار 1: التغ�ي

 )German Climate Service Centre, 2015a and b( ي للخدمات المناخية
وقد سجل المركز األلما�ف

ف عايمي 1901 و2013  ة ما ب�ي ي الف�ت
ي درجة الحرارة قدرها +0.11 درجة مئوية خالل كل عقد �ف

زيادة �ف
ي 

ي الفلسطينية المحتلة وسوريا وإرسائيل( و+0.07 درجة مئوية �ف
ي بالد الشام )األردن ولبنان واألرا�ف

�ف
ي عام 2015. كذلك لوحظت زيادة أك�ب )+0.4 درجة 

مرص، وذلك استنادًا إىل استعراض األدبيات المتاحة �ف
ي 

ف الماضية )Rechic, 2015(. و�ف ( خالل السنوات الثالث�ي مئوية و+0.53 درجة مئوية لكل عقد عىل التواىلي
ف  إيران، ارتفع متوسط درجة الحرارة السنوي بنحو 0.3 درجة مئوية لكل عقد عىل مدى السنوات الخمس�ي

.)Rahimi et al., 2019( قية من البالد ي األجزاء ال�ش
الماضية، خاصة �ف

ي كميات األمطار )-4%/30 سنة 
ل انخفاض صغ�ي ولكنه مهم �ف  المذكورة، ُسجِّ

ً
ة الـ112 عاما وخالل ف�ت

ف الماضية  لبالد الشام، و-6%/30 سنة لمرص(، مع مالحظة تأث�ي أقوى مرة أخرى عىل مدى السنوات الثالث�ي
(. ورافق ذلك انخفاض كميات المياه  )-11%/30 سنة و-22%/30 سنة لبالد الشام ومرص عىل التواىلي

العذبة المتاحة منذ عام 1970 بنسبة 12% للمنطقة الساحلية لبالد الشام، حيث يعيش 60% من سكان هذا 
اإلقليم.]12[

درنات الحرارة القصوى

: ففي صيف عام 2021 سجلت أجزاء من العراق وإيران 
ً
يبدو أن األيام شديدة الحر تزداد تواترًا حاليا

والكويت وُعمان والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة درجات حرارة أعلى من 50 
 أمام العمالة 

ً
درجة مئوية )Hansen, 2021; Reuters, 2021(. ويمثل مستوى الحرارة هذا تحديا

 Nievola et( اليدوية والحيوانات العاملة في الهواء الطلق، إضافة إلى مشاكل التبخر وصحة النباتات
al., 2017(. وفي الوقت ذاته، مرت مختلف أرجاء بالد الشام بفترات شهدت درجات حرارة قياسية 

.)Salameh et al., 2019( دون الصفر

المناطق الميتة

الحظت دراسة أجريت عام 2020 زيادة في درجات حرارة سطح البحر على طول الجانب الغربي من 
الخليج بمقدار 0.7 درجة مئوية في كل عقد، مما يشير إلى أنها قد تتجاوز مستويات تحمل الشعاب 
المرجانية. وقد ارتفعت حرارة سطح البحر في الخليج إلى حد ظهور تبييض الشعاب المرجانية في 

سبعة مواقع )Hereher, 2020(. وفي الوقت نفسه، يبدو أن المناطق الميتة، التي ال تصلح لحياة 
معظم الكائنات البحرية بسبب نقص األكسجين، تتعمق وتتسع مع تفاقم االحترار، وتحديدًا في 

.)Queste et al., 2018( المنطقة الواقعة بين ُعمان وإيران

تغير فصول السنة

من المهم بالنسبة للزراعة أن العديد من المناطق الريفية شهدت تغيرات واضحة في فصول السنة، 
حيث يتسارع التحول من الشتاء إلى الصيف وتقصر مواسم الزرع، وهي تغيرات من المتوقع أن تؤثر 

.)Choudri et al., 2013( على إنتاج الغذاء في المستقبل

 لمصر. أما في إيران، فقد حدث 
ً
 مقارنا

ً
ال توفر صحيفة وقائع المناخ الصادرة عن مؤسسة جيريكس )GERICS Climate-Fact-Sheet( رقما  12

 )Rahimi et al., 2019(.انخفاض طفيف في معدل سقوط األمطار السنوي بمقدار 7 ملليمترات/عقد
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على سبيل المثال، أشار تقرير تغير المناخ واألراضي لعام 2019 الصادر عن الهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بتغير المناخ إلى أن تغير المناخ يهدد أنظمة الواحات والمناطق الزراعية في شبه 

الجزيرة العربية، وخاصة بسبب االنخفاض الكبير في برودة الشتاء الذي يؤثر على أنواع المزروعات 
المترسخة في هذه المناطق )Mirzabaev et al., 2019(. وقد شهد العقدان الماضيان بالفعل 

 حادًا في إنتاج أشجار الفاكهة في الواحات الجبلية المرتفعة ضمن الجبل األخضر في ُعمان، 
ً
انخفاضا

وكذلك تقلصت وفرة الفواكه والمكسرات في المناطق المعتدلة )حوض البحر المتوسط( بنسبة 
تتراوح بين 86 و100% في سنوات معينة، والسبب المحتمل في ذلك هو أن فصل الشتاء بات أدفأ 
.)Mirzabaev et al., 2019; Al-Kalbani et al., 2014; Al-Kalbani et al., 2016( مما سبق

الجواف والتملح وحرائق الغابات

يصعب تقدير مدى إسهام تغير المناخ في حاالت الجفاف التي تمر بها المنطقة نظرًا ألنها ظاهرة 
طبيعية قائمة منذ أمد بعيد. ومع ذلك، يشير كرامي )Karami, 2019( إلى العالقة النسبية بين تكثيف 

حاالت الجفاف في الشرق األوسط وتكثيف االحترار العالمي. وبينما كانت التربة تعود إلى سابق 
خصوبتها بعد انقضاء فترة الجفاف في الماضي، يبدو أن الجمع بين االرتفاع المتطرف في درجات 
الحرارة وفترات الجفاف الممتدة صار يؤدي إلى "تيبس" األرض في األجل الطويل. وقد أصبحت 

عواقب هذه التغيرات ملحوظة في المجتمعات الزراعية، حيث تشير العديد من الدراسات، مثاًل، إلى 
أن فترات الجفاف المطولة في المنطقة باتت تتضافر مع بناء السدود على األنهار وتحويل مساراتها، 

 Abulibdeh et al.,( واالستغالل غير المستدام للمياه الجوفية الساحلية بما يؤدي إلى زيادة ملوحتها
2021(. وفي أجزاء من ُعمان، على سبيل المثال، صار الغطاء النباتي يتحول إلى اللون البني من جراء 

زيادة ملوحة المياه، مما يفضي إلى هجر األراضي الزراعية.]]]]

اندلعت حرائق غابات استثنائية في عدة أجزاء من بالد الشام وشمال أفريقيا، حيث أفادت التقارير 
 في حرائق الجزائر عام El-Sayed, 2021( 2021( ومن المعتقد أن اندالع 

ً
مثاًل بمصرع 90 شخصا

 إلى طول فترات انقطاع األمطار بالتضافر مع اشتداد الحرارة.
ً
هذه الحرائق يعود جزئيا

ية العواصف الرملية والغبار

من الدالئل األخرى على تغير مناخ المنطقة الزيادة التي تشهدها في وتيرة العواصف واألعاصير 
الغبارية والرملية )IPCC, 2019(. وتنشأ العواصف الغبارية والرملية في المناطق القاحلة وشبه 

 فتبقى عالقة في الهواء ثم تتناقلها 
ً
القاحلة عندما ترفع الرياح ذرات الغبار والرمال الجافة السائبة عاليا

 عدة وأن تؤدي إلى آثارًا ضارة على الصحة، ال سيما إذا 
ً
الرياح. ويمكن لهذه العواصف أن تدوم أياما

اختلطت الرمال والغبار مع ملوثات أخرى محمولة جوًا، كما تترتب عليها أوضاع تشكل خطورة على 
 في أشهر الربيع 

ً
قيادة السيارات وتعرقل العديد من األنشطة االقتصادية. وتهب هذه العواصف أساسا

والصيف على رقعة تمتد من بالد الشام إلى الخليج العربي، حين تبدأ الرياح القوية من سوريا وتمر 
عبر العراق وإيران وشبه الجزيرة العربية، كما تهب خالل فصلي الشتاء والربيع في شمال أفريقيا 

عندما تتجه الرياح شمااًل عبر الصحراء الكبرى باتجاه البحر المتوسط . وفي حين تسهم العواصف 
الرملية والغبارية في نشر العناصر الغذائية الدقيقة المفيدة، فإن زيادة تواترها يثير القلق ألنها تسهم 

 في تلوث الهواء ويمكن أن تنشر األمراض.
ً
أيضا

تعليقات أدلى بها الخبراء اإلقليميين أثناء المقابالت.  13

بة تعود إلى سابق خصوبتها بعد انقضاء فترة  بينما كانت التر
الجواف يف الماضي، يبدو أن الجمع بين االرتواع المتطرف 

يف درنات الحرارة وفترات الجواف الممتدة صار يؤدا إلى 
"تيبّس" األرض يف األنل الطويل
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تعزى زيادة وتيرة العواصف الرملية والغبارية في العراق إلى التغيرات المناخية، وخاصة االنخفاض 
 إلى جانب تغيرات البيئة المحلية التي يتسبب فيها اإلنسان، مثل 

ً
الحاد في معدل سقوط األمطار سنويا

تجفيف األهوار ومحو الغطاء النباتي والعمليات العسكرية )Sissakian et al., 2013(. يضاف إلى 
ذلك أن هذه العواصف تتسبب في تفريــــغ الشحنات الكهروستاتيكية الهوائية التي تتداخل مع األجهزة 

الكهربائية، فتؤدي مثاًل إلى دوائر القصر في المحوالت الكهربائية، وهي ظاهرة أدت بالفعل إلى انقطاع 
واسع للتيار الكهربائي في العراق وإيران.

ية العواصف المدار

يبدو أن األعاصير التي تنشأ في بحر العرب أو خليج البنغال ثم تنتقل عبر شبه الجزيرة العربية صارت 
 Guy,( على مناطق ُعمان واليمن واإلمارات العربية المتحدة وإيران 

ً
تزداد شدة وتواترًا، مما يؤثر أساسا

Miller and Khan, 2019(. ويبّين اإلطار رقم 2 بعض األمثلة على ذلك.

ي ُعمان
اإلطار 2 - مخاطر العواصف المدارية عىل األرواح والبنية التحتية �ن

 ،
ً
ي توقيت هبوب الرياح الموسمية المعتادة تاريخيا

ات �ف ف تغ�ي ي العقدين الماضي�ي
شهدت سلطنة ُعمان  �ف

ي 
ب إعصار هائل )إعصار غونو( بحر ُعمان  والمناطق الساحلية �ف . فمثاًل، �ف ة األعاص�ي ي وت�ي

مع زيادة �ف
ي بحر العرب، حيث صحبه سقوط أمطار 

حزيران/يونيو 2007، وكان اإلعصار األقوى عىل اإلطالق �ف
ي يوم واحد )5 حزيران/يونيو 2007( وبلغ متوسط رسعة الرياح حواىلي 130 كم/ساعة 

بمعدل 900 ملم �ف
 حتفهم نتيجة العاصفة وقّدرت الخسائر االقتصادية 

ً
ي خمسون شخصا

)Al-Awadhi et al., 2018(، ول�ت
ي ُعمان ، وأدت العاصفة 

 �ف
ً
ي مرصع 21 شخصا

ي عام 2010، تسبب إعصار فيت �ف
بنحو 4.2 مليار دوالر. و�ف

 )وزارة النقل واالتصاالت، سلطنة ُعمان ، 2012(، وقد أوقع 
ً
ي عام 2011 إىل مقتل 12 شخصا

المدارية كيال �ف
ي الجسور والطرق ومحطات تحلية المياه وأنابيب الكهرباء والمياه وأسفرا عن 

ة �ف ارًا كب�ي هذان الحدثان أ�ف
ة. خسائر اقتصادية كب�ي

ي بحر العرب )إعصار كيار( إىل ذروته ب�عة 
ين األول/أكتوبر 2019، وصل إعصار هائل آخر �ف ي نهاية ت�ش

�ف
تبلغ حواىلي 250 كلم/ساعة )كان إعصار غونو قد سجل ذروة 270 كلم/ساعة( ولكنه لم يمس الساحل 

ين األوىل/أكتوبر كان كيار رابع عاصفة بقوة اإلعصار يشهدها حوض المحيط  . وبحلول شهر ت�ش ي
الُعما�ف

ي أي سنة سابقة )Guy et al., 2019(. كذلك فإن 
الهندي خالل سنة 2019، وهو أك�ب رقم يسجل �ف

ي تطور يعت�ب حديث 
، وذلك �ف ي

ب الساحل اإليرا�ف ف سنة 2021، باتت ترصف ، ومنها غونو وشاه�ي األعاص�ي
. وقد أشارت الدراسات إىل أن هذا االتجاه يعزى إىل تغ�ي المناخ، ومن المتوقع أن تتفاقم شدته 

ً
العهد نسبيا

.)Murakami et al., 2017( ار العاليمي مع زيادة االح�ت

ينتشر معظم سكان شبه الجزيرة العربية وبنيتها الحضرية على طول الرقعة المنبسطة المطلة على 
الساحل إلى جوار سالسل جبلية خفيضة، لذلك تتزايد عرضتها لألعاصير والفيضانات. ويمكن لذيول 

 إلى استثارة عواصف رملية وغبارية في المناطق الداخلية، ومنها مناطق 
ً
العواصف أن تؤدي أيضا

الداخل في المملكة العربية السعودية.

الويضانات واالنهيارات األرضية

 من أسوأ الفيضانات المسجلة في تاريــــخ المنطقة، مصحوبة بسقوط 
ً
شهد عام 2021 بشكل عام بعضا

عدد كبير من الضحايا بسبب الفيضانات وما أعقبها من انهيارات أرضية في كل من إيران واليمن 
)Floodlist, 2021(. ويبدو أن الفيضانات المدمرة تتزايد باستمرار في المنطقة بالتوازي مع توسع 

العمران الحضري وإزالة الغابات مما يقلص قدرة األرض الطبيعية على تصريف المياه ويقوض من استقرار 
التربة.]1]] يضاف إلى ذلك أن اليمن، البلد األكثر تضررًا في المنطقة من حيث الوفيات الناجمة عن 

 Gulf( وعام 2019 في كل من المغرب )EmTech MENA, 2019( عام 2014 في المملكة العربية السعودية ،
ً

وقعت انهيارات أرضية، مثال  14
.)Motagh et al., 2020( وإيران )Xinhua Net, 2019( واليمن ،)News, 2019



الوضع الراهن: المياه والغلاء والطاقة وتغير المناخ يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 25

الفيضان، ال يتمتع إال بقدر ضئيل من المنعة في وجه الكوارث، نظرًا لما يعانيه من أوضاع النزاع وتعاظم 
االحتياجات اإلنسانية وانخفاض الدخل. وفي عام 2020، اقترنت األمطار الغزيرة والسيول بتداعيات 
 في كارثة إنسانية أسفرت عن فقدان حوالي 300 ألف شخص بيوتهم ومحاصيلهم 

ً
النزاع ليتسببا معا

 مصرعهم في غضون شهرين، إضافة إلى الوفيات األخرى 
ً
وماشيتهم، ولقي ما ال يقل عن 148 شخصا

التي نجمت عن انتشار وباء الكوليرا وحمى الضنك والمالريا نتيجة الفيضانات )UNHCR, 2020b؛ 
.)ACAPS, 2020

كذلك تسببت الفيضانات في األضرار والوفيات في مناطق تتمتع بمستويات ثراء أعلى، منها مثاًل جدة 
في المملكة العربية السعودية )2009 و2011 و2017(، وإسرائيل واألردن عام 2018، وإيران منذ 

عام 2019 فصاعدًا. وقد أدى التوسع األفقي للرقعة الحضرية على طول سواحل بعض دول الخليج 
إلى زيادة عرضتها للفيضان، كما أسهم التشييد العمراني على أراضي األودية )وهي القنوات الرئيسية 
لتدفق المياه إلى البحر( في وقوع سيول خطيرة مفاجئة في مسقط وجدة، مثاًل، مع تفاقم خطورتها 

بسبب أوجه النقص في شبكات الصرف الصحي وأنظمة تصريف مياه العواصف.

 أن تأتي الفيضانات الغزيرة مصحوبة باالنهيارات األرضية، التي قد تؤدي بدورها إلى 
ً
ويمكن أيضا

انهيارات صخرية، خاصة في المناطق التي أزيل عنها الغطاء النباتي. وتسّجل معظم محافظات إيران 
مستويات خطر عالية فيما يتعلق باالنهيارات األرضية، حيث من المرجح أن يؤدي تغير المناخ إلى 

تعديل ميل المنحدرات وزعزعة استقرار الصخور التحتية بسبب تغير معدالت سقوط األمطار و/أو 
درجات الحرارة )ThinkHazard!, 2020(. ويمكن لكل هذه الظواهر أن تجّر تكلفة عالية في األرواح 

 
ً
والمساكن والبنية التحتية األخرى. ومن أمثلة ذلك أن الفيضانات الغزيرة أسفرت عن مقتل 70 شخصا

وأضرت بحياة حوالي 10 ماليين شخص في إيران خالل ربيع عام 2019، بينما دمّر انهيار أرضي واحد 
.)Motagh et al., 2020( 250 منزاًل في منطقة الحدود بين محافظتي كلستان وسمنان

ر( األراضي تتضاعف بسبب الجفاف والفيضانات، وهي مخاطر  يضاف إلى ذلك أن مشكلة هبوط )تغوُّ
يفاقمها الحفر العشوائي آلبار المياه الجوفية، وضعف لوائح البناء وممارسات التشييد الخاطئة. وقد 

حدد مركز أبحاث النقل واإلسكان والتنمية الحضرية اإليراني 18 منطقة ذات كثافة سكانية عالية 
معرضة لظاهرة هبوط التربة، ومنها مدينة طهران )Bakhtiari, 2021(. وتفيد التقارير بأن بعض 

أجزاء طهران يغور بأكثر من 25 سنتيمترًا كل عام.

يرتفع مستوى سطح البحر ببطء ولم يظهر له تأثير ملحوظ بعد، حيث لم تسجل منطقة شرق البحر 
.)Rechid, 2015 using GER-ICS( 1955 منذ عام 

ً
المتوسط سوى ارتفاع بحوالي 1.4 ملم سنويا

التواعل البشرا مع تغير المناخ

يتضح من األمثلة الواردة أعاله أن تأثيرات اإلنسان على البيئة المحلية، مثل مستوى الكثافة السكانية، 
والرعي الجائر والمحاصيل األحادية، والتوسع الحضري، والسدود، واستصالح األراضي، والعمليات 

العسكرية، وتدمير الحواجز الطبيعية، مثل إزالة الغابات ومناطق نمو أشجار القرم )المانغروف(، 
لها وقع على مستوى العرضة لعواقب تغير المناخ وشدة التأثر بها. وفي الوقت نفسه، يمكن إلعادة 

تأهيل النظم اإليكولوجية وتوحيد ممارسات البناء أن تؤدي دورها في المساعدة على تعديل الظروف 
ر الظل وتثّبت التربة وتسهم في 

ّ
المناخية على المستوى المحلي، مثاًل باستخدام األشجار التي توف

إعادة ملء طبقات المياه الجوفية، بينما يمكن تصميم شكل المباني وموادها ومواقعها بحيث تقلل من 
التعرض للحرارة. وسنتناول هذه الجوانب في القسم السادس من التقرير.
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يائية المتوقعة 3- اآلثار البيوفيز
في ضوء االنبعاثات المتراكمة حتى اليوم، يقول علم المناخ إن متوسط درجات الحرارة العالمية 

 لالتجاهات المتضمنة في 
ً
سيواصل ارتفاعه حتى حوالي منتصف عقد األربعينات المقبل وفقا

التوقعات الحالية. ولهذا فإننا نعتبر الفترة من اآلن وحتى حوالي عام 2050 فترة تغيرات متوطدة، 
ذلك رغم أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تشير إلى بعض التفاوت بين السيناريوهات 

الخاصة بالفترة 2040-2050. وعلى هذا األساس يمكننا النظر في اآلثار المترتبة على مسارات 
التركيز التمثيلية التي وضعتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لمنطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا اعتبارًا من عام 2050 وما يليه. وترسم هذه المسارات سيناريوهات بديلة لالنبعاثات، 
نذكر ثالثة منها، هي أفضل حالة )المسار 2.6( حيث نشهد ذروة االنبعاثات في عام 2020؛ والحالة 

الوسيطة )المسار 4.5(، التي تبلغ فيها االنبعاثات ذروتها حوالي عام 2050 ثم تنخفض بسرعة؛ وأسوأ 
الحاالت، حيث تستمر االنبعاثات في النمو )المسار 8.5(.

يمكن افتراض أن اتجاهات التغير الملحوظ في مناخ المنطقة ستتواصل على مدى العقدين المقبلين 
 بأن التدابير المتخذة في المنطقة ستعّدل شدة آثار هذه االتجاهات على المستوى 

ً
على األقل، علما

المحلي. يضاف إلى ذلك أن اإلجراءات العالمية لتخفيف االنبعاثات سيكون لها دور في تقرير المسار 
الذي سيتحول إلى واقع بعد منتصف القرن. وفي ضوء هذه االعتبارات، نقدم في الجدول )1( موجزًا 

لبعض االتجاهات الرئيسية التي حددتها األدبيات المتوفرة.

عند النظر في معلومات هذا القسم ننبه القارئ إلى أن فترات خط األساس المستخدمة في مختلف 
 فيما بينها، وكذلك تتباين اآلفاق الزمنية التي تعتمدها كل دراسة. وبمعنى 

ً
الدراسات تتفاوت أحيانا

آخر فإن البيانات والتوقعات الخاصة بإيران قد ال تكون موثوقة ويمكن االعتماد عليها بنفس الدرجة 
.)Vaghefi et al., 2019( مقارنة بالبيانات والتوقعات الخاصة ببلدان أخرى في المنطقة

يمكن افتراض أن اتجاهات التغير الملحوظ يف مناخ المنطقة 
ً بأن  ستتواصل على مدى العقدين المقبلين على األقل، علما

التدابير المتخلة يف المنطقة ستعدّل شدة آثار هله االتجاهات 
على المستوى المحلي
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الجدول 1 - اآلثار المتوقعة يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا يف إطار عدد مختار من المسارات المناخية 
التمثيلية التي وضعتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

المسارات المناخية 
التمثيلية 

4,5 – الحالة الوسيطة، مع 2,6 – تداب�ي التخفيف الصارمة
ارتفاع االنبعاثات ح�ت عام 
2050 ثم انخفاضها برسعة

8,5 - أسوأ الحاالت، حيث 
ي النمو

تستمر االنبعاثات �ن

متوسط ارتفاع درجة 
الحرارة العالمية بحلول 

ة 2081-2100 مقارنة  الف�ت
بمستويات ما قبل التصنيع

المرجح أن تب�ت زيادة الحرارة أقل 
من 2 درجة مئوية

ارتفاع درجة الحرارة بأك�ث من 2 
ي حدود 

مئوية )أغلب التوقعات �ف
2.5-3 درجة مئوية(

ترتفع الحرارة بمقدار 4 درجات 
ي االرتفاع

مئوية وأك�ث وتستمر �ف

ي الصيف	 بحلول عام 2050 
ار �ف زيادة درجة الحرارة إجمااًل مع تأث�ي أقوى لالح�ت

المزيد من األيام شديدة الحرارة	 

ي مناطق معينة مثل جنوب إيران والعراق وسوريا	 
ات أطول من الحرارة المتطرفة �ف ف�ت

ايد	  ف  مع تقلبه بشكل م�ت
ً
انخفاض معدل سقوط األمطار عموما

، مثل جنوب الجزائر وليبيا ومرص وجنوب شبه الجزيرة العربية	 
ً
ي مناطق تندر فيها حاليا

زيادة سقوط األمطار �ف

ي المغرب، وسواحل البحر المتوسط 	 
ي مناطق معينة مثل جبال األطلس �ف

سقوط أمطار شتوية أقل بكث�ي �ف

ي الفيضانات واالنهيارات 	 
ة حاالت سقوط األمطار الغزيرة وتشتد غزارتها )مع احتمال التسبب �ف ترتفع وت�ي

األرضية(

ي أنحاء إيران والعراق والمملكة العربية 	 
ة العواصف، ومنها العواصف الغبارية والرملية )مثاًل �ف ترتفع وت�ي

) ي السعودية( واألعاص�ي )ساحل الخليج العر�ب

ي إيران(	 
ز �ف ذوبان الثلوج الجبلية قبل مواعيدها المعتادة كل عام )جبال زاغروس وال�بُ

ي المناطق 	 
ارتفاع مستوى سطح البحر وما يرتبط به من عرام العواصف )المد المصاحب للعواصف( �ف

ف 20 و40 سم فوق مستويات عقد  اوح ب�ي ، وارتفاعات محتملة ت�ت ي
الساحلية )مع تباين حسب الموقع الجغرا�ف

ها من أجزاء ساحل  التسعينات(. وأك�ث المناطق عرضة لهذه الظواهر يهي سواحل مرص وقطر وُعمان  وغ�ي

ي ي د�ب
ا المكونة من جزر اصطناعية �ف الخليج الخفيضة، مثل نخلة جم�ي

 من ظروف 	 بحلول عام 2100
ً
أقل من 30 يوما

ي 
الجفاف المعتدل �ف

المتوسط كل عام عىل أقل 
ة 2100-2080 ي الف�ت

تقدير �ف

تتواصل االتجاهات المذكورة 	 
أعاله

ارتفاع مستوى سطح البحر 	 
بمقدار 20 إىل 65 سم فوق 

مستويات تسعينات القرن 
ين  الع�ش

قد تحدث حاالت ارتفاع 	 
ي الحرارة بشكل 

شديد �ف
ي خالل 30% من أيام 

استثنا�ئ
أشهر الصيف

تصبح معظم أنحاء المنطقة 	 
 مما كانت عليه 

ً
أشد جفافا

عام 2050 )مع انخفاض 
بة  سقوط األمطار ورطوبة ال�ت

)
ً
معا

ي جنوب 	 
ارتفاع الرطوبة �ف

غرب شبه الجزيرة العربية، 
ي زيادة 

بما يتسبب �ف
الفيضانات

ارتفاع مستوى سطح البحر 	 
ف 30 سم و1 م�ت بحلول  ما ب�ي

عام 2100 وتعرض بعض 
السواحل لعرام العواصف 

المصاحب الرتفاع مستوى 
البحر 

درجات حرارة قصوى غ�ي 	 
ي 80% من أيام 

مسبوقة �ف
أشهر الصيف، وقد يصل 

عدد أيام موجات الحر 
السنوية إىل أك�ث من 200 يوم 

تصبح معظم أنحاء المنطقة 	 
ي 

 مما كانت عليه �ف
ً
أشد جفافا

 
ً
عام 2050 )وأشد جفافا

بكث�ي من مستويات المسار 
)4.5

تشهد منطقة جنوب غرب 	 
شبه الجزيرة العربية حاالت 
سقوط األمطار بوت�ي وغزارة 

ي 
أعىل، مما يتسبب �ف

فيضانات شديدة

ارتفاع مستوى سطح البحر 	 
من 40 سم 4 إىل 2 م�ت 

بحلول عام 2100 وما يرتبط 
به من عرام العواصف بما 
يؤثر عىل معظم السواحل

المصدر: مست�ت من األدبيات؛ توقعات للمناطق دون اإلقليمية، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغ�ي المناخ، 2021؛ نطاق ارتفاع مستوى 
ف بتقريب األرقام المستقاة من مصادر مختلفة. سطح البحر، مع قيام المؤلف�ي
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لمحة عن المنطقة - 2030 إلى 2050  1-3
سترتفع معدالت الحرارة والجفاف في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على مدار السنوات 

العشرين المقبلة، مع تباين بين المناطق في نسق تساقط األمطار ودرجات الحرارة القصوى.

الشكل 3 - الزيادة يف المتوسط الحسابي لدرنات الحرارة اليومية المتوسطة للمياه قرب السطح )بالدرنات 
المئوية(: الورق بين 1991-2020 و2021-2050 يف إطار توقعات مسارات التركيز التمثيلية الثالثة: 2.6 و6.0 و8.5

.)ISIMIP(  ف  القطاعات ك ب�ي وع المقارنة البينية لنموذج التأث�ي المش�ت المصدر: م�ش

٠٫٠

٠٫٥

١٫٠

١٫٥

المسار ٢٫٦

المسار ٦٫٠

المسار ٨٫٥



اآلثار البيوفيزيائية المتوقعة 29

يادة يف المتوسط الحسابي لدرنات الحرارة اليومية القصوى للمياه قرب السطح )بالدرنات  الشكل 4 - الز
المئوية(: الورق بين 1991-2020 و2021-2050 يف إطار توقعات مسارات التركيز التمثيلية الثالثة: 2.6 و6.0 و8.5

.)ISIMIP(  ف  القطاعات ك ب�ي وع المقارنة البينية لنموذج التأث�ي المش�ت المصدر: م�ش
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وتبين خرائط مشروع ISIMIP )الشكالن 3 و4( أعاله متوسط الزيادة السنوية المتوقعة في درجات 
الحرارة على مدى السنوات الـثالثين المقبلة. وتحقيق اإلبقاء على االنبعاثات ضمن هدف 1.5 درجة 

مئوية، وهو سيناريو لم تتم نمذجته هنا نظرًا لحداثته )المسار 1.9(، من شأنه أن يحد الزيادات بشكل 
أكبر. ومع ذلك، فإن االنبعاثات التراكمية ستؤدي إلى مواصلة االحترار في نفس االتجاه حتى منتصف 

. وسيكون تأثير االحترار أقوى في الصيف منه في الشتاء، وسيزداد عدد األيام شديدة 
ً
القرن تقريبا

.)Driouech et al., 2020( الحرارة

ينحو الرأي العلمي إلى النظرة المحافظة فيما يتعلق بدرجات الحرارة المتطرفة، إذ تذكر دراسة 
)Lelieveld et al., 2014( أنها  خالل أشد األيام حرارة في الماضي القريب كانت حوالي 43 درجة 

مئوية، ويمكن أن تزيد إلى حوالي 46-47 درجة مئوية بحلول منتصف القرن، ذلك بينما تتجاوز 
 في بعض المناطق الداخلية بدول الخليج 

ً
درجات الحرارة القصوى في المنطقة 50 درجة مئوية فعليا

العربي. ومن المرجح أن تشهد بقاع معينة فترات أطول من درجات الحرارة المتطرفة هذه، مثل 
.)Vaghefi et al., 2019( 

ً
الجزء الجنوبي من إيران الذي يعاني بشدة من الجفاف حاليا

وبشكل أكثر تحديدًا بالنسبة لبالد الشام )األردن ولبنان واألراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا 
وإسرائيل(، فإنه من المحتمل أن يكون متوسط درجات الحرارة السنوية أعلى بمقدار 1.2-1.9 درجة 

مئوية بحلول عام 2030، وبمقدار 1.7-2.9 درجة بحلول عام 2050 )...(، مقارنة بخط األساس 
للفترة Rechid, 2015( 2000-1971(. وتنطبق أرقام مماثلة على حالة مصر.

إعداد التوقعات حول معدل سقوط األمطار أصعب من توقعات درجات الحرارة. فالنماذج التحليلية 
 فيما بينها، وبين نموذج وآخر تتباين التوقعات بشكل أوسع من رقعة إلى أخرى بالمنطقة. 

ً
ال تتفق دائما

، مع ارتفاع 
ً
وتشير التوقعات إلى أن إيران ستشهد فترات مطولة من أوضاع الجفاف والمطر معا

وتيرة الفيضانات )Vaghefi et al., 2019(. وبالنسبة للبلدان العربية، يمكن رؤية اتجاهات متناقصة 
)ESCWA et al., 2017، ص89(. وتبّين خرائط مشروع ISIMIP الواردة في الشكل )5( التغيرات 
المحتملة في المتوسط السنوي لسقوط األمطار، ولكنها ال تبّين التفاوتات الموسمية التي قد تفسر 

 شديدًا 
ً
انعدام التغيير في مجمل شمال أفريقيا. ومن المتوقع أن تشهد بعض أجزاء المنطقة انخفاضا

في معدالت سقوط األمطار في فصل الشتاء )ديسمبر-فبراير(، وسيكون هذا التأثير أشد، مثاًل، في 
جبال األطلس في المغرب وشمال الجزائر ومواقع أخرى على امتداد ساحل المتوسط  مما ستشهده 

أماكن أخرى في المنطقة.

 أن تنخفض الثقة في سقوط األمطار من سنة إلى أخرى )أي سيزداد تقلب هذا 
ً
والمرجح أيضا

المؤشر(، ذلك على الرغم من أن األدبيات ال تجزم بارتفاع احتماالت امتداد سنوات الجفاف لفترات 
أطول مما سبق.

 على منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بأكملها، 
ً
وال يسري مشهد انخفاض سقوط األمطار عموما

حيث يحتمل أن تزداد األمطار في األجزاء الجنوبية من المغرب والجزائر وليبيا ومصر وشبه الجزيرة 
 زراعية جديدة إذا استمر الوضع على هذا 

ً
العربية )ESCWA et al., 2017(، بما قد يتيح فرصا

 في إلحاق أضرار بالمجتمعات غير المستعدة لهذه التغيرات، مثل 
ً
المنوال، ولكنه قد يتسبب أيضا

األضرار التي ألحقتها السيول بهذه المناطق خالل السنوات األخيرة.

وفي حين أن سقوط األمطار سيضمحل في معظم أنحاء المنطقة، فإن أحداث سقوط األمطار الغزيرة 
ستقع بتكرار أكبر وستصبح أشد كثافة في حاالت كثيرة، مما سيتسبب في فيضانات أكثر تواترًا وأشد 

تدميرًا، كما يرجح أن تؤدي هذه الفيضانات إلى المزيد من االنهيارات األرضية. كذلك ستزداد وتيرة 
أحداث الطقس المتطرفة األخرى )العواصف، بما في ذلك العواصف الغبارية واألعاصير، وغيرها( 

)Murakami, Vecchi and Underwood, 2017(.]15[ وقد ربطت قيادة المملكة العربية السعودية 
بين إزالة األحراج والغابات وزيادة العواصف الغبارية وأكدت على الفوائد المشتركة التي يمكن جنيها 

من المبادرة الجماعية لزراعة األشجار في البالد )عرب نيوز، 2021(. وكثيرًا ما تؤدي العواصف 
الغبارية إلى تأثيرات عابرة للحدود: فمثاًل يتأثر جنوب غرب إيران بالغبار الذي تحمله الرياح من 

.)Javadian, Behrangi and Sorooshian, 2019( العراق

في حين ال توجد دراسات تختص مباشرة بتوقعات العواصف الغبارية في المنطقة، يمكن االعتماد على النماذج المناخية في صياغة توقعات   15
الرياح بصفتها عامل محرك للعواصف، ولكن معرفة االتجاهات المستقبلية ألنساق الرياح المتوقعة بالمنطقة في ضوء تغير المناخ يحتاج إلى 

.)World Bank Group, 2014 .االعتماد على الدراسات العالمية نظرًا لعدم توفر دراسات إقليمية حول تغير هذه األنساق
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الشكل 5 - المتوسط الحسابي لمعدل تساقط األمطار السنوا )ملليمتر يف السنة(: الورق بين 1991-2020، و2021-
2050 يف إطار توقعات المسارات 2.6 و6.0 و8.5

.)ISIMIP(  ف  القطاعات ك ب�ي وع المقارنة البينية لنموذج التأث�ي المش�ت المصدر: م�ش
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من المؤكد أن مستويات سطح البحر سوف ترتفع، وربما يصل االرتفاع بحلول عام 2050 إلى ما بين 
 World( )6( 0.2 متر و0.25 متر في طنجة وتونس واإلسكندرية ومسقط، كما هو مبّين في الشكل

Bank Group, 2014، ص129(. وهذا المستوى سيهدد الجزر االصطناعية، مثل نخلة الجميرة بدبي 
)Mulhern, 2020(، ومصايد األسماك كتلك الواقعة على ساحل البحر األحمر في مصر، والمناطق 

الساحلية الخفيضة مثل المواقع السياحية في ُعمان . وإذا وصل ارتفاع سطح البحر إلى ما بين 0.2 
و0.5 متر، وهو أمر ممكن خالل الفترة 2030-2050، ستغمر المياه 400 كيلومتر مربــع من األراضي، 

وستكون محافظتي الباطنة ومسقط ... األشد عرضة للضرر في ظل جميع السيناريوهات ]الخاصة 
بارتفاع مستوى سطح البحر[ )World Bank Group, 2014; Al-Awadhi et al., 2016(. ومع 

ذلك، فإن اإلمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين تواجه أعلى تأثير من حيث نسبة إجمالي السكان 
.)Hereher, 2020( المعرضة للخطر من ارتفاع مستوى سطح البحر

الشكل 6 - توقعات ارتواع مستوى سطح البحر يف طنجة وتونس واإلسكندرية ومسقط

( والمسار 8.5 )4 درجات  : المسار 2.6 )1.5 درجة للعالم، برتقاىلي ف ي السيناريوه�ي
ي الرتفاع مستوى سطح البحر �ف مالحظة: التسلسل الزم�ف

ي مبّينة كخطوط سميكة كاملة، بينما الحد األعىل واألد�ف مبّينان كتظليل. وتمثل الخطوط الرفيعة  للعالم، أحمر(. تقديرات المتوسط الحسا�ب
، بينما يظهر الحد األعىل واألد�ف كخطوط متقطعة. وتمّثل الخطوط السوداء 

ً
ي الرتفاع مستوى سطح البحر عالميا الكاملة الوسط الحسا�ب

ة الزمنية المرجعية ومستوى البحر المرجيعي )صفر(. الرأسية واألفقية الف�ت

، 2014، الشكل 12-4. المصدر: مجموعة البنك الدوىلي

سيؤدي عرام العواصف إلى تفاقم القدرة التدميرية لهذه الظاهرة، متجاوزة ما يستدل عليه من محض 
أرقام االرتفاع اإلجمالي في سطح البحر، كما أن الساحل هو موطن غالبية السكان في العديد من دول 

المنطقة، مما يضاعف خطورة ارتفاع مستوى البحر على البشر والبنية التحتية. فعلى سبيل المثال، 
 )INDC( التي أعلنتها قطر إلى أن 96% من سكانها يعيشون 

ً
تشير المساهمات المزمعة المحددة وطنيا

في المناطق الساحلية )وزارة البيئة، 2015(. وتقول إحدى الدراسات األكاديمية إن: نماذج التحليل 
الرقمي الرتفاعات سطح األرض بّينت أن أكثر من 3100 كم2 من المناطق الساحلية في دول الخليج 

.)Hereher, 2020( العربية يقع عند منسوب متر واحد
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ماذا يمكن أن يحدث بعد عام 2050؟  2-3
سيرتفع متوسط درجات الحرارة وتشتد موجات الحر من حيث الوتيرة والمدة والشدة في ظل جميع 
السيناريوهات مع اقتراب نهاية القرن الحالي )رغم التباين الكبير في البارمترات المستخدمة في وضع 

 ستشهد 
ً
 للبنك الدولي فإن كل أنحاء المنطقة تقريبا

ً
التوقعات( )Driouech et al., 2020(. ووفقا

بحلول نهاية القرن درجات حرارة متطرفة استثنائية للغاية في 30% من أيام الصيف، حتى لو ظل 
االحترار العالمي عند مستوى درجتين مئويتين.

أما في عالم يبلغ فيه االحترار 4 درجات مئوية )المسار 8.5( فسوف يستمر االحترار على مسار شبه 
خطي بعد عام 2040، ليصل بحلول عام 2100 إلى حوالي 7.5 درجة مئوية فوق خط األساس للفترة 
World Bank Group, 2014( 1980-1951، ص121(. وإذا تحققت هذه الظروف يمكننا أن نتوقع 

درجات حرارة متطرفة غير مسبوقة في 80% من أيام الصيف بحلول عام 2100. وتتوقع مصادر 
 أقل ولكنها مصادر تعتمد على فترات الحقة )وبالتالي ذات حرارة أعلى( كخط أساس 

ً
أخرى أرقاما

)فمثاًل، تخلص المبادرة اإلقليمية لتقييم أثر تغّير المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات 
االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية )ريكار( إلى أن االحترار سيصل في المنطقة العربية إلى 

 ESCWA( 3.2-4.8 درجة مئوية قرب نهاية القرن، وذلك باستخدام الفترة 1986-2005 كخط أساس
et al.,2017، ص89((. وفي ظل هذا السيناريو، قد تصل أيام موجات الحر إلى أكثر من 200 يوم 

.)Lelieveld et al., 2014( 8.5 بحلول نهاية القرن بموجب المسار 
ً
سنويا

 Lelieveld et al.,( باستخدام نموذج عالي الدقة للمناخ اإلقليمي، خلصت توقعات ليليفلد وزمالؤه
2014( إلى حدوث زيادة كبيرة في مؤشر طول فترات الحر )WSDI( ]أي موجات الحر[ في العديد 
من عواصم المنطقة )الجدول 4-2( ]للفترة 2071-2099[. ويتراوح متوسط هذا مؤشر خالل فترة 

الرصد ما بين صفر وحوالي أسبوع واحد، ومن المتوقع أن يتجاوز المتوسط أربعة أشهر بالنسبة 
لمعظم عواصم المنطقة إذا بلغ االحترار العالمي 4 درجات مئوية، وصواًل إلى ستة أشهر في كل من 

بيروت والرياض )World Bank Group, 2014، ص124(. وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتطرفة، 
يشير سيناريو المسار 8.5 إلى نشوء ظروف معيشية قاسية بشكل خاص بحلول نهاية القرن، ال سيما 
على طول ساحل البحر المتوسط  في شرق ليبيا ومصر )ESCWA et al., 2017، ص92(، وفي إيران 

.)World Bank Group, 2014( والداخل العربي

وبالنسبة لبعض المواقع في الخليج )أبو ظبي ودبي والدوحة والظهران وبندر عباس(، فإنه من المتوقع 
أن تتجاوز الرطوبة، التي تقاس بـدرجة ترمومتر البصيلة الرطبة]]]]، مستوى 35 درجة مئوية عدة 

 بأن درجة حرارة ترمومتر البصيلة الرطبة البالغة 35 درجة مئوية 
ً
مرات في الفترة 2071-2100، علما

تمّثل المستوى الذي يمكن أن يطيق اإلنسان التعرض له على فترات مطّولة، نظرًا النخفاض فعالية 
 Pal and Eltahir, 2016; US National Ocean and Atmospheric( العرق في تبريد الجسم

.)Administration )NOAA(, 2020

سوف يزداد الجفاف في معظم أرجاء المنطقة بحلول عام 2100 مقارنة بأوضاع عام 2050. ومع 
 في متوسط التساقطات 

ً
نهاية القرن، يبّين كال السيناريوهين ]المسار 4.5 والمسار 8.5[ انخفاضا

 في منطقة جبال 
ً
الشهرية يصل إلى 8-10 ملم في المناطق الساحلية في النطاق العربي، وخصوصا

. )ESCWA et al., 2017(. وبالنسبة لحوض األردن، 
ً
 وأعالي نهري دجلة والفرات شرقا

ً
األطلس غربا

تشير توقعات إحدى المقاالت األكاديمية إلى انخفاض التساقطات بنسبة 30% في السنوات من 2070 

تتأثر درجة ترمومتر البصيلة الرطبة بنسبة الرطوبة في الهواء، مما يقلل تأثير التبريد الذي تحققه قطعة قماش رطبة ملفوفة حول الترمومتر.  16

 إذا وصل االحترار العالمي إلى 4 درنات مئوية، فستكون 
هناك "درنات حرارة قصوى غير مسبوقة" يف 80% من أيام 

الصيف بحلول عام 2100
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إلى 2100 )مقارنة بفترة خط األساس 1981-2010(، في حين أن حاالت الجفاف المتعددة ستزداد 
 )Rajsekhar and Gorelick, 2017(، كما يشير 

ً
 إلى حوالي 25 كل 30 عاما

ً
من حوالي 8 كل 30 عاما

توقع آخر في المقالة نفسها إلى انخفاض بنسبة 28% في رطوبة التربة وبنسبة 58% في تدفق المياه 
السطحية )الجريان السطحي( خالل الفترة نفسها في الحوض )بافتراض سيناريو المسار 8.5(، مما 

يؤدي إلى زيادة الحاجة إلى استخدام مياه الري.

