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التي تتناول والتحليلية البنك الدولي لتوفير المدخالت الفنية  مساعدة، وفي مناسبات مختلفة العربية، حكومات الدول تلبط

البنك الدولي هذا التقرير الرئيسي بالتعاون  أعد، المطالبعلى هذه  بناءً و  .ناخ متغيرالتحديات الخطيرة التي تواجه التنمية في مُ 
 التقني توفير التوجيةوذلك بهدف توفير معلومات عن تغير المناخ في المنطقة العربية، فضال عن  ،مع جامعة الدول العربية

 التكيف مع تغير المناخ. حول كيفية
 



: من ثالث مراحل هذه المهمة. وتتكون فريقياإفي منطقة الشرق األوسط وشمال  تغير المناخ معالجةل ةمظلّ  ُيشّكُل هذا التقرير
ح أن وفي المرحلة الثانية ُيقتر اإلقليمية الرائدة حول التكيف مع تغير المناخ في البلدان العربية.  هذه الدراسة هيالمرحلة األولى 
لعدد من الحكومات المهتمة (بناء على في المنطقة المناخ  لتغير وطنيةمن استراتيجيات  مختارة عّينة إعداديتم الشروع في 

العديد  مكن من تغطيةتتلم  في المرحلة األولى ألن المهمة إضافية بحوث إقليمية إعدادكون هناك حاجة للقيام بقد تو الطلب). 
جراءات التكيف مع تغير إب تتعلق قراضعمليات إل عدادسيتم اإل، في المرحلة الثالثةو . ذات الصلة بتغير المناخ من المجاالت

 بالفعلو  .المرحلتين األولى والثانية كأولويات في تم تحديدهاالتي  في المجاالت في الدول العربية والتكنولوجيا الجديدة المناخ
عمليات الجارية و  من خالل المساعدة التقنيةفريقيا إوشمال  منطقة الشرق األوسط التمويل لبلدانحاليا بتوفير  م البنكيقو 

  .االستثمار في األنشطة المناخية وصندوقاإلقراض 
 

شركاء البنك  من مساهمات إلى ضافةهذا التقرير بالتعاون مع جامعة الدول العربية، باإل البنك الدوليأنتج  :العملية التشاركية
 :ومستشارينمنظمات غير حكومية، ومؤسسات، و  ،بما في ذلك باحثين، العربية في البلدان

 
القضايا تحديد المناقشات التي تتناول  وشاركوا بكثافة في تفصيليهخلفية  بإعداد أوراق الدول العربيةمن باحثون قام  •

 .والفرص
 المساهمة والتعليق.من ككل لتمكين المجتمع االجتماعية،  التواصلشرت هذه الوثائق على شبكة اإلنترنت وعلى مواقع نُ  •
 صياغته.خالل عملية التقرير  إعدادحكومات الدول العربية للتعليق والمساهمة في عيت دُ  •
 .في المنطقة المناخوكجزء من هذه المهمة يجري إنشاء شبكة لتغير  •
 

ن في ون اإلقليميو ) جامعة الدول العربية والباحث1قراره كما يلي: (إوتم  هذا التقريرعمل نطاق  تم االتفاق على: نطاق العمل
في اجتماع الوطن العربي ) وزارات البيئة في الدول العربية في اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في 2، و(2010يوليو  حزيران/
 .2010ول/أكتوبر ألتشرين ا

 
الدولية المعنية بتغير المناخ  الحكومية للهيئةمي الخامس ييالتقر تقريللمدخالت الخلفية  وراقاأللتقرير و يوفر اومن المتوقع أن 

 إلى ضافة. وباإلفي ذلك التقريرالعربية  للبلدان ةشامل تغطية إلىؤدي يمكن أن ي مما، 2014 -2013في  صدارهإالمقرر 
 فريق عمل هذا التقرير ولجنته االستشارية.المؤلفين والمنسقين األساسيين للتقرير التقيمي الخامس ضمن  نم سبعة، هناك ذلك

 جهودهم دعم وتوجيه من أجل في الدول العربية اع القرارصنّ  إلى ه هذا التقرير واألنشطة المرتبطة به في المقام األوليتوجو 
 .تحديات تغير المناخ التكيف مع إلىالرامية 

 
 :آلية العمل

 
محاور ن و ن والمستشار و ن الرئيسيو في لبنان. حيث حدد المؤلف 2011في كانون الثاني/يناير  ولىأعقد ورشة عمل تم  •