 إلى تكثيف كبير في الحاالت المتطرفة لسقوط 
ً
وفي سيناريو المسار 8.5، تشير التوقعات عموما

األمطار على مدار القرن 21 في األطراف الجنوبية لشبه الجزيرة العربية )اليمن، وإلى حد أقل ُعمان ( 
)Kharin et al., 2013; Sillmann et al., 2013(. ويتسق ذلك مع التوقعات الدقيقة بزيادة 

التساقطات السنوية فوق القرن األفريقي )World Bank Group, 2014، ص125(. كذلك تشير 
إحدى الدراسات األكاديمية إلى زيادة التساقطات في اليمن بنسبة 11% في الفترتين 2030-2020 
و2040-2050 )مقارنة بالفترة Droogers et al., 2012( )2009-2000(. وسيسهم االرتفاع في 

شدة األعاصير والعواصف المدارية بطول سواحل الخليج في هذا التأثير على أساس موسمي.

وستزداد حاالت الجفاف الناجمة عن أوضاع الطقس في معظم أنحاء المنطقة، ال سيما في إطار 
سيناريو المسار 8.5، مع اشتداد هذا التأثير في حوض البحر المتوسط  واألجزاء الغربية والشمالية من 

شبه الجزيرة العربية. وسيزداد عدد أيام الجفاف المتتالية مما يؤدي إلى إطالة موسم الصيف الجاف 
، ولكن أغلب نتائجها 

ً
)ESCWA et al., 2017، ص94(. وبالنسبة إليران، فإن التوقعات أقل جزما

 World Bank( مقارنة ببقية الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
ً
يشير إلى حاالت جفاف أقل تطرفا

.)Group, 2014

وبدون استعادة الغطاء النباتي فإن العواصف الغبارية والرملية ستصبح على األرجح أكثر تواترًا وأشد 
حدة مما كانت عليه في عام 2050. وسيعرض انكماش المساحة المزروعة في منطقة الشرق األوسط 

 World( وشمال أفريقيا التربة للتآكل بفعل الرياح. وال تتوفر حتى اآلن نمذجة إقليمية لهذه الظواهر
.)Bank Group, 2014

يسلط تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )2021( الضوء على 
مدى حساسية ارتفاع مستوى سطح البحر الرتفاع درجات الحرارة، وبالتالي حساسيته لمستوى 
االنبعاثات التي يتم إنتاجها. وتبّين التوقعات على المستوى العالمي أن السيناريو مرتفع االنبعاثات 

)المتفق مع المسار 8.5( يمكن أن يؤدي إلى فارق يتراوح بين 50 سنتيمترًا و1 متر في ارتفاع مستوى 
 للبنك 

ً
سطح البحر بحلول عام 2100 مقارنة بالسيناريو منخفض االنبعاثات )المسار 2.6(.]]]] ووفقا

الدولي )2014(، لن يرتفع مستوى سطح البحر بحلول عام 2100 بمعدل متكافئ في جميع أنحاء 
 كان مستوى مسار 

ً
المنطقة، ومن ذلك مثاًل أن االرتفاع في تونس حينئذ سيكون أقل من مسقط، أيا

التركيز التمثيلي الذي نختاره، مع ارتفاع مستوى البحر في طنجة )على ساحل األطلسي( بمقدار 
 
ً
يقع بين االثنين: »تتراوح التوقعات العالية لمعدالت ارتفاع مستوى سطح البحر من 6.4 ملم سنويا

 )تونس( إلى 
ً
 )طنجة( في عالم 1.5 درجة مئوية، ومن 20 ملم سنويا

ً
)اإلسكندرية( إلى 7.8 ملم سنويا

 )اإلسكندرية( في عالم يصل فيه االحترار إلى 4 درجات مئوية )الجدول 5-4(”.
ً
21.4 ملم سنويا

وتؤكد إحدى الدراسات األكاديمية أن العراق والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة 
وقطر تضم أوسع المناطق الخفيضة على طول الساحل، ومن المفترض أن ارتفاع مستوى سطح 

انظر على سبيل المثال الشكل 9-27 والسؤال الشائع 9-2، الشكل 1، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 2021 .  17

ية والرملية  بدون استعادة الغطاء النباتي فإن العواصف الغبار
ً وأشد حدة مما كانت عليه يف  ستصبح على األرنح أكثر تواترا

عام 2050، وسيؤدا انكماش المساحة المزروعة يف المنطقة 
ياح بة للتآكل بوعل الر يض التر إلى تعر
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البحر بمقدار 1 متر سوف يغمر حوالي 1910 و614 و270 و147 كم2 من هذه البلدان على التوالي. 
وتضيف الدراسة نفسها أن اإلمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين معرضة ألعلى تأثير من ارتفاع 
 Hereher,( مستوى سطح البحر من حيث نسبة السكان المعرضين للخطر من إجمالي تعداد السكان

2020(. ويشير تقرير صدر من أحد مراكز األبحاث إلى أن ارتفاع مترين بحلول عام 2100 سيغمر 
جزءًا كبيرًا من وسط مدينة الدوحة )Lambert and D’Alessandro, 2019(. وفي حين أن هذا 

المشهد يعتبر ضعيف االحتماالت في ضوء االتجاهات الحالية، فإن احتمال حلقة التغذية المرتجعة، 
.)Oppenheimer et al., 2019( التي قد تفاقم االحترار، معناها أن هذا المشهد ال يمكن استبعاده

التأثيرات العابرة للحدود  3-3

ج المنطقة )األنهار العابرة للحدود( إمدادات المياه من خار

ثمة اتفاق واسع بين مختلف النماذج المناخية فيما يتعلق بالتدفقات المستقبلية لنهري دجلة والفرات، 
 في جبال شرق األناضول في تركيا ويتدفقان عبر سوريا والعراق، حيث 

ً
اللذين تقع منابعهما أساسا

من المتوقع انخفاض الجريان السطحي بنسبة تتراوح بين 25% و55% ]بحلول عام 2100[ مع ارتفاع 
درجة الحرارة بمقدار 4 درجات مئوية ]= المسار 8.5[. وسيتقدم موعد موسم ذوبان الثلوج كل 

سنة، مما قد يؤثر على إمكانية زراعة المحاصيل )World Bank Group, 2014، ص116(. وبلدان 
 بالخطوات التي تتخذها تركيا، 

ً
المصب، أي سوريا والعراق، لن تتأثر بهذه االتجاهات فحسب بل أيضا

مثل احتجاز كميات إضافية من المياه ألغراض الري وتوليد الطاقة.

في المقابل، ال يتوفر نفس القدر من االتفاق بين النماذج المناخية الخاصة بحوض النيل، إذ أن 
تأثيرات تغير المناخ المحتملة تتباين بين منطقة وأخرى في الحوض. وال يمكن الجزم اليوم بكميات 
المياه التي سيحملها النيل إلى مصر في المستقبل بالزيادة أو النقصان، فتحليالت النمذجة تدل على 
حدوث انخفاض إجمالي في تساقط األمطار فوق حوض النيل األزرق في إثيوبيا، الذي يمد المجرى 

المائي الرئيسي للنيل بحوالي 60% من المياه، بينما تصل نسبة 14% أخرى من نهر عطبرة الذي 
 في التساقطات في هذه المنطقة بنسبة 

ً
 في شمال غرب إثيوبيا. وتبّين التوقعات انخفاضا

ً
ينبغ أيضا

 زيادة البخر، بما 
ً
 في درجات الحرارة مسببا

ً
تتراوح بين 3% و6% بحلول منتصف القرن، وارتفاعا

في ذلك تبخر المياه من خزان المياه خلف سد النهضة اإلثيوبي الكبير. ومع ذلك فإن مساعي ترجمة 
التغيرات المناخية إلى تغيرات في الجريان السطحي في حوض النيل األزرق لم تتوصل إلى استنتاجات 

قاطعة بل تخلص إلى سيناريوهات محتملة واسعة التباين )ESCWA et al., 2017، ص125(. 
يضاف إلى ذلك أن تأثير تشغيل سد النهضة على إمدادات المياه في مصر سيكون بحجم تأثيرات 

تغير المناخ )Wheeler et al., 2020(. لكن مصر، بعد اكتمال ملء خزان سد النهضة، ستكون في 
وضع أفضل من سوريا والعراق، ذلك ألن غرض السد، أي توليد الكهرباء، يلزم إثيوبيا بالحفاظ على 

 بأن تشغيل السد في األجل الطويل قد يتسبب في تقليص كميات المياه 
ً
التدفق المتواصل للمياه، علما

السطحية ويخفض خصوبة التربة في مناطق المصب في ظل غياب التعاون والتخطيط الدقيق )ُانظر 
اإلطار 13(.

األمن الغلائي

كما أشرنا في القسم 2-2، تعتمد منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا اعتمادًا كبيرًا على الواردات 
الغذائية، وال سيما القمح، الذي يستورد بشكل رئيسي من االتحاد األوروبي )وتحديدا بولندا ورومانيا 
وفرنسا( وروسيا وأوكرانيا والواليات المتحدة وكندا.]]]] وفي ظل هذه الظروف، تكون بلدان المنطقة 
قابلة للتأثر بالتطورات الحادثة في البلدان الموردة للغذاء، والتي قد تؤدي في أشد الحاالت إلى تقييد 

ر  الصادرات الضرورية للحفاظ على اإلمدادات المحلية في هذه البلدان، مثلما فعلت روسيا )المصدِّ

يمّثل االتحاد األوروبي منشأ حوالي 36% من صادرات القمح إلى المنطقة )قاعدة بيانات تشاتام هاوس لتجارة الموارد، 2020( .  18
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الرئيسي للقمح إلى إيران ومصر( في عام 2010 )Welton, 2011( وعام 2014 نتيجة للجفاف، كما 
خفضت إمدادات القمح إلى مصر عام 2010 بمقدار 500 ألف طن، أي ما يعادل 5% من إجمالي 

واردات القمح المصرية )Devitt and El Dahan, 2014(. كذلك تتضح قابلية التأثر بتطورات الوضع 
في بالد التصدير في ضوء حظر تصدير الحبوب من أوكرانيا والعقوبات التي فرضتها أوروبا وأميركا 
الشمالية على روسيا بسبب الصراع الروسي-األوكراني، حيث شهد شهر آذار/مارس 2022 توقعات 

 على ارتفاع أسعار الواردات من بلدان أخرى، 
ً
بأن يؤدي نقص الواردات الروسية واألوكرانية، معطوفا

إلى مصاعب كبيرة في اليمن وسوريا وليبيا ولبنان التي تعاني أصاًل من نقص األمن االقتصادي والغذائي 
.)Human Rights Watch, 2022(

يسلط عدد من المصادر الضوء على المخاطر التي يثيرها تغير المناخ في وجه إمدادات الغذاء العالمية، 
حيث من المتوقع أن تغير المناخ سيقوض األمن الغذائي ... وزيادة درجات الحرارة العالمية بمعدل 

يراوح 4 درجات مئوية أو أكثر فوق مستويات أواخر القرن العشرين، معطوفة على زيادة الطلب على 
الغذاء، ستشكل تهديدًا خطيرًا لألمن الغذائي حول العالم ... )IPCC, 2015(. وبتعبير أقرب إلى النذير 

بنهاية العالم، فإن توقف أو انعكاس اتجاه دوران االنقالب الزولي األطلسي )AMOC( ... سيلحق 
الفوضى والخراب بإنتاج الغذاء على مستوى العالم.... )Lenton et al, 2019(. وفي روسيا، قد يؤدي 

ف العجز بأنه حدث ينخفض فيه اإلنتاج السنوي  تغير المناخ إلى عجز في إنتاج الغذاء، حيث يعرَّ
.)Field et al., 2014( الممكن ألهم المحاصيل بنسبة 50% أو أكثر عن متوسطه الطبيعي

من المرجح في ضوء هذه الديناميكيات أن يؤثر ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بسبب تغير المناخ تأثيرًا 
شديدًا على منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وقد أظهرت آثار جائحة كوفيد-19، إلى جانب 
العقوبات المفروضة على إيران اعتبارًا من عام 2020، واآلثار التضخمية الحادة لألزمة االقتصادية 

في لبنان في عام 2021، سرعة تأثر األمن الغذائي من جراء تقلص مخزون العمالت األجنبية، حيث 
ارتفعت أسعار المواد الغذائية في لبنان بنسبة تصل إلى 400% بين عامي 2020 و2021 في ظل 

ظروف شهدت تزايد االعتماد على الواردات وتقلص الصادرات، وهي أوضاع تفاقمت بسبب فقدان 
الثقة في الحكومة من جانب المواطنين وهروب رؤوس األموال من البالد )Ramadan, 2021(، ذلك 

بينما انكشفت أسوأ اآلثار اإلنسانية في حالة اليمن الذي تعرض آلثار اقتصادية كارثية نتيجة للنزاع 
وانخفاض عائدات تصدير النفط واعتماده العالي على واردات الحبوب والوقود )حوالي 90% من 

.)Salisbury, 2022( 2015 منذ عام )االستهالك المحلي للقمح واألرز
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4- العوامقل المؤثرة على عرضة 
يز المنعة المنطقة للتأثر وقدرات تعز

في حين أن قسوة اآلثار واألحداث المناخية الفعلية ستتفاوت من مكان آلخر في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، فإن وقعها على المجتمع ومنظومة الحياة البشرية سيتوقف على عدة متغيرات 

ستشهد تحوالت متواصلة على مدى العقود القليلة المقبلة. وتتوقف مضاعفات المخاطر المحتملة 
وآثارها في المنطقة )التي نناقشها باستفاضة أكبر في الفصل التالي( على العوامل التي تصوغ قابلية 

التأثر أو المنعة لدى كل فئة من المتضررين، بما يشمل األشخاص واالقتصادات والنظم السياسية على 
حد سواء )ُانظر اإلطار 4(.

كذلك فإن احتمالية وقوع هذه المخاطر تتوقف على تطورات تلك العوامل المحددة لقابلية التأثر 
 المقبلة. ومن هذا المنطلق، يصف هذا 

ً
والمنعة، والتي قد تمر بتحوالت كبيرة خالل الثالثين عاما

 ما أكثر أو أقل قابلية للتأثر بتغير المناخ من موقع آخر. وألننا 
ً
القسم أواًل العوامل التي تجعل موقعا

مهتمون بشكل خاص بفهم المخاطر المركبة، والطريقة التي يمكن من خاللها لعدة ضغوطات أن 
 للعوامل اإلقليمية والدولية التي يمكن 

ً
 وزنا

ً
تتسبب في آثار نظامية عابرة للحدود، فإننا نعطي أيضا

أن تزيد أو تقلل من قابلية التأثر. وقد اخترنا عدة عوامل توصلنا إليها من خالل المقابالت مع الخبراء 
اإلقليميين واستعراض األدبيات المتاحة، وهي تجمع بين الحساسية والقدرة على التكيف، كما هو 

موضح في اإلطار 3.

اإلطار 3 - تعريف قابلية التأثر

يمكن استخدام عدة طرق لقياس قابلية التأثر بتغ�ي المناخ حسب مدى العرضة للخطر وطريقة تأثر الناس 
ي 

ف أن احتماالت وقوع أحداث أو نشوء اتجاهات مناخية قد تكون متطابقة �ف ي ح�ي
من جراء هذه العرضة. �ف

ة. والنموذج الذي يعتمده   لعدد من العوامل المتغ�ي
ً
مواقع متعددة، فإن تأث�ي ذلك عىل السكان سيتفاوت وفقا

ي حول تقييم تغ�ي المناخ، الصادر عن مركز ريكار )ESCWA et al., 2017(، يستند إىل النهج  التقرير العر�ب
الذي تم وضعه ألغراض تقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغ�ي المناخ بهدف تحليل 

: ي االعتبار، يهي
ات �ف مستويات قابلية التأثر، حيث يأخذ النموذج أربعة متغ�ي

ات المناخية الذي من شأنه التأث�ي عىل النظم االجتماعية-اإليكولوجية إما بشكل  ي البارام�ت
العرضة: التغ�ي �ف

. ف مبارسش أو من خالل، مثاًل، تعطيل تدفق السلع أو التمويل أو المعلومات أو األشخاص إىل موقع مع�ي

ر بشكل خاص من تغ�ي  ي تجعل النظم المتأثرة قابلة للترصف يائية والطبيعية ال�ت ف الحساسية: حالة البيئة الف�ي
ي. ، واتساع النطاق الحرصف ف ي ذلك الكثافة السكانية، ومجموعات المهاجرين والالجئ�ي

المناخ، بما �ف

ف عرضة النظام وحساسيته لتغ�ي المناخ. التأث�ي المحتمل: يتحدد من خالل الجمع ب�ي

: المعرفة  القدرة عىل التكيف: قدرة النظام عىل التكيف مع تغ�ي المناخ، ويهي مصنفة عىل النحو التاىلي
، والقدرات المؤسسية، والبنية التحتية، والموارد االقتصادية )بما يشمل الواردات الغذائية( والموارد  والويعي

التكنولوجية، واإلنصاف.

ي الحسبان التأث�ي المحتمل، الذي ينتج عن مستويات العرضة وعوامل 
ويأخذ تقييم القابلية للتأثر �ف

الحساسية، والقدرة عىل التكيف. ومن هذا المنطلق فإنه إذا ارتفع التأث�ي المحتمل وكانت القدرة عىل 
ف أن التأث�ي المحتمل  ي ح�ي

، فإن قابلية التأثر يمكن أن تكون منخفضة إىل متوسطة، �ف
ً
التكيف مرتفعة أيضا

األقل يمكن أن يؤدي إىل قابلية تأثر أعىل إذا كانت القدرة عىل التكيف منخفضة.
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يضاف إلى ما تقدم أن الحساسية لمخاطر المناخ )وغيرها من االتجاهات والصدمات( ليست موزعة 
بالتساوي على مختلف أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، إذ أن البلدان التي تعتمد على 

الزراعة البعلية في المقام األول ستكون أشد حساسية للجفاف فيما يتعلق باإلنتاجية، وسيشتد وقع 
بعض الظواهر في األماكن المتسمة بارتفاع كثافة التنمية الحضرية في مناطق جغرافية مكشوفة، مثل 

سواحل مصر وغزة والمغرب وبلدان الخليج.

ومع ذلك فإن قدرة حكومات المنطقة على التعامل مع التحديات اإلضافية التي يطرحها تغير المناخ 
 من بلد إلى آخر، حيث يمكن تحقيق المطلوب فيما يتعلق 

ً
)أي قدرتها على التكيف( تتفاوت أيضا

بنواتج المساعدات اإلنسانية، والخسائر االقتصادية، وطول مدة االضطرابات، إذا توفر التمويل الالزم، 
وتم نشر التكنولوجيا، وتميزت المؤسسات المحلية والوطنية بالكفاءة واالستعداد. وتعّد سلطنة ُعمان 

 تبدو أقل عرضة ألضرار 
ً
مثااًل على ذلك، حيث إنها تقع على مسار العواصف المدارية ولكنها حاليا

تغير المناخ من جارتها اليمن التي تعاني من النزاعات وتفتت نظام الحكم وتهالك البنية التحتية.

الشكل 7 - تباين بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا يف توافر المياه العلبة المتجددة واالستقرار االنتماعي-
السياسي وقدرات اإلنواق

ين، ويهي أرقام إرشادية تقريبية وال تأخذ  ي تسعينات القرن الع�ش
ي وضعت �ف * هذا المؤرسش مستمد من تقديرات احتياجات الب�ش والزراعة والطاقة والصناعة ال�ت

ي االعتبار زيادة كفاءة التكنولوجيا.
�ف

** بيانات سلطنة ُعمان تخص عام 2019.

ي للفرد.
*** البيانات الخاصة بسوريا )2015( واليمن )2017( يهي تقديرات للناتج المحىلي اإلجماىلي الحقي�ت

ات البنك الدوىلي للتنمية العالمية، 2022؛ كتاب حقائق العالم لوكالة المخابرات المركزية؛ مؤرسش صندوق السالم للدول الهشة لعام 2021؛  المصادر: مؤرسش
منظمة األغذية والزراعة )2022(. قاعدة بيانات AQUASTAT األساسية. منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة. 

يصنف مؤرسش الدول الهشة 179 دولة كل عام بناء عىل ما تواجهه كل دولة من ضغوط مختلفة تؤثر عىل مستوى هشاشتها. ويتم تقسيم الدرجات لكل بلد 
 .  متعدد القطاعات يغيطي عوامل التماسك واالقتصاد والسياسة والمجتمع، وأك�ث من 100 مؤرسش فريعي

ً
ًا أساسيا استنادًا إىل 12 مؤرسش

لتوضيح هذه االختالفات، يرسم الشكل )7( ثالثة مقاييس: ندرة المياه، ونصيب الفرد من الناتج 
المحلي اإلجمالي كمؤشر بديل لمستوى الثروة االقتصادية، وهشاشة الدولة. وفي حين تتميز جميع 
بلدان المنطقة بعدم كفاية الموارد المائية المتجددة، مما يجعلها قابلة للتأثر بارتفاع اإلجهاد المائي 

المرتبط بتغيرات الطقس ونقص األمن الغذائي، فإن البلدان التي تملك ثروات أعلى ستكون قادرة على 
تعويض هذه الظروف، حيث تبرز في يسار الشكل )7( البدان المصدرة للنفط التي تتميز بقلة السكان 

مقارنة بقيمة الصادرات، إضافة إلى إسرائيل، وهي بلدان تعّد قادرة على االستفادة من التكنولوجيا 
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وتطبيق مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق )مثل تحلية المياه والطاقة الشمسية والتبريد( بغرض 
تخفيف آثار تغير المناخ، واستيراد الغذاء المطلوب. وفي الطرف اآلخر من الشكل )7( توجد البلدان 

التي تعاني من النزاعات وانخفاض كبير في الموارد المتاحة لكل فرد، حيث تعّد أقل بلدان المنطقة 
قدرة على التكيف.

 
ً
وال يوفر هذا الشكل البياني سوى لمحة مختزلة. فأوضاع القوة الشرائية واالستقرار السياسي حاليا

بمفردها تغفل عاملين مهمين يؤثران في القدرة على التكيف: أواًل، الحساسيات تجاه االستهالك 
ومستويات المعيشة، إذ قد يكون مزارعو دلتا النيل ووادي األردن، مثاًل، أفقر من غيرهم وتتوفر لهم 

تكنولوجيات أقل، إال أن المحافظة على مستويات معيشتهم الحالية يحتاج إلى موارد أقل، كما أنهم 
يتمتعون بالخبرات والمعارف التقليدية التي تساعدهم على التكيف مع التغيير، ذلك بينما ترتفع 

توقعات سكان دول مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل بشكل كبير فيما يتعلق بمستويات المعيشة 
ومزايا المواطنة، وبالتالي فإن التدهور المعيشي من جراء تغير المناخ قد يثير الغضب الشعبي بشكل 

أسرع.

، هناك العامل الخاص بالتأثير الذي تمارسه الدول المجاورة والجهات الفاعلة الخارجية، 
ً
ثانيا

والعالقات معها، وخاصة في مجال إدارة الموارد عبر الحدود. فعلى سبيل المثال، تعّد إسرائيل أفضل 
استعدادًا للتعامل مع التغيرات المناخية من بعض دول الخليج األغنى منها بسبب قدرتها التنظيمية 
وتميز القطاع الخاص بقدرات ابتكارية استثنائية. ومع ذلك، فإن وضع إسرائيل كدولة عالية المنعة 

أمام تغير المناخ يتعقد بسبب حقيقة أن حكومتها تحتل األراضي الفلسطينية والسورية، وهما بلدان 
 
ً
أقل قدرة بكثير على التحمل بسبب قيود االحتالل )ُانظر اإلطار 12(، وهذا الوضع سيؤدي حتما

 بتفاقم 
ً
إلى تحويل الموارد المتاحة إلى تلبية احتياجات العسكرة وليس تحقيق االستدامة، مصحوبا

المخاطر على الموارد المشتركة، مثل تلوث المياه.

سيتغير العديد من الظروف المحلية والدولية ويتطور في غضون األفق الزمني لهذا التقرير، البالغ 30 
، بما في ذلك الديموغرافيا والتجارة وأنساق الحوكمة، التي ستؤثر جميعها في القدرة على التأقلم 

ً
عاما

والتكيف. ويقدم الجدول )2( موجزًا لستة عوامل غير مناخية، ومنها عدة متغيرات برزت بقوة في 
األدبيات والمشاورات مع الخبراء، حيث ستتفاعل هذه العوامل مع التأثيرات المناخية، ويرجح أنها 

ستعّدل من قابلية التأثر بتغير المناخ وتبعاته االجتماعية واالقتصادية والسياسية.

ات قابلية التأثر والمنعة الجدول 2 - موجز عوامل ومتغ�ي

اتالعامل المتغ�ي

ي المجال السيايسي االستقرار السيايسي
اع، �ف ف اع، مستوى التعاون البّناء/غ�ي البّناء، أو ال�ف ف إقليمية: مستوى ال�ف

ار البنية التحتية اع داخل البلدان، وأ�ف ف ، وأوضاع ال�ف اإلقلييمي
/التعايش/ ي مجاالت التعاون السليمي

ي المستويات دون اإلقليمية �ف
دون إقليمية: التباين �ف

التوتر، مثل العالقات العابرة للحدود حول قضايا األنهار
ى وانخراطها دولية: اهتمام القوى الك�ب

الحوكمة: اإلرادة السياسية 
وفعالية المؤسسات

إقليمية: اإلرادة السياسية، وسيادة القانون/حقوق اإلنسان، وفعالية المؤسسات بما يشمل 
عية مؤسسات الدولة وموثوقيتها،  كفاءة الحكومة، واالنطباع لدى عامة الجمهور حول رسش

، وإدارة المياه ي
، وإدارة األرا�ف ف ومستوى الفساد والتمك�ي

، مثل خطط  ي الفعالية وتنسيق الحوكمة عىل المستوى دون اإلقلييمي
دون إقليمية: التباين �ف

كة بأسلوب مستدام إدارة المياه المش�ت
دولية: المعونة والمساعدات وبناء القدرات

ن المحىلي مستوى المركزية السلطة )مثل نقل السلطات إىل البلديات(، والتمويل، ونوعية التعليم الحوكمة: التمك�ي
ي
والتفك�ي النقدي، والويعي العام بقضايا تغ�ي المناخ والبيئة، وكفاءة عمل المجتمع المد�ف

دولية: التشارك وبناء القدرات عىل المستوى المحىلي
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اتالعامل المتغ�ي

، والبنية الهيكل االقتصادي والرفاه ي ي الدخل، والرفاه اإليكولو�ب
إقليمية: صحة االقتصاد، بما يشمل المساواة �ف

التحتية، ومدى االعتماد عىل الزراعة، ومدى االعتماد عىل السلع األساسية عالية الكربون، 
ان التجاري، وتدفقات المعونة ف وأدوات السوق المتاحة، والم�ي

دولية: أسعار المواد الغذائية، وأسعار النفط والغاز، ومعدالت التبادل التجاري، والمعونة

ي ذلك تمويل المناخ(، إتاحة التمويل والتكنولوجيا
إقليمية: االستعداد لالستفادة من االئتمان والتمويل وإتاحتهما )بما �ف

/دعم الطاقة والمياه والغذاء، وهامش حركة القطاع  ونقل التكنولوجيا واالبتكار، وتسع�ي
الخاص

 ، ي المبارسش ي ذلك تمويل المناخ، واالستثمار األجن�ب
، بما �ف دولية: توافر التمويل الدوىلي

ي نقل التكنولوجيا
والتشارك �ف

، بما يشمل الهجرة من الريف الديموغرافيا وح الجمايعي ف كيبة العمرية، وال�ف إقليمية: الزيادة السكانية، وال�ت
إىل الحرصف والهجرة ع�ب الحدود

االستقرار السياسي  1-4
أشار معظم الخبراء المشاركين في المقابالت إلى مستوى االستقرار اإلقليمي والوطني باعتباره أهم 
محددات اإلرادة السياسية بتعزيز المنعة والتكيف. فحضور الصراعات المدنية أو العابرة للحدود، 
حتى وإن لم تتحول إلى نزاع عسكري، معناه أن انتباه الحكومات سيبتعد عن التخطيط للتحديات 

األطول أمدًا، مثل تغير المناخ. وفي حالة انعدام األمن، سينصب تركيز المواطن على إطعام األسرة 
 من قصف 

ً
والحفاظ على سالمتها. وكما جاء على لسان أحد الخبراء اإلقليميين: إذا كنت متخوفا

منزلك، فلن تقلق على تغير المناخ. وسيتم إرجاء االستثمارات في مشاريــــع وممارسات التكيف، 
وسيؤدي انعدام االستقرار إلى تحجيم االستثمار والتمويل الالزمين )وقد تم تحديدهما ضمن العوامل 

الرئيسية لقابلية التأثر(.

عالوة على ذلك، من شأن عدم االستقرار في دول المنطقة أو تردي العالقات بينها أن يعيق التعاون 
عبر الحدود في مواجهة تغير المناخ. وحاالت وادي األردن والعراق وحوض النيل الموصوفة في 

م إيران ودول مجلس التعاون الخليجي مثااًل آخر، حيث  القسم الخامس توضح هذه النتيجة، كما تقدِّ
تشترك في مياه الخليج العربي/الفارسي ومضيق هرمز وخليج ُعمان ، والتعاون المتبادل بينها ضروري 

إلدارة مستويات الملوحة واستعادة عافية النظم اإليكولوجية، إال أن اإلشكاليات التي تشوب هذه 
العالقات وغلبة االعتبارات األمنية عليها تعني أن هذا النوع من التعاون سيظل مستبعدًا.

انخراط القوى الكبرى

لتصرفات القوى الكبرى دور مهم في المنطقة، إذ تستطيع دعم العالقات السلمية والتعاون أو 
تقويضها. وتشارك الواليات المتحدة، واالتحاد األوروبي ومختلف الدول األوروبية، وإيران ودول 
الخليج وتركيا وروسيا والصين بأشكال مختلفة في األنشطة التنموية وفي التجارة، ومنها مبيعات 

 أن تحقيق 
ً
األسلحة، وفي الدبلوماسية والعمليات العسكرية واإلنسانية في المنطقة. ولم يثبت يوما

السالم في المنطقة يتأتى بفضل تنافس القوى المختلفة لبسط سيطرتها على مناطق معينة )مثلما 
رأينا في سوريا وليبيا(، وال من تقديم الدعم الطاغي إلى جانب واحد )مثلما الحال بالنسبة إلسرائيل 

وفلسطين(، وال من التدخل لتغيير األنظمة الحاكمة )مثلما حدث في العراق(. ويبدو أن انخراط القوى 
الكبرى في المبادرات الدبلوماسية قد خفف في بعض األحيان من حدة التوتر )مثل اتفاقات أوسلو( 
ولكنه زاد شدتها في أحيان أخرى )مثل محاوالت الحكومة األميركية التوسط في صفقة بشأن سد 

.)Chothia, 2020( 2020 النهضة اإلثيوبي الكبير في عام

 للحد من النزاعات ومعالجة القضايا البيئية 
ً
 عنصرًا ضروريا

ً
 وتفهما

ً
وتعّد الدبلوماسية األفضل تنسيقا

المشتركة. فالمنطقة تعتمد على التجارة واالستثمارات والقروض والمعونات والمصالح األمنية 
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المتبادلة مع المجتمع الدولي، وميزان القوى في المنطقة يتغير بتغير مستوى االهتمام الدولي، مثل 
الريوع األمنية التي تساعد األردن وإسرائيل على االستمرار.

االحتالل والعسكرة

 في 
ً
يمكن للقيود الناشئة عن بسط الجهات المسلحة سيطرتها على الحيز العام أن تؤثر تأثيرًا واسعا

قدرة الدولة على التعامل مع تغير المناخ. ومن أمثلة ذلك أنها تعيق التكيف عن طريق الهجرة وتطبيق 
استراتيجيات زراعة الغذاء وبيعه، بما يفاقم الظروف اإلنسانية الصعبة. وتتضح عسكرة الحيز العام 

بأجلى صورها في المناطق المتاخمة للحدود الدولية، وكذلك في مواقع داخلية كثيرة ببلدان المنطقة، 
وال سيما في سوريا والعراق واألراضي الفلسطينية المحتلة واليمن وليبيا. فعلى سبيل المثال، وإلى 

جانب القيود المفروضة على الحريات، تؤدي ظروف االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية إلى 
تعطيل قدرة المواطنين الفلسطينيين على التأقلم أو التكيف )مثاًل فيما يتعلق بنقل السلع الزراعية إلى 

السوق، أو بناء مرافق تخزين المياه، أو المشاركة في وضع خطط توزيــــع المياه بما يؤثر في إتاحتها 
للفلسطينيين(.

إن عسكرة األراضي، ونقاط التفتيش العسكرية، والمصادرات، كلها عوامل تحول دون اإلدارة 
 Mason and( وتذكر دراسة ماسون وميمي .)المستدامة لألراضي )كما هو موضح في اإلطار 12

 من ظروف )ما بعد( 
ً
Mimi, 2014( إن المزارعين ينظرون إلى الضغوط المناخية باعتبارها أقل شأنا

االحتالل في تحديد مدى توافر المياه، ويرون أن ممارسات الدولة اإلسرائيلية تضر بمصادر الرزق 
الزراعية، مثل ممارسات حظر بناء البنية التحتية للمياه وهدمها، ومصادرة األراضي و/أو تقييد 

استغاللها، والحوافز الحصرية الممنوحة للمستوطنين اإلسرائيليين، والحواجز أمام األسواق. وينطبق 
هذا بشكل خاص على المنطقة ج، وهي جزء من الضفة الغربية يخضع للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة. 

 شديدًا أمام 
ً
ل التأخير في إصدار الموافقات والقيود المفروضة على واردات السلع عائقا

ّ
وفي غزة، يشك

القدرة على التكيف، وهو ما تبّين من مختلف محاوالت تشييد مرافق لمعالجة المياه وتوليد الكهرباء 
.)Barhoum, 2021(

أضرار الحرب وإعادة اإلعمار

تعرضت المناطق الحضرية والبنية التحتية األساسية في جميع أنحاء سوريا والعراق واليمن وليبيا 
وغزة ألضرار ودمار على نطاق واسع بسبب النزاعات األخيرة المتعددة والمتواصلة )ُانظر اإلطار 

4(. ويأتي التغير البيئي في هذه البلدان ليضيف إلى مستويات اإلجهاد المائي والتدهور البيئي الحادة. 
وتتضافر اليوم بالفعل أوضاع السكن غير الالئق ودرجات الحرارة المتطرفة ونقص الكهرباء لتؤدي 

إلى تفاقم فجوة المساواة في أرجاء المنطقة. وفي السنوات والعقود المقبلة، ستكون المنعة في وجه 
تغير المناخ واألحداث المترتبة عليه مرهونة إلى حد كبير بفعالية إعادة إعمار وتجديد البنية التحتية 

والمناطق الحضرية.

وتكمن الخطورة هنا في تنفيذ عمليات إعادة اإلعمار بشكل مجتزء ومخصص، دون مراعاة السالمة 
المستقبلية واالحتياجات المحلية، وبطريقة تؤدي إلى ترسيخ وتثبيت الممارسات االستهالكية السلبية 

)أي الطلب على الطاقة والمياه( واستخدامات األراضي غير المستدامة. لكن عمليات إعادة اإلعمار 
 في سياق يخلو من النظم واللوائح البيئية مما سيقلل 

ً
جارية اآلن بالفعل ويرجح أنها ستتواصل عموما

من إمكانات نجاح البلدان في تحقيق إدماج العائدين واالستقرار االجتماعي واالنتعاش االقتصادي على 
المدى البعيد.

 يمكن للقيود الناشئة عن بسط الجهات المسلحة سيطرتها 
ً يف قدرة الدولة على  ً واسعا على الحيز العام أن تؤثر تأثيرا

التعامل مع تغير المناخ
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وينطوي أحد المخاطر البيئية المتصلة بالمناخ على المعالجة غير الوافية للنفايات السامة التي خلفتها 
النزاعات في التربة واألنقاض، والتي يمكن أن تتناقلها العواصف الغبارية )التي يرجح أن تزداد تواترًا 

وشدة( ويحتمل أن تنقلها عبر الحدود.

ار اإلطار 4 - قابلية التأثر باأل�ن

ي كل من العراق واليمن وليبيا 
ي مناطق القصف الجوي و/أو القتال عىل األرض �ف

ي واسع �ف ل دمار حرصف ُسجِّ
ي توف�ي المأوى، وتدهور الخدمات البلدية 

ي أزمات حادة �ف
. وكل بلد منها يعا�ف ي

وغزة عىل مدار العقد الما�ف
ي مستويات توفر المياه والطاقة. 

، إضافة إىل تدهور خط�ي �ف ي ذلك النفايات والرصف الصيحي
والعامة، بما �ف

، بما فيها محطات معالجة المياه  ي توفر المياه النظيفة والرصف الصيحي ًا ما صارت البنية التحتية ال�ت وكث�ي
ي انتهاك 

 للعمليات القتالية �ف
ً
، أهدافا وضخها وأبراج تخزينها، وكذلك محطات معالجة مياه الرصف الصيحي

.)ICRC, 2015( ي
للقانون الدوىلي اإلنسا�ف

ي تشنها أطراف خارجية، إىل انخفاض كب�ي  ي ذلك الهجمات الجوية ال�ت
اع، بما �ف ف ي اليمن وسوريا، أدى ال�ف

و�ف
ية والريفية، مما أسفر  ي المناطق الحرصف

ي إتاحة المياه النظيفة وتوفر السبل المالئمة للتخلص من النفايات �ف
�ف

 Al-Zarier( ا ي حاالت مرضية متنوعة، مثل التهاب الكبد )أ( والتيفوئيد وداء الليشمانيات والكول�ي
عن تف�ش

ي عام 2021 
et al., 2017, Zwijnenberg et al., 2021(. كذلك أدت الهجمات اإلرسائيلية عىل غزة �ف

ر الذي لحق بالمحاصيل وحظائر  ي الدمار والرصف
ة �ف ي البالد، وتسببت مبارسش

ي �ف
إىل تفاقم نقص األمن الغذا�ئ

ي لحقت بقنوات  ار ال�ت ف الحمضيات ومرافق التخزين، وكذلك األ�ف الحيوان والدفيئات الزراعية وبسات�ي
بة بالمعادن السامة  ي غزة بالفعل من تلوث ال�ت

الري ومعدات الضخ )World Bank Group, 2021(. وتعا�ف
.)Al-Najar et al., 2015( من جراء القصف السابق

يائية )مثل شح المياه وزيادة الحرارة( وتقلل من أبسط  ف تزيد هذه الظروف من قابلية التعرض لآلثار الف�ي
أشكال المنعة األساسية إزاء اآلثار المجتمعية، وذلك مثاًل بسبب تقليص المراكز الصحية واإلدارة البلدية 

والخدمات )Talhami and Zeitoun, 2015(. وعادة ما تتسبب الحواجز أمام التجارة وترصفات األطراف 
ي تتسم بتضخيم األسعار وتجاهل نظم ولوائح السالمة والبيئة. وأحد  اع ال�ت ف المتحاربة إىل خلق اقتصادات ال�ف

ق سوريا وما استتبعه من ممارسات التكرير  ي شمال رسش
أمثلة ذلك الحالية تدم�ي منشآت تكرير النفط �ف

ي مجال األمن 
بة والمياه، مما يضاعف من انكماش الخيارات المستقبلية �ف ي تلويث ال�ت

ي الذي يتسبب �ف
الِحَر�ف

ي والمياه للضغوط الناجمة عن تغ�ي المناخ 
افق مع تعرض األرا�ف ي ومصادر الرزق لسكان الريف بال�ت

الغذا�ئ
.)Zwijnenberg and Postma, 2017(

وقد بّين تلحمي وزيتون )Talhami and Zeitoun, 2015(، في سياق اإلشارة إلى عدد من بلدان 
الشرق األوسط، أن ترقيع البنية التحتية بعد تضررها بالنزاعات المسلحة، بداًل من تطبيق خيارات 

 إلى تفاقم المعاناة اإلنسانية. وهذه اإلشكالية 
ً
التعافي التي تحقق منعة أكبر، يمكن أن يؤدي الحقا

ستتعقد مستقباًل بسبب اإلجهادات المناخية اإلضافية.

ح النزو

تسبب النزوح الداخلي وتدفق الالجئين الهاربين من النزاعات المسلحة وانعدام األمن في زيادات 
مفاجئة وغير متوقعة في عدد السكان في بعض المحافظات والبلدان، حيث أسفر النزاع في سوريا 
 إلى مناطق ال تملك ما يلزم إلعالتهم، كما يستضيف 

ً
والعراق واليمن وليبيا عن نزوح السكان داخليا

لبنان واألردن وإقليم كردستان العراق أعدادًا كبيرة من الالجئين. وحتى مع الجهود الهائلة التي بذلتها 
المساعدات الدولية، أدت هذه التطورات إلى مراكمة الضغوط على الخدمات واإلسكان والموارد 

الطبيعية.
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الحوكمة: مؤسسات فعالة واشتمالية  2-4
في االستبيانات التي أجريت خالل ورش العمل المنعقدة مع الخبراء، تم تحديد الحوكمة )بما في ذلك 

اإلرادة السياسية لمعالجة تغير المناخ(، وفعالية المؤسسات، وحقوق اإلنسان، وحيز الحركة المتاح 
أمام المجتمع المدني، بوصفها العوامل الرئيسية لمعالجة قابلية التأثر بتغير المناخ، واألولوية لبناء 

المنعة والتكيف.

استراتيجيات المناخ

يوجد تباين كبير في الطريقة التي يجري بها تضمين مختلف اعتبارات تغير المناخ في سياسات بلدان 
المنطقة وتخطيطها، وال تزال استراتيجيات المنعة والتكيف مع المناخ في مراحلها المبكرة. وفي حين 

 متعلقة بتغير المناخ )Knaepen, 2021(، يمكن القول إن 
ً
يتضمن الدستور التونسي الجديد نصوصا

 Luomi,( االستراتيجيات الوطنية لتغير المناخ في ُعمان  واإلمارات العربية المتحدة تعّد األكثر تطورًا
.)2020

 )NDCs( أو المساهمات 
ً
كذلك اعتمدت جميع بلدان المنطقة باستثناء ليبيا المساهمات المحددة وطنيا

 )INDCs(، ولكن هذا ال يعّد بالضرورة مؤشرًا على انها اعتمدت استراتيجية 
ً
المعتزمة المحددة وطنيا

 Smithers et al.,( مناخية فعالة. فدولة فلسطين، على سبيل المثال، لديها خطة وطنية للتكيف
2016( ولكنها تفتقر إلى القدرات الالزمة لوضعها موضع التنفيذ. ومن ناحية أخرى، يعّد إدراج 

التخطيط ألهداف التنمية المستدامة التي وضعتها األمم المتحدة واإلبالغ بشأنها أكثر تطورًا في بعض 
 األساس لمعالجة عدد من عناصر المنعة المناخية. 

ً
البلدان وعلى المستويات اإلقليمية، وقد يوفر أيضا

وهناك حاجة التباع نهج تجاه المنعة يراعي األوضاع البيئية دائمة التطور ويستجيب لها بأسلوب 
يسهم في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة. وقد بدأت تظهر خطط لتطبيق الحلول واسعة 

النطاق القائمة على الطبيعة، وستتاح للعديد منها فرصة البناء على مبادرات حفظ الموارد الطبيعية 
 القسم 6(.

ً
 وتوسيع نطاقها )انظر أيضا

ً
واألمن المائي الجاري تنفيذها حاليا

تمر عملية إعداد السياسات المعنية بالحد من مخاطر الكوارث بمراحل مختلفة في بلدان المنطقة. 
وبشكل عام، كانت االستجابات بمثابة ردود فعل على التطورات، وكانت قدرات تخطيط إدارة 

المخاطر المناخية وتنفيذها منخفضة )ESCWA, 2017(، ولكن هذه األوضاع باتت تتغير. فعلى سبيل 
المثال، ساعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي العراق على وضع االستراتيجية الوطنية إلدارة مخاطر 

الكوارث وإنشاء المركز المشترك للتنسيق والرصد، كما أن إيران لديها منظمة وطنية إلدارة الكوارث 
تعمل منذ سنة 2019 مع األمم المتحدة على تطوير أول استراتيجية وطنية شاملة للحد من مخاطر 

 إلدارة مخاطر الكوارث مع اتباع مقاربة شاملة للحد من 
ً
الكوارث، ووضعت تونس إطارًا وطنيا

مخاطر الكوارث، وقامت األردن بتضمين تدابير الحد من مخاطر الكوارث وتدابير التكيف مع تغير 
المناخ في التخطيط التنموي بالمملكة.

وتشير إحدى الدراسات حول قدرة العراق على الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية إلى أنه رغم 
اعتماد الدولة العراقية الستراتيجية خاصة بهذا الشأن فإن فعالية التنفيذ ال تزال قاصرة، وذلك بسبب 
سوء اإلدارة، وعدم توفر ميزانية محددة أو مستدامة لبرنامج المنعة، وضعف التنسيق بين الوكاالت 
الحكومية ذات الصلة )Al-Shamsi, 2019(. ومن المرجح أن لنقاط الضعف هذه صداها في العديد 
 في هذا المضمار، حيث كرست 

ً
من البلدان األخرى. ويمكن اعتبار سلطنة ُعمان الدولة األكثر تقدما

جهدًا كبيرًا في التخطيط للكوارث إثر إعصار غونو سنة 2007، وعملت السلطات الُعمانية منذ عام 
2010 مع اليونسكو على تطوير نظام إنذار مبكر بالمخاطر المتعددة )بدأ العمل عام 2015( و تم 

تطوير نظام رادار الطقس لإلنذار باألعاصير والفيضانات، مما يسمح بإجالء السكان من المناطق عالية 
الخطورة.
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فعالية المؤسسات

هناك فروقات الفتة بين األجهزة الحكومية بمختلف بلدان المنطقة من حيث الكفاءة، وهي عامل 
حاسم في تحديد مستوى منعة هذه البلدان في مواجهة تغير المناخ. ففي الطرف األدنى توجد 

حكومات وطنية ال تملك سوى قدرات بسيطة على إدارة بلدانها بفعالية )أو حتى بسط األمن على كامل 
أراضيها(، ويسري ذلك حتى على المهام اليومية االعتيادية )البلدان إلى اليمين في الشكل 7(، ناهيك 

عن التخطيط للمستقبل. وقد أثبتت الدالئل مؤخرًا أن كفاءة الحكومة تتراجع بسرعة في حاالت 
النزاع )كما رأينا في سوريا وليبيا على سبيل المثال( أو نتيجة تجميد األوضاع بين الخصوم السياسيين 

وما يترتب عليه من فراغ في السلطة، كما هو الحال في لبنان. من ناحية أخرى، تتميز بعض البلدان 
ذات الدخل من المتوسط إلى المرتفع، ومنها األردن وتونس وُعمان ، بمنظومة بيروقراطية مركزية 

 ولكن إدارة الحكم ضعيفة على المستوى المحلي، وقد برز ضعف التمكين على المستوى 
ً
فعالة نسبيا

المحلي )مثل سلطات المحافظات والبلديات( كقضية تكررت اإلشارة إليها من الخبراء اإلقليميين 
باعتبارها نقطة ضعف في مختلف أنحاء المنطقة.

تضم غالبية الوزارات الفنية )مثل وزارات المياه والزراعة( مهنيين ذوي خبرة عالية ومؤهلين تأهياًل 
جيدًا، ولكن عادة ما يفتقر عمل الحكومة إلى الترابط بين مكوناتها، وال تخصص لوزارات البيئة سوى 

صالحيات ضيقة ضمن األنظمة السياسية في المنطقة. وقد فقدت البلدان التي مرت بفترات النزاع 
في السنوات األخيرة )العراق وسوريا وليبيا واليمن( الكثير من المهنيين ذوي الخبرة الذين هجروها 

 للحياة اآلمنة. وفي حين يمكن لألمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر، ومجموعة متنوعة 
ً
طلبا

من الجهات الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية، أن تؤدي دورًا مساندًا في توفير الخدمات األساسية، فإنها 
ق عملية تنفيذ االستراتيجيات طويلة األجل. وتزيد هذه العوامل من المصاعب التي  ال يمكن أن تنسِّ
تواجه حكومات المنطقة في حماية قطاعي المياه والزراعة من آثار تغير المناخ. ومع ذلك، تحققت 

نجاحات بارزة بفضل االستثمار طويل األجل في تطوير المهارات وسبل التمكين داخل أهم الوكاالت 
المعنية، ومن أمثلتها دور الهيئات المستقلة المناط بها تنظيم قطاعي الكهرباء والمياه في دول مجلس 
التعاون الخليجي فيما يتعلق بتعزيز إصالحات األسعار واالرتقاء بالكفاءة، وكذلك التعاون بين المركز 
السعودي لكفاءة الطاقة وهيئة الزكاة والضرائب والجمارك في تطبيق معايير الكفاءة، وعملية التنسيق 

بين سلطنة ُعمان والجهات المحلية والدولية التي أسهمت في تخطيط الحد من مخاطر الكوارث 
والتأهب لها .

وفي تونس والمغرب بشمال أفريقيا جرت بعض اإلصالحات الديمقراطية، ولكن عمليات اإلصالح 
مرت في السنوات األخيرة بمرحلة ركود أو تقهقر. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتوسيع نطاق 

الالمركزية وزيادة تمكين السلطات المحلية والبلديات، فإن الهياكل الحكومية ال تزال شديدة المركزية، 
 Desmidt,( مع اندالع احتجاجات متكررة حول إدارة وتخصيص الموارد الطبيعية، وخاصة المياه
2021(. ويتناقض هذا الوضع مع االستثمارات الضخمة في الطاقة المتجددة في المغرب، ال سيما 
الطاقة الشمسية والهيدروجين األخضر، مما جعل المملكة المغربية البلد األفريقي الرائد في هذا 

المجال الذي يصّدر المعرفة والخبراء إلى بلدان أخرى. ورغم ما حازته هذه الخطط من إشادة وتقدير 
 تساؤالت حول تركيزها على تصدير الطاقة الخضراء بداًل من إنتاج الطاقة لالستهالك 

ً
فإنها أثارت أيضا

المحلي، وكذلك حول الجدوى الفنية والمالية لهذه الخطط.

برز ضعف التمكين على المستوى المحلي )مثل سلطات 
المحافظات والبلديات( كقضية تكررت اإلشارة إليها من 

الخبراء اإلقليميين باعتبارها نقطة ضعف يف مختلف أنحاء 
المنطقة
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إدارة األراضي

يضيف سوء الممارسات في مجال إدارة األراضي والمياه إلى التحديات التي تعترض جهود الحفاظ 
على سالمة القطاعات الزراعية في ظل تغير المناخ. والعجز عن تصويب هذه الممارسات كثيرًا ما 

يعزى إلى إهمال الحكومات للقطاع الزراعي لصالح القطاعات التي تدر عوائد اقتصادية أعلى وتجني 
المزيد من النقد األجنبي. وكما لوحظ في تقرير كاترين واها وآخرين )Waha et al., 2017(: كثيرًا ما 

تكون ممارسات إدارة األراضي غير كفؤة، وتميل سياسات كثيرة إلى تفضيل سكان الحضر وإمدادات 
 على حاالت 

ً
الغذاء الرخيص، بداًل من دعم التنمية الريفية .... ومن المرجح أن هذا االتجاه، معطوفا

الجفاف وارتفاع أسعار الوقود، كان الدافع وراء الهجرة من الريف إلى المدينة في سوريا قبيل اندالع 
.)Khashan, 2016( 2011 النزاع عام

هناك مشكلة كبيرة أخرى تعرقل جهود التكيف مع تغير المناخ وهي قضية تنظيم األراضي 
واالستحواذ عليها، إذ أن استيالء النخبة على األراضي، والفساد، وعدم إنفاذ اللوائح القانونية، ظواهر 

متعاضدة يدعم بعضها البعض. وتعّد الممارسات الفاسدة وضعف التنظيم من السمات المشتركة 
لبلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا )World Bank Group, 2014، ص120(، وهما عامالن يؤديان 

إلى تقويض خطير لقدرة البلد على التعامل مع تغير المناخ )وغيره من التحديات(. فالفساد يمكنه أن 
يفضي إلى سد الطريق أمام بعض التدابير العقالنية بواسطة أصحاب المصالح الخاصة العاملين في 

الحكومة أو المرتبطين بها عبر عالقات خاصة، كما يمكن للسياسيين والمسؤولين الفاسدين االستيالء 
على نسبة من التمويل الدولي. وهذه المشاكل، في حالة المشروعات الكبرى، تجّر معها خطر إنشاء 

بنية تحتية ناقصة اإلمكانات ورديئة الصيانة )مثل محطات معالجة المياه المتوقفة عن العمل في 
جنوب العراق(، بينما تتسبب على المستوى المحلي في تجاهل نظم ولوائح البناء، مما يفاقم المخاطر 

على الصحة وأضرار الفيضانات، كما كان الحال في جدة عام 2009.

إدارة المياه

من المسلم به أن أسلوب إدارة المياه في جميع أنحاء المنطقة هو أولى أوليات التكيف مع تغير 
المناخ، بيد أن مجال مرافق المياه وإدارة المياه بعيد كل البعد عن الوضع المثالي في العديد من 

البلدان، مما يفاقم قابلية التأثر بشح المياه وتلوثها. ويشير مركز ريكار إلى أنه: تعرضت المنطقة 
العربية طوياًل لتدهور بنية المياه التحتية بسبب إرجاء الصيانة الالزمة والعجز عن تخصيص الموارد 

المالية لالستثمارات الجديدة )ESCWA et al., 2017(. ويعّد غياب تسعير المياه أو تدني سعرها 
قضية حرجة تعيق االستثمار الالزم، وقد أدى ذلك في حاالت متعددة إلى تمكين الشركات الكبيرة أو 

المجموعات التي تحظى بمعاملة حكومية تفضيلية من احتكار مصادر المياه مع غياب الحوافز على 
تعزيز كفاءة استغاللها. فمثاًل، تفيد التقديرات بأن حوالي نصف كميات المياه المستهلكة في األردن 
 إلى ظاهرة تسرب المياه واآلبار غير 

ً
د أية إيرادات لسلطة المياه الحكومية، ويرجع ذلك أساسا

ِّ
ال تول

القانونية )Qtaishat, 2020(. كما تشير إحدى الدراسات إلى أن غض الطرف عن اآلبار غير المرخصة 
في القطاع الزراعي غرضه حماية جهات مؤثرة تعمل في الظل، تشمل كبار رجال األعمال في قطاع 
الزراعة )Hussein, 2018(. وفي حاالت أخرى، تشهد بعض البالد استثمارات كبيرة في مشاريــــع 

مرموقة ولكن مشكوك في فوائدها للمواطنين، وتعّد مشاريــــع التطوير الزراعي التجارية الكبيرة 
 على هذه الحاالت، حيث أن البنى الزراعية التي أنشئت في الحقبة االستعمارية 

ً
في مصر مثااًل قويا

الستغالل المحاصيل النقدية استهلكت كميات ضخمة من المياه والموارد التكنولوجية، ولكن العائد 

مشكلة كبيرة أخرى تعرقل نهود التكيف مع تغير المناخ، 
وهي قضية تنظيت األراضي واالستحواذ عليها، إذ أن استيالء 
النخبة على األراضي، والوساد، وعدم إنواذ اللوائح القانونية، 

ظواهر متعاضدة يدعت بعضها البعض
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.)Mitchell, 2002; Masr, 2020( الذي تحققه للسكان والدولة بات يتناقص بشكل متزايد

 عن سيطرة دول الشرق األوسط إلى حد 
ً
من ناحية أخرى، أصبح التحكم في مصادر مياه األنهار خارجا

كبير. وأكبر مثال على ذلك هو مصر، التي تستمد ما يفوق 95% من مياهها من بلدان منبع نهر النيل. 
 
ً
بيد أن وضع مصر ليس فريدًا، إذ تتشابه معه أوضاع سوريا والعراق وإسرائيل واألردن المعرضة أيضا

للتأثر بالتطورات في بلدان المنبع التي تتقاسم معها الموارد المائية. فعلى سبيل المثال، سيعاني األردن 
من انخفاض تدفقات نهر اليرموك إذا تعافت الزراعة السورية وعادت إلى مستويات ما قبل النزاع. 

ر إحدى الدراسات أن تأثير هذا التطور سيكون أكبر بمقدار الضعف من تأثير انخفاض معدالت  وتقدِّ
.)Rajsekhar and Gorelick, 2017( سقوط األمطار نتيجة لتغير المناخ

سوف تتضاعف العواقب السلبية على أمن إمدادات المياه في بلدان المنطقة بسبب افتقارها إلى 
خطط اإلدارة المنسقة لمياه األنهار على مستوى حوض النهر باكمله )ال وجود لهذه الخطط على 

مستوى المنطقة حتى اآلن(. وقد لوحظ هذا النوع من العواقب بالفعل فيما يتعلق بحوض دجلة 
والفرات وحوض النيل )Mueller et al., 2021(، إذ تعرضت مياه نهري دجلة والفرات، التي تعتمد 

عليها زراعة الغذاء في سوريا والعراق، للنقص والتدهور على مدى السنوات الخمسين الماضية 
بسبب مزيــــج من مشاريــــع البنية التحتية الكهرومائية، وتحويل المياه لالستخدامات الحضرية، والري 
باإلغراق وممارسات استخدام الكيمياويات في الزراعة )Shamout and Lahn, 2015(. أما بالنسبة 
لمياه حوض النيل، ورغم ندرة األدلة على انخفاضها إجمااًل في السنوات األخيرة، أصبح تغير المناخ 
يسبب المزيد من التذبذب في تدفق مياه النيل، مما يعزز مخاطر الفيضان وفترات الجفاف المطولة 

.)Wheeler et al., 2018(

وبالنسبة للمياه الجوفية، فإنها ال تزال متاحة لبلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ولكنها تستنفد 
ل سوى أبسط الجهود الفعالة إلدارتها في معظم الحاالت، 

َ
بسرعة وال يفي تنظيمها بالمطلوب، وال ُتبذ

حيث يتحدد استخدام المياه بناء على ملكية األراضي والقدرة على تحمل تكاليف شراء المضخات 
وتشغيلها. ففي اليمن، مثاًل، ينخفض منسوب المياه الجوفية في بعض المواقع بما يصل إلى 7 أمتار 
 بسبب اإلفراط في سحب المياه الجوفية )Mohamed, 2017(. وفي غزة، تتلوث إمدادات 

ً
سنويا

المياه بمياه الصرف الصحي، مع تجاوز 80% من المياه الحد األقصى لمعيار الملوحة الذي وضعته 
منظمة الصحة العالمية )Bromberg et al., 2018(. وفي الجزائر، أدى اكتشاف وإنتاج الغاز 

الصخري، الذي بات يعتبر موردًا لتلبية الطلب المحلي المتزايد مع االحتفاظ بأسواق التصدير، إلى 
إثارة مخاوف بيئية جادة حول تدمير طبقات المياه الجوفية الصحراوية الهشة والطلب على المياه في 

.)Desmidt, 2021( األجزاء الجنوبية من البالد

  ESCWA and Federal( ونظرًا لتشارك دولتين أو أكثر في 22 طبقة مياه جوفية في أرجاء المنطقة
Institute for Geosciences and Natural Resources, 2013(، فإن نقص التعاون يمّثل عقبة 

 من االتفاقيات 
ً
إضافية أمام اإلدارة المستدامة. وتبين دراسة أجرتها اإلسكوا أن هناك عددًا قلياًل نسبيا

 بأن بعض االتفاقيات قد نجح في بدء 
ً
النافذة بشأن طبقات المياه الجوفية المشتركة في المنطقة، علما

أولى خطوات التعاون )ُانظر اإلطار 5(.

كة اإلطار 5 - االتفاقيات الخاصة بطبقات المياه الجوفية المش�ت

كة لدراسة وتنمية خزان  : الهيئة المش�ت كة ما يىلي تشمل االتفاقيات المتعلقة بطبقات المياه الجوفية المش�ت
ف تشاد والسودان وليبيا ومرص؛ واللجنة التوجيهية من ممثىلي الجزائر  مة ب�ي ي )NSAS( الم�ب الحجر الرمىلي النو�ب

 ،)NWSAS( ي شمال الصحراء الغربية
ف عىل مرصد نظام طبقة المياه الجوفية �ف ي ت�ش وليبيا وتونس ال�ت

. ي الساق/الدي�ي
ف األردن والمملكة العربية السعودية بشأن طبقة المياه الجوفية �ف واالتفاق ب�ي

ف األطراف، وأقربــها إىل  ي مهمة إقامة االتصاالت ب�ي
 �ف

ً
ي الوقت الراهن منحرصة أساسا

وتب�ت هذه اآلليات �ف
 .)ESCWA, 2018( إذا ما تم تفعيلها )NSAS( ي صيغة التعاون الكامل هو اتفاقية خزان الحجر الرمىلي النو�ب

ه األمم المتحدة، المساعدة إىل الهيئة 
ّ

وع يمّوله مرفق البيئة العالمية، وتنفذ ومن ناحية أخرى، قّدم م�ش
اتيجية، يتمثل هدفها طويل  ي من أجل وضع خطة عمل اس�ت كة المختصة بخزان الحجر الرمىلي النو�ب المش�ت

ي »تحقيق إدارة »منصفة ومعقولة« لطبقة المياه الجوفية، والتنمية االجتماعية-االقتصادية، وحماية 
األجل �ف
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ة اإلدارة العملية للخزان  ف ي والموارد الطبيعية” )Quadri, 2017(، وستوفر هذه الخطة رك�ي التنوع البيولو�ب
ي ليبيا. من ناحية أخرى، فإن مرصد الصحراء والساحل )OSS( الذي يغيطي 

بعد قيام حكومة مستقرة �ف
ي شمال الصحراء الغربية، يتوىل إجراء دراسات فنية وعلمية حول اإلدارة 

مناطق نظام طبقة المياه الجوفية �ف
ف الدول الثالث، كما يضطلع باختصاص أوسع  ك ب�ي كة للمياه، وهو يؤدي دور مركز البيانات المش�ت المش�ت

ي المنطقة.
ي والمناخ �ف فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقات الدولية المعنية بالتنوع البيولو�ب

ف المملكة العربية السعودية واألردن حول طبقة المياه  وبعد سنوات من التوترات منخفضة المستوى ب�ي
ي عام 2014 يضخ المياه منها إىل العاصمة عمان )عىل مسافة 350 

، بدأ األردن �ف ي الساق/الدي�ي
الجوفية �ف

كة قامت بوضع لوائح للحفر  ي عام 2015 وأنشأتا لجنة فنية مش�ت
 �ف

ً
عت الحكومتان اتفاقا

ّ
اً (، ثم وق كيلوم�ت

عىل نطاق ضيق ورسمت حدود منطقة محمية.

وإذا استثنينا مبادرة حوض النيل، التي لم تتحقق بعد، وبرنامج العمل االستراتيجي الخاص بهيئة 
خزان الحجر الرملي النوبي )NSAS(، فإن بقية االتفاقيات الحالية بشأن المياه العابرة للحدود تميل إلى 
التركيز على تخصيص الحصص بين الدول المشاطئة وليس على اإلدارة الفعالة والمستدامة للمياه بين 

هذه الدول. ومن أمثلة ذلك اتفاقية الساق/الديسي، والتي رغم تركيزها على نوعية المياه فإنها تقوم 
 على االستغالل المشترك، وقد صارت طبقة المياه الجوفية حلبة لـسباق على ضخ المياه بدأ في 

ً
أساسا

ثمانينات القرن العشرين )Ferragina and Greco, 2008(. وبينما ينص االتفاق على توفير المياه 
األحفورية عالية الجودة لالستخدام في البلديات، وكذلك ألغراض الري على نطاق محدود، فإن كون 

مصدرها غير متجدد يدفع بعض الخبراء األردنيين إلى المجادلة بضرورة تغيير طريقة التعامل مع 
 Salameh et al.,( واستخدام مصادر أخرى ألغراض الري ،

ً
 استراتيجيا

ً
هذه المياه واعتبارها احتياطا

.)2014; Jasem et al., 2011

يمكن فهم أغلب عالقات التعاون المائي عبر الحدود في سياق العالقات األمنية واالقتصادية األوسع 
بين الدول )Hussein, 2019(. فعلى سبيل المثال، ظلت مبادرة حوض النيل معاقة بسبب إحجام 
السياسيين عن تسليم زمامها إلى العلماء والمهندسين اإلقليميين، رغم أنهم القادرون على التوصل 
إلى فهم مشترك لخصائص الحوض، أي إرساء األسس الالزمة لبناء العمل التعاوني في المستقبل. 

وعادة ما يحقق التعاون التقدم المنشود عندما يتوصل القادة إلى اإلقرار بالمصالح األمنية المتبادلة، 
 Shamout and Lahn,( مثلما حدث، ولو بشكل متقطع وثنائي، بين البلدان التي تتقاسم نهر الفرات

.)Mueller et al., 2021( حتى خالل فترات السالم غير الكامل ،)2015

الحوكمة: تمكين الجهات غير الحكومية والمحلية  3-4
تكررت إشارة الخبراء اإلقليميين في المقابالت إلى ثالثة عوامل على مستوى أدنى من مستوى الدول، 

سيكون لها دور حاسم في التصدي الفعال لتغير المناخ في المستقبل:

القدرة عىل اتخاذ القرارات عىل مستوى دون المركز، وتنفيذها بواسطة السلطات المحلية؛  -1

الويعي والقدرة والمعرفة لدى عامة الجمهور حول قضايا المناخ والبيئة، وإتاحة المجال لمنظمات   -2
ي ليكي تمل بفعالية؛

المجتمع المد�ف

اء المعززة للمنعة. ابتكارات القطاع الخاص وقدرة السوق عىل توف�ي الحلول الخرصف  -3

تعتبر هذه المجاالت ناقصة وتحتاج إلى التحسين في غالبية بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
رغم تباين أوضاعها وظروفها. ووراء هذه القضايا تكمن بنى وركائز عميقة وتاريخية يقوم عليها 

االقتصاد السياسي، مع ما يرافق ذلك من أوجه الضعف في مجال سيادة القانون، وال سيما فيما يتعلق 
بحماية حقوق اإلنسان. كذلك أشار خبراء عدة إلى الموروثات الثقافية والتعليمية وتركة االستعمار، 

التي أعاقت اإلبداع والتفكير النقدي في المنطقة.
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الحكت المحلي

 بالتمكين، بل تعتمد حصرًا على الميزانيات التي 
ً
ال تحظى السلطات المحلية في المنطقة عموما

تخصصها الحكومة المركزية، مع توزيــــع محدود للصالحيات على الجهات الالمركزية، بما يقتصر 
مثاًل على أعمال تشييد المباني العامة والبنية التحتية وتقديم الخدمات األساسية. ومن شأن إتاحة 

التمويل والموارد الالزمة لتمكين البلديات، مثاًل فيما يتعلق بالتخطيط واالستثمار على المدى الطويل، 
أن يسمح لها بتطوير مقاربات أكثر فعالية وأقل تكلفة بكثير لمعالجة مسائل تعزيز المنعة في المناطق 

الحضرية. وفي هذا الصدد يعّد العمل الذي تبذله أمانة عمان  الكبرى في وضع خطة العمل المناخي 
للمدينة )وزارة البيئة األردنية وأمانة عمان  الكبرى، 2019(، بدعم من ممولين دوليين، إنجازًا يجدر 

االسترشاد به. وبما أن البلدية تتمتع بمستويات استثنائية من االستقاللية والقدرة على تحمل المخاطر 
المالية فإنها تستطيع التعامل والتعاون مباشرة مع الشركاء الدوليين، كما تمكن بلدية عمان من 

االنضمام إلى شبكات تبادل المعرفة، مثل شبكة المائة مدينة منعة، ومجموعة المدن االربعين القيادية 
في مجال المناخ )C40(. من ناحية أخرى، تقوم منظمة المدن المتحدة في لبنان/المكتب التقني 

للبلديات اللبنانية بإدارة شبكة للسلطات المحلية تساعدها في الحصول على التمويل وتعزيز القدرات، 
بما في ذلك في مجال إدارة البيئة والطاقة المتجددة. ومن األمثلة األخرى في هذا الصدد العمل الذي 
أنجزته المنظمة اإلقليمية البيئية لبناء السالم )Ecopeace( مع رؤساء بلديات المدن المشاطئة لنهر 
األردن حول الحد من تلوث النهر ومعالجة مياه الصرف الصحي )Djernaes et al., 2015(. ويدل 

هذا التعاون حول الموارد الطبيعية المشتركة على أن السلطات المحلية تتمتع بقدرات قوية على اتخاذ 
تدابير العالج والتكيف المنسقة عبر الحدود.

المجتمع المدني

 لتحقيق التأهب والمنعة إزاء تغيرات المناخ. ومقارنة 
ً
يعّد المجتمع المدني عنصرًا ضروريا

بالحكومات، يمكن لمنظمات المجتمع المدني والتجمعات المجتمعية أن تتحرك بطريقة أسرع وأقرب 
إلى الواقع على األرض لتثقيف السكان ورفع مستويات الوعي وإنشاء شبكات مجتمعية للمساندة 

والمعونة في استجابة للكوارث. وتتباين طبيعة منظمات المجتمع المدني وقدراتها ومستوى تمكينها 
 عبر أرجاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وقد حشدت المجتمعات المحلية في أنحاء 

ً
 واسعا

ً
تباينا

المنطقة جهودها لتحقيق نواتج أفضل في مجاالت التعليم والصحة والعديد من مناحي الحياة األخرى، 
رغم ظروف الفقر والتهميش السائدة )Brixi et al., 2015(، وبادر المواطنون في أعقاب الكوارث 

المختلفة، مثل فيضانات جدة، بتنظيم أنفسهم من أجل مّد يد العون والمساعدة للمتضررين.

كثيرًا ما عملت المجموعات المهتمة بالتراث والحفاظ على البيئة في الجبهات األمامية في ما يتعلق 
 ما ارتبطت في عملها بأهداف 

ً
بتأمين الخدمات البيئية عبر بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وغالبا

التنمية المستدامة. ويتوفر مثال لذلك من مصر، حيث حققت جمعية الغردقة لحماية البيئة والحفاظ 
 
ً
عليها، المهتمة بالشؤون البيئية في محافظة البحر األحمر التي يقوم اقتصادها على السياحة، تقدما

 في تحسين سياسات إدارة النفايات والحفاظ على الشعاب المرجانية. وقد تمكنت من 
ً
ملحوظا

هذا اإلنجاز بفضل عالقاتها الرسمية مع السلطات المحلية واستفادت من قدرتها على دمج دورها 
]ضمن الجهود الرسمية[ بصفتها صاحبة مجهودات محلية تدعم ركيزة اقتصادية مهمة في المنطقة 

)Halawa, 2020(. وفي مثال آخر، تقوم جمعية "طبيعة عراقية"، التي شاركت في تحقيق تعافي 
منطقة األهوار العراقية، بالمساعدة على إيصال صوت السكان المحليين الذين يعتمد رزقهم على 

األهوار، وذلك في ظل المخاوف المحيطة بسبل العيش واالقتصاد المحلي. وفي دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، عملت جمعية اإلمارات للحياة الفطرية، التي تغير اسمها إلى جمعية اإلمارات للطبيعة، 

ً ما عملت المجموعات المهتمة بالتراث والحواظ على  كثيرا
البيئة يف الجبهات األمامية يف ما يتعلق بتأمين الخدمات البيئية 

يقيا عبر بلدان الشرق األوسط وشمال أفر
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بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة )WWF( في مشرع بحثي حول تطوير وتطبيق مقاربات 
جديدة للحفاظ على البيئة والمناخ واستدامة الطاقة تتراوح من حمالت التوعية الواسعة إلى التعاون 

مع السلطات المحلية في إعادة تأهيل أنظمة الري التقليدية )األفالج(. وفي العديد من البلدان، تمكنت 
الجمعيات التي تركز في المقام األولى على الجانب التجاري، مثل الفروع القطرية لمجلس المباني 
الخضراء وجمعية إدامة )رابطة القطاع الخاص المعنية باالستدامة في األردن( من الترويــــج الناجح 

للنظم واللوائح والمعايير التقدمية المتعلقة بالمباني والطاقة.

يعيش غالبية سكان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ظل قوانين إما تفرض قيودًا مشددة 
على حركة منظمات المجتمع المدني أو تعتبرها غير قانونية في األساس، بداًل من السماح لها بأداء 

دور نشط في تنظيم جهود الناس، وإجراء التحقيقات حول االنتهاكات المحتملة من طرف السلطات، 
.)CIVICUS Monitor, 2019( وإعداد التوصيات وعرضها على الحكومة

وللمساعدة في تفّهم مشهد العمل المدني الحالي في مجال تغير المناخ والعدالة المناخية، قام المركز 
الدولي للقانون غير الهادف للربــح بترسيم مخطط للوائح التنظيمية السارية في خمسة من بلدان 
المنطقة )International Centre for Not-for-profit Law, 2021(. ويستدل من المخطط 

على أن المجموعات التي تركز في عملها على حماية البيئة، والتي كانت قليلة العدد في المنطقة قبل 
عشر سنوات فقط، صارت اليوم قوة متنامية. وفي حين تتسامح معها الحكومات بشكل عام فإنها قد 
 للمخاطر إذا تجاوزت الخطوط الحمراء، وهي خطوط غير مرئية وكثيرة التحرك، وقد 

ً
تتعرض أيضا

شهدت بلدان مثل مصر وتركيا وإيران خالل السنوات األخيرة أمثلة على ذلك، حيث قامت الحكومة 
اإليرانية، مثاًل، بسجن نشطاء بيئيين بتهمة التجسس )Iran International, 2020(. يضاف إلى ذلك 
 إلى 

ً
أن النشطاء الذين يرفعون أصواتهم ضد الجرائم المقترفة بحق البيئة كثيرًا ما يلفتون األنظار أيضا

الفساد على أعلى المستويات أو القرارات الحكومية غير المسؤولة، مما قد تعتبره األنظمة الحاكمة 
تهديدًا لها.

بوسع المجتمع المدني المحلي المساعدة على حشد االهتمام والدعم الدوليين للقضايا المناخية 
 سوى بتمثيل ضعيف على المستوى الدولي. وقد كان من 

ً
والبيئية في المنطقة، بيد أنه ال يحظى حاليا

 المنظمات من عدة مناطق أخرى 
ً
الصعب، مثاًل، حشد منظمات المجتمع المدني في المنطقة )وأيضا

حول العالم( لحضور جمعية األمم المتحدة للبيئة. ولتسهيل هذه الفرص أمامها، تقّدم برنامج األمم 
المتحدة للبيئة )UNEP( بمقترح لتعديل شروط اعتماد المنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع 
المدني لتقتصر على شرط العمل السابق لمدة سنتين، إال أن العديد من حكومات المنطقة )وغيرها 

من الحكومات على مستوى العالم( اعترضت على هذا المقترح وطالبت بأن تكون مدة عمل المنظمة 
. بيد أن أحد الخبراء اإلقليميين قال إن: السبب 

ً
خمس سنوات بحجة ضمان أن المنظمات نشطة حقا

الحقيقي هو التأكد من أنها ليست مناهضة للحكومات، رغم أنها منظمات بيئية وليست منظمات 
تدافع عن حقوق اإلنسان. وقد تم في النهاية اإلبقاء على الشروط الحالية، لكن بعد أن كشفت هذه 
األحداث عن مقدار الشك الذي تنظر به حكومات المنطقة إلى منظمات المجتمع المدني، باستثناء 

تلك التي تحظى بدعم عائلة مالكة أو سلطة حكومية.

استجابات القطاع الخاص لالستدامة

ال تزال الدولة و/أو نخب رجال األعمال ذوي العالقات السياسية تهيمن على السوق في بلدان الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، باستثناء إسرائيل. وبينما تستطيع قيادة الدولة لالقتصاد أن تحقق عددًا من 

المكاسب فيما يتعلق بالمنعة المناخية، بما يشمل مشروعات البنية التحتية الكبيرة والزراعة المخططة 
والشركات الوطنية التي تمتلك خبرات تقنية يمكن نشرها في األزمات، فإن هذا النموذج االقتصادي، 

الذي تصحبه وتعززه المعونات واإلعفاءات الضريبية للمدخالت األولية، مثل الطاقة والمياه، قد يؤدي 
من الناحية العملية إلى مزاحمة الريادة التجارية المبتكرة وتقويض الكفاءة االقتصادية، وهو ما يتضح 
ن التكتالت المتمتعة 

ّ
في حالة الكويت والجزائر. وفي الوقت نفسه، يقدم لبنان مثااًل على كيفية تمك

، على القطاع 
ً
بروابط سياسية قوية من السيطرة على عالم المال واألعمال الذي يقتصر، ظاهريا

الخاص، وهو نظام يؤدي إلى تقليص قدرة البالد على إعادة اإلعمار وتقديم الخدمات األساسية، مما 
.)Boswall and Wood, 2020( يفضي إلى عوائق قوية في وجه تحقيق المنعة
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ال تزال المنطقة تفتقر إلى أدوات السوق الكفيلة بتشجيع استجابة القطاع الخاص لمخاطر المناخ. 
ومن الممكن التوسع في استخدام عدد من األدوات، بما فيها السندات الخضراء، وصناديق التحفيز 
الخضراء، وآليات إزالة المخاطر، من أجل تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في ميادين مهمة، 

، والوقاية من التجوية، وحفظ المياه. 
ً
مثل المباني الخضراء، ووسائل إنتاج الغذاء الذكية مناخيا

رها بنك االستثمار األوروبي والبنك األوروبي إلعادة 
ّ
وساعدت بعض هذه األدوات، ومنها أدوات وف

اإلعمار والتنمية، على تطوير أنشطة القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في المغرب ومصر 
واألردن، على سبيل المثال ال الحصر. وقد تزايد إصدار الديون الخضراء )الصكوك اإلسالمية 

والسندات التقليدية( في المنطقة بسرعة منذ عام 2015، لكنها ال تزال تمّثل نسبة ضئيلة من اإلجمالي 
العالمي )Clean Energy Business Council, 2021(. ويمكن االستفادة من هذه األدوات في توفير 

 إلى أي مدى ستنجح كل المشاريــــع الممولة بهذه الطريقة 
ً
الفرص للتنويــــع االقتصادي، لكن ليس واضحا

في تحقيق مكاسب بيئية إيجابية صافية. وتحقيق هذه األدوات ألقصى درجات الفعالية يتطلب 
تحسين الشروط واألطر المالية والقانونية المحلية من أجل طمأنة األسواق في األجل الطويل ولكي 

تنجح المشاريــــع والممولون في استيفاء متطلبات الشفافية.

وتحتاج األنشطة التجارية على اختالف أحجامها وأنواعها )مثل الشركات الكبيرة والصغيرة 
والمتوسطة، والمشاريــــع الناشئة، والمشاريــــع االجتماعية ومتناهية الصغر والمنزلية وغير النظامية( 

إلى مقاربات واستراتيجيات متنوعة. واالفتقار إلى الدعم والمعلومات، وتنظيم األسواق لصالح 
الشركات الكبيرة، في العديد من بلدان المنطقة، يخلق معوقات أمام األنشطة التجارية الصغيرة، حيث 
 Ahmed,( ال يتاح للمشاريــــع الصغيرة والمتوسطة سوى 8% فقط من اإلقراض المصرفي في المنطقة

2021(. ورغم إصالحات قوانين اإلعسار المالي مؤخرًا فإن التخوف من التعرض للسجن بسبب 
 Kilborn,( اإلفالس والمديونية يثبط قدرة أصحاب المشاريــــع الناشئة والصغيرة على توسيع أعمالهم

2020( في حين أن هذه المشاريــــع عادة تعتبر هي األقدر على االستجابة بذكاء لتحديات المنعة 
المناخية على المستوى المحلي.

تتباين إمكانات جهات القطاع الخاص وتجربتها عبر أنحاء المنطقة في مجال حلول التكيف المناخي، 
ويتعين تفهمها في سياق االقتصاد السياسي لكل بلد. ففي المغرب، على سبيل المثال، أدت مصالح 

النخب المالية إلى توفير حوافز قوية لتطوير الطاقة المتجددة، وباشرت المملكة بفسح المجال أمام 
عدد متزايد من الشركات المحلية بعد وضع اللوائح التنظيمية الالزمة. وتتناقض هذه التجربة مع 

 
ً
الوضع في تونس، حيث تتسم البيئة التنظيمية بالضعف في مجال الطاقة المتجددة، وال تتوفر حاليا

سوى حوافز قليلة لتوسيع القطاع على الرغم من تقديم الكثير من الدعم الفني )ومنه الدعم من 
الوكالة األلمانية للتعاون اإلنمائي GIZ(. ومن ناحية أخرى، شجعت دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشركات على التنافس في تطبيق تدابير االستدامة، مثاًل من خالل توسيع نطاق المعايير واللوائح 

التنظيمية الخاصة باالستدامة في المباني، ويعمل في اإلمارات عدد من مجموعات الشركات الكبرى 
التي تسعى إلى التفوق في هذا المجال. وفي لبنان، ظهر عدد من المؤسسات المجتمعية والمشروعات 
الصغيرة التي تنشط في مجال تسميد النفايات الغذائية وإعادة التدوير لسد الفجوة المترتبة على عجز 

.)Aoun and Abou Moussa, 2019( الدولة عن التعامل مع أزمة النفايات في السنوات األخيرة

يع الصغيرة والمتوسطة سوى 8% فقط من   ال يتاح للمشار
اإلقراض المصريف يف المنطقة. ورغت إصالحات قوانين اإلعسار 

ً فإن التخوف من التعرض للسجن بسبب  المالي مؤخرا
يع الناشئة  اإلفالس والمديونية يثبط قدرة أصحاب المشار

والصغيرة على توسيع أعمالهت
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البنية االقتصادية والرفاه  4-4

مستويات الوقر

 Waha et al.,( ستكون أفقر شرائح المجتمع في كل بلد هي األقل قدرة على تحّمل آثار المناخ
2017(. وتشمل المشكالت المحتملة التي تواجهها هذه الشرائح ما يلي: ارتفاع أسعار المواد الغذائية؛ 

عدم قدرة أفقر األسر الزراعية على تحمل تكاليف حفر اآلبار العميقة للوصول إلى المياه الجوفية؛ 
مناطق سكنهم أكثر عرضة لخطر الفيضانات من مناطق الميسورين. وتعّد مستويات االستثمار في 

 في مختلف أنحاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وربما 
ً
المناطق الريفية شديدة االنخفاض حاليا

ال تهتم الحكومات بمد يد العون لها في أعقاب أحداث الطقس المتطرفة بقدر االهتمام بمساعدة 
فئات السكان التي تتمتع بصالت أفضل )World Bank, 2020b(. ولن تتوفر للفقراء الموارد الالزمة 

لمساعدة أنفسهم حيثما تعجز الحكومات أو تتقاعس عن المساعدة.

وفي بلدان المنطقة الثرية، حيث تتوفر الطاقة بأسعار رخيصة و/أو مدعومة بنسبة كبيرة، يمكن 
للسكان استخدام تكييف الهواء للتعامل مع درجات الحرارة القصوى، بيد أن مجموعات سكانية 

متعددة ستجد نفسها محرومة من السكن معتدل الحرارة أو المكيف، ومنها األسر منخفضة الدخل 
 والالجئين.