 كل فصل.ل الخلفيةورقة المعلومات ل تفصيلي، ووضع مخطط للتقرير بناء إطار منسقتم التقرير، و 



، ونشرت على شبكة 2011أبريل نيسان/ 1 فيمن قبل المؤلفين الرئيسيين  التقرير لفصول مبدئيةمسودة تقديم تم  •
على تعليقاتهم  ءً التقرير بنا إعدادالخبراء للمشاركة في . وقد تم اختيار عدد من وتقديم التعليقات مراجعتهاليتم اإلنترنت 

  في ورشة العمل الثانية. ية للمشاركةولاأل وراقلمؤلفي األواقتراحاتهم، ووجهت الدعوة 
 حزيران/ في للتكامل المتوسطس عقدت في مركز مرسيلياقد التقرير، و  كتابةلمخصصة ورشة  ورشة العمل الثانيةوكانت  •

والمؤلفون المساهمون ، المناخ تغيرالمعنية ب ةالدولي ةالحكومي الهيئةن وخبراء و ن الرئيسيو المؤلف حيث قام .2011يونيو 
 المبدئية. المسودةستخدام المعلومات المستقاة من اللتقرير ب المسودة األولى جميعبتاالخرون 

التقرير  مسودة، وبعد ذلك تم تعميم 2011أكتوبر  /ولتشرين األ 4 في "نوعيةتحسين اللالدولي  البنكمراجعة "عقدت  •
على شبكة  يولوضع التقرير األثم جميع حكومات الدول األعضاء للتعليق عليه،  إلى عبر جامعة الدول العربية األولي

 .المراجعةاالنترنت لتوسيع نطاق 
يناير كانون الثاني/إلى  2011أكتوبر /ولتشرين األحول التقرير خالل الفترة من  عروض إقليمية ومشاوراتعقدت  •

 ،ميةفرصة للفريق لتلقي التوجيهات من المسؤولين الحكوميين والمنظمات غير الحكو  العروض هذهحيث قدمت . 2012
/ اللجنة المشتركة جامعة الدول العربيةمن قبل المشاورات  استضافةوتم معرفتهم وخبرتهم.  إلىوالقطاع الخاص، استنادا 

العربية)، معهد عمان للتنمية الحضرية/أمانة عمان الكبرى (األردن)،  (جمهورية مصرللبيئة والتنمية في الوطن العربي 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/معهد عصام فارس في الجامعة األميركية في بيروت (لبنان)، المنتدى العربي ة البيئة/وزار 

للبيئة والتنمية المؤتمر السنوي (لبنان)، بنك التنمية األفريقي (تونس)، وزارات المالية والبيئة (اإلمارات العربية المتحدة)، 
روض إضافية من قبل المجلس العربي للمياه في منتدى المياه العربي الثاني ع استضافةتم و وزارة البيئة (الجزائر). 

المؤتمر الدولي حول التكيف مع تغير المناخ و المعهد الدولي واإلسكوا في مؤتمر األمن الغذائي العربي (لبنان)؛ و (مصر)، 
طراف السابع عشر األ مؤتمر اللبنانية فيفريقيا (الكويت)، وأخيرا، وزارة البيئة إغرب آسيا وشمال واألمن الغذائي في 

  .)إفريقياجنوب ( تغير المناخبشأن طارية اإل مم المتحدةألالتفاقية ا
 

المؤلفون نهى أحيث . 2012عام  /ينايرفي كانون الثاني، تونس في تمام كتابة التقريرإل ،ورشة العمل الثالثة وعقدت •
 حكومات الدول هاتقدمالتي  االستجابة للمالحظات والتوصياتالتقرير، و  فصول إعدادن والخبراء اإلقليميو ن الرئيسيو 
  غيرها من المراجعين.العربية و 

 

التقرير النهائي بعد  إعدادتم االنتهاء من كما و ؛ 2012في آذار/مارس مراجعة البنك الدولي لتحسين النوعية" وعقدت " •
 .2012لبنان واألردن في آيار/ مايو اللقاءات التشاورية النهائية التي عقدت في كل من 

 

 / المنشورات. www.worldbank.orgوعلى اإلنترنت على موقع:  مطبوعةشكل  علىسيكون التقرير متاحا  •
 