ً
والعمالة الوافدة والنازحين داخليا

االعتماد االقتصادا واالنتماعي على الزراعة

ال يعتبر اعتماد المجتمع الكبير على الزراعة نقطة ضعف في الحاالت كافة، إال أن الممارسات الزراعية 
الحالية في المنطقة ُتبرز عرضة مجتمعاتها للتأثر بالجفاف والتغيرات الموسمية. ومع ذلك، فإن 

 دورها 
ً
العوامل التي يصعب قياسها، مثل االكتفاء الغذائي المحلي واستقرار المجتمع الريفي، لها أيضا

الحاسم في األمن الغذائي وتقليص معدالت الهجرة الداخلية. وسوف تتعاظم أهمية اإلدارة الجيدة 
للزراعة في تعزيز منعة غالبية بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

ويمكن كذلك النظر إلى االعتماد على الزراعة من منظور مساهمتها في االقتصاد وفرص العمل. 
ويشير البنك الدولي إلى أن مساهمة الزراعة والغابات وصيد األسماك في الناتج المحلي اإلجمالي 

للمنطقة )باستثناء سوريا وليبيا( تبلغ 5.1%، وذلك مقارنة بمتوسط عالمي بلغ 4% في عام 2018 
)World Bank, 2020a(، لكن إذا احتسبنا كامل سلسلة القيمة في القطاع الزراعي فإن هذه نسبة 

 World Bank Group, ؛Valdés and Foster, 2010( المساهمة تزيد بمقدار يفوق الضعف
2014، ص117(. وتزيد أهمية الزراعة عن ذلك من منظور فرص العمل ومصادر الدخل في الريف، 

إذ أنها توظف 10.7% من إجمالي القوى العاملة في بلدان المنطقة، مع تراوح هذه الحصة بين أقل من 
 ألرقام منظمة العمل الدولية(.

ً
1% في إسرائيل، وأكثر من 33% في المغرب )وفقا
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الشكل 8 - دور الزراعة يف االقتصاد

ات البنك الدوىلي عن التنمية العالمية، 2021. المصدر: مؤرسش

 وشديدًا على مجموعات سكانية معينة أكثر من 
ً
ستؤثر مخاطر المناخ في قطاع الزراعة تأثيرًا فوريا

غيرها، إذ تمّثل الزراعة أكبر نسبة من قطاع االقتصاد غير النظامي في العالم، وتنتمي نسبة %95.6 
 International Labour Office,( من العمالة الزراعية في العالم العربي إلى القطاع غير النظامي

2018(. والكثير من العمال الذين يعتمد عليهم قطاع الزراعة في األردن ولبنان ودول الخليج هم 
من العمالة الوافدة، ومنهم الالجئين، حيث يقدم العمل الزراعي مساهمة حيوية في دخل الجئي 

 Tsukamoto, Leighton( المنطقة، وفي التحويالت المالية إلى أسر المغتربين في مصر واليمن
ك 

ّ
and Staermose, 2020(. يضاف إلى ذلك أن المرأة تمّثل نسبة مهمة من العمالة الزراعية وماّل

الحيازات الزراعية الصغيرة )Abdelali-Martini and Dey de Pryck, 2015(. ويبّين اإلطار 6 
قابلية تأثر هذه الفئات في قطاع إنتاج الزيتون بتغير المناخ وذلك نظرًا للنموذج األعمال وظروف 

المساواة بين الجنسين السائدة في هذا القطاع.

ي قطاع الزيتون التونيسي
اإلطار 6 - تفاقم عوامل عدم المساواة �ن

زيت الزيتون هو السلعة التصديرية الرئيسية لتونس، ويمّد ما يقرب من مليون تون�ي بجزء عىل األقل 
ي سعت، بدعم من الدولة، لرفع  ى ال�ت كات الك�ب  لسيطرة ال�ش

ً
من دخلهم. ويخضع قطاع الزيتون أساسا

مستويات اإلنتاج عن طريق الميكنة والزراعة المكثفة. ونموذج األعمال الراهن ال يي� الحصول عىل رأس 
ة، وال يشجع عىل تجديد الموارد  ف من مالك الحيازات الصغ�ي المال، مثاًل بتقديم القروض واالئتمان للمنتج�ي

البيئية.

كات  ف والنساء للتأثر بتغ�ي المناخ مرتفعة بشكل خاص. فقد جاءت ميكنة مزارع ال�ش وقابلية صغار المزارع�ي
ف أن العديد من مزاريعي الزيتون  ي ح�ي

ة عىل حساب تعرض صغار المالك للمديونية وفقدان أراضيهم، و�ف الكب�ي
ة أو متوسطة كانت لديهم مصادر دخل متنوعة فإن أغلبهم صار اليوم يعتمد  ي صغ�ي

الذين يملكون قطع أرا�ف
ي حصاد الزيتون، حيث يشتغلن 

ف �ف ل النساء 90% من إجماىلي العامل�ي
ّ
حرصًا عىل قطف ثمار الزيتون، وتشك

 لبحث أجرته المنظمة الدولية للشواغل الجنسانية فإن 40% من نساء الريف 
ً
كعمالة زراعية موسمية. ووفقا

ي الحياة االقتصادية والسياسية؛ وهن أميات وال يحصلن عىل الرعاية الصحية 
غ�ي مندمجات بشكل جيد �ف

ي  المجانية )Gender Concerns International، بدون تاريــــخ(، وتتحمل المرأة نفس أعباء العمل ال�ت
يتحملها الرجل، ولكن دخلها اليويمي عادة ما يكون أقل من دخله.
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� الزراعة (٪ من إجما�� العمالة) (تقديرات نمذجة منظمة العمل الدول�ة) (٢٠١٩)
العمالة ��

(٢٠١٩) ( الزراعة والغا�ات وص�د األسماك، الق�مة المضافة (٪ من الناتج المح�� اإلجما��
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اف األرض، حيث يستنفد  ف باإلضافة إىل ما تقدم، فإن اإلنتاج ضخم الحجم الموّجه للتصدير يؤدي إىل است�ف
ة إدخال نوع  ي السنوات األخ�ي

بة ويقلل خصوبتها ويقلص من توافر المياه. وقد تم �ف العنا� الغذائية من ال�ت
ي بعض مناطق تونس، حيث تنتج أشجار هذا النوع غلة أك�ب ولكنها 

جديد من أشجار الزيتون اإلسبانية �ف
 شديدة عىل طبقات المياه 

ً
ايدة من المياه الجوفية، األمر الذي يفرض ضغوطا ف تحتاج إىل الري بكميات م�ت

ي المدى 
ي سحب المياه. وسيتواصل انخفاض غلة أشجار الزيتون �ف

ي أصاًل من اإلفراط �ف
ي تعا�ف الجوفية، ال�ت

المنظور بسبب انخفاض توافر المياه وزيادة الجفاف.

ي تونس أن يؤدي إىل مواصلة تدهور مستويات 
ي يتعرض لها قطاع الزيتون �ف من شأن المخاطر المناخية ال�ت

بة، كما يمكن النخفاض غلة الزيتون أن تؤدي  فة لل�ت ِ ف
ي منظومات الزراعة األحادية المست�ف

اإلنتاج، وخاصة �ف
ي أوروبا. عالوة عىل ذلك، أصبح اإلحباط يتفاقم 

عىل المدى الطويل إىل تقليص اإلمدادات وزعزعة تجارته �ف
ف إال بفرص محدودة  ي قطاع الزيتون، حيث ال يتمتع صغار المزارع�ي

ي المجتمع بسبب انعدام المساواة �ف
�ف

ى. وقد  كات الزراعية الك�ب ي قطاع تمسك بزمامه ال�ش
)ألسباب منها عدم إتاحة االئتمان والقروض(، وذلك �ف

ي ريف تونس.
ي مزيد من االضطرابات االجتماعية �ف

تتسبب هذه الظروف �ف

ي  ف االتحاد األورو�ب ي الوقت نفسه، هناك مخاوف من أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة ب�ي
�ف

ف نموذج األعمال الموجه نحو التصدير، وبالتاىلي تقويض  وتونس، إذا ما تم إبرامها، يمكن أن تزيد من تحف�ي
ارة ثورة  ي أطلقت رسش . وال يزال الكث�ي من العوامل ال�ت ي القطاع الزرايعي

ف �ف مصالح صغار المالك المنتج�ي
. وانسداد اآلفاق أمام الشباب التون�ي يدفع بالكث�ي  ي المجتمع التون�ي

الحرية والكرامة عام 2011 سائدة �ف
ًا ألوروبا، كما أن  ي يمكن أن تشكل تهديدًا مبارسش منهم إىل االلتحاق بالجماعات الجهادية المتشددة، ال�ت

 عن فرص أفضل.
ً
ة من الشباب التون�ي يهاجرون بالزوارق إىل أوروبا بحثا مجموعات كب�ي

.)Knaepen, H., 2021( ف المصدر: مقتبس من ناي�ب

الميزان التجارا وواردات الغلاء

باستثناء حالة قطر في ظل الحصار خالل الفترة 2017-2021، ال يمّثل االعتماد على الواردات مشكلة 
لبلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حتى اآلن، شريطة توفر ثالثة أمور: أواًل، استعداد البالد 

، وجود وسائل نقل وطرق إمداد متاحة لنقل المواد الغذائية؛ 
ً
المنتجة للغذاء لتصدير منتجاتها؛ ثانيا

 في فترات 
ً
، امتالك البلد المستورد للنقد األجنبي الكافي لسداد ثمن واردات الغذائية )أيضا

ً
وثالثا

ارتفاع األسعار( )Shapland, 2018(. ولسنين طويلة نجح في هذه الوصفة عدد من البلدان التي 
تتسم بانخفاض حصة المياه للفرد ووفرة األموال من المصادر الريعية األجنبية، مثاًل عبر صادرات 

النفط أو الترتيبات األمنية أو المساعدات اإلنسانية. ومع ذلك فإنها، وألسباب عدة، ستحتاج إلى تنويــــع 
 Pouran and( كبير في اقتصادها من أجل الحفاظ على كميات الواردات المتزايدة في المستقبل

.)Hakimian, 2019

وبالنسبة للبلدان التي تحصل على عائدات تصدير أكبر للفرد الواحد )أي دول مجلس التعاون الخليجي 
وإسرائيل والمغرب وتونس(، أو التي تحصل على تدفقات ثابتة من أشكال الريــــع الدولي األخرى 

 لمجابهة آثار تغير المناخ. كذلك تستطيع 
ً
)األردن والمغرب(، فهي في وضع أفضل لالستثمار تأهبا

البلدان األغنى تحمل تكاليف االستثمارات التي ستساعدها على تحمل مخاطر المناخ. وتخزين المواد 
الغذائية أحد هذه األساليب الممكنة، وقد بات العديد من البلدان يحتفظ بمخزونات غذائية كبيرة، 

مثل قطر التي طورت قدرتها على تخزين المواد الغذائية من خالل مشروع المرافق االستراتيجية 
لألمن الغذائي، حيث قامت بتشييد مرافق تخزين وتجهيز الغذاء في ميناء حمد بقدرة تغطي كميات 
من األرز والسكر وزيوت الطعام تكفي لـثالثة ماليين شخص )أكثر من سكانها الحاليين( لمدة عامين 
ونصف العام )Alagos, 2018(. بيد أن استراتيجيات من هذا النوع تتطلب تكلفة مناخية عالية إلى 

.)Wellesley, 2019( جانب تكلفتها المالية

مع تضاؤل مصادر المياه العذبة، فرضت دول الخليج قيودًا على زراعة علف الحيوان، مثل البرسيم، 
 عنها استيراد األعالف بكميات متزايدة من شمال أفريقيا وأميركا الجنوبية. وفي 

ً
واختارت عوضا

أعقاب أزمة أسعار الغذاء في عامي 2007 و2008، ضخ العديد من مؤسسات االستثمار الحكومية 
والشركات الزراعية في دول مجلس التعاون الخليجي االستثمارات في األراضي الزراعية بشمال 

أفريقيا وباكستان واألميركتين، وال يزال الحكم على فعالية هذه االستثمارات سابق ألوانه، إال أنها قد 
تؤدي إلى مضاعفة المخاطر التي تتعرض لها بلدان أخرى تعاني من اإلجهاد المائي )ُانظر المثال المبّين 
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في اإلطار 7(. أما بالنسبة لالستثمارات الزراعية األقرب عهدًا فإنها تميل إلى التركيز على سالسل 
القيمة في تجارة الغذاء )Woertz, 2020(، وتركز كذلك على الشركاء التجاريين الرئيسيين الحاليين 

في أوروبا واألميركتين، ومن أمثلة ذلك: شركة إماراتية استثمرت بكثافة في صربيا، وشركات سعودية 
 Cooke, ؛Bailey and Willoughby, 2013( استثمرت في بولندا وأوكرانيا والواليات المتحدة

.)Wellesley, 2019( في حين استثمرت قطر بكثافة في االكتفاء الذاتي )2016

ي األجنبية
ي األرا�ن

اإلطار 7 - العواقب غ�ي المقصودة لالستثمار �ن

ي تملك احتياطيات  ي 2007-2008، سعت بلدان المنطقة ال�ت
منذ أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية العالمية، �ف

ي بفضل عائدات تصدير الهيدروكربونات، مثل المملكة العربية السعودية واإلمارات  ة من النقد األجن�ب كب�ي
ي القطاع الزرايعي خارج البالد، وضخت 

ي من خالل االستثمار �ف
العربية المتحدة وقطر، إىل تعزيز أمنها الغذا�ئ

ي الزراعية ولكنها معرضة 
ي بلدان أفريقية غنية باألرا�ف

ة �ف ي استثمارات كب�ي دول مجلس التعاون الخلييحب
ًا ما أحاط  لمخاطر المجاعة، وخاصة السودان )Abdelaziz, Saeed Atallah and Eltahir, 2021(. وكث�ي
الجدل بهذه االستثمارات بسبب ضعف جوانبها األمنية والسياسية )Lons, 2021(. ويعّد استثمار اإلمارات 

ي مرص أحد األمثلة عىل ذلك )Jägerskog and Kim، 2016(، وكان 
وع توشىك �ف ي م�ش

العربية المتحدة �ف
ي الصحراء الغربية 

قد بدأ عام 1997 كمبادرة الستصالح 540,000 فدان )2,268 كيلوم�ت مربــع( من أرا�ف
ونقل السكان إليها من وادي النيل.

ي مرص، ولم يجلب فوائد أخرى 
ي �ف

ف األمن الغذا�ئ وع توشىك إىل تحس�ي ورغم أهدافه الطموحة، لم يؤد م�ش
ة من الطاقة وعجزت  ي يملكها المستثمرون اإلماراتيون كميات كب�ي وع ال�ت للبالد، حيث تتطلب مزارع الم�ش

ف  ف خليجيت�ي كت�ي . واليوم، تسيطر أك�ب رسش ف ف المرصي�ي ة للمواطن�ي عن الوفاء بوعود خلق فرص عمل كث�ي
ا(  ي المزروعة البالغة 60 ألف فدان )252 كيلوم�ت

وع عىل ما يناهز نصف مساحة األرا�ف ي الم�ش
استثمرتا �ف

ة نا� بأسعار شديدة االنخفاض، ورغم وعود الحكومة بإنتاج القمح،  حيث تسحب المياه للري من بح�ي
ي المقام األول لتصدير المنتجات )التمور والعنب( ومحاصيل علف الحيوان كثيفة 

إال أن المنطقة تستغل �ف
.)Masr, 2020( سيم االستهالك للمياه، مثل ال�ب

عادة ما يكون اللجوء إلى هذا النوع من االستراتيجيات بعيدًا عن متناول البلدان منخفضة ومتوسطة 
الدخل، وهي األقل قدرة بكثير على االستعداد لمجابهة اآلثار المباشرة وغير المباشرة لتغير المناخ 

.)Borghesi & Ticci, 2019( والتكيف معها

وإذ تطلعنا إلى عام 2050، فإن التحليالت بالمحاكاة تشير إلى ارتفاع احتماالت استمرار االعتماد 
المتزايد على الواردات الزراعية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، خاصة في حالة حدوث 

 في 
ً
تغير مناخي أقوى )Tull, 2020(، وهذا االتجاه تدعمه طرق الزراعة وأنماط التغذية السائدة حاليا

المنطقة، فضاًل عن نقص إمكانيات توسيع استخدام األراضي )Razzaz et al., 2017(. والبلدان التي ال 
تتوفر كميات كبيرة من النقد األجنبي تحت تصرفها )وخاصة ذات التعداد السكاني الكبير، مثل مصر( 

قد تجد صعوبات في إطعام مواطنيها إذا أرادت تلبية االحتياجات األخرى في نفس الوقت. وتوفير 
ضرورات الحياة لِضعف عدد السكان، دون االلتجاء إلى نظام حصص التموين أو استبدال أنواع الغذاء 
، يقتضي إنفاق ِضعف كمية النقد األجنبي، وذلك على أحسن تقدير في السنوات التي 

ً
المستهلكة حاليا

تشهد وفرة العرض في السوق العالمية، أما السنوات التي تشهد فيها األسواق صدمات نقص العرض، 
مثاًل بسبب تناقص غلة المحاصيل في البلدان المصدرة للحبوب، فستكون مصحوبة بارتفاع فاتورة 

النقد األجنبي، وبالتالي تتعاظم تكلفة أي دعم للغذاء تقدمه الدولة. وإذا أدى تغير المناخ إلى فشل 
واسع في محاصيل البلدان المصدرة، فقد تجد غالبية الناس صعوبة في توفير غذاء كاف ألسرهم، وقد 

تجد أنظمة الحكم في المنطقة نفسها مضطرة إلى االختيار بين إنفاق قسم كبير من الميزانية الوطنية 
على دعم الغذاء، أو اإلحجام عن ذلك والمجازفة بمجابهة سخط شعوبــها.

ومع ذلك، يمكن للتدخالت في مختلف بلدان المنطقة بسياسات تشجع على تغيير أنماط التغذية، 
وأساليب إنتاج األغذية وأنواعها، والحد من هدر الطعام، أن تحقق زيادة في كميات الغذاء المنتجة 

 Bahn,( مع زيادة المدخول الغذائي وبالتالي الحصانة ضد األمراض )أو على األقل وقف تقلصها( 
ً
محليا

.)Woertz, 2020 ؛EL Labban and Hwalla, 2019
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بون االعتماد على عائدات الصناعات عالية الكر

سينطوي انتقال العالم إلى منظومة اقتصادية منخفضة الكربون على انكماش أسواق الوقود األحفوري. 
وبينما ال يمكن الجزم بتوقيت هذا االنكماش، فإن سيناريو وكالة الطاقة الدولية الخاص بارتفاع 

الحرارة بمعدل 1.5 درجة مئوية يبّين أن تحقيق أهداف اتفاقية باريس وتفادي التغيرات الخطيرة في 
 هائاًل في الطلب على الفحم والنفط والغاز. وحتى إذا كان مسار التطور الفعلي 

ً
المناخ يستلزم انخفاضا

أكثر عشوائية من هذا السيناريو فإن أسواق النفط والغاز ستتقلص نتيجة انخفاض تكلفة موارد الطاقة 
البديلة، وانخفاض القدرات االقتصادية الالزمة لشراء الوقود األحفوري في السوق الدولية بسبب آثار 

تغير المناخ.

 لبلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي تعتمد اقتصاداتها على 
ً
هذه األوضاع تمّثل تحديا

صادرات النفط والغاز، مثل الجزائر. وتميل التوقعات المتوافقة مع تحقيق أهداف اتفاقية باريس إلى 
احتساب أسعار اللنفط في نطاق 30-60 دوالرًا للبرميل في المتوسط على مدى العقدين المقبلين، 

 على األرجح بتقلبات كبيرة في األسعار. 
ً
ذلك رغم أن انخفاض السعر المتوسط سيأتي مصحوبا

والعديد من دول المنطقة يحتاج إلى سعر يفوق 80 دوالرًا لبرميل النفط من أجل تحقيق تعادل 
ميزانياتها، وذلك بسبب جمود بنود الميزانية الحكومية، ومنها بنود الدعم والدفاع ورواتب الخدمة 
المدنية. وتندرج إيران والجزائر والبحرين والمملكة العربية السعودية في هذه الفئة )ُانظر الشكل 9( 

حيث تشير التقديرات إلى أن الجزائر تحتاج إلى سعر يفوق 100 دوالر للبرميل، وإيران إلى ما يقرب 
200 دوالر. وفي حين تشير التوقعات عادة إلى تواصل ارتفاع أسعار الغاز لفترة أطول من النفط، 

فإنها ستبدأ في التراجع مع انخفاض الطلب خالل أربعينات القرن الحالي.

يقدم الرسم البياني أدناه فكرة عن قابلية تأثر البلدان بانخفاض أسعار الهيدروكربونات.

الشكل 9 - االعتماد على النوط والغاز يف بلدان مصدرة مختارة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

وبينما يتعرض كل بلد في الرسم البياني ألضرار انخفاض أسعار النفط )واليمن وسوريا ربما معرضتان 
أكثر من غيرهما ولكن بياناتهما غير متاحة(، فإن الدوائر األكبر في الشكل تشير إلى البلدان التي تتمتع 

بمستويات معيشة أعلى وقدرة أكبر على االستثمار، وكلما ابتعد البلد إلى اليمين كلما زاد اعتماده 
على صادرات الهيدروكربونات لجني النقد األجنبي الالزم لدفع ثمن واردات الغذاء وغيره من السلع 
المستوردة. ويتبين من الرسم أن ثالثة بلدان، وهي الجزائر وليبيا والعراق، تعتبر األكثر عرضة للتأثر 

بانخفاض أسعار النفط حيث أنها تعتمد بشكل شبه كامل على الهيدروكربونات في توفير النقد 
.
ً
األجنبي بينما نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي منخفض نسبيا
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اإلمارات البحرين
العربية المتحدة

المملكةسلطنة ُعمانإيران
العربية السعودية

العراقليبياالجزائرالكويتقطر

صادرات الوقود كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات (٢٠١٩) - المحور الرأسي األيمن

سعر النفط الذي يحقق تعادل الميزانية (بالدوالر األمريكي للبرميل) (٢٠١٩) - المحور الرأسي األيسر

متوسط سعر النفط بين عامي ٢٠١٧ و٢٠٢١
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وتتنوع القدرة على االحتفاظ بمستويات المعيشة الراهنة مع تحقيق التنويــــع الالزم في حقبة انخفاض 
أسعار الهيدروكربونات، حتى في صفوف دول مجلس التعاون الخليجي. وتشير أرقام الثروة السيادية 

 منها قيمة الدين الحكومي إلى وسادة الثروة التي يمكن للبلد االتكاء عليها، وهو ما تتميز 
ً
مطروحا

به الكويت وقطر واإلمارات العربية المتحدة التي تتمتع بأرصدة إيجابية تفوق قيمتها 100% من 
ناتجها المحلي اإلجمالي. وبحلول بداية عام 2021، في أعقاب انخفاض أسعار النفط بسبب جائحة 

كوفيد-19، كانت أرصدة المملكة العربية السعودية وُعمان  والبحرين سلبية القيمة، مما يشير إلى 
.)Augustine, 2021( حاجة هذه البلدان إلى التعجيل في تحقيق االنتقال االقتصادي

إلى جانب ما تقدم، تضاف عدة اعتبارات مهمة أخرى فيما يتعلق بمستويات المنعة المحتملة، يختص 
االعتبار األول منها بقدرة البلد على تنويــــع االقتصاد، بما يشمل إمكانات الموارد البشرية والمهارات، 
وخصوبة التربة، والموارد الطبيعية األخرى، ومناطق الجذب السياحي، والقدرة على االبتكار. وكلما 

انخفضت قدرة البلد على التنويــــع، كلما كان اقتصاده أعلى على مقياس قابلية التأثر بالتحوالت في 
اتجاهات الطلب. وبالنسبة لبلدان مثل الجزائر، فإن انخفاض أسعار النفط، وصعوبات جذب شركاء 
االستثمار، وفجوات البنية األساسية، والمشاكل التقنية، معناها أن االستثمار في الطاقات المتجددة 

قد تأخر كثيرًا. ورغم أن البلد ال يعاني من نزاعات ساخنة )أو محتملة( مثل ليبيا والعراق، فإن 
اإلصالحات السياسية واالقتصادية التي اشتدت الحاجة إليها وارتفعت اآلمال بإنجازها أصيبت بالعطل 

في السنوات األخيرة، مما أعاق جهود تنويــــع االقتصاد وأسواق الطاقة وما رتبه ذلك من استثارة 
االحتجاجات الشعبية في الجزائر.

اعتمدت كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي رؤية وطنية شاملة، تغطي الفترة حتى عام 2030 
أو 2035 أو 2040، وتركز على تنويــــع االقتصاد لتخفيض االعتماد على الهيدروكربونات وتنويــــع 
 في تعزيز قدرتها على التصدير. وفي عام 2020، 

ً
مصادر الطاقة المستهلكة فيها للمساعدة جزئيا

 لإلصالح االقتصادي أقرت فيه بالحاجة الملحة لخفض اعتمادها على 
ً
أطلقت حكومة العراق مشروعا

إيرادات الوقود األحفوري وتوسيع إيراداتها من الضرائب )حكومة العراق، 2020(.

إتاحة التمويل والتكنولونيا  5-4
 لضمان المنعة والتكيف، ال سيما في بلدان المنطقة منخفضة 

ً
ستكون إتاحة التمويل عنصرًا ضروريا

ومتوسطة الدخل. وستتاح لكل بلد خيارات مختلفة حسب سياقاته الخاصة وعالقاته مع مصادر 
التمويل اإلنمائي والمستثمرين. وقد لفت الخبراء اإلقليميون االنتباه إلى احتياجات تمويل معينة 
لتمكين عملية إدخال التكنولوجيا الفعالة وتقنيات التدوير في قطاعي المياه والزراعة، فضاًل عن 

الحلول القائمة على الطبيعة ومعالجة األراضي واألنهار. ويعد إنتاج المياه بالتحلية، وتوسيع تطبيقات 
الطاقة الشمسية، والزراعة المائية، أمثلة على القدرات التي يتيسر تنفيذها على البلدان عالية الدخل، 
ولكنها تحتاج إلى الدعم في البلدان منخفضة إلى متوسطة الدخل. وهناك حاجة ماسة لتمويل الوقاية 

زة للمنعة المناخية )بما في ذلك  من التجوية وحماية البنية التحتية العمرانية، وجهود التجديد المعزِّ
تحديث وإعادة تأهيل البنية التحتية وإعادة اإلعمار في المناطق المتأثرة بالنزاع(. وألن الكثير من 

 اليوم فإن تمويلها سيحتاج إلى االعتماد على توفير أموال الدولة 
ً
التدابير الالزمة ليست مربحة تجاريا

.
ً
من البلدان المعنية ودوليا

والجتذاب تمويل المشاريــــع المناخية وتحقيق أقصى الفوائد منها )على غرار أنواع التمويل األخرى 
القادرة على دعم استثمارات المنعة والتكيف(، يجب على المشروعات المقترحة إثبات قدرتها على 

النمو والتوسع، بما يستدعي بدوره تمكين تدفق رأس المال الوطني العام و/أو الخاص إلى البلد. 
ومثلما أثبتت مصر واألردن والمغرب بنجاحها في توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة، فإن للبيئة 

 في اجتذاب التمويل ونشر التكنولوجيا. وفي هذا الصدد، يمكن إلعداد سلسلة 
ً
التنظيمية دورًا أساسيا

من المشاريــــع المستقبلية أن يسهم في البرهنة على أن التمويل االبتدائي قادر على تعبئة أنواع أخرى 
من رؤوس األموال وتحقيق التحوالت المرجوة على أرض الواقع.

 جيدًا في 
ً
وتحديات الحصول على التمويل من أجل المناخ في مناطق العالم النامية موثقة توثيقا

األبحاث والدراسات، وتبّين بعض التقارير البحثية بالتفصيل عدة قضايا تواجهها تحديدًا منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا )ESCWA, 2019a؛ واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 

 وثيقا بقضايا الحوكمة 
ً
2021؛ وUNEP Finance Initiative, 2021(. وترتبط هذه التحديات ارتباطا
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المشار إليها في القسمين 4-1 و4-2، كما ترتبط بجمود التمويل الدولي للمناخ من حيث أنه يركز 
 على أولويات المانحين، ويتسم بالتشتت واالفتقار إلى أسس متينة لقياس مكاسب التكيف. وقد 

ً
أساسا

تلقت مصر والمغرب أكبر حصة من تمويل المناخ في المنطقة حتى اآلن، وذلك على شكل منح مالية، 
إضافة إلى التمويل من صندوق التكنولوجيا النظيفة، وحصلت قطاعات الطاقة والنقل على حصة 
األسد من التمويل المناخي المقدم حتى اآلن )ESCWA, 2019(. وقد اندرجت المشاريــــع المعنية 

بالدرجة األولى تحت بند التخفيف، وخاصة للطاقة المتجددة، مع توجيه تمويل أقل ولكن متزايد إلى 
مشاريــــع التكيف والبؤر المتعددة )Watson and Schalatek, 2021(. على سبيل المثال، اجتذب 

األردن ولبنان في عام 2020 ما قيمته 14 مليون دوالر عبر صندوق التكيف لزيادة منعة النازحين 
والمجتمعات المضيفة على مواجهة تحديات المياه المرتبطة بتغير المناخ في المستوطنات الحضرية 

.)UNEP Finance Initiative, 2021( المضيفة

الشكل 10 – قيمة تمويل المناخ المعتمد للبلدان المتلقية للتمويل يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من 
ً للتمويل المناخي ينشط يف المنطقة )2020-2003( إنمالي 12 صندوقا

المصدر: تحديث من صناديق المناخ )بدون تاريــــخ(.
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يستثمر االتحاد األوروبي وبنوك التنمية األوروبية بكثافة في استراتيجيات المنعة المناخية ومختلف 
مشاريــــع البنية التحتية المرتبطة بالمياه والطاقة والغذاء في منطقة وادي األردن، ومن ذلك على 

 بقيمة 260 مليون يورو لدعم 
ً
 إطاريا

ً
سبيل المثال أن بنك االستثمار األوروبي أنشأ عام 2020 قرضا

االستثمارات في قطاع المياه األردني )Elnimr, 2020(، واستثمر البنك األوروبي إلعادة اإلعمار 
والتنمية 87 مليون يورو في األردن عام 2019 و73 مليون يورو عام 2020، ُخصص 73% منها 

لمشاريــــع البنية التحتية المستدامة )البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، بدون تاريــــخ(. ومع ذلك، 
فإن نجاح هذا النوع من االستثمار يتوقف على عدة عوامل سياسية.

وكما يبّين الشكل 10، فإن الكثير من البلدان التي تحتاج إلى الدعم الماس لتخفيف آثار تغير المناخ 
 عن هذا المشهد، وهي تحديدًا سوريا 

ً
، ويغيب بعضها تماما

ً
والتكيف معه لم تتلق سوى القليل نسبيا

وإيران التي تقيد العقوبات الدولية بشدة من تدفق رؤوس األموال الخاصة إليها )رغم حصولها مؤخرًا 
على تمويل من صندوق المناخ األخضر عبر منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة لبناء 

قدراتها على اجتذاب التمويل المناخي ونشر تطبيقاته(.

الديموغرافيا والهجرة  6-4
ستواجه بلدان المنطقة تحديات النمو السكاني العالي، بصرف النظر عن أي تأثير لتغير المناخ، 

وسيزداد من جرائها الضغط على الخدمات العامة على مستوى الدولة والبلديات، بما في ذلك خدمات 
المياه والطاقة والنفايات، مع زيادة الطلب على الواردات لتلبية تنامي اتجاهات استهالك الغذاء الحالية. 
 حوالي نصف 

ً
ولكن الوجه اآلخر لهذه التركيبة السكانية، حيث تمّثل شريحة األعمار األقل من 25 عاما

سكان المنطقة، هو توفر إمكانات هائلة لالزدهار واالبتكار، مقارنة بشريحة المسنين في التركيبة 
السكانية األوروبية.

ومن المتوقع أن يزداد عدد سكان المنطقة ككل بنسبة حوالي 45% بحلول عام 2050 مقارنة بمستوى 
عام 2020 )اليونيسيف، 2021(، مع ظهور تباين واسع في معدالت النمو بين بلد وآخر، حيث من 

المتوقع أن تشهد مصر والعراق وإسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة أعلى المعدالت )إدارة 
الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة، 2019(. وألن مصر تضم أكبر عدد من السكان 

، والعراق يأتي في المرتبة الثالثة، ستكون أرقام الزيادة السكانية عالية 
ً
من ضمن بلدان المنطقة حاليا

بصفة خاصة في هذين البلدين.

 على الصعيد اإلقليمي، مع تزايد عدد 
ً
وفي المقابل، يتواصل انخفاض معدالت الخصوبة تدريجيا

Roudi-( خريجات التعليم العالي اللواتي يدخلن سوق العمل ويتأخرن في تكوين األسرة واإلنجاب
Fahimi and Kent, 2008(. وقد يتسارع هذا االتجاه، مما سيؤدي إلى انخفاض معدالت النمو 

السكاني عن المستوى المتوقع.

 أن تستمر موجات الهجرة الواسعة داخل البلد الواحد وعبر الحدود في المنطقة، 
ً
من المرجح أيضا

وكذلك من خارجها. وقد ضمت المنطقة، اعتبارًا من عام 2019، ما يقدر بحوالي 12.4 مليون نازح 
 و9.1 مليون الجئ، معظمهم بسبب النزاعات في سوريا والعراق واليمن وليبيا، فضاًل عن مسألة 

ً
داخليا

الالجئين الفلسطينيين التاريخية العصية على التسوية. كذلك تقع المنطقة على مسار عبور الالجئين، 
مثل الطريق الممتد من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى شمال أفريقيا الذي يعّد ممر عبور تقليدي 

للهجرة )Desmidt, 2021( رغم مخاطره المتعددة. ومع تعرض أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أكثر 
Barnes-( من غيرها آلثار كل من تغير المناخ والنزاعات، فاألرجح أن تستمر الهجرة في هذا االتجاه
Dacey and Dworkin, 2020; Idemudia and Boehnke, 2020(، كما يمكن أن تنشأ ممرات 

عبور جديدة مع تبدل أحوال الديناميات السياسية، وذلك على النحو المبين في القسم الخامس من هذا 
التقرير. 

وسواء زادت مستويات الهجرة أو نقصت، فإن قابلية التأثر تتوقف على عدة عوامل، منها القدرة على 
استقبال المهاجرين ودمجهم في المجتمعات المضيفة، وطبيعة الروابط االجتماعية القائمة، والحقوق 

القانونية التي يتمتع بها المهاجرون وظروفهم المعيشية. يضاف إلى ذلك أن تزايد الهجرة من مناطق 
الريف إلى الحضر ستكون إحدى النتائج المنتظرة النكماش القطاع الزراعي المتوقع في بلدان المنطقة 
)انظر القسم Wodon et al., 2014( )2(. وقد شدد الخبراء اإلقليميون على أهمية هذا التوجه خالل 
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المقابالت وورش العمل، يضاف إلى ذلك أن  التطورات الملحوظة في هذا النوع من الهجرة، الذي 
صار ظاهرة بارزة خالل العقدين الماضيين في مصر والعراق وسوريا، تشير إلى أن غالبية المهاجرين 

من مناطق الريف يستقرون في المدن والبلدات داخل أحياء مهمشة تفتقر إلى الخدمات الكافية 
.)Waha et al., 2017(

عادة ما تؤدي الهجرة العشوائية إلى تفاقم اإلجهاد البيئي في المناطق المضيفة، بينما يعّد النازحون 
المقيمون في مالجئ مؤقتة تخلو من شبكات الدعم المجتمعي من بين أشد الفئات عرضة للتأثر 

بتغير المناخ والطقس المتطرف )Lahn and Grafham, 2015(. ويرجع ذلك إلى طريقة استقبال 
المهاجرين والظروف السائدة في البلد المضيف، حيث عادة ما تكون المعسكرات غير النظامية، التي 
 والالجئين، مشيدة في عجالة وتفتقر إلى البنية التحتية )أو اإلمدادات القانونية( 

ً
تأوي النازحين داخليا

 مع العديد من المخيمات 
ً
للصرف الصحي ومعالجة النفايات والمياه والطاقة. وهذا هو الحال أيضا

الحضرية والمدن التي تعاني من التقادم والتدهور وتؤوي النازحين والالجئين في المنطقة، كمخيمات 
الفلسطينيين في غزة واألردن وجنوب لبنان. وتؤدي سياسات التقييد وعدم إتاحة السكن وفرص 

ل هذه الظروف، حيث يلجأ الناس إلى آليات للتأقلم إذا عجزوا 
ّ
 في تشك

ً
العمل والخدمات دورًا حاسما

طع األشجار، وهي ممارسات قد 
َ
عن توفير لوازم التدفئة وطهي الطعام، مثل حرق النفايات أو ق

تؤدي بدورها إلى تفاقم مناهضة السكان المحليين للمجموعات الوافدة عليهم. وتطرح هذه المسائل 
معضالت تتعلق باالعتبارات اإلنسانية والتنمية المنصفة.

عادة ما تؤدا الهجرة العشوائية إلى تواقت اإلنهاد البيئي يف 
المناطق المضيوة، بينما يعدّ النازحون المقيمون يف مالنئ 

مؤقتة تخلو من شبكات الدعت المجتمعي من بين أشد الوئات 
عرضة للتأثر بتغير المناخ والطقس المتطرف



يقيا يز المنعة والتكيف يف الشرق األوسط وشمال أفر المخاطر المناخية المتعاقبة وخيارات تعز 60

تأثيرات تغير المناخ المحتملة   -5
على المجتمعات ومنظومات الحياة 

ية يف منطقة الشرق األوسط  البشر
يقيا وشمال أفر

سيكون لتضافر آثار تغير المناخ مع مواطن الضعف المذكورة أعاله، في حالة عدم معالجتها، عواقب 
متعددة على حياة البشر وسبل عيشهم واقتصادهم وأمنهم.

وستعتمد طبيعة النواتج وشدتها على سياق التدابير المتخذة لالستجابة وتعزيز المنعة، وهو سياق 
 وسيتطور ويتغير على مدى العقود القليلة المقبلة. والمتغيرات التي انتقيناها ونبّينها 

ً
إقليمي ودولي معا

في الجدول )أ1( من الملحق )1( بصفتها أهم المؤثرات على شدة عواقب تغير المناخ في رأي الخبراء، 
ل البارمترات األساسية لثالثة سيناريوهات مبّسطة وغير حصرية، أال وهي: الركود، والتفتت، 

ّ
تشك

والتعاون. وقد تم تنقيح هذه السيناريوهات بعد اختبار جدواها في ورشة عمل مكثفة أجريت في 
آذار/مارس 2021، حيث يقدم كل سيناريو صورة مختلفة لتلك البارامترات )المبّينة في الشكل 11، 

مع موجز في اإلطار 8(.

نظرًا لوتيرة التغيرات التكنولوجية وصعوبة التنبؤ بها، والتأثير المتزايد لتغير المناخ على االتجاهات 
الدولية واإلقليمية السائدة، نقدم السيناريوهات في شكل أوصاف عامة واسعة لالتجاهات التي 

ستسود من عام 2025 إلى عام 2035. وال تعتمد السيناريوهات على مستوى ارتفاع درجات الحرارة، 
إنما تركز على العوامل السياسية واالقتصادية المختلفة. وبناء على ذلك، يمكن تصّور تطورها بمواكبة 

 تصّور كيفية انطباق كل سيناريو على مناطق 
ً
آثار تغير المناخ وصواًل إلى عام 2050، كما يمكن أيضا

دون إقليمية مختلفة بالتزامن، أو أن يقودنا سيناريو إلى السيناريو التالي: فمثاًل يمكن تصور المزيد 
من التفتت في بالد الشام مما يؤدي إلى استجابات ذات طابع أمني متعاظم في دول مجلس التعاون 

الخليجي.

كان للتمرين حول السيناريوهات والنتائج المتعاقبة غرض ذو شقين:

ي ظل ظروف مختلفة، وما يهي 	 
ي المنطقة �ف

ات المناخية �ف ي تحليل مسارات تطور التأث�ي
المساعدة �ف

تبعاتها عىل أوروبا؛

ف بشكل خاص عىل السبل المتاحة لدعم هذه 	  ك�ي فهم أولويات تعزيز المنعة والتكيف، مع ال�ت
. ي ، مثل االتحاد األورو�ب ف كاء الدولي�ي األولويات من طرف ال�ش

ستعتمد طبيعة النواتج وشدتها على سياق التدابير المتخلة 
 ً يز المنعة، وهو سياق إقليمي ودولي معا لالستجابة وتعز

يتغير على مدى العقود القليلة المقبلة وسيتطور و
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ي مناطق دون إقليمية معينة ضمن 
ي التطورات المحتملة �ف

وتنظر مسارات تعاقب المخاطر الخمسة �ف
ف إطار معلومات كيف يمكن لألمور أن  سيناريو الركود، وتحت كل مسار من المسارات الخمسة يب�يّ

ي ظل سيناريو “التفتت” وسيناريو التعاون.
تتطور بطريقة مختلفة �ف

اإلطار 8: السيناريوهات المستقبلية

ي المنطقة. وستظل 
السيناريو 1 - الركود: يتسم سيناريو الركود بارتفاع حدة التوترات العرقية والدينية �ف

ي 
وقراطيات مركزية، ويؤدي الحكم االستبدادي إىل تحجيم المجتمع المد�ف  ولديها ب�ي

ً
الدول قوية عسكريا

 . ويقلص فرص اإلدماج والمساءلة والشفافية. وتظل االقتصادات بعيدة عن التنويــــع وقائمة عىل الدخل الرييعي
ف واضحة التحديد، سوف تؤدي العالقات العدائية إىل عرقلة محاوالت تحقيق قدر  ي غياب حقوق وقوان�ي

و�ف
داد االعتماد عىل الواردات الغذائية. وتزداد التفاوتات االقتصادية  ف . وس�ي أك�ب من التكامل التجاري اإلقلييمي

ي وانتشار الجريمة، وسيصبح نقص فرص  ي المرتفع باتجاه التوسع الحرصف
والتعليمية. وسيدفع النمو السكا�ف

ان التجاري وترتفع الديون. وسيتم التعامل مع تغ�ي المناخ من خالل  ف العمل ظاهرة شائعة. وسيتدهور الم�ي
ي اإلقلييمي  اتييحب ي البلدان الغنية، بداًل من التخطيط االس�ت

الحلول التقنية، وردود الفعل، ومشاريــــع التبايهي �ف
ي البلدان 

ايد إىل تشديد ضبط الحدود �ف ف ي الم�ت طويل األجل الذي يشتمل عىل الجميع. وسيؤدي المنيح األم�ف
، مما سيحد من الهجرة الوافدة إليها. األغ�ف

اتيجية.  ستنسحب الواليات المتحدة من المنطقة، باستثناء مواصلة تقديم المساعدات التجارية واالس�ت
ف نفوذهما. وسيكون التمويل الدوىلي محدودًا رغم تقديم حزم المساعدات واألمن  وستعزز روسيا والص�ي

ي المنطقة، مع صدمات أسعار من وقت آلخر. 
تفع أسعار المواد الغذائية �ف بشكل متجزئ ومخصص. وس�ت

ي اتجاه االنخفاض.
وستكون أسعار النفط متقلبة و�ف

ف سيناريو “التفتت” بمزيد من التفتت للدول، وبروز جهات فاعلة جديدة،  السيناريو 2 - التفتت: يتم�ي
ُحول التوترات اإلقليمية المتصاعدة دون تعزيز التكامل التجاري.  وسلطات المركزية وغ�ي منسقة. وتَ

دعم بعض المناطق  . وستكون الحوكمة متفاوتة حيث تُ
ً
وسيظل االعتماد عىل واردات الغذاء مرتفعا

ي مناطق أخرى. وستتيح الحدود المسامية الفرصة 
عة اإلقطاعية �ف ف ف قدراتها بينما تزداد ال�ف االنفصالية لتحس�ي

ي بعض المجاالت ويــهجر أخرى. ويقوم سالم 
. وسيتوسع القطاع الخاص �ف لزيادة التهريب واالتجار بالب�ش

داد  ف اع والهجرة. وس�ت ف  يحركه ال�ف
ً
 متباينا

ً
 توزيعا

ً
ي موزعا

ف الدول المشاطئة. وسيكون النمو السكا�ف غ�ي كامل ب�ي
ف يتقلص نمو الوظائف النظامية. وسَتُحول التوترات والتفتت دون التنفيذ  ي ح�ي

التفاوتات االقتصادية �ف
اتيجيات التكيف مع المناخ. الفعال وطويل األجل الس�ت

ي المنطقة، بينما تقدم قوى أخرى المزيد من االستثمارات 
ى دبلوماسية تكتيكية �ف ستّتبع القوى الك�ب

اتيجية، والمعونة الالزمة لالستجابة، وتمويل متواضع لتعزيز المنعة المناخية. وستتقلب أسعار  االس�ت
ي حدود األسعار 

ي األسعار. وستكون أسعار النفط متقلبة و�ف
المواد الغذائية، مع بعض الطفرات الشديدة �ف

المتوسطة.

اعات وزيادة االهتمام بالحلول  ف ي حدة ال�ف
ي �ف ف سيناريو التعاون بانخفاض تدرييحب السيناريو 3 - التعاون: يتم�ي

ي وتطبيقاته.  ي المنطقة، مما يتيح زيادة االستثمار والتمويل واالبتكار التكنولو�ب
التعاونية والدبلوماسية �ف

وسيتم تعزيز المؤسسات وزيادة المركزية السلطة باتجاه الحكومات المحلية. وسيؤدي استتباب سيادة 
ي والمياه، فضاًل عن انتعاش 

ف أساليب إدارة األرا�ف القانون والتنظيم والحافز الواضحة لألسواق إىل تحس�ي
ري الهيدروكربونات عىل إدارة مرحلة االنتقال إىل  القطاع الخاص ومستويات نشاطه، مما يساعد ُمصدِّ

ي االعتماد عىل األغذية المستوردة من خالل زيادة التعاون 
الطاقة المتجددة. وسيتحقق تخفيض مستدام �ف

ي 
ي الشعوب لنظام غذا�ئ ي وتب�ف ي الوط�ف

ي مجاىلي التجارة وإدارة المياه، إىل جانب تنويــــع اإلنتاج الغذا�ئ
اإلقلييمي �ف

ي مع تقوية التخطيط لتدفقات الهجرة وزيادة مقبوليتها. وستتحسن جودة 
. وسيتباطأ النمو السكا�ف صيحي

ف تسهم مختلف أشكال اإلصالح  ي ح�ي
ايدة، �ف ف التعليم والمساواة. وسيخلق القطاع الخاص فرص عمل م�ت

ي 
ي النأي عن االعتماد المرتفع عىل صادرات الكربون �ف

ف �ف ي ومدفوعات الدخل الشامل للمواطن�ي ي�ب الرصف
ان التجاري وتنخفض الديون. ف البلدان المعرضة لتقلبات/انخفاض أسعار النفط والغاز. وسيتحسن الم�ي

ي مجاالت التنمية واألمن، وتنسيق المعونة والتمويل، بما 
سيقوى المجتمع الدوىلي بفضل تعزيز التعاون �ف

ي ذلك تمويل التداب�ي المناخية. وستب�ت أسعار المواد الغذائية متقلبة إىل مرتفعة، مع بعض الصدمات. 
�ف

تفع أسعار النفط ثم تنخفض بمواكبة ترّسخ التقنيات البديلة واللوائح التنظيمية. وس�ت

تأثيرات تغير المناخ المحتملة على المجتمعات ومنظومات الحياة البشرية يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  
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يوهات العليا للوترة 2025-2035 التي ستؤثر يف قدرة البلدان على االستجابة لتغير المناخ  الشكل 11 - السينار
والتكيف معه

نناقش في هذا القسم احتماالت تأثير تغير المناخ على المنطقة في أربعة مجاالت: صحة اإلنسان، 
وسبل العيش والفرص االقتصادية، والعالقات بين المجتمعات وداخلها، واألمن اإلقليمي. وسنجري 

التحليل استنادًا إلى الدراسات المتاحة، مع استخدام أمثلة خمس حاالت لتعاقب المخاطر )استنادًا إلى 
بة ذات 

ّ
المشاورات مع الخبراء وحوارات ورشة العمل( وذلك بغرض بيان طريقة تطور المخاطر المرك

اآلثار العابرة للحدود. وهذه الحاالت الخمس تطبق السيناريوهات وتوضح كيف تؤدي أهم الديناميات 
والخيارات إلى تعديل طريقة تطور كل سيناريو.

صحة اإلنسان  1-5
يمكن للتدهور البيئي، سواء الناتج عن تغير المناخ أو عوامل أخرى، أن يفضي إلى تشكيلة عريضة 

من العواقب الصحية السلبية، المباشرة وغير المباشرة )Green et al., 2013(. وربما يكون اإلجهاد 
الحراري الناجم عن موجات الحر، التي ستكون أشد حدة وأطول أمدًا، هو أخطر مهددات صحة 
اإلنسان المترتبة على تغير المناخ في المنطقة )Zittis et al., 2021(. وبافتراض أن اتجاه النمو 

السكاني سيكون معتداًل )SSP2(، يقدم لنا الشكل )12( صورة عن حجم التأثير االجتماعي في ظل 
المسار 4.5، حيث يتضح أن عدد الذين يتعرضون لموجات حر خطيرة سيتضاعف أربــع مرات بين 

عامي 2010 و2050.

مرتفعة

منخفضة

قوة االستجابة 

لتغير المناخ 

وصحة البيئة

التعاون
• سيادة القانون

• الحلول التعاونية والدبلوماسية
• انخفاض تدريجي في النزاعات

• تعزيز المؤسسات
• زيادة تمكين السلطات المحلية

• إدارة الهجرة واالندماج 

زيادة 
االستقرار

زيادة 
الالمركزية

انخفاض 
االستقرار السياسي

زيادة 
االستبداد

الركود
                    • تنامي الصراعات اإلقليمية

             • عدم استدامة استراتيجيات النمو

       • تقلص المساحة المفتوحة للمجتمع المدني

    • مقاربات تقودها الدولة وتعزز سيطرتها

             • سوق تهيمن عليها نخب القطاع التجاري

                     • تعاون دولي يقوم على االعتبارات 

                             األمنية

التفتت

• تفكك الدول أو فقدان السيطرة المركزية

• تنامي األسواق غير الرسمية

• تنوع األطراف المسلحة الجديدة

• زيادة الهجرة

• مسارات تتبع جديدة

• تفاقم انعدام المساواة االقتصادية
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 للصحة، وخاصة في المدن الساحلية. ووصول 
ً
 خطيرا

ً
ل الرطوبة تحديا

ّ
كذلك من المتوقع أن تشك

درجة حرارة ترمومتر البصيلة الرطبة إلى 35 درجة مئوية، بما يمّثل 46 درجة مئوية لحرارة الهواء مع 
رطوبة 50%، يمكن أن يقتل اإلنسان ألن جسده يعجز عن التبريد الذاتي بالتعرق. وكما يبّين الشكل 

)13(، اقترب مؤشر ترمومتر البصيلة الرطبة من هذا الرقم في عدة مواقع بمنطقة الخليج، بما في ذلك 
الظهران ورأس الخيمة ومسقط. ويشرح بوليتر وآخرون )Bolleter et al., 2021( كيف سيزداد هذا 

الوضع سوءًا نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر وكثافة البناء في المناطق الساحلية باإلمارات العربية 
المتحدة. ويجادل بال والطاهر )Pal and Eltahir, 2016( بأن هذه التطورات من شأنها التأثير بشدة 

على سير الحياة في المنطقة، بما يشمل الحج والعمرة في مكة المكرمة.

الشكل 12 - عدد سكان الشرق األوسط وشمال أفريقيا اللين يعانون من مونات الحر ومونات الحر الكبرى يف ظل 
المسار 4.5 )بالمليون شخص سنوياً(

.)nell et al., 2019( استنادًا إىل بيانات من آرنل وآخرون ،)Quiggin et al., 2021( المصدر: كويجن وآخرون

الشكل 13: القيمة التاريخية والمتوقعة لدرنات الحرارة المتطرفة بترمومتر البصيلة الرطبة يف الخليج العربي
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شمال أف��ق�ا ق األوسط (شامً� ترك�ا) ال��

� التقديرات الدن�ا والعل�ا لألثر المع��

الخطوط المتصلة تمّثل التقديرات المرك��ة

�
الخطوط المتقطعة تمّثل ث�ات المناخ دون تغي�� إضا��

ى موجات الحر ال���
موجات الحر

.)Jeremy Pal, 2022( ييمي بال ه بواسطة ج�ي المصدر: بال والطاهر )Pal and Eltahir, 2016(، تم تحديثه وتوف�ي

ي )1976-2005(المسار 8.5 )2100-207(
تارييحف المسار 4.5 )2100-207(
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الشكل 14: الحرارة الرطبة المتطرفة المرصودة يف منطقة الخليج، الحرارة القصوى للوترة 2017-1979

.)Raymond et al., 2020( المصدر: مقتبس من ريموند وآخرون

قد تؤدي درجات الحرارة المرتفعة )خاصة عندما تقترن بالفيضانات( إلى زيادة تفشي األمراض، ومنها 
ع  مثاًل السالمونيال والكوليرا والجيارديات )Wu et al., 2016(. كذلك فإن الفيضانات تزيد فرص تجمُّ

المياه الراكدة التي يتكاثر فيها البعوض الناقل للمالريا، وتهيئ الظروف ألمراض مثل فيروس غرب 
النيل واإليبوال وزيكا )El-Zein et al., 2014(. ومن أمثلة ذلك حاالت نادرة لتفشي حمى غرب النيل 
خالل موجات الحر في إسرائيل خالل عامي 2006 وPaz, 2015( 2010؛ Efron, 2021( وفي إيران 

.)Sayed-Ahmed, 2016( 2009خالل عامي 2008 و

ستكون مجموعات سكانية معينة أكثر قابلية للتأثر بالعواقب الصحية لتغير المناخ من غيرها 
)Waha et. al, 2017(، ومنهم المسّنين األقل تحماًل لدرجات حرارة ترمومتر البصيلة الرطبة 

 أكثر عرضة لإلصابة بضربات الشمس. وتقّدر إحدى 
ً
القصوى، في حين أن الصغار والمسّنين معا

 سيكون أعلى بثالثة إلى سبعة 
ً
الدراسات األكاديمية أن خطر الوفاة لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاما

أضعاف في عام 2100 )مقارنة بالفترة 1951-2005(، حتى لو ظل مستوى االحترار عند 2 درجة 
.)Ahmadalipour, Moradkhani and Kumar, 2019( مئوية

 
ً
تضم الفئات األخرى المعرضة للخطر كاًل من: "فقراء الريف والعمال غير المهرة والنازحين داخليا
 .)Benzie, Davis and Hoff, 2012( "... كتل سكانية كبيرة في المنطقة 

ً
– وهم يشكلون جميعا

 مع ظروف 
ً
وتعيش أعداد كبيرة من الالجئين والنازحين في إسكان مؤقت وسط أوضاع أقل تكيفا

 أن تصل درجات الحرارة إلى منتصف األربعينات مئوية 
ً
 بأنه ليس من النادر حاليا

ً
الطقس القاسية، علما

في بعض المخيمات، مثل مخيمي األزرق والزعتري في األردن )Albadra et al., 2017(. كذلك 
سيعاني األشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق أو ال يقدرون على تحّمل تكلفة تكييف الهواء )مثل 

الفقراء في الجزر الحرارية الحضرية، كالقاهرة، وعمال البناء الوافدين في دول الخليج(، يضاف إليهم 
.)Stoltenberg, 2020( أثناء التدريبات أو القتال 

ً
الجنود المعرضون للمعاناة أيضا

 
ً
 في تحصين الجهاز المناعي والقوة البدنية، إال أن مستوياتها تتباين تباينا

ً
تؤدي التغذية دورًا حيويا

 في مختلف أنحاء المنطقة )Ghattas, 2020(. واليمن مثال على ذلك، حيث يعاني أكثر 
ً
واسعا

من نصف السكان انعدام األمن الغذائي ويتعرض واحد من كل خمسة أطفال لسوء التغذية، وهو 
وضع يعزى في المقام األول إلى النزاع اليمني. وفي المقابل، يصّنف أكثر من ثلث السكان البالغين 

في الكويت واألردن والمملكة العربية السعودية وقطر في فئة السمنة المفرطة، ويرجع ذلك 
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 إلى تأثر نظامهم الغذائي باالتجاهات االستهالكية الغربية على مدار الخمسين سنة األخيرة 
ً
جزئيا

)AlAbdulKader, 2019، نقاًل عن بيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2016؛ Nahhas, 2017؛ 
Alnohair, 2014(. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن السمنة المفرطة يمكن أن تترافق مع نقص التغذية، 

وأن تسبب االلتهابات المزمنة وتزيد من خطر اإلصابة بعدد من األمراض، منها أمراض القلب واألوعية 
الدموية والسكري والجهاز التنفسي.

سيزداد تركيز الملوثات في إمدادات المياه، بما في ذلك األمالح، نتيجة تقلص تدفق األنهار والجداول 
وانخفاض معدالت تغذية طبقات المياه الجوفية. ويمكن مالحظة هذا التأثير اليوم، مثاًل، في نهر 

الفرات وقطاع غزة. وإذا لم تكن تدابير عالج هذه الملوثات بالمستوى المطلوب، فإن انتشار األمراض 
سيتفاقم، إما لمسببات مباشرة )كشرب الماء الملوث، مثلما حدث في حاالت التسمم الجماعية التي 

استدعت العالج بالمستشفيات في العراق( أو غير مباشرة )نتيجة استهالك محاصيل مروية بمياه 
ملوثة أو أسماك من أنهار الملوثة(.

وكذلك يؤدي تلوث الهواء بسبب العواصف الغبارية )التي قد تقترن بأشكال أخرى من التلوث، مثل 
التلوث من وسائل النقل والصناعات الثقيلة( إلى نشوء أشكال أخرى من المخاطر الصحية، ومنها 

 .)Khanjani, 2018 ؛Soleimani et al., 2020 ؛El-Zein et al., 2014( أمراض الجهاز التنفسي
ويوجد خطر جسيم آخر يتمثل في ارتفاع مستوى مخلفات النزاع السامة، والتي تنتشر عبر المناطق 

المتضررة في سوريا والعراق، حيث يمكن للعواصف الغبارية تحريك الجسيمات السامة إلى مناطق 
مكتظة بالسكان، بما في ذلك عبر الحدود الدولية. يضاف إلى ذلك اآلثار الصحية الثانوية، مثل عرقلة 

حصول المرضى على الرعاية الطبية أو الدواء، والتي قد تنشأ عن تضرر البنية التحتية الحيوية 
)المستشفيات وشبكات النقل، الخ(. كما قد تنجم آثار صحية ثانوية أخرى نتيجة للفقر الغذائي 

الناجم عن عدم توافر الطعام بأسعار معقولة.

سبل العيش والورص االقتصادية  2-5
تشير منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة إلى أن تغير المناخ وزيادة الطلب على المياه 

معناهما أنه من المتوقع أن تشهد المنطقة خسائرًا اقتصادية تقدر بنحو 6%-14% من الناتج المحلي 
.)FAO, 2020( 2050 اإلجمالي بحلول عام

القطاع الزراعي
 من تغير المناخ. 

ً
تعّد الزراعة في معظم بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا القطاع األكثر تضررا

 إلى ارتفاع درجات 
ً
وال يعود ذلك إلى انخفاض التساقطات أو عدم انتظامها فحسب، بل يعزى أيضا

الحرارة وما يترتب عليه من ارتفاع معدالت البخر )التبخر من سطح األرض باإلضافة إلى النتح من 
النباتات(، مما سيضعف جودة المنتجات. فعلى سبيل المثال، يرجح أن تشهد تونس زيادة بنسبة 

14% في معدالت البخر بحلول عام Mirzabaev et al., 2019( 2050(. باإلضافة إلى ذلك، سيؤدي 
 )Jobbins and Henley, 2015( ارتفاع درجات الحرارة إلى تخفيض إنتاجية العمال الزراعيين

)وغيرهم من العاملين في الهواء الطلق، مثل عمال البناء(.

 العتمادها على أنساق تساقط األمطار، وإدارة المياه، 
ً
يتعذر وضع التوقعات حول الزراعة نظرا

وأصناف المحاصيل، وتقنيات الزراعة، ولكن بعض المصادر )مثل: Verner, 2012( أعلنت أن 
استطالة فترات الجفاف ستفضي إلى انخفاض المساحة المتوفرة لزراعة المحاصيل البعلية )فضاًل عن 
انخفاض معدالت إعادة مأل طبقات المياه الجوفية غير األحفورية التي ُتستخرج منها مياه الري(. وفي 

ظل الممارسات الزراعية الحالية، تشير مجموعة البنك الدولي )2014( إلى تباين واسع في معدالت 
انكماش إنتاجية المحاصيل بين سيناريو 1.5-2 درجة مئوية وسيناريو 3-4 درجات مئوية: حيث 

تنخفض االنتاجية بحلول منتصف القرن ما بين 1.5% إلى 24% في غرب بالد المغرب العربي )غرب 
شمال أفريقيا( و4% إلى 30% في بعض أنحاء المشرق العربي.

يضاف إلى ذلك أن ارتفاع مستوى سطح البحر سيؤدي إلى تقليص مساحة األراضي الصالحة للزراعة 
في مجمل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )بسبب تأثيرات مثل تسرب مياه البحر إلى طبقات 
المياه الجوفية الساحلية والفيضانات الناتجة عن عرام العواصف(، وبالتالي سينخفض إجمالي اإلنتاج 
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 من أعلى األراضي الزراعية إنتاجية في المنطقة، مثل دلتا النيل، 
ً
الزراعي. ويشمل هذا التأثير بعضا

 Shammas and Jacks,(  وساحل المغرب على المحيط األطلسي، والسهول الساحلية في ُعمان
بة المحتمل أن تترتب على 

ّ
2007؛ Al-Maktoumi et al., 2018(. ويبّين الشكل )15( اآلثار المرك

 وعبر الحدود، وما ينتج عنهما من ملوحة التربة. وسيتسارع 
ً
عاملي الجفاف وسوء إدارة المياه داخليا

تسرب مياه البحر بسبب اإلفراط في سحب المياه من الطبقات الجوفية الساحلية، أو من األنهار التي 
.)ESCWA et al., 2017( سينكمش تدفقها، لتلبية احتياجات ري المحاصيل وسكان المدن

إلى جانب ذلك، فإن اآلثار المناخية على صحة الحيوان والنظم اإليكولوجية ستؤدي بشكل متزايد 
إلى آثار سلبية على سبل العيش في الريف والواحات. وقد أدت الملوحة الناتجة عن انخفاض 

تدفقات األنهار وتسرب مياه البحر بالفعل إلى نفوق الحيوانات في جنوب العراق، مما فاقم مستويات 
 في واحات المنطقة بسبب انخفاض 

ً
الفقر بين المزارعين )Elia, 2018(. وقد تزداد الملوحة أيضا

التساقطات وعوامل أخرى، مثل سوء ممارسات إدارة المياه، كما قد يؤدي االحترار إلى الحد من أنواع 
المحاصيل التي يمكن زراعتها في الواحات )Mirzabaev et al., 2019(. لقد تغيرت طبيعة الزراعة 
بالفعل على مدار السنوات، وقد أشارت دراسة من عام 2013 إلى أن المزارعين في محافظة الباطنة 

( الواقعة شمال مسقط يطبقون بنشاط عددًا من ممارسات التكيف، 
ً
الُعمانية )ثانية المحافظات سكانا

 ينّوعون عملهم 
ً
تشمل تبديل المحاصيل والحفاظ على المياه استجابة للتغيرات الموسمية، وكانوا أيضا

 .)Choudri, Al-Busaidi and Ahmed, 2013( من األنشطة الزراعية إلى األنشطة غير الزراعية
ومن المتوقع أن ترتفع مستويات الهجرة من الريف إلى الحضر في العديد من بلدان الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا مع هجر السكان لألنشطة الزراعية.

ي بالد المغرب
ي وفقدان الوظائف �ن

اإلطار 9: انعدام األمن الغذا�ئ

ي 
ي جميع أنحاء الجزائر والمغرب وتونس �ف

ف الشكل )15( أن لهذه الظروف تداعيات ملموسة محتملة �ف يب�يّ
ق األوسط  ي العديد من بلدان ال�ش

 �ف
ً
ظل سيناريو الركود. وسيكون تعاقب المخاطر عىل هذا النحو شائعا

تب آثارًا مهمة من عدة أوجه: ي س�ي وشمال أفريقيا األخرى، ولكنه بالنسبة لالتحاد األورو�ب

ار ونقص المياه إىل خفض كميات المحاصيل المصّدرة وبالتاىلي تعطيل سالسل  	 سيؤدي تضافر االح�ت
؛ ي ي االتحاد األورو�ب

إمداد الغذاء �ف

ي مع انخفاض فرص التعليم ومصادر الدخل؛ 	 زيادة الهجرة إىل االتحاد األورو�ب

الضغط عىل العالقات الدبلوماسية بسبب قمع الدولة لالحتجاجات و/أو انتشار االضطرابات ع�ب  	
الحدود.

 من خالل:
ً
ي إطار سيناريو »الركود«، تتعزز هذه النتائج أيضا

و�ف

ي صنع القرار؛ 	
ة �ف المركزية الكب�ي

اتيجيات إدارة المياه، وعدم صيانة البنية التحتية للمياه، واالستخدام غ�ي  	 عدم تناسق سياسات واس�ت
ي تونس 

ي الجزائر، وتوسيع صناعة الفوسفات �ف
المستدام للمياه ألغراض الصناعة )مثل تكس�ي الغاز �ف

يد بمحطات الكهرباء  ي الت�ب
والمغرب(، وإنتاج الغذاء والطاقة الموجه نحو التصدير )استخدام المياه �ف

والطاقة الشمسية(؛

استمرار وتزايد االعتماد عىل الدعم الحكويمي ألسعار السلع؛ 	

؛ 	 ف ف الجنس�ي نقص المساواة ب�ي

	 . غياب التعاون اإلقلييمي



67

الشكل 15: تعاقب المخاطر المناخية: األمن الغلائي يف منطقة المغرب العربي

ي معجم كل من األرصاد الجوية والزراعة والهيدرولوجيا.
ي هذه الرسوم البيانية بأوسع معانيه ليشمل الجفاف �ف

* يستخدم مصطلح "الجفاف" �ف

أحداث بطيئة الظهور

ز�ادة ت�اين سقوط األمطار
وانخفاض �م�اتها ز�ادة الحرارة

 *حاالت 
 االستهالك المفرطالجفاف

للم�اە الجوف�ة

 مرك��ة
صنع القرار

 انعدام التعاون
اإلقل���

التكس�� اله�درول���
 واستخراج الموارد

الطب�ع�ة غ�� التقل�د�ة

 عدم ا�ساق
س�اسات استخدام

و�دارة الم�اە

 انخفاض توافر
الم�اە العذ�ة

 
 تفاقم أوجه

 عدم المساواة الحال�ة
� إتاحة الم�اە

��

 

 ز�ادة الضغط ع� تقد�م
الخدمات العامة

(الم�اە�الطاقة�الغذاء)

 تقلص الفرص 
�العمالة

تول�د الدخل�التعل�م

 
 انخفاض جودة

م�اە السدود

 
 انخفاض

غلة المحاص�ل

ارتفاع أسعار الغذاء
وصدمات السعر

 انخفاض حجم
 المحاص�ل
التصدي��ة

 استمرار االعتماد
ع� اإلعانات

�
انخفاض األمن الغذا��

 
 الهجرة من ال��ف

 إ�
الح��

 االضطرا�ات
االجتماع�ة

 وعدم
استقرار

 ز�ادة
الهجرة

 التوتر
الد�لوما��

 تعطل سلسلة
التور�د

آثار تغ�� المناخ

فئات اآلثار العابرة للحدود

س�ان�ة جيوس�اس�ةتجار�ة

�الد المغرب

األسواق الدول�ة

 االتحاد 
� األورو��

�ة تآ�ل ال��  ارتفاع معدالت
الت�خر

 عدم ا�ساق س�اسات
استخدام�إدارة الم�اە

 تقلب أسعار
الغذاء الدول�ة

� � الج�س�� عدم المساواة ب��

تقلص فرص السوق
والدخل

األثر األو��

ن النظام مكوِّ

 المكّون المجتم��
والحو�مة

�
مخاطر المتل��

انتقال التأث��

الحدود

تأثيرات تغير المناخ المحتملة على المجتمعات ومنظومات الحياة البشرية يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  
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كيف يمكن لألمور أن تتطور بشكل مختلف؟

كات الزراعية المدعومة من الخارج  التفتت: عندما تزداد ميوعة سلطة الحكم والمركزيتها، تستحوذ ال�ش
 للديمقراطيات. فالحدود عالية المسامية، واالقتصادات 

ً
ي مناطق معينة، مما يشكل تحديا

عىل سلطات أك�ب �ف
 إىل تعزيز السوق السوداء وبالتاىلي عرقلة التجارة وانتشار 

ً
المحلية الخاضعة لسيطرة الميليشيات، تؤدي معا

، كما تتسع الفجوات االجتماعية-االقتصادية، حيث  ي االتجار بالب�ش وتهريب المخدرات إىل االتحاد األورو�ب
كات الزراعية، بينما يتمادى إقصاء فئات أخرى. تستفيد بعض الفئات من ارتفاع قيمة استثمار ال�ش

ف بلدان   ب�ي
ً
ى وأيضا ي ذلك مع أفريقيا جنوب الصحراء الك�ب

التعاون: ارتفاع معدالت التجارة اإلقليمية، بما �ف
؛ وكذلك فإن المساعدات الخارجية  ي ي بلدان المغرب العر�ب

شمال أفريقيا، سوف يعزز األوضاع االقتصادية �ف
 وتنمية الطاقة المتجددة ومصادر الدخل 

ً
ي لخفض إنتاج النفط والغاز تدريجيا الداعمة لتعجيل الجدول الزم�ف

ي الالمركزية 
ي الجزائر ستؤدي إىل تخفيف الضغط عىل مصادر المياه واالقتصاد. ومن شأن التوسع �ف

البديلة �ف
أن يتيح فرص االستجابة بتداب�ي تتالءم مع التحديات المحلية بشكل أفضل. كذلك يمكن إنعاش المجتمعات 

، بالتواكب مع تعزيز إمكانية الوصول إىل أسواق االتحاد  الريفية وخفض الهجرة من الريف إىل الحرصف
، وتأمينهم ضد مخاطر  ف ها للمزارع�ي ، من خالل تمويل أصناف المحاصيل المقاومة للمناخ وتوف�ي ي األورو�ب

بة والمراعية لالعتبارات الجنسانية. الطقس، وتشجيع الزراعة الُمجددة لل�ت

 أن 
ً
وفي حين يصعب وضع تقديرات كمية آلثار تغير المناخ على الزراعة في المنطقة، يبدو مؤكدا

، وذلك على النحو التالي:
ً
بعض االتجاهات ستتحقق في غياب تغيير أساليب إنتاج األغذية جذريا

اد 	  ي عىل است�ي ق األوسط وشمال أفريقيا إنفاق المزيد من النقد األجن�ب ف عىل بلدان ال�ش سوف يتع�ي
ًا عىل واردات الغذاء مع محدودية  ي تعتمد بالفعل اعتمادًا كب�ي المواد الغذائية. وبالنسبة للبلدان ال�ت

، مثل مرص ولبنان واألردن، فإن هذا المطلب سيفرض عليها أعباًء  ي دخلها من النقد األجن�ب
إضافية.

ي أسعار الغذاء )Waha et al., 2017( ما لم تقم الحكومات برفع 	 
سيواجه فقراء الحرصف زيادة �ف

انيتها(. ف مستويات الدعم )مما سيفاقم الضغوط عىل م�ي

ي إمدادات الغذاء العالمية، مثاًل نتيجة 	 
ستصبح بلدان المنطقة أك�ث عرضة للتأثر بأي انقطاع �ف

ي البلدان المصدرة.
لفشل المحاصيل �ف

ي كل بلدان المنطقة. فمثاًل، تش�ي تقديرات 	 
ي الناتج المحىلي اإلجماىلي �ف

ستنخفض مساهمة الزراعة �ف
 خالل 

ً
 الخاصة بإيران إىل أن االقتصاد سيخ� 3.7 مليار دوالر سنويا

ً
المساهمات المحددة وطنيا

ة من عام 2015 إىل عام 2030 مقارنة بعام 2010 »بسبب تبدل اتجاهات تغ�ي المناخ  الف�ت
ي بعض 

ي جمهورية إيران اإلسالمية، 2015(. و�ف
ات الهيدرولوجية« )وزارة البيئة �ف والبارام�ت

، مثل دول الخليج  ي الناتج المحىلي اإلجماىلي
البلدان )وخاصة المتسمة بضآلة حصة الزراعة �ف

ي بلدان أخرى، مثل المغرب 
 �ف

ً
، بينما سيكون ضخما

ً
العربية(، سيكون هذا التأث�ي بالكاد ملحوظا

وتونس ومرص.

ًا ما تمّثل جزءًا 	  ي قطاع الزراعة. فعىل الرغم من أن الزراعة كث�ي
 ستنخفض مستويات العمالة �ف

ي بعض البلدان تمّثل جهة عمل رئيسية )غ�ي 
ًا من اقتصادات بلدان المنطقة، إال أنها �ف صغ�ي

ي القطاع أك�ب من آثاره عىل اقتصاد 
نظامية(، ولذلك ستكون العواقب االجتماعية ألي تقلص �ف

البلد، وسينتقل العديد من فاقدي فرص العمل الزراعية إىل المدن أو سيحاولون الهجرة 
)Farajalla، بدون تاريــــخ(.

سيتواصل إزكاء التنافس على موارد المياه بين مختلف القطاعات )الزراعة، والصناعة والتجارة، 
واالستعمال المنزلي، الخ(، كما يتضح من تعاقب اآلثار في بلدان المغرب العربي )الشكل 15(، 

وسيتضاعف هذا التنافس بسبب غياب السياسات الحكومية المتسقة. لهذا فإنه من الضروري زيادة 
التنسيق بين الوزارات ووضع سياسات وحوافز متكاملة بشأن المياه، إلى جانب تعزيز االبتكار في 

الممارسات الزراعية. ويمكن في هذا الصدد لمختلف القطاعات أن تتكامل وتتعاون فيما بينها، فمثاًل 
يمكن للزراعة المروية )ومالعب الغولف والمرافق السياحية األخرى، مثل حدائق الفنادق( أن تستفيد من 

 بأن معالجة وإعادة 
ً
معالجة مياه الصرف الصحي المستمدة من االستخدامات المنزلية والصناعية، علما

استخدام مياه الصرف الصحي يستدعي تشييد بنية تحتية جديدة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة 
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 لمعايير آمنة. وحتى اآلن، تعّد إسرائيل 
ً
المؤسسية واللوائح التنظيمية من أجل ضمان معالجة المياه وفقا

الدولة الوحيدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي استخدمت مياه الصرف الصحي للري 
على نطاق واسع )Water Scarcity Solutions, 2016(، بينما عجزت البلدان األخرى بشكل عام عن 

تجاوز عقبات معالجة مياه الصرف، بما يشمل اللوائح التنظيمية السليمة واحتياطات السالمة، باإلضافة 
إلى تثقيف المزارعين )Fanack Water, 2017(. وهذا الوضع يمكن أن يتغير إذا حققت المشاريــــع 

.  واضحاً
ً
التجريبية الجارية الحالية في المنطقة نجاحا

ية ية والممتلكات يف المناطق الحضر يع التجار تضرُّر المشار

من المرجح أن تتفاقم أضرار الفيضانات بمواكبة تزايد عدد السكان وتوسيع النطاق الحضري بشكل 
يتعارض مع مقتضيات زيادة المنعة. وتعتبر بعض أجزاء المنطقة عرضة للتضرر بشكل خاص نظرًا 

لقلة خبرتها في مجال الفيضانات والوقاية منها )Loudyi and Kantoush, 2020(. يضاف إلى ذلك 
أن غزارة األمطار بعد فترات الجفاف المطولة ستؤدي إلى تفاقم مخاطر الفيضان ألن التربة الجافة أقل 
قدرة على امتصاص الماء )Vaghefi et al., 2019(. كذلك يمكن لزيادة تواتر و/أو شدة العواصف أن 

يلحق الضرر بالبنية التحتية )توزيــــع الكهرباء، النقل، إلخ(، وقد يكون لذلك آثار مدمرة على قطاعات 
التجارة والسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات عالمية )ُانظر 

اإلطار 11(.

نقص شبكات تصريف المياه في المدن معناه أن الفيضانات ستؤدي إلى تردي ظروف القيادة على 
الطرق، التي سرعان ما تصبح مغمورة بالمياه. وظاهرة انهيار البنايات والجسور تدل على أن سرعة 
التنمية ورداءة تشييد البنية التحتية يضاعفان المشكلة، وهو ما ظهر بالفعل في بعض المواقع بعّمان  

وجدة ومسقط خالل السنوات القليلة الماضية. وفي كل موقع منها كان يمكن تقليص األضرار في 
حالة اتباع أساليب البناء المتوافقة مع طبيعة البيئة المحلية وتوفير منظومة مناسبة لتصريف المياه 

 .)Al-Naamani, 2016 ؛Daoudi and Niang, 2019 ؛Gharaibeh et al., 2019(

 أن يكون 
ً
في حين أن ارتفاع مستوى سطح البحر يعّد ظاهرة بطيئة التأثير وليس من المنتظر عموما

لها وقع كبير في المنطقة قبل أواخر القرن الحالي، فإنها ستؤدي على األرجح إلى زيادة األضرار 
الناجمة عن عرام العواصف قبل حلول منتصف القرن، وهذا االتجاه يهدد المناطق الساحلية في 
العديد من بلدان المنطقة، حيث يتركز قسم كبير من البنية التحتية )الموانئ، والمصانع، والمدن، 

وغيرها(، وأخصب األراضي الزراعية عالية اإلنتاجية، وأعداد كبيرة من السكان )اإلسكوا، 2017(. وتشير 
عدة دراسات متنوعة إلى مدن اإلسكندرية وبنغازي والجزائر والدار البيضاء ودبي والكويت باعتبارها 

مناطق معرضة لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر، وحتى إذا انحصر االرتفاع عند 0.2 متر بحلول عام 
2050، فإن البنية التحتية الحضرية على سواحل شمال أفريقيا والخليج ستواجه تهديدًا خطيرًا. وتعّد 

، وتحتل المدينة المرتبة 
ً
اإلسكندرية معرضة للمخاطر بشكل خاص ألن أراضيها تغور بالفعل حاليا

 .)Abadie et al, 2020( من حيث الخسائر المحتملة مقارنة بالناتج المحلي اإلجمالي 
ً
الخامسة عالميا

فعلى سبيل المثال، تقدر إحدى الدراسات التي ذكرتها مجموعة البنك الدولي )2014( أن ارتفاع مستوى 
سطح البحر بمقدار 0.3 متر )في عام 2025( سيغمر 30% من مدينة اإلسكندرية، مما سيدفع حوالي 

545,000 شخص إلى هجر بيوتهم وأراضيهم ويؤدي إلى فقدان 70,500 وظيفة.

ويحتمل أن دلتا األنهار المهمة ستشهد أولى اآلثار المبكرة الرتفاع مستوى سطح البحر، والتي يمكن 
بحلول عام 2030 أن تؤدي في مواقع مثل دلتا النيل وشط العرب إلى تفاقم المشاكل الحالية المتمثلة 

 من عواقب على 
ً
في غوران األرض وتسرب الملح وسوء تصريف المياه، مع ما يترتب على ذلك محليا

.)Khamis, 2020 ؛Jobbins and Henley, 2015( اإلسكان والتوظيف وإنتاج الغذاء

تأثيرات تغير المناخ المحتملة على المجتمعات ومنظومات الحياة البشرية يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  
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انخفاض
 مخزون
االسماك

المناطق الساحل�ة  الخل�ج�ة

 غ�اب لوائح
 تمنع اإلفراط

� الص�د
��

 
 بناء غ�� منظم
 ع� الود�ان

الف�ض�ة

 النقل الجما��
 للمجتمع إ�
إقل�م �د�ل
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ي ي دول مجلس التعاون الخلي�ج
ار البنية التحتية �ن اإلطار 10: خسائر وأ�ن

ي دول مجلس التعاون 
ر الذي يلحق بالبنية التحتية الساحلية �ف ي سيناريو تعاقب المخاطر هذا، يتضافر الرصف

�ف
ي مختلف منظومات الحياة األخرى، ومنها مثاًل االعتماد عىل المياه المحالة، بما 

ي مع أوجه الضعف �ف الخلييحب
ي هذه البلدان. ويوضح 

ي الخدمات، مما يضعف العقد االجتمايعي �ف
ي إىل دورات اقتصادية سلبية وأزمة �ف

يف�ف
 بأن كل بلد سيواجه مخاطرًا 

ً
ي بشكل عام، علما ي دول مجلس التعاون الخلييحب

الشكل )16( أوجه المخاطر �ف
معينة خاصة به.

: ي إطار سيناريو الركود ما يىلي
ي يمكن أن تنتقل إىل ما وراء الحدود �ف تشمل المخاطر ال�ت

ي تلحق بالبنية التحتية الساحلية من جراء الظواهر الجوية غ�ي المألوفة 
ار الجسيمة ال�ت األ�ن  -1

ي األرواح إىل جانب 
ي تؤدي بشكل مبارسش وغ�ي مبارسش إىل خسائر �ف والفيضانات واسعة النطاق، وال�ت

. ف كات التأم�ي ي تتحملها رسش ي يتكبدها القطاع التجاري والتعويضات ال�ت ار ال�ت األ�ف

ي مجاالت السياحة 
 عن قطاع النفط والغاز، وال سيما �ن

ً
تقليص فرص تنويــــع االقتصاد بعيدا  -2

وصيد األسماك، بسبب األحداث المناخية، ووقع ذلك بالتاىلي عىل االستثمارات الدولية وقيمة 
ي قطاع العقارات.

ي المنطقة، وخاصة �ف
األصول �ف

وة السيادية المستثَمرة حول العالم إىل جهود إعادة اإلعمار المحلية، مع احتماالت  تحويل ال�ث  -3
تأث�ي ذلك عىل التدفقات المالية الدولية.

اآلثار السلبية عىل جاليات العمالة الوافدة، مما يؤدي إىل توترات دبلوماسية.  -4

ي بعض البلدان لدرجة لجوء حكومتها إىل 
دى األوضاع �ف وح الواسعة. قد ت�ت ن حركة الهجرة وال�ن  -5

، مما يسفر عن تداعيات قانونية وسياسية. فعىل 
ً
محاولة نقل الشعب بأكمله إىل بلد آخر، ولو مؤقتا

، أن تلجأ من الناحية النظرية  ف ف األصلي�ي ي بها عدد قليل من المواطن�ي سبيل المثال، يمكن لقطر، ال�ت
ي إحدى مناطق القارة اآلسيوية قليلة السكان.

اء موطن مؤقت �ف إىل رسش

كيف يمكن لألمور أن تتطور بشكل مختلف؟

، حيث يمكن لسقوط  ي ي دول مجلس التعاون الخلييحب
التفتت: سوف يؤرسش هذا الوضع عىل تغي�ي هائل �ف

ي البداية لسباق فوضوي من أجل السيطرة عىل البنية التحتية، 
النظم الملكية أو انكماشها أن يفسح المجال �ف

وتردي أوضاع صيانتها، مما يعّرض األرواح للخطر. كما يمكن أن يؤدي فقدان السيطرة عىل المنشآت 
النفطية الرئيسية ومرافق الطاقة النووية )اإلمارات العربية المتحدة( إىل نتائج كارثية، ولكن األرجح هو 
 رائدًا وااللتجاء إىل تداب�ي عالجية 

ً
كات الخاصة دورًا أمنيا زيادة التدخل الدوىلي مما سيسفر عن منح ال�ش

ي  متجزئة ومخصصة. وقد تل�ت الحلول التكنولوجية الفردية وغ�ي الممنهجة، مثل االستمطار بالبذر السحا�ب
كات التجارية  ، معارضة قوية من جماعات دينية معينة وتصبح جبهة للصدام مع ال�ش ي

والتعديل الورا�ث
ى أو الحكومات. الك�ب

ي تطبيق تداب�ي الحد من مخاطر الكوارث، ونظم اإلنذار المبكر، والتداب�ي الخاصة 
التعاون: من شأن التوسع �ف

ف السلطات البلدية والمجتمع  ي وجه العواصف، كما من شأن تمك�ي
بالب�ف التحتية المحلية، أن تعزز المنعة �ف

 لتعزيز 
ً
ي مجال التخفيف واالستجابة. ويمكن أيضا

اتيجيات االستباقية �ف  أن يعزز نجاح االس�ت
ً
ي محليا

المد�ف
كات من  ي حماية الناس وال�ش

ي، أن يساعدا �ف ف التصميم الحرصف القدرة عىل إنفاذ اللوائح والنظم، وتحس�ي
ات التقنية والقدرات  ي الخ�ب أسوأ آثار الحرارة والعواصف والفيضانات. وتتوفر لدول مجلس التعاون الخلييحب

ي مجال الطاقة المتجددة وإدارة الكربون والحلول 
االبتكارية القادرة عىل توسيع األنشطة التجارية �ف

ي ظل انكماش عائدات النفط.
المستدامة، مما سيساعد عىل تنويــــع االقتصاد �ف

قد تكون بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي تتمتع بالمنعة االقتصادية قادرة على تحمل تكاليف 
نقل البنية التحتية والسكان من المناطق المتضررة، ومنها مثاًل قطر واإلمارات العربية المتحدة اللتان 

ستنظران في هذا الحل، إال أن البلدان األقل ثراًء لن تقدر على ذلك.