لجميع الدول  مع لوحة توجيهية تغير المناخبوابة الكترونية حول  إعداداالنتهاء من يجري ، يرهذا التقر  إلى ضافةاإلأخيرًا، وب
 العربية.  البلدانمن  لكل المناخعن  ملخصاتشأنها أن توفر العربية، من 



في تقرير،  ساهمتهذا المشروع، من المؤلفين الرئيسيين واألوساط البحثية التي  جميع مستوياتالعربية في البلدان  تشاركلقد 
هذه  من خاللو   المتخصصين في التكيف مع تغير المناخ من البلدان العربية. بمشاركةوورش عمل  مختلف المشاورات إلى

                لتكيف مع تغير المناخ في المنطقة.معرفي حول امجتمع لفي األساس يشكلون ان صبح المؤلفون والمستشارو أالعملية، 
 

والصندوق الدولي للتنمية من االتحاد األوروبي، ومؤسسة التنمية اإليطالية، المقدم مالي العن امتنانه للدعم التعبير الفريق يود و 
 امعة الدول العربية والبنك الدولي.ج إلى ضافة، باإلالزراعية

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلمة شكر
 

العربية)، وٕايان نوبل فاطمة المالح (جامعة الدول التقرير، وقد عملت  إعدادعملية بإدارة  البنك الدولي)قامت دورتي فيرنر (

 هم:ؤ سماأن التالية يين الرئيسيين والمساهمالمؤلفمساهمات امتنانه لعن ويعبر هذا الفريق . نأساسيي يني(البنك الدولي) كمستشار 



(البنك الدولي)، كليمنس  اشويلماكسيميليان ون المساهم والمؤلفونفيرنر (البنك الدولي)،  دورتي: المؤلف الرئيسي. 1الفصل 

 )، وٕايان نوبل (البنك الدولي) وبانو سيلتور (البنك الدولي).الدولي لبحوث السياسات الغذائيةالمعهد ( بريسينجر

)، الدانمركيمعهد األرصاد الجوية يانغ (و شوتنج ، ستيندل مارتنو ، كريستنسن هيسلبجيرغ ينس :المؤلف الرئيسي. 2الفصل 

 و ميتشل ويستفل (البنك الدولي). (البنك الدولي) نوبل إيان المساهم مؤلفوال

المركز ( عريان ديدالمساهمون و والمؤلفون ، لبنان)الجامعة األميركية في بيروت، عساف (: حامد المؤلف الرئيسي .3الفصل 

 (البنك هيرمان صوفي)، تونس، تونس المنار (جامعة قفرج روضة)، سوريا، القاحلة واألراضيالجافة العربي لدراسة المناطق 

)، وعوني بريطانيا –وكسفورد أجامعة  –مارات العربية المتحدة اإل، للزراعة الملحيةالمركز الدولي ( ماكدونيل راشيل، الدولي)

 .األردن)الجامعة األردنية، ( طعيمه

جامعة اوكسفورد  –اإلمارات العربية المتحدة ، للزراعة الملحيةالمركز الدولي ( ماكدونيل راشيل :المؤلفون الرئيسيون. 4الفصل 

 أبو رامي والمؤلفون المساهمون، اإلمارات العربية المتحدة)، للزراعة الملحيةالمركز الدولي اسماعيل (شعيب و بريطانيا)  –

(البنك  ساتون ويليام، (البنك الدولي) سعادة موريس، (البنك الدولي) لمبييتي )، جوليانالصندوق الدولي للتنمية الزراعيةسلمان (

 .المملكة المتحدة)، جامعة اكستر(وارد  وكريستوفر، الدولي)

 

 كيتش(معهد عمان للتنمية الحضرية / أمانة عمان الكبرى، األردن)، وكريستينا  الدبابسة: أمل المؤلفون الرئيسيون. 5الفصل 

(البنك الدولي)، حامد عساف (الجامعة األميركية في بيروت، لبنان)،  اشويلماكسيميليان والمؤلفون المساهمون (البنك الدولي) 

، مصر)، وتيم كارينغتون (البنك الدولي)، إبراهيم عبد الجليل (جامعة قليمي للحد من مخاطر الكوارثالمركز اإل( بسيونيهشام 

 (جامعة اإلسكندرية، مصر). الراعيالخليج العربي، البحرين)، ومحمد 

 فاطمة المالح (جامعة الدول العربية).و (البنك الدولي)،  ديجيرنيس: مارينا المؤلفون الرئيسيون. 6الفصل 