73

العالقات بين المجتمعات وداخلها  3-5
 على قطاع الزراعة )وهو أمر احتماالته عالية في كل الحاالت باستثناء 

ً
إذا كان تأثير تغير المناخ شديدا

 
ً
سيناريو المسار 2.6(، فقد تختفي العديد من المجتمعات الريفية أو تتغير تركيبتها الديموغرافية تغيرا
. والمرجح أن الفئة السّباقة في هجر الريف ستكون فئة الشباب وأصحاب المشاريــــع الصغيرة،  ً

جذريا
وال سيما الرجال )في البداية(، وهو ما سيؤدي إلى تغيير التركيبة السكانية، وذلك مثلما حدث فعاًل 

في العديد من قرى منطقة الساحل بغرب أفريقيا، وسيصحب ذلك تمكين المرأة من القرار والتصرف 
 بالمسؤوليات األسرية والزراعية. وقد تجد المدن التي ينتقل إليها 

ً
المستقل، ولكنه سيثقلها أيضا

سكان الريف صعوبة في التعامل مع الوافدين الجدد الذين يزاحموا سكانها على الوظائف والمرافق 
والخدمات )اإلسكان والتعليم والصحة وما إلى ذلك(.

يمكن للهجرة الداخلية من هذا النوع أن تتسبب في الصدامات بين السكان األصليين والوافدين 
الجدد إذا عجزت الوساطة الرسمية وغير الرسمية والنظم القانونية عن معالجة هذه المشاكل. 

ويمكن للتوترات من هذا النوع أن تنشأ مثاًل إذا تسبب الوافدون في مضاعفة الضغوط على الخدمات 
المتاحة، أو قد يتعرضوا للتمييز على أساس العرق )Waha et al., 2017( أو ينشب النزاع بينهم 
وبين المجتمعات المحلية بسبب االختالفات في األعراف والممارسات الثقافية. كذلك فإن ارتفاع 

نسبة الشباب الذكور الذين ينتقلون إلى المدينة قد يؤدي إلى تفاقم احتماالت اندالع العنف والتدابير 
القمعية من جانب الشرطة. وهناك بالفعل الكثير من األدبيات التي تناولت عواقب الهجرة من الريف 

إلى الحضر، ولكن قلة منها تربط هذه الظاهرة تحديدًا بتغير المناخ، ومنها مقالة واها وآخرون 
)Waha et al., 2017( التي تعد استثناًء بارزًا في هذا الصدد.

تعّد الهجرة إلى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من مناطق القارة األفريقية جنوب الصحراء 
الكبرى ظاهرة متعاظمة بالفعل، وخاصة الهجرة إلى بلدان شمال أفريقيا، والمرجح أن تتزايد أهمية 

دور تغير المناخ كعامل محرك لهذا الظاهرة. وهؤالء المهاجرون عادة ما يكونوا شديدي الضعف، مع 
انتشار عنف الشرطة والمعاملة العنصرية واالستغالل. وتعّد النساء المهاجرات عرضة بشكل خاص 

لخطر التحرش الجنسي واالعتداء عليهن واالتجار بهن.

وقد تندلع االضطرابات إذا فّضلت الحكومة فئة اجتماعية أو منطقة جغرافية بعينها على حساب 
غيرها، وهو ما يقع إذا قامت السلطات، مثاًل، باالعتماد على المياه الجوفية من مناطق الريف لتزويد 

المدن بالماء بينما تشح موارد المياه المتاحة بسبب تقلص األمطار. وبالفعل، شهد اليمن حاالت 
 عن تغير المناخ تحديدًا )Hales, 2010(. وقد أدى فشل الخدمات 

ً
مماثلة، وإن لم يكن شح المياه ناتجا

 في االضطرابات، حيث اندلعت 
ً
العامة في سياقات يوصمها انعدام المساواة إلى التسبب فعليا

احتجاجات عنيفة في البصرة عام 2018 بعد نقل أكثر من 100,000 شخص إلى المستشفيات للعالج 
نتيجة شرب إمدادات المياه المحلية الملوثة. وهذا يبرهن على أن فشل الخدمات األساسية يمكن أن 

يشعل فتيل الغضب الشعبي الناتج عن تراكم اإلحباطات.

 عن اتساع فجوة الثروة وانتشار البطالة والفساد، وذلك على خلفية 
ً
كان اإلحباط في البصرة ناتجا

 من السكان األثرياء الذين لم يتعرضوا للمياه 
ً
مكانة البصرة التي تعّد محافظة غنية بالنفط وتضم جيوبا

 لعدة عوامل متنوعة، مثل بناء السدود التي تحجز 
ً
الملوثة. ومن المرجح أن يكون التلوث نفسه نتاجا

مياه المنبع، وضعف التعاون عبر الحدود بشأن األنهار، وسوء اإلدارة الوطنية لموارد المياه، والتقلبات 
المناخية، وانتشار الفساد وإخفاقات الحكم التي أدت إلى عجز محطات المعالجة الحالية عن العمل 

.)Human Rights Watch, 2019 ؛Lahn and Shamout, 2018( بشكل سليم

سيتأنج العداء يف ظل تمكّن نماعة واحدة من استغالل 
تووقها يف الثروة والقوة والعالقات السياسية لالستحواذ على 

ين الموارد المتضائلة على حساب اآلخر

تأثيرات تغير المناخ المحتملة على المجتمعات ومنظومات الحياة البشرية يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  
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ويمكن لتغير المناخ أن يمهد لنشوء التوترات والنزاعات الداخلية بين فئات اجتماعية معينة دون أن 
 مباشرًا فيها، خاصة في بداياتها. فانخفاض التساقطات نتيجة تغير المناخ بوسعه 

ً
تكون السلطات طرفا

أن يؤدي إلى تأجيج التوترات وتدهور المساواة في المجتمعات الزراعية، وقد ينخفض منسوب المياه 
الجوفية بسبب نقص مياه تغذيتها فال يستطيع سوى المزارعين الميسورين تحمل تكاليف المعدات 

والديزل الالزمة للمضخات وبالتالي يتفردون باستغالل موارد المياه الجوفية المتاحة. وقد حدث ذلك 
 .)Lackner, 2019( بأن السبب الرئيسي يعزى إلى عوامل أخرى غير تغير المناخ 

ً
فعاًل في اليمن، علما

وعندما تستغل جماعة معينة ثروتها أو قوتها أو صالتها السياسية لتستفيد من موارد مضمحلة 
بطريقة تتنافى مع مبدأ المساواة، فإن ذلك من شأنه إزكاء العداوات.

في األراضي الفلسطينية المحتلة، تؤدي القيود على الوصول إلى المياه، وعدم المساواة في استغاللها، 
، وبشكل متزايد، بين 

ً
إلى تأجيج التوتر بين الفلسطينيين ومجموعات المستوطنين اإلسرائيليين وأيضا

األسر الفلسطينية ذاتها. ويمثل النزاع المسلح الذي نشب بين عشائر جنوب العراق سابقة لما قد 
يحدث عندما تتنافس الجماعات على الموارد المتضائلة في غياب اآلليات المالئمة لتسوية النزاعات.

وفي المناطق المتأثرة بالفعل من جراء النزاعات و/أو اإلجحاف السياسي، يمكن للعوامل المناخية 
إلى تفاقم الوضع الراهن. ومع ذلك، تظل المظالم السياسية وتجربة القمع اليومية هي الشاغل 

الرئيسي في مواقع كثيرة، وهو وضع يؤدي عادة إلى عرقلة تنفيذ تدابير المنعة المطلوبة، مما يجعل 
المجتمعات واالقتصادات المحلية أكثر عرضة لآلثار المناخية السلبية.

يوضح اإلطار )11( كيف يمكن لتغير المناخ أن يفاقم من تراجع التنمية في األردن وعدم االستقرار في 
الضفة الغربية في سياق هذه الديناميات غير المرتبطة مباشرة بالمناخ.

ي الضفة الغربية 
ن جماعات السكان �ن اإلطار 11: تراجع التنمية والتوترات ب�ي

ف  ، ويهي تشمل الحدود الدولية ب�ي ي  ويطيعف عليها الجانب األم�ف
ً
منطقة غور األردن متنازع عليها سياسيا

ي الفلسطينية المحتلة المعروفة باسم الضفة 
إرسائيل والمملكة األردنية الهاشمية، وتضم جزءًا من األرا�ف

الغربية.

وتعّد الضفة الغربية مجزأة فيما يتعلق بالسلطة الحاكمة فيها، إذ أصبحت بعد اتفاقية أوسلو خاضعة 
ي وحق الوصول إليها. وتش�ي منظمة بتسيلم 

لتصنيفات سياسية معقدة يتحدد بموجبها استخدام األرا�ف
ي الضفة الغربية تخضع للسيطرة اإلرسائيلية الكاملة، ويهي 

لحقوق اإلنسان إىل أن حواىلي 60% من أرا�ف
ي تضم تجمعات سكنية  تعرف باسم المنطقة )ج( بموجب اتفاقية أوسلو. أما نسبة 40% المتبقية، ال�ت

ف المنطقة )أ( )السيطرة المدنية واألمنية الكاملة للسلطة  فلسطينية وتشمل مدينة أريحا، فيهي مقسمة ب�ي
كة(  ف وسيطرة أمنية إرسائيلية-فلسطينية مش�ت الفلسطينية( والمنطقة )ب( )السيطرة المدنية للفلسطيني�ي

ي الضفة الغربية بصفتها مناطق تمارين 
ي غور األردن �ف

)B’Tselem, 2017(. وقد تم تحديد 46% من أرا�ف
ي الدولة المخصصة للمستوطنات اإلرسائيلية، وكذلك 

رماية عسكرية، وذلك رغم أنها تتداخل مع أرا�ف
أعلنت إرسائيل ُخمس المنطقة بصفتها محميات طبيعية، حيث تتداخل الغالبية العظيم من هذه المحميات 

Etkes and Mishirqi- ؛B’Tselem 2017( المذكورة أعاله )ف )ب( و)ج ي الفئت�ي
ي المنضوية �ف

مع األرا�ف
.)Assad, 2013

ي والمياه، وبناء 
إن عسكرة إرسائيل لمنطقة غور األردن، ومختلف أساليب السيطرة عىل األرا�ف

ف عىل التخىلي عن سبل عيشهم الريفية والبحث عن  ت بالفعل العديد من المزارع�ي المستوطنات، قد أج�ب
ي المستوطنات )Mason and Mimi, 2014(. وهذا 

ي المدن، أو ح�ت كعمال مأجورين �ف
مصادر رزق أخرى �ف

النمط من الهجرة من الريف إىل الحرصف يقّوض التماسك المجتميعي ويؤدي عادة إىل تفاقم الفقر وانعدام 
ية. ي المناطق الحرصف

المساواة �ف

ي وانخفاض اإلنتاجية الزراعية إىل دفع 
ي ظل سيناريو الركود أن تؤدي زيادة اإلجهاد الما�ئ

من المرجح �ف
 من التهميش إىل نقطة االنهيار. فاستمرار 

ً
ي غور األردن ويعانون حاليا

ف الذين يعيشون �ف فئات الفلسطيني�ي
ي  عية ال�ت ي تشجيع ودعم وحماية المستوطنات غ�ي ال�ش

ي تستخدمها إرسائيل �ف السياسات التوسعية ال�ت
ف لن يؤدي  انها الفلسطيني�ي ، من ج�ي ي أعىل بكث�ي

، وتتمتع بمستوى معي�ش تستهلك موارد مائية أك�ب بكث�ي
ف بالمظلومية، كما أن  ي توزيــــع الموارد وتعميق شعور الفلسطيني�ي

سوى إىل تردي حالة انعدام التكافؤ �ف
 إىل إخالء المناطق 

ً
ي المستوطنات اإلرسائيلية سيؤدي فعليا

ية والعمل المأجور �ف الهجرة إىل المناطق الحرصف
ي الريفية يجعل 

الريفية من سكانها، مما يقلص إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقباًل ألن هجرة األرا�ف
االستيالء عليها أسهل وأي�.
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ف  ي يرفع من ثمن وأهمية احتفاظ الفلسطيني�ي
ي وتدهور األمن الغذا�ئ

يضاف إىل ذلك أن زيادة اإلجهاد الما�ئ
ي غياب اآلليات العادلة لتحقيق المشاركة 

ي الضفة الغربية ومواردها المائية، أو رّدها إليهم. و�ف
بأرا�ف

ايد احتماالت تكثف الهجمات  ف اع عىل الموارد، ت�ت ف ي إدارة المياه، وانعدام سبل اإلنصاف لتسوية ال�ف
التمثيلية �ف

ي المستهلكة للمياه 
ي تنازعهم عىل األرا�ف

ف �ف ف وتجمعات المستوطن�ي ف السكان الفلسطيني�ي العنيفة المتبادلة ب�ي
ف الفواكه والزيتون(. )مثل بسات�ي

ي نهاية المطاف، فإن أوضاع القمع المستمر من قبل الجيش والسلطات اإلرسائيلية، بالتضافر مع هجرة 
و�ف

ف من الريف إىل الحرصف وفجوة التكافؤ االقتصادي الهائلة، من شأنها تهيئة الظروف  ف الفلسطيني�ي المزارع�ي
ف ويرفع أسعار المواد  ف اإلرسائيلي�ي النتفاضة جديدة ذات طابع اقتصادي، وهذا بدوره سيؤثر عىل المزارع�ي

ف مكوناتها، وقد يسفر عن  الغذائية، ويمكن أن يعّمق اإلحساس بالتأزم داخل إرسائيل ويفاقم االستقطاب ب�ي
اضطرابات داخلية تؤدي إىل إضعاف قدرتها عىل ممارسة الحكم.

ي سواًء من 
 من االقتصاد األرد�ف

ً
ي تشكل جزءًا مهما قية، وال�ت األردن، من ناحية أخرى، يحكم الضفة ال�ش

ي يضع 
. لكن نقص األمن الما�ئ منظور السياحة أو المنتجات الزراعية المخصصة للتصدير واالستهالك المحىلي

ي 
قية. ونظرًا لطبيعة االقتصاد األرد�ف ي الضفة ال�ش

قيودًا عىل آفاق توسيع مصادر الرزق الريفية والتنمية �ف
ي لسياسات التنمية، قد تتعرض المناطق الريفية لإلهمال،  المتسم بالتذبذب، واحتماالت تعميق المنيح األم�ف

أو فشل المحاصيل، وسياسات التصدير والزراعة غ�ي المنسقة، وتأجيج التنافس عىل المياه. والمرجح، 
ايد من الجانب اإلرسائيىلي إىل تدهور العالقات مع الدول  ف ي الوقت نفسه، أن يؤدي القمع العسكري الم�ت

�ف
ي اتجاه االنسحاب من االتفاقيات 

ايدة �ف ف المجاورة، ومنها األردن، بما يعّرض قيادته لضغوط شعبية م�ت
التعاونية والدبلوماسية مع إرسائيل.

يوضح الشكل )17( إىل أي مدى تؤدي العوامل االجتماعية والسياسية إىل تفاقم وتراكب ظواهر إجهاد 
قّوض مستقباًل من قدرة  ي المنطقة، وكيف أن هذه العوامل يمكنها أن تُ

الموارد الطبيعية وتغ�ي المناخ �ف
ار  عّمق اإل�ف ي تعزيز المنعة المناخية وتُ

، وفعاليتها �ف ي استثمارات الجهات الدولية، ومنها االتحاد األورو�ب
. ف ي المنطقت�ي

بآفاق التنمية السلمية �ف

كيف يمكن لألمور أن تتطور بشكل مختلف؟

ي غزة والضفة الغربية عىل المجتمعات المحلية اإلرسائيلية من جهة انتشار 
التفتت: تؤثر األزمة اإلنسانية �ف

ي واالضطرابات الشعبية. وتتدهور قدرة األردن 
ي العصيان المد�ف

تلوث المياه واألمراض، ومن بعدها يأ�ت
عىل النهوض بمهام الدولة وتنخفض قدرته عىل خدمة الديون بعد تعرضه لموجات هجرة متتابعة دون 

ف يتواكب انحسار السيطرة العسكرية عىل الضفة الغربية مع  ي ح�ي
أن يصحبها حصوله مساعدات كافية. و�ف

، فإن دخول البضائع  ي
ي حول مسائل إعادة تأهيل األرا�ف

ي المجتمع المد�ف
ك �ف ظهور بعض فرص العمل المش�ت

ي 
ي المنطقة �ف

ي �ف
سخة، وستوسع الوكاالت الدولية من دورها اإلنسا�ف وخروجها من المنطقة سيب�ت مشكلة م�ت

ي لمليشيات الحماية غ�ي نظامية. ظل تعرض عملياتها للخطر بسبب الدور األم�ف

التعاون: يؤدي تعاظم الضغوط واتساع المشاركة الدولية واإلقليمية إىل إرغام األطراف عىل استئناف 
ام بالعدالة  ف كة واالل�ت اف بالموارد البيئية المش�ت محادثات السالم، ومن ثم ينتيهي االحتالل ويحل محله االع�ت

ي إطار حل الدولة الواحدة أو 
، إما �ف ف ف والفلسطيني�ي ف اإلرسائيلي�ي ة لمسار سليمي جديد ب�ي ف البيئية كرك�ي

ي 
ك، وتف�ف ، ويتنايم االبتكار والقدرات التكنولوجية من خالل تبادل المعارف واالستثمار المش�ت ف الدولت�ي

ي 
اإلدارة العادلة لحوض نهر األردن ون�ش تطبيق أفضل التقنيات الزراعية المستدامة إىل زيادة إنتاج الغذاء، �ف
ي 

ف المنطقة من إنتاج الكميات الالزمة للتصدير والبيع �ف ي قطاع الزراعة تمك�ي
ف يضمن التخطيط السليم �ف ح�ي

السوق المحلية.

 Jordan Valley Case Study,( المصدر: باالعتماد عىل دراسة قيد الن�ش بعنوان دراسة حالة وادي األردن
.)CASCADES, Lahn and Elgendy, forthcoming 2022

تأثيرات تغير المناخ المحتملة على المجتمعات ومنظومات الحياة البشرية يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  
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الشكل 17: تعاقب المخاطر المناخية: غور األردن

 الوال�ات المتحدة

 مواسم
 زراع�ة

 ز�ادة
 ندرة
الم�اە

 ف�ضان
�

وانه�ار ار��

غور األردن

 
ة  نظرة حكوم�ة قص��
 األجل وتعاظم الدور
� الس�اسات

�� � األم��

نخ�ة األعمال
 تضخ م�اە جوف�ة
� ال��ــــع�ش�ل غ�� منظم

النمو الس�ا��

 
 توسع

 المستوطنات
المخالفة للقانون

 قلة القدرات
 المؤسس�ة
الفلسطي��ة

 القيود اإل�ائ�ل�ة
ع� الواردات

ضم إ�ائ�ل
لغور األردن

 
�
 نقص صارخ ��

 العدالة
االقتصاد�ة

 استمرار القمع من
 الج�ش والسلطات

اإل�ائ�ل�ة

  تقي�د الوصول إ�
�وعسكرة �

األرا��
 المناطق

إ�ائ�ل تضيق
دخول األسواق

� للفلسطي�ي��

 
 ز�ادة أسعار

الم�اە

ان�ة �  خفض م��
ائب الحكومة���

 هروب
رأس المال

الر�� الجائر 

 تقلص الغطاء
الشجري

�
والغطاء الن�ا��

 انخفاض توافر
الم�اە المأمونة

 انخفاض
 اإلنتاج
الزرا��

 
 ز�ادة الهجرة من

 ال��ف إ� الح��
وتغ�� سوق العمل

�
 فقدان أرا��

�  الفلسطي�ي��
المتوارثة

 االحتالل اإل�ائ���
 والس�طرة ع�
الموارد المائ�ة

 تصدع التماسك
األ�ي

 غ�اب القدرات
 ل�س��ة

المنازعات

اعات �  ال��
 المحل�ة حول
استخدام الم�اە

 مخاطر
ي األمن ال���

 تزا�د الضغوط
االجتماع�ة

 انتهاء حل
� القا�ل  الدولت��

للتطبيق

 
 عدم كفا�ة

 المنعة المناخ�ة
وقدرات التنم�ة

�ة تآ�ل ال��

 انخفاض
الس�احة

 ز�ادة نقل الم�اە
 من الجنوب
إ� الشمال

 ز�ادة التوترات
� � المزارع��  ب��
والحكومة

�  الضغط الشع��
 لال�سحاب من
 االتفاق�ات مع

إ�ائ�ل

 
 س�اسات اإلنتاج
 والتصدير الزرا��

غ�� الم�سقة

ر  ت��
الب��ة التحت�ة

 اضطرا�ات
اجتماع�ة
س�اس�ة

 فقدان التن�ع
�  البيولو��
�ة وال��

 انخفاض األمن
�
الغذا��

 تزا�د العنف
والقمع

�ق�ة إ�ائ�ل

 ز�ادة ت�لفة
�ات الزراع�ة  ال��
وانخفاض دخلها

 ز�ادة الهجرة
الدول�ة

أسعار غذاء
مرتفعة  ز�ادة

االستقطاب

 
 اضطرا�ات
اجتماع�ة
س�اس�ة

 
 انتفاضة
 اقتصاد�ة

جد�دة

 فقدان الدخل
 والوظائف

�ال��ف

 
 تردي العالقات

� الدول ب��

العوامل االجتماع�ة والس�اس�ة الخارج�ة

 طفرات
أسعار الغذاء

 انخفاض
المعونة األجن��ة

� االتحاد األورو��

 مقاطعة واسعة
 للمنتجات
اال�ائ�ل�ة

 
 تعطل سلسلة

التور�د

 
فشل  االس�ثمار

� المنعة 
��

المناخ�ة 

 
 ز�ادة
الهجرة

 
 ز�ادة الطلب

 للمعونة
اإل�سان�ة

ارتفاع درجات الحرارة � ال�ساقطات وانخفاض ال�ساقطات
ز�ادة الت�اين �� أحداث ال�ساقط المتطرفة

الضفة الغ���ة
� الفلسطي��ة المحتلة و��ائ�ل

األرا��
كة  الدينام�ات المش�� ق�ة (األردن) الضفة ال��

 الدعم الس�ا��
والعسكري

األثر األو��

ن النظام مكوِّ

 المكّون المجتم��
والحو�مة

�
مخاطر المتل��

انتقال التأث��

الحدود

آثار تغ�� المناخ

 صدمة طقس
ة المدة سقص��

أحداث بطيئة الظهور

فئات اآلثار العابرة للحدود

جيوس�اس�ة

س�ان�ة

تجار�ة

الب��ة التحت�ة

يقيا يز المنعة والتكيف يف الشرق األوسط وشمال أفر المخاطر المناخية المتعاقبة وخيارات تعز
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نقص األمن والنزاع والهجرة عبر الحدود  4-5

زعزعة االستقرار االنتماعي-السياسي

االستجابات السياسية آلثار تغير المناخ هي المتغير الرئيسي في جميع سيناريوهات المخاطر، ومن 
 في عام 2050 أو 2100 عما هي عليه 

ً
المحتمل أن تكون األنظمة السياسية في المنطقة مختلفة تماما

. فمثاًل، قد تؤدي جوالت جديدة من االنتفاضات في إيران والدول العربية إلى تحوالت لم تكن 
ً
حاليا

في متناول الجوالت السابقة، أو يفضي تغير الميول والتحالفات األيديولوجية إلى قدر أكبر من السيولة 
والتفتت أو ظهور حدود إقليمية جديدة. وتتناول السيناريوهات عددًا من التغيرات الواسعة التي يمكن 

أن تتشكل )ُانظر الملحق 1(.

وفي حين أن آثار تغير المناخ لن تكون الدافع الوحيد لنشوء االضطرابات، يمكننا أن نرى عدة مسارات 
لزعزعة االستقرار السياسي يؤدي فيها تغير المناخ دورًا ما، وقد تم عرض تفاصيل هذه المسارات في 
 Desmidt,( اختصت بموضوع األمن في شمال أفريقيا CASCADES دراسة أخرى ضمن سلسلة تقارير

.)2021

ومستوى مساهمة عامل تغير المناخ في زعزعة االستقرار يعتمد على مقدار التشكيك الراهن في 
الحكومات ومشاعر اإلحباط تجاهها، وعلى مدى فعالية استعدادها واستجابتها لتغير المناخ، كما 

 على طريقة تعامل السلطات مع أي معارضة متعلقة بالعواقب المناخية أو تترتب عليها، 
ً
تعتمد أيضا

إذ أن انتهاج أسلوب القمع سيفاقم على األرجح من زعزعة االستقرار )على األقل في األجل الطويل( 
مقارنة بأساليب التعامل اللينة، كالحوار وغيره )Ghabra, 2018(. ومن أمثلة ذلك أن عجز السلطات 
في التعامل مع أحداث الطقس المتطرفة قد يشعل شرارة االحتجاجات الشعبية إذا تواكب مع عوامل 

أخرى، كالبطالة وغالء الغذاء وتضييق حرية التعبير، وذلك على غرار الغضب الشعبي الواسع الذي 
نشب في لبنان خالل تشرين األول/أكتوبر 2019 إثر حرائق الغابات وعجز مديرية الدفاع المدني 

أمامها بسبب نقص المعدات واإلمدادات الالزمة، حيث اقترن ذلك بإعالن الحكومة عن ضرائب 
جديدة في خضم أزمة اقتصادية خانقة، فانطلقت شرارة انتفاضة شعبية أسقطت حكومة البالد 

 إلى تقوية الحركات 
ً
بة من هذا القبيل أن تؤدي أيضا

ّ
)Maksad, 2019(. ومن شأن األحداث المرك

القاعدية الساعية لتعويض فجوة االحتياجات وتغيير ديناميات الحكم في البالد، مثلما فعلت جماعة 
اإلخوان المسلمين في مصر خالل القرن الحالي.

ب في السياقين الزراعي 
ّ
ويقدم اإلطار )12( مثااًل على الكيفية التي يتطور بها اإلجهاد المناخي المرك

والحضري ليسفر عن تردي الحالة األمنية وزيادة الهجرة من العراق.

ي العراق
اإلطار 12: فشل منظومة الخدمات بالتضافر مع السخط تجاه الوضع السيايسي �ن

ي 
ي الشكل )18( كيف يمكن لعدة ديناميات أن تتضافر مع آثار تغ�ي المناخ �ف

ف تعاقب المخاطر الموضح �ف يب�يّ
. ويمكن  ي

ار بالصحة واألمن الغذا�ئ ي األرواح واإل�ف
 إىل تفاقم العنف والخسائر �ف

ً
ي معا

المنطقة وخارجها لتف�ف
ي زيادة الهجرة إىل الخارج، وانخفاض صادرات النفط، والعجز عن خدمة الديون. 

لهذه الظروف أن تتسبب �ف
غفل وسط 

ُ
ًا ما أ وقد شهدت المنطقة بالفعل بعض تفاعالت هذه المخاطر، رغم أن دور العوامل البيئية كث�ي

تبعات الغزو وتغي�ي النظام عام 2003، وتتابع الرصاعات السياسية والعسكرية والتفاعالت العرقية والدينية.

ي 
 مصدرًا محتماًل لتأجيج التوتر ع�ب الحدود، إذ تسببت العواصف الغبارية �ف

ً
تعّد إمدادات الكهرباء أيضا

ي محافظة خوزستان وأثار االتهامات 
ي داخل إيران، مما أثر عىل إنتاج النفط �ف

ي انقطاع التيار الكهربا�ئ
العراق �ف

ضد السلطات العراقية )العربية نيوز، 2017(.

ايد بسبب تردي جهود  ف ي الحكومة سي�ت
ي اإلطار 8، فإن تقويض الثقة �ف

ي إطار سيناريو الركود الموصوف �ف
و�ف

ي االستحواذ عىل 
إعادة اإلعمار، ونقص أو انعدام االهتمام بتغ�ي المناخ أو االستدامة، واستمرار النخبة �ف

ئ للكهرباء، أن يؤدي إىل احتجاجات والرد عليها  . ومن شأن تقليص الخدمات، مثل االنقطاع المفا�ب ي
األرا�ف
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ي انضواء العراق بشكل 
ي آخر يتمثل �ف ز إجراء أم�ف ايدة العنف من جانب الدولة. كما قد ي�ب ف بتداب�ي قمعية م�ت

ف وروسيا لتوف�ي  ايد من الص�ي ف كامل تحت الهيمنة اإليرانية ضمن منظومة تبعية وحماية تحيطف بدعم م�ت
التمويل واألمن والديون.

: ي يمكن أن تؤثر عىل هذا المسار يهي العوامل المناخية ال�ت

ي الخدمات البلدية بالمناطق الريفية  	
زيادة الهجرة من الريف إىل الحرصن نتيجة لنقص االستثمار �ف

ي إيران والعراق؛
وتدهور الظروف المعيشية �ف

. وألن نسبة %90  	 ي منظومة الطاقة العاليمي
امن مع خفض الكربون �ف ف خفض أسعار النفط الدولية بال�ت

ي من عائدات النفط، وأسعار النفط العالية )أك�ث من 70 دوالرًا 
من إيرادات الحكومة العراقية تأ�ت

انية، سيواجه العراق عواقب اقتصادية وخيمة إذا عجز  ف ورية لسد فجوة الم�ي ميل عام 2021( �ف لل�ب
عن تنويــــع اقتصاده بال�عة الكافية؛

ي إنتاج النفط نتيجة انخفاض المياه والكهرباء؛ 	
انخفاض متقطع �ن

ي الحساب  	
ًا �ف  بارتفاع أسعار الغذاء الدولية، مما يشكل اختالاًل خط�ي

ً
نا ي الزراعة المحلية مق�ت

تدهور �ن
الجاري؛ و

ي تؤثر عىل البلدان المجاورة، وزيادة االستجابات األمنية. ومن ذلك مثاًل  	
تزايد العواصف الغبارية ال�ت

أن اإلجهادات المناخية، بالتضافر مع العقوبات المفروضة عىل إيران، يمكن أن تؤدي إىل زيادة 
. ي

ي حالة انقطاع التيار الكهربا�ئ
ي عىل األحداث، مثاًل �ف احتماالت إضفاء الطابع األم�ف

كيف يمكن لألمور أن تتطور بشكل مختلف؟

ي تتنازل عنها الدولة للميليشيات المدعومة من قوى خارجية متنوعة،  التفتت: مع اتساع رقعة السيطرة ال�ت
سوف تضع جهات مختلفة أيديها عىل مرافق الدولة وأصولها، مثل البنية التحتية للنفط والكهرباء. ومن 

ي  ي حلول المركزية متجزئة ومخصصة، وسيست�ش شأن إجهاد الموارد أن يج�ب مختلف الجماعات عىل تب�ف
 باتجاه ترسيخ 

ً
ورة قد تدفع أيضا ، ولكن الرصف

ً
ي بعض البقاع مما سيفاقم التلوث محليا

ي �ف
التكرير الحر�ف

الحلول التعاونية لمسألة استخدام المياه والطاقة الشمسية. ومن المرجح أن يسفر هذا السيناريو عن 
تشجيع زيادة الهجرة والتهريب من جنوب ووسط آسيا ع�ب إيران والعراق. وتعّد تركيا عىل الخطوط 

ايدة، ومع سيعي تركيا لمواجهة تعاظم أعباء الهجرة والمهاجرين ستلجأ أنقرة  ف األمامية لموجات الهجرة الم�ت
تب عىل ذلك من احتماالت تخفيف الرقابة الحدودية إذا   للمساعدة، مع ما ي�ت

ً
ي التماسا إىل االتحاد األورو�ب

تأخرت المساعدات. وكذلك قد يظهر عدد من دول المخدرات نتيجة لغياب النظام والقانون وانحسار فرص 
الدخل البديلة أمام الناس.

كة يعزز عالقات التعاون حول مشاكل  اف المتبادل بالتحديات المناخية والبيئية المش�ت التعاون: إن االع�ت
المياه واإليكولوجيا بمواكبة توجه المجتمع الدوىلي نحو توف�ي المزيد من التمويل للحلول القائمة عىل 

مراعاة الطبيعة. ومن شأن زيادة المركزية السلطة أن يشجع التسابق نحو القمة فيما يتعلق بكفاءة الموارد 
ية.  ي توسيع رقعة الزراعة الحرصف

وتوف�ي الخدمات من البلديات المحلية، مع نجاح تداب�ي االقتصاد الدائري �ف
ف ازدهار المشاريــــع التجارية  ي تمك�ي

ومن شأن زيادة المساواة وجودة التعليم وسيادة القانون أن تنجح �ف
والمجتمعية المتعددة بما يخفف االعتماد عىل عائدات النفط بالتوازي مع تقلص هذه العائدات. وستتحسن 

ف تركيا والعراق(.  ي إدارة المياه ب�ي
ي ذلك مبادلة الغذاء بالكهرباء المرتبطة بالتعاون �ف

التجارة اإلقليمية )بما �ف
ي أسعار الغذاء 

ان التجاري، وسيشكل االرتفاع الحاد �ف ف ومع ذلك، ستب�ت الحاجة قائمة إىل إعادة ضبط الم�ي
. ي مرافق التخزين عىل المستوى اإلقلييمي

 ربما ستتي� مجابهته ع�ب قدر من التعاون �ف
ً
الدولية تحديا
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الجماعات المتطرفة

 إن كانت الجماعات المتطرفة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا قد انخرطت مباشرة 
ً
ليس معلوما

في التعامل مع مسألة تغير المناخ من أجل كسب الدعم وتجنيد األعضاء. ومع ذلك، هناك بعض 
الدالالت المتواترة عن استفادة هذه المجموعات من آثار اإلجهاد المناخي. ففي العراق، مثاًل، يمكن 

اعتبار الجفاف وشح مياه الري، الذي دفع اآلالف إلى الهجرة من المناطق الريفية واستثار النزاعات 
 في زيادة عرضة أبناء المجتمعات الزراعية لمخاطر 

ً
العشائرية )Al Hasan, 2020(، عاماًل حاسما

التجنيد في صفوف تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام )Schwartzstein, 2017(. ويمكن 
لعجز الحكومة عن التعامل مع األحداث المناخية أن يتحول مستقباًل إلى نقطة ارتكاز للمتمردين، 

خاصة إذا اندلع رد فعل شعبي قوي على أحداث الطقس المتطرفة وتمكنت الجماعات المتطرفة من 
استغالله.

وقد سبقت اإلشارة إلى احتمال أن يؤدي انحسار فرص العمل في الزراعة إلى تسارع الهجرة من 
المناطق الريفية إلى المدن، ويضاف إليها أن الهجرة من المدن الساحلية، مثل اإلسكندرية أو البصرة، 

قد تنشأ في البلدان المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر. ولن تتسبب هذه التطورات في أضرار كبيرة 
إذا نجحت اقتصادات المنطقة وحكوماتها في إيجاد فرص العمل وتوفير البنية التحتية والخدمات 

لتلبية احتياجات هؤالء الوافدين الجدد، إال أن القدرة على التخطيط واإلدارة والتنفيذ ضعيفة في كثير 
من مدن المنطقة في الوقت الحاضر، وفي ظل هذه الظروف، قد يصبح أولئك الذين يجدون أنفسهم 

بال وظائف أو خدمات مستعدين للنزول إلى الشوارع من أجل التعبير عن سخطهم أو جاهزين للتحول 
إلى هدف سهل للتجنيد في الجماعات المتطرفة. ويقدم بوريكبا )Bourekba , 2021( دراسة ثاقبة 

حول احتماالت تأثير تغير المناخ على التطرف العنيف، ال سيما في شمال أفريقيا.

النزاعات بين الدول

يمكن للنزاعات غير الساخنة )منخفضة المستوى( أن تتفاقم بسبب عدة قضايا تجمع بين سوء إدارة 
البيئة وتغير المناخ، وهي قضايا تعُبر آثارها الحدود الدولية، وتشمل العواصف الغبارية وعواقبها 

على نقل الكهرباء عبر الحدود، والهجرة بسبب المجاعة أو الكوارث، وتقلص تدفق األنهار، وفي هذه 
 أكثر مما 

ً
الحالة األخيرة تتوقف احتماالت نشوب النزاع على طبيعة العالقات بين الدول المعنية عموما

تتوقف على وفرة موارد المياه.

وفيما يتعلق بالعالقات بين دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي تتقاسم مياه األنهار، فإن تغير 
 لتأجيج النزاع القائم أو إطالق شرارته األولى )كما هو موضح في اإلطار 

ً
المناخ قد يصبح عاماًل إضافيا

 في تعزيز التعاون بينها 
ً
13(. وعلى الصعيد العالمي، كان لألنهار المشتركة بين عدة دول دورًا مهما

بقدر ما كانت عاماًل إلزكاء النزاع )Wolf, Yoffe and Giordano, 2003(، ولكن الحال مختلف في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا حتى اآلن، وربما يشهد المستقبل مزيدًا من العالقات التعاونية، بما 

يشمل معاهدات شاملة بين جميع الدول التي تتشاطر حوض األنهار المعنية.

استجابات الدول األمنية

قد تختار بعض حكومات الشرق األوسط وشمال أفريقيا تحويل تغير المناخ إلى مسألة أمنية، أي 
التعامل معه على أنه تهديد وجودي يتجاوز سقف االنشغاالت السياسية االعتيادية ويستدعي خطوات 
استثنائية لمجابهته، وهذا النهج من شأنه التعجيل باتخاذ تدابير مجابهة التغير المناخي والتكيف معه، 

ولكنها بالمثل قد تستغل تغير المناخ لتبرير سياساتها المتشددة، مثل إيصاد الحدود، وتقييد حرية 
التنقل، ومصادرة األراضي، والتحالف مع بلدان مجاورة لتأمين المعاملة التفضيلية في إمداد سلع 

معينة، وهي تدابير يسهل تخّيلها في ظل زيادة المركزية في معظم حكومات المنطقة، وخاصة في 
ضوء تجربة جائحة كوفيد-19 األخيرة.
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ي الكب�ي والمخاطر المناخية المتعاقبة اإلطار 13: سد النهضة اإلثيو�ج
 )Lashitew and Gebeyehu, 2020( يان الحياة لحواىلي 550 مليون نسمة النيل هو أطول أنهار العالم ورسش
ي مناطق ريفية حيث يتمحور رزقهم حول دورات الطبيعة وتوافر 

ي 11 دولة مشاطئة، يسكن 75% منهم �ف
�ف

ي )Tront and Jägerskog, 2020(. وع�ب أرجاء حوض النيل، تسهم الزراعة المروية بمياه 
المياه واألرا�ف

النيل بحواىلي ثلث الناتج المحىلي اإلجماىلي وتوفر فرص عمل لما يقدر بنحو 75% من السكان، مع تركز 
. وتواجه مرص  ي ي الوط�ف

ي مرص والسودان )Awulachew, 2012(، ويمثل النيل عماد األمن الغذا�ئ
غالبيتهم �ف

، ومن المنتظر أن تزداد تحديات التغذية والنمو  ي
ي األمن الغذا�ئ

 شديدًا �ف
ً
 بالفعل نقصا

ً
وإثيوبيا والسودان حاليا

ي العقود المقبلة.
ة �ف ي زيادة كب�ي

السكا�ف
ي لّب 

ي أفريقيا عند إنجازه، �ف
، الذي سيغدو أك�ب سد لتوليد الكهرباء �ف ي الكب�ي يقف سد النهضة اإلثيو�ب

ي المصب، من أن إثيوبيا، مالكة السد،  ي حوض النيل، إذ تخ�ش مرص والسودان، دول�ت
ايدة �ف ف التوترات الم�ت

 من أساليب استخدام 
ً
 عىل تدفق مياه النيل من المنبع، وهو تطور من شأنه أن يغ�ي جذريا

ً
ستسيطر فعليا

ًا وأن كل الخيارات  وع يشكل تهديدًا خط�ي ي المنطقة. وقد أعلنت مرص، من جانبها، أن الم�ش
الموارد المائية �ف

ي 
اع الدبلومايسي المستمر، واصلت إثيوبيا بناء السد وبدأت ملء خزانه �ف ف مطروحة لمجابهته. وبمواكبة ال�ف

وع بحلول عام 2023، وحينها ستبلغ سعته 74 مليار م�ت  تموز/يوليو 2020 لتصل إىل التشغيل الكامل للم�ش
مكعب.

، وذلك من خالل موازنة  ي بعض النوا�ي
وع سد النهضة �ف ف يمكن لبلَدي المصب االستفادة من م�ش ي ح�ي

و�ف
ي تدفق مياه النيل األزرق، إال أن هناك خطر قائم من جراء تزامن مراحل تشغيل السد مستقباًل 

التذبذبات �ف
ي نوعية 

ي التدفقات، مما سيدفع مرص إىل تنفيذ خطط الطوارئ. وسيكون ألي تغ�ي �ف
مع انخفاض كب�ي �ف

ي مرص والسودان، ومعظمها يطل 
ة �ف المياه تأث�ي هائل عىل الغالبية العظيم من الحيازات الزراعية الصغ�ي

ي كميات المياه قد يعزز ظاهرة التصحر وفقدان سبل العيش، 
عىل ضفاف نهر النيل، كذلك فإن أي تغي�ي �ف

ي حالة العجز عن معالجتها بشكل سليم. يضاف إىل ذلك أن اآلثار البيئية 
ي اضطرابات مدنية �ف

مما يتسبب �ف
ي للنيل، والبيئة المحيطة،  لسد النهضة عىل منظومة نهر النيل المعقدة تث�ي المخاوف بشأن النظام اإليكولو�ب

ي اتجاه المصب.
ومجرى النهر �ف

ف الشكل )19( سيناريو محتماًل حيث يؤدي بناء السد وتشغيله دون تعاون كاف إىل تفاقم التوجهات  ويب�يّ
ة عىل كسب  ف أصحاب الحيازات الصغ�ي بة وقدرة المزارع�ي  عىل ملوحة ال�ت

ً
ي باتت تؤثر سلبا الحالية ال�ت

العيش باالعتماد عىل الزراعة البعلية. وتؤدي هذه اآلثار بدورها إىل تفاقم عواقب الجفاف ونقص األمن 
افق مع انخفاض  ، مما يزيد معدالت الهجرة من الريف إىل الحرصف ويؤجج االضطرابات المحلية بال�ت ي

الغذا�ئ
ي سيناريو الركود هذا، تتمثل ردود فعل الحكومات 

إيرادات الحكومات الوطنية من الصادرات الزراعية. و�ف
ي مضاعفة المشاريــــع الضخمة الزراعية كوسيلة لزيادة إيرادات الدولة، و�ف االنتباه 

ع�ب أرجاء المنطقة �ف
ة الخطابية وتشديد اإلجراءات ضد الدول المشاطئة. وسيؤدي  ف الن�ب عن إخفاقات الحكم من خالل تسخ�ي
ف -  كاء الخارجي�ي هذا النهج إىل تقويض خيارات االلتجاء إىل االتفاقيات التعاونية بشأن المياه وسيدفع ال�ش

اتيجيات دفاعية فيما يتعلق بإدارة الهجرة. ي اس�ت ي - إىل تب�ف مثل االتحاد األورو�ب

كيف يمكن لألمور أن تتطور بشكل مختلف؟

ي انعزالية ووطنية التخطيط 
ي أجواء متوترة والمغاالة �ف

التفتت: تمكث دول حوض النيل عىل مسار التنافس �ف
ي الوقت 

. ويتجاهل هذا التوجه البنية التحتية المائية القائمة، بما يفاقم مخاطر إتالفها أو تقويضها. و�ف ي
اإلنما�ئ

نفسه، تواصل الدول الفردية سعيها النشط لتطوير مصادر بديلة للمياه، ومنها مثاًل خزان الحجر الرمىلي 
ي للمياه الجوفية، وبالتاىلي تكرار نفس المشاكل الهيكلية الحالية فيما يتعلق باستهالك المياه واستخدامها  النو�ب

ي االستجابة للكوارث والمساعدات 
ي �ف ي ظل هذا السيناريو، يتعاظم دور االتحاد األورو�ب

ي أرجاء المنطقة. و�ف
�ف

اإلنسانية.
، مثل مبادرة  ي ام )المدعوم بالموارد( بمبادرات التعاون الدبلومايسي والتق�ف ف ايدة، واالل�ت ف التعاون: الضغوط الم�ت

ي نهاية المطاف إىل قيام الدول المشاطئة باعتماد نهج منسق إلدارة المياه يركز عىل 
حوض النيل، تؤدي �ف

تيبات اإلقليمية، وهو نهج يحقق اق� المنافع البيئية واالجتماعية من المياه المتاحة. وبمرور الوقت،  ال�ت
ف بالبيئة  ( المهتم�ي ف ف )والسياسي�ي اء التقني�ي يتولد عن اتفاقيات التعاون طويلة األجل جيل جديد من الخ�ب
ي الوقت 

ي المنطقة. و�ف
 لالزدهار االقتصادي المستقبىلي �ف

ً
ف ألهمية إدارة المياه اإلقليمية تحقيقا والمدرك�ي

ي المستقبل بمساعدة نظم اإلنذار المبكر المعمول بها 
نفسه يمكن تفادي أسوأ عواقب اآلثار المناخية �ف

ي المراعية للمناخ، واالستثمارات 
اتيجيات االستباقية لنظم إدارة األرا�ف ي جميع أنحاء المنطقة، واالس�ت

�ف
ي قدرات التكيف الوطنية.

الواسعة �ف
.)Nile case study, Dahshan and Grafham, forthcoming 2022( المصدر: دراسة حالة لنهر النيل
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الشكل 18: تعاقب المخاطر المناخية: حوض نهر النيل

السودان

حوض الن�ل

األثر األو��

ن النظام مكوِّ

 المكّون المجتم��
والحو�مة

�
مخاطر المتل��

انتقال التأث��

الحدود

آثار تغ�� المناخ

ء الظهور حدث ���

فئات اآلثار العابرة للحدود

جيوس�اس�ة

س�ان�ة

تجار�ة

جفاف
 ملء سد النهضة

 و�شغ�له ع�
المدى الط��ل

إثي���ا

 ز�ادة
 ملوحة
�ة ال��

 خفض
ف�ضانات مست��ات

 تفض�ل إمداد
�ات ال�ه��اء ل��

 سكر الن�ل األب�ض 
 تفض�ً� ع�

استخدامات أخرى

 نخفاض قدرة
 الطاقة

ال�هرومائ�ة

 انقطاع الت�ار
�
ال�ه��ا��

 انعدام
�
األمن الغذا��

أزمة
دبون

اضطرا�ات
اجتماع�ة

م�

 ال�حث عن
 مصادر م�اە

�د�لة وتط��رها

 �س�ة عال�ة من
�
 الماء �ستخدم ��

 زراعة منخفضة
االنتاج�ة

 ارتفاع �س�ة
 المنتجات

الزراع�ة للتصدير

انخفاض اإلنتاج�ة
� دلتا الن�ل

��

 
 تدهور الب��ة

 التحت�ة
للم�اە

 
 ز�ادة التوتر

�  ب��
الدول

 الهجرة
الداخل�ة

فقدان الوظائف

 خفض توفر
 واردات
الغذاء

دول الخليج
 ز�ادة الطلب ع�

 المساعدات
اإل�سان�ة

ز�ادة الهجرة

 االتحاد
� األورو��

�
 ز�ادة الت�اين ��

 ال�ساقطات وانخفاض
ال�ساقطات

ارتفاع درجات الحرارة

ارتفاع م�سوب م�اە ال�حر

 ز�ادة
 ملوحة
�ة ال��

 ز�ادة
 ��ب

الم�اە المالحة

 انخفاض
 مستوى

سطح الماء

 سحب محتمل
 من السد العا��

� أسوان
��

 نقص االهتمام
 �المشا�ل اله��ل�ة
الستخدام الم�اە

 انخفاض
 الدخل
الس�ا��

اضطرا�ات
اجتماع�ة

 بناء السدود
 �ش�ل تناف��

 غ��
 م�سق

 تآ�ل
� دلتا

 أرا��
الن�ل

 اعتماد كب��
ع� الواردات

 التوسع غ��
 المخطط للقاهرة

ومح�طها
 تخف�ض

المساحة المرو�ة
 انعدام األمن

 
 االعتماد ال�ب��
 ع� الزراعة

 ال�عل�ة لتحقيق
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 ارتفاع �س�ة
الم�اە المستخدمة

� الزراعة
�� 

منخفضة اإلنتاج�ة

 االعتماد ع�
 عائدات

نفط�ة متناقصة

نخفاض اإلنتاج�ة
� مشار�ــــع

��
الن�ل األزرق

 انخفاض
المساحة
المرو�ة 

ز�ادة التوترأزمات إ�سان�ةالهجرة
� الدول ب��
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6- اعتبارات مهمة ألصحاب المصلحة 
يف بلدان الشرق األوسط وشمال 

يقيا وشركائهت الدوليين أفر
لم يكن التكيف مع تغير المناخ أولوية لحكومات الشرق األوسط وشمال أفريقيا حتى الماضي 

القريب، ولكن الوضع صار يتغير اليوم، وسيتم في قمتي األمم المتحدة المقبلتين للمناخ، المزمع 
عقدهما في مصر عام 2022 واإلمارات العربية المتحدة عام 2023، تسليط الضوء على المنطقة 

مع إيجاد الزخم الالزم للربط بين مختلف االستراتيجيات العليا للدول المعنية ارتكازًا على القدرات 
المحلية والدعم الدولي. وبناء على البحوث المشار إليها في هذا التقرير وعلى آراء الخبراء اإلقليميين، 

ص في هذا القسم عددًا من االعتبارات العامة المحيطة بمختلف مقاربات تحقيق المنعة في  نلخِّ
المنطقة، ثم نتبعها بتوصيات عملية موجهة إلى أصحاب المصلحة في المنطقة وشركائهم الدوليين، 

وخاصة االتحاد األوروبي.

اعتبارات عامة  1-6

االتساق بين مطلب تحقيق المنعة واألولويات والقدرات المحلية

ال يزال تغير المناخ يحتل مرتبة متدنية ضمن أولويات حكومات الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وهي 
أوليات كثيرة ترتبط في المقام األول باألمن واالستقرار االقتصادي. واألضرار المترتبة على إخفاق 

 على فرص تحقيق المنعة، ولهذا فإن تصميم مشاريــــع المنعة 
ً
الدولة في تلك المجاالت ستنسحب أيضا

والتكيف في وجه تغير المناخ يجب يشمل مكاسب فورية مشتركة تلبي احتياجات كل بلد وتتسق مع 
تطلعاته.

 كبيرًا بين بلدان المنطقة، وقد شدد الخبراء المشاركين في 
ً
وتتباين قدرات التخطيط والتنفيذ تباينا

ل سوء اإلدارة والفساد، وقيود 
ّ
االستبيان على أن الحوكمة هي أهم معوقات تعزيز المنعة، حيث يشك

حركة المجتمع المدني، وهجرة الخبرات، وضعف ضمانات حيازة األراضي وفرص االلتجاء إلى 
العدالة، عقبات رئيسية أمام جهود االرتقاء بالفعالية، وكثيرًا ما تتسبب في تردي األوضاع على أرض 

الواقع )Cofman Wittes, 2016(. وهذا الرأي يدعم خالصة استبيان اآلراء في الجوار الجنوبي 
)EuroMeSCo, 2021( حول أهم قيود التعاون الفعال مع االتحاد األوروبي. فعلى سبيل المثال، قال 
أحد الخبراء اإلقليميين إن أموال االتحاد األوروبي التي تم صّبها في برنامج للحكومة اللبنانية قد أدت 
 لتعزيز الحوكمة والمساءلة، 

ً
إلى زيادة الفساد. ولذلك، يجب على جهود تعزيز المنعة أن تسعى أيضا

وأن تقّر بأوجه النقص في ظروف العمل، خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاع ذات اقتصادات النزاع 
.)Eaton et. al., 2019( المعقدة

تحيط ظروف خاصة بالبلدان المعتمدة على عائدات تصدير النفط والغاز، والتي طورت لنفسها 
اقتصادات تتمحور حول مدخالت الوقود والمياه الرخيصة. وبعض هذه الدول، مثل بلدان مجلس 

 بعض من أشد التأثيرات المناخية الفيزيائية في 
ً
التعاون الخليجي وإيران والعراق والجزائر، تواجه أيضا

المنطقة، مثل اشتداد الحرارة والرطوبة والعواصف الغبارية والفيضانات الساحلية. وتطرح تغيرات 
الطلب على الطاقة المرتبطة بتطورات المناخ مخاطر انتقالية أمام هذه االقتصادات، ولذلك باتت 

 كجزء من أجندات 
ً
 متزايدًا بمعالجة المخاطر الفيزيائية والمخاطر االنتقالية معا

ً
قياداتها تولي اهتماما

 بنفوذ ورؤوس أموال تسمح لها بتحريك 
ً
التنويــــع االقتصادي الواسعة. ويتمتع بعض هذه البلدان أيضا

أجندات المنعة اإلقليمية، وهو ما تشير إليه قمة مبادرة الشرق األوسط األخضر بقيادة السعودية، 



اعتبارات مهمة ألصحاب المصلحة يف بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا وشركائهت الدوليين 87

ومبادرة االبتكار الزراعي للمناخ بقيادة مشتركة بين اإلمارات العربية المتحدة والواليات المتحدة التي 
أطلقت عام 2021.

وَضع الخبراء اإلقليميون غياب األمن على رأس قائمة العقبات التي يرون أنها تحول دون تحقيق 
المنعة. وبالنسبة لبعض بلدان المنطقة )اليمن وليبيا وسوريا، وبدرجة أقل العراق( فإن تواصل 

النزاعات الداخلية يمنعها في الوقت الراهن من تنفيذ العديد من التدابير التي كانت ستتخذها لو 
 مماثاًل: 

ً
كانت تنعم باالستقرار. وبالنسبة لألراضي الفلسطينية المحتلة، فإن لالحتالل اإلسرائيلي وقعا

فمن ناحية االستثمارات، يصبح تشييد وحدات متطورة لمعالجة مياه الصرف الصحي هدرًا للموارد 
إذا تعرضت للقصف بعد بضعة أشهر. وبالمثل، فإن ضرورات توفير المأوى لسكان مناطق النزاع، 

والفارين منها والعائدين إليها، سوف يكون لها األولوية فوق أي خطط لتشييد مدن ذكية تحقق 
التعادل الكربوني. وتعيق هذه األوضاع بشدة الخطوات التي يلزم اتخاذها اليوم للتكيف مع تغيرات 

المناخ الحالية والمستقبلية.

ومع ذلك، تتراكم لدى البلدان المعنية مجموعة من التجارب الناجحة في ما يتعلق بتطبيق مقاربات 
»من اإلغاثة إلى المنعة«، والتي تتيح لجهود اإلغاثة التي تلبي االحتياجات اإلنسانية الفورية أن تسهم 

 في تحقيق أهداف التنمية والمنعة على المدى الطويل )الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون 
ً
أيضا

 ،
ً
 ملحوظا

ً
االقتصادي والتنمية، 2021(.]1]] وقد حققت بعض المشاريــــع في إطار هذه المقاربات نجاحا

ومنها مثاًل عدة مشاريــــع تجارية تقودها النساء قامت بنشر حلول االستفادة من الطاقة الشمسية على 
مستوى المجتمعات المحلية في اليمن )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتمويل من االتحاد األوروبي(، 

ومشاريــــع مبتكرة لتأهيل المنازل بالتقنيات الخضراء في األردن )المجلس النرويجي لالجئين، المجلس 
األردني لألبنية الخضراء(.]2]] يضاف إلى ذلك األجندة الدولية المعنونة "إعادة البناء بشكل أفضل" التي 

 لضمان أن المجتمعات الخارجة من 
ً
تتبنى مفهوم إعادة اإلعمار المستدام في مناطق ما بعد النزاع سعيا

 بأن االهتمام 
ً
أتون الحرب ال تجد نفسها أكثر عرضة ألضرار إجهاد الموارد وتغير المناخ، وذلك علما

بهذا الجانب في المنطقة العربية لم يبدأ إال مؤخرًا )برنامج الموئل التابع لألمم المتحدة، الموقع 
اإللكتروني(.

هل يمكن للتعاون البيئي أن يعزز السالم؟

في ظل ظروف النزاع والقمع، يتواصل استغالل البيئة كسالح بطرق متنوعة، يتمثل الكثير منها 
في السيطرة على المياه وإمكانية استخدام إلى األراضي )مثل إسرائيل/األراضي الفلسطينية المحتلة، 

وسوريا، وليبيا، واليمن(. وهذا النهج يسهم في تضييق آفاق السالم المستقبلي وتوسيع العرضة للتأثر 
بتغير المناخ، وقد صار اضمحالل الموارد الطبيعية يتسبب بالفعل في توترات اجتماعية متزايدة بين 

المجتمعات المحلية وداخلها، وبين سكان الريف والحضر.

لذلك تقّدم االتحاد األوروبي ودوله األعضاء وشركاؤه بمبادرة محور الترابط بين المنعة والعمل اإلنساني-التنمية-السالم، في إطار   19
استنتاجات المجلس األوروبي لعام 2017 )المفوضية األوروبية 2021ج(.

لمزيد من المعلومات حول هذه المبادرات، الممولة من االتحاد األوروبي ومؤسسة إيكيا والمعونة البريطانية على التوالي، ُانظر برنامج األمم   20
.)2018( Dupireو ،)2021( Practical Actionو ،)المتحدة اإلنمائي )2020

بالنسبة لبعض بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال 
يقيا فإن تواصل النزاعات الداخلية يمنعها يف الوقت  أفر

الراهن من تنويل العديد من التدابير التي كانت ستتخلها 
لو كانت تنعت باالستقرار
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ال تزال كيفية أداء مشاريــــع التعاون البيئي والمنعة لدور محوري في حفظ العالقات السلمية بين 
األطراف أو استعادتها بعد النزاع مسألة عالية األهمية. فالمبادرات الناجحة تستدعي الدعم من 

دبلوماسية ووساطة خارجية جادة وإدراك قوي بالمظلوميات التاريخية والمصالح التكميلية.

 ألن الكثير من المخاطر المناخية التي يبرزها التقرير هي بطبيعتها عابرة للحدود، ينبغي 
ً
نظرا

للمخططين والممولين تدارس دور التدابير المتخذة المحتمل في تعزيز التعاون. فعلى سبيل المثال، 
كيف يمكن للمبادرات المختلفة أن تسهم في تعزيز تقاسم المعارف والتبادل التقني، وإنشاء البنى 

التحتية التي تفيد أكثر من بلد واحد، واستعادة أراضي المجتمعات المحلية العابرة للحدود، والتعاون 
المشترك في نظم اإلنذار المبكر والحد من مخاطر الكوارث؟

تمويل تدابير التكيف وتوسيع نطاقها

تستعرض األدبيات المتعلقة بالتكيف مجموعة واسعة من التدابير التي يمكن للحكومات والسلطات 
دون الوطنية واألفراد اعتمادها للتكيف مع تغير المناخ. فعلى سبيل المثال، الموجز لصناع القرار لعام 
2015 الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يقترح على صناع السياسات مجموعة 

من التدابير المتنوعة في الميادين الفيزيائية والمؤسسية واالجتماعية، والتي تحتاج إلى تطبيق العديد 
من هذه التدابير بشكل متزامن )IPCC, 2015(. ومن المرجح على مدى المستقبل المنظور أن ينحو 

معظم قادة بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى تفضيل االستجابات الهيكلية/الفيزيائية، وخاصة 
تلك التي تندرج ضمن فئة الهندسة والبيئة العمرانية، حيث تتميز هذه االستجابات بأنها أقل تعقيدًا 
من الناحية السياسية )ال تتهدد أصحاب المصالح المترسخة، بل قد تعود عليهم بالمكاسب( ويسهل 

تمويلها مباشرة أو بالقروض الميسرة. ومع ذلك، يبدو أن هذا النهج يتعارض مع نظرة الخبراء 
 EuroMeSCo والمجتمع المدني، وحتى صناع السياسات، إذ أعربت غالبية المشاركين في استبيان

 وأكثر المركزية، تستحوذ 
ً
لعام 2021 عن ضرورة أن يركز االتحاد األوروبي على مشاريــــع أصغر حجما

د منافع مشتركة أوسع على مستوى المجتمع المحلي.
ّ
على اهتمام إعالمي ضيق ولكنها تول

تتعرض إتاحة التمويل الالزم للتكيف على المستوى الوطني للمعوقات بسبب نقص التخطيط 
االستراتيجي المنسق لتدابير تغير المناخ، وغياب الدراسات عن المناطق والجماعات األشد عرضة 

آلثاره، ونقص القدرات الالزمة لوضع مشاريــــع قابلة للتطبيق واالستدامة، ووجود هياكل سوقية 
وتنظيمية تعيق توسيع حجم المشروعات، كما تتعرض إتاحة التمويل لمعوقات ناشئة عن تجزئة 

وتشتت ظروف التمويل المناخي الدولية، وأولويات جهود التخفيف التي تحددها الجهات المانحة، 
واالفتقار إلى المقاييس الالزمة لتقييم ثمن جهود التكيف المناخي والتقدم المحرز فيها. يضاف إلى 
 بسبب العقوبات المفروضة على بعض األنظمة وعدم 

ً
ذلك أن تدفقات تمويل التكيف تتعرقل أيضا

االعتراف الدولي بسلطات األمر الواقع )مثاًل في غزة وأجزاء من اليمن وشمال شرق سوريا وشمال 
غربــها(.

تعزيز االستجابات المرنة والمبتكرة من خالل التنويع وبيئة األعمال

سوف يتعين على البلدان المعنية معالجة ميزانها التجاري والعمل على تنويــــع اقتصادها إذا كان لها 
أن تنجح في تخفيض مستوى عرضة اقتصادها بشكل عام لظروف ارتفاع أسعار الغذاء والتحول 

العالمي في مجال الطاقة. ولهذا الغرض ينبغي أن تشتمل قمة األولويات السياسية لهذه الدول على 
 بأنها عملية يتعذر 

ً
إنجاز عملية التنويــــع االقتصادي ضمن إطار التحول إلى االقتصاد األخضر، علما

تنفيذها في عجالة، بل عادة ما تحتاج الدول المعنية إلى أفق زمني يمتد عقودًا عدة لكي تحقق التنويــــع 
المطلوب، وذلك مثاًل من خالل خفض االعتماد الريعي على عائدات الهيدروكربونات. أما معالجة 

الميزان التجاري فهي عملية تتسم بضرورة خاصة بالنسبة للبلدان التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على 
عائدات التصدير لتغطية وارداتها من السلع والمنتجات.

ومع ارتفاع عدد السكان ونقص اليقين حول مستوى الدخل الحكومي الريعي، تحتاج حكومات 
 إلى االستعانة بالمؤسسات التجارية التابعة للقطاع الخاص ألداء دور متعاظم في 

ً
المنطقة أيضا

توفير فرص العمل وتوليد اإليرادات وتحسين الخدمات. إال أن النمط السائد في الكثير من بلدان 
المنطقة هو رأسمالية الدولة أو الرأسمالية الريعية، مما يقلص فرص االستجابات الذكية للمشاكل 

المحلية، ومنها المشاكل التي يطرحها تغير المناخ. ويمكن في هذا الصدد تحقيق فوائد متعددة 
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من خالل توفير أرضية متكافئة للتنافس ولوائح تنظيمية مواتية للشركات الصغيرة والمتوسطة 
والجمعيات المجتمعية، ووضع نظم بيئية تقدمية، وتوسيع الشمول المالي )بما في ذلك إتاحة االئتمان 

والبرامج الضريبية المناسبة(، وتعزيز المنافسة المتكافئة وقوانين اإلفالس العادلة. ومن شأن كل 
ذلك أن يشجع الشركات على تقديم االستجابات المبتكرة الالزمة للتعامل مع تغير المناخ والمنعة 
والتكيف، وكذلك تعزيز التنويــــع االقتصادي األكثر استدامة في تلك البلدان المعرضة بشكل خاص 

لمخاطر خفض الطلب مستقباًل على النفط والغاز.

توطين قدرات المنعة

ستحظى جهود التوعية بمخاطر المناخ في المنطقة وسبل عالجها بأكبر فرصة للنجاح إذا كان 
تنفيذها يراعي التحديات القائمة على المستوى المحلي. فالقضايا التي تلقى صدى لدى السكان 

المحليين يمكن أن تكون محورًا لتعبئتهم، مثل قضيتا تعافي منطقة األهوار وخفض حرق الغازات 
اللتان يشير تقرير المركز الدولي للقانون غير الهادف للربــح )ICNL( إلى أنهما محوران مناسبان 

إلشراك الناس في القضايا البيئية في العراق )ICNL, 2021(. ومن ناحية أخرى، يجب أن تهتم جهود 
التكيف والمنعة بالمساعدة على تلبية االحتياجات المحلية، مثل إيجاد فرص العمل المستدامة، 

واإلنتاجية الزراعية، والمياه النظيفة، ومعالجة النفايات والصرف الصحي، وتحسين جودة الهواء، 
 بجانب المساءلة، أي أن تراعي تصميم 

ً
 دقيقا

ً
واإلسكان. كذلك ينبغي لهذه األنشطة أن تولي اهتماما

المشاريــــع بحيث ترتقي بمستوى المساءلة وسيادة القانون، وتكون حساسة للديناميات والتفاوتات 
بين الجنسين في المنطقة، مع االلتفات على وجه الخصوص إلى تأثير المشاريــــع على أمن ورفاه النساء 
والفتيات، وإشراك المرأة حيثما أمكن لتسهم في تعزيز فعالية مشاريــــع المنعة. وبالمثل، يمكن تحقيق 
تقدم كبير من خالل دمج االعتبارات المتعلقة بتحقيق المنعة المناخية ضمن األعمال الجاري تنفيذها 

]21[.)Blind, 2019( في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة واإلغاثة اإلنسانية في المنطقة

 لمشاريــــع التكيف في منطقة الشرق األوسط وشمال 
ً
وقد أجرى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقييما

أفريقيا )شمل بلدان إلى الجنوب لم ندرجها في هذا التقييم( وحدد عددًا من الدروس المستفادة، 
ومنها أهمية العمل على إقامة بيئات تمكينية في مجال صنع السياسات والحوكمة، والتشجيع على 

تصميم المشاريــــع بطريقة تشاركية، وتحقيق الالمركزية اإلدارية، وتيسير مشاركة المجتمعات 
المحلية؛ والسعي لضمان استدامة إدارة وصيانة المشاريــــع مع تطبيق اآلليات الالزمة السترداد 

.)Twining-Ward et al., 2018( التكاليف وإعادة تدوير التمويل

وتؤكد هذه الدروس أهمية أخذ السياق المحلي في الحسبان. وتشير الهيئة الحكومية الدولية المعنية 
بتغير المناخ في هذا الصدد إلى أنه ... من الضروري أن تستند المقاربات إلى فهم تركيبة المجتمع 

 وليس حصرًا في ما يتعلق 
ً
المحلي )Field et al., 2014(. وفي غياب ذلك )في مجال التنمية عموما

بتغير المناخ(، جاءت النتائج مخيبة لآلمال أو حتى عكس المتوخاة )Lackner, 2020(. وكما يتضح 
من تاريــــخ إعادة اإلعمار الحضري في لبنان والعراق، فإن بعض المشاريــــع الكبيرة في ميدان البنية 

التحتية والعقارات، وهو ما تميل الحكومات الوطنية إلى تفضيله، قد تؤدي إلى سحب الموارد 
 Sirri, 2021;( د السخط لدى السكان

ّ
، مما يول

ً
وتحويلها عن تلبية االحتياجات المجتمعية األشد إلحاحا

.)Boswall and Wood, 2020

يشير هذا التقرير المقدم إلى إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة إلى أن العديد من أهداف التنمية المستدامة، ومنها   21
ر الجسور المفيدة لسد الفجوة بين المجالين اإلنساني واإلنمائي. فمثاًل، تتسم أجندة العمل اإلنساني بأوجه 

ّ
المتعلقة بتغير المناخ، يمكن أن توف

تآزر واضحة مع الهدف 11-ب من أهداف التنمية المستدامة المعني بزيادة عدد المدن والمستوطنات البشرية التي تتبنى وتنفذ سياسات 
 متكاملة نحو اإلدماج وكفاءة استخدام الموارد والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، والمنعة في وجه الكوارث، وتطوير وتنفيذ 

ً
وخططا

اإلدارة الشاملة لمخاطر الكوارث بما يتماشى مع إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030. وكذلك الهدف 13-ب من أهداف 
التنمية المستدامة المعني بتعزيز آليات االرتقاء بقدرات التخطيط واإلدارة الفعالين المتعلقين بتغير المناخ في أقل البلدان نموًا والدول الجزرية 

الصغيرة النامية، بما في ذلك التركيز على النساء والشباب والمجتمعات المحلية والمهمشة.
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وفي نفس المنحى، من الضروري إنتاج المزيد من الدراسات والبراهين العلمية المتعلقة بظواهر 
تغير المناخ باللغتين العربية والفارسية، أو ترجمة المتوفر منها إلى هاتين اللغتين. وقد أشار أحد 

الخبراء المشاركين في الدراسة إلى أن: الحصول على البيانات عسير للغاية في المنطقة، خاصة عندما 
 أن يعرقل سير اإلجراءات القضائية، وبالتالي 

ً
تفتش عن تقارير بالعربية. وهذا النقص يمكن أيضا

المساءلة، في القضايا البيئية.

وفي حين أن المصطلحات المترجمة من الخطاب العالمي المعني بالتكيف والمنعة تجاه تغير المناخ 
تمّثل إضافة مستحدثة على لغات المنطقة، فإن هذا الخطاب يرتكز في واقع األمر على مفاهيم راسخة 

في المنطقة منذ زمن بعيد. فالمنطقة غنية، مثاًل، بخبرات عريقة في ممارسات الهندسة المعمارية 
وإدارة المياه وحفظ األراضي التي تراعي االنسجام مع البيئة. وقد سعت بعض المبادرات التي شهدتها 

المنطقة في اآلونة األخيرة، مثل أعمال منظمة حماة دجلة غير الحكومية في العراق، إلى إحياء فكرة 
: Tinti, 2020(، إذ تسعى 

ً
تضافر الجهود البيئية حول المجتمعات القاطنة في حوض األنهار )ُانظر أيضا

هذه المنظمات إلى إعادة إحياء أوجه الحياة المحلية المراعية للبيئة اإليكولوجية، من تراث وممارسات 
وسبل عيش. يضاف إلى ذلك انتشار الخطاب المعني بالمنظور الديني تجاه قضايا حماية البيئة والعمل 

المناخي )ُانظر مثاًل مبادرة اإليمان من أجل األرض الصادرة عن األمم المتحدة، ومبادرة ميزان(.]]]] 
 لتعزيز وتعميق الشراكات الدولية فضاًل عن تعزيز المعارف على 

ً
 غنيا

ً
ويوفر هذا النوع من الحوار منبعا

الجانبين.

االستوادة من الموارد متعددة األطراف

يمكن توسيع االستفادة من مختلف مرافق التمويل التي توفرها األمم بهدف مساعدة البلدان 
على التكيف مع تغير المناخ. ويجادل تقرير من أحد مراكز األبحاث بأن الحكومات العربية لم 

 بأن جامعة الدول 
ً
تستغل هذه المرافق بشكل كاف )Lambert and D’Alessandro, 2019(، علما

العربية واإلسكوا تسعيان لتشجيع حكومات المنطقة على االنتفاع بالفرص المتاحة لتمويل المناخ 
والتكنولوجيات الخضراء المتنوعة. وقد يتمكن مركز اإلسكوا العربي لسياسات تغير المناخ، الذي 

 جهود تعاونية 
ً
تأسس مؤخرًا، من تطوير العمل في الربط بين األطراف المعنية.]]]] وتجري أيضا

متنامية تجمع بلدان المنطقة واالتحاد األوروبي حول المصالح المشتركة، ومنها مثاًل جهود التعامل 
مع العواصف الرملية والغبارية العابرة للحدود. وقد أطلقت المنظمة العالمية لألرصاد الجوية التابعة 

لألمم المتحدة »نظام التقييم واالستشارة للتحذير من العواصف الرملية والغبارية« في عام 2007، 
والذي قدم تنبؤات دقيقة بآثار العواصف التي طالت أوروبا في السنوات القليلة الماضية )المنظمة 

العالمية لألرصاد الجوية، 2021(. وفي عام 2020، أطلقت األمم المتحدة تحالف األمم المتحدة 
لمكافحة العواصف الرملية والغبارية، في إقرار منها باآلثار الضخمة العابرة للحدود على الرفاه 

االجتماعي واالقتصادي المترتبة على ازدياد هذه العواصف.]]]]

.www.unep.org/al-mizan- covenant-earth وكذلك ،www.unep.org/about-un-environment/faith-earth-initiative  22
.https://archive.unescwa.org/arab-centre-climate-change-policies  23

.https://unemg.org/our-work/emerging-issues/sand-and-dust-storms  24

يف حين أن المصطلحات المترنمة من الخطاب العالمي 
المعني بالتكيف والمنعة تجاه تغير المناخ تمثّل إضافة 

مستحدثة على لغات المنطقة، فإن هلا الخطاب يرتكز يف 
واقع األمر على مواهيت راسخة يف المنطقة منل زمن بعيد
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األولوية للحد من مخاطر اآلثار األولية وتمكين تدابير التكيف  2-6

حدد مشروع هذا التقرير عددًا من اآلثار األولية المترتبة على تغير المناخ، وهي تتمحور حول مجاالت 
تأثر رئيسية ثالثة: نقص األمن الغذائي، والخسائر واألضرار الناجمة عن العواصف، وعجز األراضي 

الطبيعية المتدهورة عن دعم معيشة السكان. وفي ما يتعلق بتدابير المنعة الالزمة، يمّثل تحسين 
 بين المجاالت الثالث، يليه تجديد األراضي الطبيعية وتعزيز منعة 

ً
 مشتركا

ً
إدارة المياه موضوعا

البنية التحتية الحضرية. وهذه المجاالت ال تغطي كل اآلثار األولية ولكنها تعطينا قائمة باألولويات 
الضرورية.

إدارة المياه

كثيرًا ما توصف بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا بأنها شحيحة المياه. وبسبب هذا النقص المائي 
 لمشكلة شح المياه الطبيعية المتوفرة لكل فرد في هذه البلدان. ومع 

ً
صارت تحلية المياه حاًل شائعا

ذلك، يمكن إللصاق صفة شح المياه بالمنطقة أن يقلل من تقدير الفرص المتاحة لتحقيق زيادة كبيرة 
في الكفاءة واالبتكار بما يتجاوز بكثير ما يمكن تحقيقه من خالل تحلية المياه، خاصة إذا أخذنا في 

االعتبار آثار عمليات التحلية على المناطق الساحلية الحساسة واالنبعاثات الناشئة من مرافق التحلية 
العاملة بالوقود األحفوري.

وبالنسبة لجانب الطلب، فإدارته السليمة تقتضي تسعير المياه وتنظيمها بشكل عادل وفعال. بيد أن 
، وهو ما اتضح إثر زيادة رسوم استهالك المياه بشكل مفاجئ 

ً
تسعير المياه يعّد مسألة حساسة سياسيا

في المملكة العربية السعودية عام 2016. ومع ذلك، يمكن تسعير إمدادات المياه عبر شبكة التوزيــــع 
الوطنية بأسعار تغطي تكلفة تزويدها )بما يتيح إعادة االستثمار بشكل متواصل(، مع تحديد رسوم 

أعلى للقطاع الصناعي ودعم المستهلكين الذين ال يقدرون على تحمل أسعار التكلفة االقتصادية 
.)Lahn, 2016(

أما فيما يخص المياه الجوفية، فهي مجال صعب التنظيم والتسعير، ناهيك عن ضآلة المعرفة بموارد 
المياه الجوفية، وذلك رغم إمكانات تكنولوجيا السواتل واالستشعار عن بعد المتوفرة اليوم لهذا 

الغرض. وتبّين دراسة أطلقتها اإلسكوا بمشاركة البلدان العربية )ESCWA et al., 2013( تعّد أشمل 
الدراسات في هذا الشأن حتى اآلن مدى محدودية البيانات المتوفرة، وأنه رغم إبرام بعض االتفاقات 

الثنائية حول المياه الجوفية بين عدد من البلدان، فإن قلة منها دخل حيز النفاذ )عادة بسبب النزاعات 
 لم تتمكن من 

ً
بين األطراف( )ESCWA, 2018(، وحتى االتفاقات التي حققت نتائج ناجحة نسبيا

الوصول إلى تسوية التوترات بشكل كامل، مثل اتفاق الساق/الديسي بين األردن والمملكة العربية 
السعودية المبرم عام 2015.

فيما يلي أولويات التكيف مع التحديات المستقبلية في مجال إدارة المياه:

ي إهدار المياه أو تلويثها )مثل 	 
ي تتسبب �ن

تقليص أو إغالق المشاريــــع والخطط الصناعية ال�ت
ي مرص(.

وع توشىك �ف م�ش

كات 	  ، مثل الرسش ن الحد من االستهالك المرسف - خاصة من خالل استهداف كبار المستخدم�ي
ة، كما يجب إعطاء األولوية  ، والمراكز التجارية، والفيالت الكب�ي الزراعية، والقطاع الصنايعي

إلصالح ت�بات شبكات التوزيــــع ومواقع االستهالك. وسيكون تسع�ي المياه عىل مستويات 
ورة اتخاذ خطوات أخرى، مثل  تعكس تكلفتها االقتصادية أهم أداة لتحقيق هذا الهدف، مع �ف

ف البنية التحتية إلمداد  تصليحات شبكة التوزيــــع، والتثقيف والحمالت اإلعالمية. وهنا يعّد تحس�ي
ة لتحقيق التقدم، كذلك  ي تمتاز بإمكانات كب�ي المياه ورفع كفاءة الري من المجاالت البديهية ال�ت

ف البلدان بشأن تغي�ي السلوكيات  يمكن إنجاز الكث�ي من خالل تبادل الدروس والتجارب ب�ي
والممارسات الصناعية.
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ن مختلف 	  تعزيز األطر المؤسسية الوطنية للتعامل مع المصالح المائية المتضاربة ب�ي
ي يؤثر دورها عىل الموارد 

ن المؤسسات ال�ت  ب�ي
ً
ن التعاون والتنسيق محليا ، وتحس�ي ن المستخدم�ي

ي ما يتعلق بالبلدان 
 لتوصية دراسة مولر وآخرين )Mueller et al., 2021( �ف

ً
المائية. وفقا

المشاطئة عىل نهري دجلة والفرات، فإن هذا الطموح سيتطلب تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية 
يعات  ذات الصلة بالمياه لتمكينها من االستعداد للظروف المستقبلية المتوقعة وتقوية الت�ش

البيئية والمائية ودعم إنفاذها.

ي إدارة األنهار والمياه الجوفية 	 
ن البلدان والمجتمعات المحلية �ن التعاون ع�ج الحدود ب�ي

كة. يتطلب ذلك تغي�ي المواقف والتحول من أسلوب المحصلة الصفرية إىل نهج المكسب  المش�ت
ي ظل ضعف 

 �ف
ً
 مهما

ً
ك )Shamout and Lahn, 2015(. ويشكل التعاون اإلقلييمي تحديا المش�ت

المؤسسات اإلقليمية. ويفّضل أن تكون إدارة األنهار عملية شاملة لحوض النهر بأكمله، وبخالف 
ي السيعي حيثما أمكن للتعاون 

ي ظل غياب المنظمات العاملة عىل مستوى الحوض، ينبيعف
ذلك، و�ف

. يضاف إىل ذلك أن التهديدات المناخية المحتملة  ي عىل المستوى دون اإلقلييمي والمستوى التق�ف
ي  ف الدول ال�ت ي وإيران، أو ب�ي ف مجلس التعاون الخلييحب ، مثاًل ب�ي  للتعاون اإلقلييمي

ً
 دافعا

ً
قد تشكل أيضا

ك لتداب�ي التكيف  ي هذا اإلطار انتهاج التصميم المش�ت
ي مياه نهر النيل. ومن الممكن �ف

تتشارك �ف
كة  ي للجميع )Mueller et al., 2021( بحيث تزيد الفوائد المش�ت

ي تعزز األمن الما�ئ ي ال�ت
المنا�ف

. والتعاون المستقبىلي

زيادة استخدام موارد المياه غ�ي التقليدية، مثل إعادة استخدام مياه الرصف الص�ي وتدارس 	 
إقامة بنية تحتية قادرة عىل تخزين مياه األمطار الغزيرة. أجرت ُعمان ، مثاًل، عدة تجارب عىل 
استخدام مياه األمطار إلعادة تغذية المياه الجوفية، حيث يوفر هذا األسلوب العديد من الفوائد 

ورة مراعاة السماح بالجريان السطيحي الطبييعي الذي ينقل العنا� الغذائية إىل  كة، رغم �ف المش�ت
ي الساحل. ومن ناحية أخرى، ال تعت�ب إعادة استخدام مياه الرصف الصيحي مسألة بسيطة، إذ 

أرا�ف
أنها تتطلب بنية تحتية إضافية، ومستويات تنظيم عالية، ورصد دقيق وتنظيم فعال من أجل 

ف عىل حد سواء. ومن األمثلة الناجحة  ي صفوف عمال المزارع والمستهلك�ي
الوقاية من األمراض �ف

 تمويل توسعتها من 
ً
ي األردن )ويتم حاليا

عىل ذلك محطة السمراء لمعالجة مياه الرصف الصيحي �ف
وع 100 مليون م�ت مكعب من المياه  ي إلعادة اإلعمار والتنمية(، حيث يعالج الم�ش البنك األورو�ب
ي وحدة هاضم 

، ويحصل عىل 80% من الطاقة الالزمة لتشغيله من مصادر ذاتية، تتمثل �ف
ً
سنويا

إلنتاج الغاز الحيوي وتوربينات هيدروليكية. وتفيد التقارير بأن المحطة تغيطي ما يناهز 10% من 
 Millennium Challenge( ي األردن، أي ما يعادل ري 10,000 هكتار

احتياجات الزراعة �ف
.)Corporation, 2018

أما على الصعيد الدولي، فإعالن غالسكو بشأن البصمة المائية العادلة من أجل التنمية المتميزة بالمنعة 
المناخية واالشتمالية واالستدامة يوفر محفاًل للتعاون بين الدول المرتبطة بعالقات التبادل التجاري 

ضاعفها من أجل إدارة المياه بما يسهم في تحقيق التحوالت المنشودة. كّرس الجهود وتُ لكي تُ

يف األمن الغلائي وسبل العيش يف الر

يجب النظر إلى األمن الغذائي ضمن إطار أوسع بكثير يتجاوز نطاق مسألة وفرة الطعام في المتاجر 
والبيوت. بيد أن تعقيد التخطيط لألمن الغذائي يتعاظم في حقبة تغير المناخ، إذ بات التصدي 

لتحقيقه يحتاج إلى مقاربة شاملة تراعي تنوع المحاصيل والممارسات الزراعية، وسحب المياه 
ض أسعار الغذاء الدولية لطفرات  غير المستدام وتدهور نوعيتها، من ناحية، وكذلك احتماالت تعرُّ

مفاجئة، من ناحية أخرى.

كانت أقوى توصيتين خلصت إليهما مقابالت الخبراء في هذا المضمار تدوران حول "تعزيز تأهب 
القطاع الزراعي"، و"التنسيق بين سياسات تصدير الغذاء وخططط إدارة قطاع الزراعة". وتقتضي 

عملية التخطيط رفع مستويات الوعي في صفوف منتجي الغذاء ووكاالت األرصاد الجوية ونظم 
اإلنذار المبكر، فضاًل عن قطاع التأمين، عماًل على دعم الوقاية من آثار الجفاف. وتشتمل الحلول 

المتوفرة على االبتعاد عن المحاصيل كثيفة المياه والتحول إلى األصناف المقاومة للجفاف، إلى جانب 
ممارسات تجديد األراضي، والتي من األرجح أن تتباين بتباين السياق. وكل ذلك يتطلب التمسك 

بمنظور مستقبلي طويل األجل وإشراك المزارعين بشكل وثيق.
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فعلى سبيل المثال، تشتمل الخيارات المتاحة للبلدان التي تزرع القمح، مثل تونس، على خيار توسيع 
 .)Knaepen, 2021( المساحات المخصصة لزراعة الشعير، وهو محصول يحتاج لكميات مياه أقل

ويمكن لمزارعين كثيرين االستفادة من التحول إلى استخدام األسمدة العضوية )التي لها خصائص 
تحفظ المياه بشكل أفضل( وتقنيات الزراعة الدائمة )التي تقلص مدخالت المياه والكيماويات وتجدد 
 على صحة الحيوانات الزراعية، لذلك 

ً
التربة من خالل الزراعة المختلطة(. ستؤثر موجات الحر أيضا

ستنشأ الحاجة إلى اتخاذ تدابير وقائية لحمايتها، مثل زراعة أنواع األشجار المتوطنة وإضافة أنظمة 
التبريد الشمسي في الحظائر وشباك التظليل )حسبما يشير تقرير اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 

 Smithers et al.,( )بشأن تغير المناخ حول التكيف مع تغير المناخ في األراضي الفلسطينية المحتلة
2016(. وسيتطلب كل ما سبق شكاًل من أشكال الدعم المالي، وجهود التوعية، والخدمات اإلرشادية 

واالستشارية.

 من التعاون عبر الحدود، وخاصة بين الدول 
ً
يمكن للتخطيط على المستوى الوطني االستفادة أيضا

المشاطئة، وذلك مثاًل من أجل ضمان عدم ملء السدود أثناء فترات غرس المحاصيل ونموها، وهو أمر 
مهم بشكل خاص بالنسبة للعراق ومصر.

وينبغي أن تنص سياسات األمن الغذائي على ما يلي:

ي معالجة سوء التغذية والسمنة، وبالتاىلي معالجة العادات الغذائية 	  التغذية للجميع، مما يع�ف
السيئة. وسيكون لذلك فوائد إضافية عىل مستوى االقتصاد الكىلي من ناحية تخفيف الضغط عىل 

منظومة الصحة، وزيادة المناعة ضد األمراض؛

ي المتناول - تكلفة الغذاء نسبة إىل دخل األفراد؛	 
أسعار �ن

ن أفقر الناس من الحصول عىل المواد الغذائية 	 
ِّ
ي تمك ، وال�ت شبكات الرعاية واألمان االجتمايعي

األساسية؛

ي 	 
زيادة الويعي والتعريف بفوائد تنوع األغذية التقليدية - يمكن إعادة إحياء المأكوالت التقليدية �ف

ي باتت اليوم  ي حالة شح المواد الغذائية ال�ت
المنطقة، ويهي غنية بالتنوع ويمكنها زيادة منعة السكان �ف

تعّد أغذية أساسية؛

؛	  تشجيع وتنشيط سبل العيش الريفية، وبالتاىلي تقليص الهجرة من الريف إىل الحرصف

تحديد قيمة المدخالت الزراعية، مثل المياه والوقود، وتكاليفها البيئية؛	 

 والغذاء المستورد )بما يرايعي 	 
ً
ن الغذاء المنتج محليا تحقيق المنعة من خالل التوازن الصحيح ب�ي

ورية(؛ ي الالزم لتغطية الواردات الرصف كيفية توليد النقد األجن�ب

إنشاء سالسل إمداد ومرافق تخزين إقليمية يمكن االعتماد عليها؛ 	 

الحد من هدر الطعام، وتحويل نفايات المواد الغذائية إىل أسمدة من أجل إعادة العنا� الغذائية 	 
بة. إىل ال�ت

أقوى توصيتين خلصت إليهما مقابالت الخبراء هما: 
يز تأهب القطاع الزراعي"، و"التنسيق بين سياسات  "تعز

تصدير الغلاء وخططط إدارة قطاع الزراعة"
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تجديد ومعالجة األراضي الطبيعية
معظم بلدان المنطقة بحاجة ماسة إلى لوائح بيئية أقوى بكثير أو إنفاذ اللوائح القائمة بصرامة أشد. 

وقد يكون هذا مستحياًل في البلدان التي تمر بمرحلة نزاع، بينما تواجه البلدان التي تفتقر إلى آليات 
االلتجاء إلى العدالة عقبات كبيرة أمام االستفادة من رأس المال الطبيعي بسبب استحواذ النخبة على 

األراضي والموافقة على المشاريــــع دون تقييم سليم لآلثار البيئية.

ال تزال استعادة عافية النظم اإليكولوجية تمر بطور مبكر في المنطقة، ذلك رغم أن المحميات 
الطبيعية في لبنان واألردن برهنت على فعاليتها في رعاية األنواع المهددة باالنقراض وتشجيع 

السياحة. وهناك تجارب متنوعة أخرى من مختلف أرجاء حوض المتوسط ، من تعافي البيئة 
اإليكولوجية لألنهار في إسبانيا، إلى استعادة المراعي الطبيعية في مصر )االتحاد الدولي لحفظ 

الطبيعة، 2019(. كذلك تمّثل الخطط الطموحة لمشاريــــع زراعة األشجار على نطاق أوسع في األردن 
وشبه الجزيرة العربية مدخاًل مفيدًا لجهود استعادة عافية األراضي الطبيعية والنظم اإليكولوجية 

.)Kayed, 2020(

ستتحقق فوائد اقتصادية من الحلول القائمة على الطبيعة، مثل استخدام أحواض القصب لمعالجة 
المياه في ُعمان، واستعادة الحواجز الساحلية الطبيعية، مثل أشجار القرم، في شرق المملكة العربية 

السعودية. وتخطط اإلمارات العربية المتحدة، مثاًل، لتنفيذ مبادرة كبرى الستخدام الدرونات في 
 
ً
زراعة أشجار القرم على طول الساحل، حيث سيكون الستعادة الغطاء النباتي األصلي دور حاسم أيضا

في الحد من األضرار المتفاقمة التي يتوقع حدوثها بسبب العواصف الرملية والغبارية. ومع ذلك، ال 
 تقييم هذا النوع من المشاريــــع من منطلق أنها تتماشى مع المنطق االقتصادي 

ً
تجري الحكومات دائما

السليم.

قد يتضاءل االهتمام بالحلول القائمة على الطبيعة بمجرد أن يتحول االهتمام الدولي عنها. وفي 
هذا الصدد، يتاح أمام االتحاد األوروبي عدد من المجاالت التي يستطيع فيها المساعدة على 

مأسسة الحوافز بما يتماشى مع تركيز االتحاد على نشر وتعميم المبادئ المحاسبية التي تثمن 
رأس المال الطبيعي )European Commission, 2021b(. وقد ساعد االتحاد األوروبي في 

تطوير نظام األمم المتحدة للمحاسبة البيئية االقتصادية، الذي تم إطالقه في آذار/مارس 2021، 
ويواصل تقديم الدعم إلى هذا النظام الذي يهدف إلى تمكين دمج مساهمات الغابات والمحيطات 

 UN( ل الحسابات االقتصادية الحالية وغيرها من النظم اإليكولوجية في النظام المحاسبي بحيث تكمِّ
Statistical Commission, 2021(. وهذا المجال غني باإلمكانات ويجب تدارسه مع بلدان الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، ال سيما البلدان المتحولة من االعتماد على الريــــع النفطي والراغبة في جذب 

االستثمارات في مجال النمو األخضر والسياحة البيئية.

يز منعة البنية التحتية تعز

يتعين على جميع البلدان، ال سيما التي تخطط لتوسعات كبيرة في المناطق الحضرية والصناعية، 
ل باعتماد نهج التخطيط المعروف باسم نظام النظم )Systems of systems( لتخطيط  أن تعجِّ
المشاريــــع الجديدة في المجال العمراني واستخدام الموارد وإدارتها )استخدام األراضي، والتنقل، 

والمياه، والطاقة، والنفايات، وما إلى ذلك(، حيث يأخذ هذا النهج في الحسبان استدامة الموارد 
والمنعة في وجه تغير المناخ بما يتماشى مع التوقعات للفترة الممتدة حتى عام 2100. والحاجة 

ماسة، على وجه الخصوص، إلى ما يلي:

ي المنخفضة والسهول 	 
مضاعفة جهود و�امة تنظيم قيود البناء وإنفاذها عىل األرا�ن

ي قطاع التخطيط والبناء المحلية 
الفيضية الطبيعية )الوديان( وتغي�ي الممارسات والعقليات �ف

فيما يتعلق بطرق البناء المتوائمة مع البيئة الطبيعية.

ية. فمع تواتر حاالت اإلمطار 	  ي المناطق الحرصن
ترصيف مياه األمطار والرصف الص�ي �ن

ي االستفادة من شبكة ترصيف المياه إلنجاز كل من تعزيز معاي�ي 
المتطرفة، تزداد فرص التوسع �ف

ف حصاد مياه األمطار. السالمة وتمك�ي
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ي لتحقيق الوقاية الوافية من العوامل الجوية، مع إيالء اهتمام خاص 	 
تحديث وتأهيل المبا�ن

ي السكنية والعامة المتهالكة، كالمدارس 
لمساكن الفئات منخفضة الدخل، والمبا�ن

ي  والمستشفيات، حيث يمكن استخدام تقنيات عدة لتوليد تشكيلة من الفوائد المتضافرة ال�ت
ي األجل الطويل، ومنها مثاًل جدران 

ف المنعة المناخية �ف ي فورًا بمستوى الرفاه مع تحس�ي
ترت�ت

(، واألسطح  ي
ي المبا�ف

ي )عنا� تصميم إنشائية خاملة تخزن وتطلق الحرارة الشمسية �ف تروم�ب
ي مناطق الفيضانات الغزيرة المتوقعة(، 

اء، واألسطح العليا المنحدرة )�ف العليا العاكسة والخرصف
يد بالطاقة  وحصاد مياه األمطار، وتظليل النوافذ، وسخانات المياه بالطاقة الشمسية، والت�ب

الشمسية، والطاقة الشمسية الكهروضوئية.]25[

ي ضوء عرضة إمدادات الطاقة والمياه 	 
التخطيط طويل األجل لحماية المرافق الخدمية �ن

ي من 
ي تعا�ف ي بعض المناطق ال�ت

ار )ال سيما فيما يتعلق بمعالجة مشاكل إمداد المياه للسكان �ف لأل�ن
.) انقطاع المياه لعدة أسابيع بعد األعاص�ي

ن تطوير القدرات والمهارات عىل جميع المستويات، من أعمال البناء 	  ات لتحس�ي تبادل الخ�ج
ة التقنية  ى. وإقامة شبكات الخ�ب المحلية غ�ي النظامية إىل المشاريــــع اإلنشائية الوطنية الك�ج

ي عانت من تحديات مماثلة، وال سيما فيما   التعلم من البلدان ال�ت
ً
بشأن هذه المسائل سيي� أيضا

يخص إدارة المجاري المائية والكوارث.

التكيف مع درنات حرارة أعلى بكثير  3-6
نمت العديد من المراكز الحضرية في المنطقة وتوسعت بطريقة سريعة وغير مخططة، ومن أمثلتها 
مدينة الدمام السعودية )Abou-Korin, 2011(. ويعّد تجديد هذه المدن والبلدات مهمة ضرورية 

في العقود المقبلة بسبب النمو السكاني وتهالك البنية التحتية وعواقب التجوية، ويجب أن تنطوي 
أعمال التجديد على تحديث البنية التحتية الحضرية القائمة وإعادة تشكيلها )وفي بعض الحاالت إعادة 

بنائها( لزيادة التظليل وتسهيل حماية السكان والعمال من درجات حرارة أعلى كثيرًا من المستويات 
التي قامت عليها المخططات السابقة.

تمّثل حاالت الرطوبة )درجة الحرارة بترمومتر البصيلة الرطبة( خطرًا أكبر على جسم اإلنسان من 
خطر االحترار في حد ذاته، ويمكن استخدام التوقعات المسبقة ونظم اإلنذار المبكر من أجل تنبيه 

الناس إلى المخاطر ليحتموا داخل المباني.

وفي الوقت نفسه، ينبغي استغالل مشاريــــع التجديد الحضري من أجل نقل البنية التحتية واألحياء 
 عن المناطق الساحلية المهددة بارتفاع منسوب البحر وزيادة 

ً
السكنية، وبأسلوب حساس، بعيدا

 Bolleter et al.,( درجات الحرارة المقاسة بترمومتر البصيلة الرطبة. ويقدم بحث بوليتر وآخرون
2021( حجة قوية لهذا النهج فيما يتعلق بالمناطق الحضرية في اإلمارات العربية المتحدة، حيث 
ستكون الحوافز الممنوحة لسكان المناطق الساحلية المكشوفة لكي ينتقلوا إلى الداخل على فترة 

 بشكل جماعي 
ً
زمنية مطّولة حاًل أرخص، وأبقى على استقرار حياتهم، من االضطرار إلى نقلهم الحقا

مفاجئ.

منظورات حول دور االتحاد األوروبي  4-6
خالل الربــع قرن المنصرم منذ إطالق عملية برشلونة، عزز االتحاد األوروبي عالقاته مع العديد من 

 زيادة تفاعالته معها بشأن قضايا المنعة المناخية 
ً
بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ويعتزم حاليا

واالستدامة بما يتماشى مع الصفقة الخضراء التي اعتمدها االتحاد. وتشمل أجندة االتحاد في هذا 
الصدد الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، والزراعة المستدامة، ونماذج الترابط بين الغذاء والماء والطاقة، 

واالقتصاد الدائري والحفاظ على الطبيعة، واستخدام الرقمنة كأداة لتحقيق هذه الغايات.

اتضحت األدلة على الفوائد المشتركة التي يمكن جنيها من هذه التدخالت في ضوء مشروعين لإلسكان والطاقة المستدامة يركزان على   25
األوضاع اإلنسانية في األردن، وهما مشروع سكن أخضر بتكاليف معقولة، الذي تموله المعونة البريطانية ضمن مبادرة تحول الطاقة وينفذه 
المجلس األردني لألبنية الخضراء، ومشروع لتطوير المأوى تنفذه منظمة الموائل من أجل اإلنسانية بالتعاون مع المجلس النرويجي لالجئين، 

وذلك ضمن مشروع أعمال الطاقة المتجددة العملية لالجئين الذي تموله مؤسسة إيكيا.



يقيا يز المنعة والتكيف يف الشرق األوسط وشمال أفر المخاطر المناخية المتعاقبة وخيارات تعز 96

وفي حين أن الخبراء الذين تمت استشارتهم إلعداد هذا التقرير يرون بشكل عام أن االتحاد األوروبي 
يركز على بعض المجاالت المهمة لبناء المنعة في المنطقة، رأى بعضهم أنه يمكن بذل المزيد لتحقيق 

الترابط والتنسيق بين عمليات التخطيط التي يجريــها االتحاد األوروبي ومبادرات األمم المتحدة 
 على المدى الطويل. وقال أحد 

ً
نوا على االتحاد األوروبي كونه منخرطا األخرى في المنطقة. وقد ثمَّ

 فعاًل في ضمان تحقيق تغيير دائم بداًل 
ً
المشاركين: بالنسبة لالتساق والمتابعة - كان لهما دورًا حاسما

من االكتفاء بالتدخل المتسرع ومنح التمويل.]]]]

وحرص الخبراء على ضرورة النظر إلى التحديات المناخية التي تواجه المنطقة باعتبارها متكاملة 
مع التحديات أمام أوروبا، وذلك في ضوء قضية الهجرة إلى الشمال. وقال أحد المشاركين: ستكون 

أوروبا على الطرف المتلقي لعواقب ما يجري في المنطقة من حيث الغذاء والموارد واإلمدادات. وقال 
المشاركون في ورشة عمل خبراء المنطقة التي نظمتها CASCADES بشكل عام إن جهود االتحاد 

األوروبي المتعلقة بالمنعة المناخية في المنطقة كانت بناءة. بيد أنه فيما يتعلق بشواغل الفساد، 
المذكورة في الفقرة 1-6، شّدد البعض على ضرورة زيادة االهتمام بالشفافية والمساءلة على الصعيد 

المحلي.

كانت أعمال االتحاد األوروبي ومشاريعه معروفة جيدًا لدى خبراء دول الشام، بينما كان المشاركون 
من شمال أفريقيا أكثر معرفة باألنشطة األوروبية المنفذة من خالل شراكة االتحاد من أجل المتوسط، 
ويسود االنطباع في هذه المناطق بأن االتحاد األوروبي يتمتع بنفوذ دبلوماسي كطرف فاعل رئيسي، 
 
ً
وبالتالي يمكنه حث الحكومات على االرتقاء بأولوية تغير المناخ والتكيف معه، مع تقديم الدعم أيضا

لتعزيز البيئة التمكينية المواتية.

توصية المقاربات الوضلى لالتحاد األوروبي  5-6
ي فرص قوية لتعزيز السالم  يك التجاري الرئييسي للمنطقة، تتاح أمام االتحاد األورو�ج بصفته الرسش  -1
ي االتحاد. وتؤطر األجندة 

اء المعتمدة �ن ن من خالل المواءمة مع الصفقة الخرصن والتعاون اإلقليمي�ي
ي واألعضاء أمرًا  الجديدة للمتوسط هذه النوايا، وستكون مواءمة السياسات عىل مستوى االتحاد األورو�ب

بالغ األهمية لتحقيق أهداف األجندة. وتشتمل التداب�ي الممكن اعتمادها عىل توف�ي أدوات التمويل الالزمة 
لدعم المؤسسات التجارية وتشييد البنية التحتية الالزمة، وتقديم الدعم عىل المستوى الجيوسيايسي لتعزيز 
اإلرادة الدبلوماسية-السياسية لألطراف وحثها عىل المشاركة. وح�ت إذا غابت اإلرادة السياسية، فقد تتوفر 

ي تتقاسم نهر  ف المجتمعات المحلية ال�ت كة للموارد الطبيعية، مثاًل ب�ي ف اإلدارة المش�ت الفرص المواتية لتمك�ي
األردن ونهري دجلة والفرات. يضاف إىل ذلك أن االنضمام إىل إعالن غالسكو بشأن البصمات المائية العادلة 

ي والمنطقة عىل إدارة المياه لتيس�ي استخدامها بطرق  ي االتحاد األورو�ب
ف �ف كاء التجاري�ي يمكن أن يساعد ال�ش

منتجة.

ي توف�ي أدوات النمذجة التحليلية لتغ�ي المناخ بغرض تطوير السيناريوهات  يمكن لالتحاد األورو�ج  -2
الوطنية والمحلية والتخطيط للمخاطر، كذلك تعّد نظم اإلنذار المبكر بجميع األخطار الطبيعية مجااًل 

ات  ي »مخت�ب  فيه. ويمول االتحاد األورو�ب
ً
 ولكن ما زال العمل الكث�ي مطلوبا

ً
تنخرط فيه جهات أخرى حاليا

ي أفريقيا، وقد يتيّ� توسيع نطاقها.]]]] ويتمتع 
ك لبيانات وخدمات األرصاد الجوية �ف حية« لإلنتاج المش�ت

ف إنتاج المعرفة بشأن المناخ إلفادة  ي بالقدرات الالزمة لمساعدة بلدان المنطقة عىل تحس�ي االتحاد األورو�ب
ي لرصد  عملية صنع القرار ووضع السياسات، ومن أمثلة ذلك إمكانية استخدام برنامج االتحاد األورو�ب

ي 
ف البلدان من رصد آثار تغ�ي المناخ، وخاصة اآلثار عىل الغطاء األر�ف كوكب األرض، كوبرنيكوس، لتمك�ي

ي الورشة 
ف �ف ي قدمها أحد المشارك�ي ي )Abdelraouf, 2019(. ومن التوصيات األخرى ال�ت

واستخدام األرا�ف
ي تدعم جهود التعلم واألبحاث المتمحورة حول اإلنسان،  ف ال�ت التوصية بمساندة المدارس الحقلية للمزارع�ي

ف جهود المالحظة والرصد عىل المستوى المحىلي وجهود معرفة أوضاع تغ�ي المناخ  من أجل الربط ب�ي
. ي والبيئة عىل المستوى الوط�ف

ي  ي تل�ج
اع ال�ت ن هناك احتياجات ملحة لتنفيذ أعمال إعادة التأهيل العالجية والالحقة لل�ن  -3

االحتياجات اإلنسانية اآلنية بشكل يتواءم مع هدف تعزيز المنعة البيئية طويلة األجل. وقد باتت 

مقابالت الخبراء، آذار/مارس 2021.  26
 IHE Delft Institute for( .)I-CISK( يسمى هذا البرنامج الخدمات المناخية المبتكرة من خالل دمج المعرفة العلمية والمعرفة المحلية  27

.)Water Education, 2021
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ي المنطقة، حيث يؤدي تردي األوضاع البيئية وتغ�ي المناخ إىل 
 �ف

ً
 قائما

ً
ايدة واقعا ف األزمات اإلنسانية الم�ت

ي مجمل االستجابة 
ي �ف ي سوريا، مثاًل، عادة ما يتم إهمال الجانب البي�ئ

تدهور أوضاع الناس وآفاق حياتهم. ف�ف
ي كاملة  ي هذه حاالت كهذه، مثاًل، أن يشتمل العمل عىل ريادة عملية تقييم بي�ئ

لألزمة السورية. ويمكن �ف
بة والمياه  ق سوريا وأجزاء من العراق، مع دعم التداب�ي المحلية الرامية إىل تنظيف ال�ت ي شمال رسش

للوضع �ف
.)Zwijnenberg et al, 2021(

ق األوسط وشمال أفريقيا من  ي الرسش
ي المدن واألقاليم دون الوطنية �ن

بناء المنعة المناخية �ن  -4
ن المياه  ابط ب�ي خالل تطوير القدرات التقنية لمعالجة القضايا المتعلقة بالمناخ وإدارة محور ال�ت
ق األوسط  ي ال�ش

ية �ف والطاقة والغذاء. وقد أوصت دراسة CASCADES حول المنعة المناخية الحرصف
، مقاربة  ي كاء اإلقليميون، مثل االتحاد األورو�ب وشمال أفريقيا )Abdullah et al., 2021( بأن يتب�ف ال�ش

ية بداًل من المشاريــــع الفردية المخصصة، ويهي مقاربة تتطلب  األنظمة الشاملة عىل مستوى المراكز الحرصف
دعم جهود بناء القدرات المحلية، والحوكمة الحاضنة للجميع ال سيما عىل مستوى البلديات والمجتمعات 

اك  ي المدن، وإرسش
ي قطاعات المياه والطاقة والغذاء �ف

ي ألعمال المناخ �ف المحلية، وزيادة تمويل االتحاد األورو�ب
ي إطار 

ف النظراء فيما يتعلق بأعمال المناخ، وذلك �ف ف المدن لدعم تبادل المعارف ب�ي شبكات التعاون ب�ي
 : ف اء اإلقليمي�ي . وكما قال أحد الخ�ب ي ي الجوار الجنو�ب

اء �ف ي المعنية بالصفقة الخرصف دبلوماسية االتحاد األورو�ب
يمكن أن يصبح العمل مع البلديات نقطة دخول ناجحة إذا أمكن ضمان استمراره ودعمه وتوجيهه نحو 

إيجاد الحلول.

وقراطيات المركزية وفعالية  ن فعالية الب�ي يجب عىل أسلوب �ف التمويل أن يرايعي المقارنة ب�ي  -5
ي المناطق المعنية. وهنا، يستديعي تحقيق كفاءة 

ي تعمل �ن
الوكاالت المحلية والجهات األخرى ال�ت

التمويل )القيمة مقابل المال( إيالء االهتمام الوثيق بالحوكمة الرشيدة واآلليات الالزمة لتوسيع التمويل 
ي والشباب والفئات 

اك المجتمع المد�ف ي إرسش
المستدام. وتعزيز المساءلة يمكن أن يتحقق من خالل التوسع �ف

ي تحتاج إىل إعادة اإلعمار، سيكون  اع ال�ت ف ي المناطق المتأثرة بال�ف
ي حاالت معينة، ال سيما �ف

المستضعفة. و�ف
 باعتماد مقاربة برغماتية بعيدًا عن المثالية الكاملة.

ً
تحقيق أي عمل او إنجاز مرهونا

ن الجهات  ي تمك�ي
 �ن

ً
يمكن لألدوات المالية المستخدمة لبناء المنعة المناخية أن تساعد أيضا  -6

. ويستطيع  ي
ي والمستوى دون الوط�ن

ن المستوى الوط�ن المحلية الفاعلة وإقامة روابط أفضل ب�ي
ة إىل المنظمات   صغ�ي

ً
ي تقدم منحا ي توسيع نطاق المشاريــــع الناجحة ال�ت

، مثاًل، المساعدة �ف ي االتحاد األورو�ب
ي تستطيع مواصلة دعمها، أو جعل  غ�ي الحكومية، وذلك من خالل ربطها بالسلطات المختصة ال�ت

ي صيغت بطريقة تشاركية. وكذلك يمكن تعزيز   بالتنفيذ الفعال للخطط ال�ت
ً
وطا استمرار تمويلها م�ش

ف البلديات من امتالك وإدارة رأس المال المخصص لتنفيذ  الالمركزية الفعالة من خالل تشجيع جهود تمك�ي
ى( . اتيجيات المنعة والتكيف )عىل غرار ما تفعله أمانة عّمان  الك�ب اس�ت
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الملحق

السيناريوهات المستقبلية
نظرًا لصعوبة احتساب آثار التقدم التكنولوجي الذي قد يغير المشهد بعد عام 2035، وآثار 

االستجابات الدولية المتعددة لتغير المناخ ذاته، فإنه من المتصور أن تتواصل هذه السيناريوهات من 
عام 2025 إلى عام 2035، ثم تتطور بعد ذلك وصواًل إلى عام 2050. وتستند السيناريوهات إلى عدة 

 
ً
عوامل يتوقع الخبراء المشاركين في المقابالت أن تمّثل أهم محددات شدة العواقب المناخية، علما
بأن هناك عوامل أخرى لم ندرجها في القائمة. وبطبيعة الحال، سوف يتفاعل تغير المناخ نفسه مع 

هذه العوامل، ولكن الغرض هنا هو دراستها باعتبارها منفصلة بشكل عام عن تغير المناخ.

يو 1: الركود السينار

تواقت – االستبداد والنزاعات	 

الديناميات اإلقليمية يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا	 

تتصاعد التوترات 
يتسم هذا السيناريو باحتدام التوترات العرقية والدينية في جميع أنحاء المنطقة في سياق نزاعات 

طويلة األمد.

تحتفظ الدول بالقوة العسكرية وبيروقراطيات مركزية
ال توجد استراتيجيات لمعالجة القضايا طويلة األجل، مثل أمن الحدود واألمن الغذائي والمائي وتغير 
 بسيطرة الحكومة المركزية، مع استبدادية متزايدة، ويؤدي هذا 

ً
المناخ. ويتسم نظام الحوكمة عموما

الوضع إلى تضييق المجال المتاح للمجتمع المدني وتقلص اإلدماج والمساءلة والشفافية. ورغم أن 
المنظومة البيروقراطية تحقق مستويات كفاءة متوسطة، إال أن االقتصادات ال تزال قائمة بشكل عام 

على الدخل الريعي، وتهيمن عليها المؤسسات التجارية المدعومة من الدولة واستثمارات الشركات 
األجنبية الكبيرة. ويتم التعامل مع مسائل تغير المناخ في معظم البلدان بالخطابة الطنانة المصحوبة 
بردود فعل لحظية وبعض مشاريــــع التباهي، وليس التخطيط طويل األجل للتعامل مع آثار التغيرات 
المناخية. وتنحصر خطط واستراتيجيات )التكيف مع( تغير المناخ على المستوى القطري في أغلب 

الحاالت بداًل من المستوى اإلقليمي. عالوة على ذلك، ال يتم إشراك المستعمل النهائي بشكل جيد في 
وضع خطط مواجهة تغير المناخ.

العالقات العدائية والمنافسة تَُحول دون تعزيز التكامل
يوجد بعض التعاون اإلقليمي، مثاًل من خالل منتدى شرق المتوسط للطاقة، ولكن العالقات المتسمة 

 بالعدائية تعيق مساعي تعميق التكامل التجاري. ويتواصل االعتماد المرتفع على الواردات 
ً
عموما

الغذائية ويزداد بشكل عام. وال يتحقق أي تعاون حقيقي بين الدول المشاطئة، وتتسم العالقات بينها 
بغياب الثقة وتبادل اللوم، دون التوصل إلى تحديد الحقوق الملموسة وسّن القوانين الالزمة.

اتساع فجوة الثروة وركود التعليم
بعض جيوب الرفاهية تستمر وتتسع، ولكن فجوة الثروة تزداد بالتوازي مع تزايد النمو السكاني. 

ويتواكب التوسع الحضري مع ظهور أنواع جديدة من الجريمة والعنف في المدن. ومع قلة االهتمام 
بالتعليم تتسع الفجوة بين التعليم الحكومي والخاص. ويتعزز الوعي بتغير المناخ في بعض أجزاء 

. الرفاه االقتصادي: يتدهور الميزان التجاري بين 
ً
المجتمع، ولكن نظريات المؤامرة تنتشر وتزدهر أيضا

.
ً
البلدان، وتتزايد الديون، ويتم خلق فرص العمل الجديدة، لكن البطالة المقنعة تنتشر أيضا
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السياق الدولي
على الصعيد الدولي، يتقلب الريــــع النفطي بمرور الوقت نتيجة تحول مصادر الطاقة حول العالم 

بوتيرة متذبذبة وتعزيز سياسات أمن الطاقة في أهم البلدان المستوردة. وتنسحب الواليات المتحدة 
من المنطقة وتتعاون مع قوى أخرى في تقديم بعض المساعدات غير المنسقة والمخصصة وحزم 
المساعدات األمنية. وتحدث صدمات في أسعار الغذاء العالمية من وقت آلخر، مع ارتفاع تكاليف 
الغذاء بشكل عام في المنطقة. وينخفض التمويل العالمي عن المستوى المتوقع نظرًا للفشل الذي 

يصيب األنظمة االقتصادية الدولية.

يو 2: »التوتت” السينار

حدود دولية مسامية، مع نهات فاعلة نديدة وعالقات تنافسية	 

الديناميات اإلقليمية	 

تفتت الدول
يتسم هذا السيناريو بزيادة تفتت الدول، وبروز جهات فاعلة جديدة )مثل السماسرة/الوسطاء، 

والجماعات العسكرية وشبه العسكرية، وجماعات النخبة(، وسلطة المركزية غير منسقة حيث ال 
يتم نقل الصالحيات الرسمية إلى السلطات المحلية. وتتواصل التوترات على نار هادئة وتعيق تعميق 

التكامل التجاري. ويتواصل االعتماد المرتفع على استيراد الغذاء.

ً الحوكمة تقدم مشهداً مختلطا
تحصل عدة مناطق انفصالية على الدعم لتحسين قدراتها، بينما تنحو مناطق أخرى إلى النمط 

اإلقطاعي. وتعلو قوة ونفوذ النخبة والقطاع الخاص في بعض الميادين، مثل الطاقة والزراعة-الغذاء، 
مع تقلص المساحة المتاحة للقطاع الخاص في ميادين أخرى.

سالم ناقص مع موجات هجرة متفرقة
تقوم حالة سالم غير كامل بين البلدان والجماعات التي تتقاسم األنهار. ويتفاوت معدل نمو السكان، 

حيث ينخفض عددهم في بعض البلدان بسبب النزاع والهجرة، ويتزايد في بلدان أخرى. وتنمو 
األسواق السوداء في بعض المناطق، ويؤدي تفاقم مسامية الحدود إلى زيادة تهريب البضائع واالتجار 

بالبشر والمخدرات.

زيادة فجوات الرفاه االقتصادي
يصبح الوعي بتغير المناخ أقوى وتتبلور بعض استراتيجيات التكيف المناخي، ولكن انتشار التفتت 

وتفاقم التوتر بين مختلف المجموعات يقّوض من فعالية واستدامة تنفيذ تلك االستراتيجيات. وتتسع 
الفجوة بين فئات المجتمع بتنوع مسارها التعليمي بين التعليم الخاص والديني والحكومي. والميزان 

 في االقتصاد غير النظامي والسوق 
ً
التجاري متشابه لكن مختلط. وتتركز فرص العمل الجديدة أساسا

السوداء.

السياق الدولي
على الصعيد الدولي، تنحو الواليات المتحدة إلى االهتمام بالدبلوماسية التكتيكية في المنطقة، 

وتتنافس مع القوى األخرى المتمثلة في الصين وروسيا. ويؤدي التحول في مصادر الطاقة المصحوب 
بقيود على اإلنتاج في بعض األماكن إلى أسعار نفط ما بين المتقلبة والمتوسطة. ويرتفع االستثمار 

االستراتيجي من قبل القوى الدولية األخرى، وتزداد المساعدات المقدمة كاستجابة للتطورات، 
ويؤدي التمويل وحزم المساعدات التي تركز على المنعة المناخية إلى تمكين بعض المشاريــــع. وتصبح 

أسعار المواد الغذائية متقلبة مع بعض الطفرات.
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يو 3: التعاون السينار

التدريج يف صنع السالم واالستدامة واالستقرار والمساواة	 

الديناميات اإلقليمية	 

التدريج يف صنع السالم واالستقرار
يتسم هذا السيناريو بانخفاض تدريجي في منسوب النزاعات وتزايد االهتمام بالحلول التعاونية 

والدبلوماسية في المنطقة، مما يتيح بدوره زيادة االستثمار والتمويل، وتعزيز االبتكار التكنولوجي 
واعتماده.

تعزيز المؤسسات والالمركزية
يوجد التزام أقوى بمسارات التنويــــع والحوكمة المؤسسية. ويتواصل العمل بنظام الدولة، لكن مع 

زيادة نقل الصالحيات والسلطات الالمركزية إلى الحكومات المحلية بما يحقق أحد الشروط األساسية 
لفعالية تدابير التكيف على المستوى المحلي. ويتم تنشيط القطاع الخاص وتزدهر ريادة األعمال من 

خالل ترسيخ سيادة القانون وتنظيم األسواق ومنحها حوافز واضحة.

زيادة التعاون
 بتركيز أكبر على احتياجات 

ً
يزداد التعاون على إدارة أحواض األنهار بين الدول المشاطئة، مصحوبا

وقدرات المجتمعات المحلية وتعافي المنظومة اإليكولوجية. ويتضاءل االعتماد على الواردات الغذائية 
 على تبني أسلوب اإلدارة التعاونية 

ً
مع زيادة االستدامة بفضل تعزيز التكامل التجاري اإلقليمي معطوفا

للمياه وتوسيع االستثمار في إنتاج الغذاء المتنوع على المستوى الوطني.

عائدات التعليم
يترسخ الوعي القوي لدى عامة الجمهور تجاه قضايا تغير المناخ والبيئة، ويجد قنوات للتعبير عن 

نفسه من خالل مجموعات المجتمع المدني والتمثيل ضمن النظام السياسي. وينخفض معدل النمو 
السكاني مع عناية أكبر برفع الجودة والمساواة في منظومة التعليم وزيادة االستثمار فيها. ويتحسن 

الميزان التجاري، وتنخفض الديون، ويوفر القطاع الخاص فرص عمل متزايدة. وتساهم مختلف أنواع 
الضرائب ومدفوعات الدخل الشامل للجميع في إصالح برامج اإلعانات واالبتعاد عن االعتماد المفرط 

على الصادرات الكربونية في البلدان المعرضة لتقلبات/انخفاض أسعار النفط والغاز.

السياق الدولي
 في مجالي التنمية واألمن، 

ً
ترتفع قوة المجتمع الدولي بتزايد مشاركة أطراف دولية متعددة تتعاون معا

 في مجاالت المعونة والتمويل، بما في ذلك تمويل تدابير المناخ. وتنخفض أسعار النفط 
ً
وتنسق سويا

 مع ترسخ التكنولوجيات 
ً
بعد ارتفاع، في مرحلة تشهد التحول من ازدهار األسعار إلى كسادها تواكبا

البديلة ونظم السوق الجديدة. وتواصل أسعار المواد الغذائية التراوح ما بين التقلب واالرتفاع، مع 
حدوث بعض صدمات األسعار.
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تفاقم – زيادة التوترات مستوى االستقرار
اعات المسلحة ف وتواصل ال�ف

نزاعات منخفضة المستوى 
لكنها تتواصل دون تسوية

ً
صنع السالم تدريجيا

فعالية المنظومة الحوكمة
وقراطية متوسطة  الب�ي

ولكنها جامدة وتفتقر إىل 
المساءلة وسيادة القانون

فعالية أقل عىل المستوى 
ي ولكن تتطور نماذج  الوط�ف
ي بعض 

جديدة للحوكمة �ف
المجاالت

ف مستويات المساءلة  تحس�ي
والكفاءة وسيادة القانون

مماثلة للوضع الحاىلي بشكل تزداد سوءااألوضاع اإليكولوجية
ي بعض 

عــام - أفضـل �ف
ي أماكن 

األماكن وأسوأ �ف
أخرى

تتحسن

ان  ن الرفاه االقتصادي )الم�ي
التجاري، الديون، العمالة(

ان التجاري  ف تدهور الم�ي
وارتفاع مستويات المديونية 

ومعدالت البطالة

موازين تجارية مماثلة ولكن 
هناك فشل بعض المجاالت، 

مع زيادة السوق السوداء 
والتهريب واالقتصاد 

عسكري الطابع

تتحسن الموازين التجارية 
ي العمالة/الدخل 

مع ارتفاع �ف
ي بعض 

األسايسي الشامل �ف
المواقع، وانخفاض الديون

ن المحىلي )مدى  التمك�ي
توزيــــع الصالحيات والقدرة 

عىل اتخاذ القرار(

ايدمرتفع ولكن غ�ي منسقأقل ف م�ت

، مع وجود جهات فاعلة قليل - أقل من اليومالتعاون ع�ج الحدود أك�ب
جديدة توحد قواها حول 

منظومة إيكولوجية معينة 
ولكن مع تزايد األطراف 

المشاركة وتقلص قدرات 
التنسيق عىل المستوى 

ي الوط�ف

، مع تحرك نحو  أك�ب
اتيجيات اإلدارة  اس�ت

التعاونية عىل مستوى 
الحوض

عىل نطاق ضيق - أك�ث بقليل مماثل للوضع الحاىليالتكامل التجاري اإلقلييمي
من اليوم لكن مع زيادة من 

خالل السوق السوداء 
والرمادية

ي 
زيادة التكامل اإلقلييمي �ف

تجارة األغذية والمواد األولية

ي
مرتفع - مماثل للوضع النمو السكا�ن

الحاىلي
متوسط/مختلط - أقل مما 

ي بعض 
هو عليه اليوم �ف

ي بلدان أخرى 
البلدان، أعىل �ف

بسبب تنقل الناس واستمرار 
معدالت الخصوبة

، مع زيادة 
ً
ينخفض تدريجيا

ي 
نسبة الفتيات اللوا�ت

ة أطول  يواصلن التعليم لف�ت
ويؤخرن الزواج

ارتفاع الهجرة من الريف إىل الهجرة
، وارتفاع مستويات  الحرصف

، وانخفاض الهجرة  التحرصف
ع�ب الحدود

هجرة مماثلة من الحرصف إىل 
الريف، وهجرة عالية ع�ب 

الحدود

هجرة أقل من الريف إىل 
الحرصف وع�ب الحدود

الويعي العام )والحركية 
الناشطة( إزاء البيئة وتغ�ي 

المناخ

أقوى، مع معرفة واستنارة أقوى، ولكن مرتبكمماثل
أك�ب
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جودة التعليم والمساواة 
فيه

قلة االهتمام بإصالح 
التعليم، وزيادة الضغوط 

عىل المدارس الحكومية – 
ف التعليم  اتساع الفجوة ب�ي

الخاص والحكويمي

نظام تعليم أك�ث تفتتا مع 
تنايمي مؤسسات تعليمية 

مختلفة )المدارس الدينية 
ومدارس النخبة الخاصة 

ي تديرها  والمدارس ال�ت
المنظمات غ�ي الحكومية( 

امن مع تدهور المدارس  ف بال�ت
الحكومية

ايد، مع زيادة االستثمار  ف ت�ت
واالهتمام بالتعليم عىل 

جميع المستويات. فجوة 
ف التعليم الحكويمي  أقل ب�ي

والخاص

ات الدولية البارم�ت

العالقات الجيوسياسية - 
خاصة مصالح الواليات 

ى  المتحدة )وربما قوة ك�ج
ها( غ�ي

ى ى تقلص اهتمام القوى الك�ب دبلوماسية القوى الك�ب
تكتيكية الطابع، مع أهمية 

مصالح قوى متعددة

مشاركة أطراف متعددة 
 
ً
بشكل معزز وأك�ث اتساقا

ي ذلك 
، بما �ن انخراط دوىلي

المعونة والتمويل )جميع 
القوى(

انخفاض االستثمار، جهود 
المعونة والتمويل متجزئة 

مخصصة وغ�ي منسقة

جهود المعونة جيدة 
االستجابة، وجهود 

اتيجية أك�ب مع االفتقار  اس�ت
إىل التنسيق

ي 
استثمار وتعاون أك�ب �ف
مجال التنمية واألمن

أسعار المواد الغذائية متقلبة أسعار الغذاء الدولية
ًمع بعض الصدمات وأسعار 

أعىل عموما

أسعار المواد الغذائية متقلبة 
ًمع بعض الصدمات وأسعار 

أعىل عموما

أسعار المواد الغذائية متقلبة 
ًمع بعض الصدمات وأسعار 

أعىل عموما

ريــــع نفيطي متقلب إىل أسعار النفط الدولية
منخفض )مستواه المتوسط 

أقل من 2020-2010(

أسعار النفط متقلبة إىل 
ة  متوسطة )عىل غرار الف�ت

)2020-2010

ة ازدهار يليها انخفاض  ف�ت
ي أسعار النفط

دائم �ف
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نبلة عن المؤلوين
غاليدا الن زميلة أبحاث أولى في برنامج البيئة والمجتمع في تشاتام هاوس. وقد عملت منذ انضمامها 
إلى تشاتام هاوس عام 2004 في مجموعة من المشاريــــع الدولية المتعلقة بالموارد، والتي تتقاطع مع 
الشواغل الجيوسياسية واالقتصادية واإلنمائية. وشملت مجاالت أبحاث غاليدا الن كاًل من: حوكمة 
قطاع النفط، واالستثمار اآلسيوي في الموارد األجنبية، وإتاحة الطاقة في البلدان النامية، والتحول 

المستدام في االقتصادات المصدرة للنفط والغاز، وسياسات استخراج الموارد في القطب الشمالي، 
وتسعير وتقييم الموارد الطبيعية، والعالقات العابرة للحدود في مجال المياه بالشرق األوسط وآسيا.

قادت غاليدا عددًا من األبحاث المؤثرة حول سياسات الطاقة في الخليج العربي، وإتاحة الطاقة 
للنازحين على مستوى العالم سنة 2015، وكيفية تأثير تغير المناخ وإزالة الكربون على آفاق وخيارات 

منتجي النفط والغاز في البلدان النامية. كما عملت بصفتها استشارية مستقلة في عدد من المنظمات، 
منها الوكالة الدولية للطاقة والمفوضية األوروبية.

حازت غاليدا الن درجة البكالوريوس في اللغة العربية والعالقات الدولية، واشتملت دراستها الجامعية 
على سنة دراسية في جامعة دمشق بين عامي 1999 و2000، كما حازت درجة الماجستير في دراسات 

الشرق األدنى واألوسط من كلية الدراسات الشرقية واألفريقية في لندن.

غريغ شابالند باحث وكاتب واستشاري مستقل في السياسات واألمن والموارد والبيئة )بما يشمل 
المياه( في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وقد ركز عبر كامل مسيرته المهنية على إقليم الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، سواء في دور مندوب تجاري أو محاضر جامعي أو مسؤول حكومي )في 

وزارة الدفاع ومكتب مجلس الوزراء ووزارة الخارجية البريطانية(. وخدم من عام 1979 حتى عام 
2015 في مجموعة أبحاث الشرق األوسط وشمال أفريقيا التابعة لوزارة الخارجية البريطانية، وتولى 

رئاسة فريق تحليل األبحاث في الوزارة من يوليو 2010 إلى يوليو 2013، كما عمل ضمن خدمته 
بوزارة الخارجية في سفارات بريطانيا في المملكة العربية السعودية ومصر وتل أبيب، والقنصلية 

العامة في القدس.

منذ ترك وظيفته في وزارة الخارجية، عمل غريــــغ شابالند في مجال إرساء االستقرار بعد النزاعات، 
والعالقات اإلسرائيلية الفلسطينية، والنزاعات حول المياه بين الدول وداخلها، وتأثير تغير المناخ 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ولغريــــغ شابالند اهتمام خاص بالتفاعالت بين الظواهر 
 على 

ً
الجغرافية )بما في ذلك البيئة الطبيعية والموارد( ومجاالت السياسة والحكم، وهو يعمل حاليا

تأليف كتاب عن السياسة والجغرافيا بإقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

حصل غريــــغ شابالند على شهادات جامعية في الجغرافيا، واللغة العربية، والدراسات اإلقليمية )الشرق 
األوسط: الجغرافيا والسياسة(.



www.cascades.eu