دراة العامة إلبرنامج ا – ةيلحكوم، وكلية دبي ا(المركز الدولي للزراعة الملحية غراي: سارة المؤلفون الرئيسيون. 7الفصل 

(البنك الدولي)، فداء حداد (االتحاد  اشويلماكسيميليان والمؤلفون المساهمون ، اإلمارات العربية المتحدة)، والنوع االجتماعي

 (البنك الدولي).وسينييه تيكجوب فيغيروا  مينكالطبيعة، األردن)، غريس  لصونالدولي 

تامر ربيع و نيس باريز، أوالمؤلفون المساهمون : ريما حبيب (الجامعة األميركية في بيروت، لبنان)، المؤلف الرئيسي. 8الفصل 

 ).(البنك الدولي

الصندوق الدولي للتنمية رامي أبو سلمان (والمؤلفون المساهمون فيرنر (البنك الدولي)،  دورتي: المؤلف الرئيسي. 9الفصل 

(معهد عمان للتنمية  الدبابسة)، كلثوم أحمد (البنك الدولي)، حامد عساف (الجامعة األميركية في بيروت، لبنان)، أمل الزراعية



وديد عريان (البنك الدولي)، فاطمة المالح (جامعة الدول العربية)، ديجيرنيس الحضرية / أمانة عمان الكبرى، األردن)، مارينا 

 غيتي(جامعة تونس المنار، تونس)، حبيبة  قفرج، سوريا)، روضة القاحلة واألراضيالجافة المناطق  (المركز العربي لدراسات

 برنامج االدراة العامة والنوع االجتماعي، – ةيلحكوم، وكلية دبي االمركز الدولي للزراعة الملحية(البنك الدولي)، سارة غراي (

كريستنسن (معهد األرصاد  هيسلبجيرغحبيب (الجامعة األميركية في بيروت، لبنان)، ينس  اإلمارات العربية المتحدة)، ريما

(البنك  كيتش، واإلمارات العربية المتحدة)، كريستينا ة الملحيةللزراعالجوية الدانمركي)، شعيب اسماعيل (المركز الدولي 

اإلمارات ، للزراعة الملحيةالمركز الدولي (البنك الدولي)، راشيل ماكدونيل ( لوسوسالدولي)، تمارا ليفين (البنك الدولي)، أندرو 

فيغيروا (البنك الدولي)، إيان نوبل (البنك البنك الدولي)، نويمي  مينك)، غريس بريطانيا –جامعة اوكسفورد  –العربية المتحدة 

معهد (يانغ شوتنج ، ستيندل، اسبانيا)، تامر ربيع (البنك الدولي)، مارتن جامعة الس بالماس دي غران كناريا( فيوميروبادرون 

 األرصاد الجوية الدانمركي).

فاطمة المالح (جامعة و أديتي بانيرجي (البنك الدولي)،  :هم كوارثدارة مخاطر الإالرئيسيون للفصل المصغر حول ن المؤلفو 

 ونالمساهم ون، سوريا)، والمؤلفوديد عريان (المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلةو الدول العربية، مصر)، 

   .و ايان نوبل (البنك الدولي) هشام بسيوني (المركز اإلقليمي للحد من مخاطر الكوارث، مصر)

(جامعة تونس المنار،  قفرجروضة  :فهملتنوع البيولوجي وخدمات النظام البيئي للفصل المصغر حول ان ما المؤلفون الرئيسيو أ

حامد و )، الدولي للتنمية الزراعيةالصندوق رامي أبو سلمان ( المساهمون والمؤلفون(البنك الدولي)،  غيتيوحبيبة  ،تونس)

 السودان). - البنك االفريقي للتنميةعساف (الجامعة األميركية في بيروت، لبنان)، وبلقيس عثمان العشا (

قدمها المستشارون في هذا التقرير: إبراهيم عبد الجليل التي لألفكار، والتعليقات، والمساهمات  ن يعبر عن امتنانهأ الفريقويود 

عماد عدلي (الشبكة العربية للبيئة و )، الدولي للتنمية الزراعيةالصندوق بو سلمان (رامي أو (جامعة الخليج العربي، البحرين)، 

وديد عريان (المركز العربي و (المركز اإلقليمي للحد من مخاطر الكوارث، مصر)،  بسيونيهشام و رائد مصر)،  -والتنمية 

 -دية واالجتماعية لغربي آسيا األمم المتحدة االقتصانديم خوري (لجنة و  ، سوريا)،لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة

معهد عصام فارس كريم مقدسي (و ، الجامعة األميركية في بيروت، لبنان)، هد عصام فارسرامي خوري (معو سكوا، لبنان)، اإل

ت، الضفة ميمي (جامعة بيرزيال(جامعة مراكش، المغرب) وزياد  مسوليمحمد و الجامعة األميركية في بيروت، لبنان)،  -

نجيب صعب (المنتدى العربي للبيئة والتنمية، و السودان)، بنك التنمية االفريقي، بلقيس عثمان العشا (و الغربية وقطاع غزة)، 

 ).أفد، لبنان)، وشهيرة وهبي (جامعة الدول العربية، مصر

للزمالء مراجعي التقرير ماريان فاي (نائب رئيس شبكة التنمية المستدامة)، واريك فرنانديز  كما ويعبر الفريق عن امتنانه

 -الزراعة والتنمية الريفية)، وجون ناش (امريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي-(أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 



الشرق  -كارولين فرويند (رئيس المكتب االقتصادي  :ع اتخاذ القريروكذلك لرئيس مراجعة الجودة واجتما التنمية المستدامة)،

 ).إفريقيااألوسط وشمال 

الفريق عن تقديره للتعليقات واألفكار والمساهمات الواردة من المصادر التالية: ياسر محمد عبد الرحمن (مصر)، كما ويعبر 

ردول أغراواال (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية)، هالة )، شاالمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية(بريهان الرفاعي 

البيئة المصري، نابيا عرفة ( جهاز شؤون و ليبيا)، (الدوسري (كاتبة مستقلة، المملكة العربية السعودية)، صالح الدين الزين 

ماساتشوستس للتكنولوجيا، (مستشار رئيسي، الجمعية األلمانية للتعاون الدولي)، جوان كارمن (معهد مصر)، روبي األسد 

الواليات المتحدة)، معهد البحوث الساحلية (مصر)، روشان كوك (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية)، ليلى داغر (الجامعة 

كامل وجمال الجبالي (جامعة الدول العربية)، و (جامعة اكستر، المملكة المتحدة)،  األميركية بيروت، لبنان)، سيراج ديساي

جواد الخراز (نظم المعلومات و ، )اوليفييه إيكر (المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائيةو وزارة البيئة، الجزائر)، دجيمواي (

حسين فاروق (وزارة البيئة والجزائر) وخوسيه فونيس (المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية) و المتعلقة بالمياه، فرنسا)، 

بوشتا المومني (جامعة السعدي، المغرب)، واحمد فاروق (مركز خدمات و ربية، مصر)، نة الكريم (جامعة الدول العومحمد ك

ة جامع -سامية جالل سعد (المعهد العالي للصحة العامة و بنس فولوب (الثالوث البيئي، هنغاريا)، و التنمية، مصر)، 

فرنسا)،  نمية المستدامة والعالقات الدولية،معهد التبنيامين غرنود (و األفريقي)،  التنمية بنكرجا جارا (و اإلسكندرية، مصر)، 

بريندان غيليسبي (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية)، وهيالري غوبنك (جامعة إيموري، الواليات المتحدة)، وفلورا ايجاس و 

كاباكان (وزارة  فاهاكانو  مانة عمان الكبرى، االردن)،علي (معهد عمان للتنمية الحضرية/أ وهيثم(الثالوث البيئي، هنغاريا)، 

 F7(وزارة البيئة، لبنان)، وجاك كالباكيان (جامعة األخوين إفران، المغرب)، وجاكوب كرونيك ( ابوجودة البيئة، لبنان)، وليا كاي

، لبنان)، وسيمي ماليك (برنامج األمم المتحدة المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافةوحسن مكلب ( ،مستشارون)

امل و وجورج متري (جامعة البلمند، لبنان)،  كارال ميلر (المركز الدولي للزراعة الملحية)،و باكستان)، -المعني بالبيئة  المشترك

منال نادر (جامعة البلمند، لبنان)، و ادريان مولر (زيوريخ، سويسرا)، و لبنان)، المنتدى العربي للبيئة والتنمية، مشيريفية (

جيرالد نيلسون و عاون االقتصادي والتنمية)، وفروده نيرغارد (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية)، كريستينا ناربونا (منظمة التو 

(المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية)، وآصف نيازي (برنامج األغذية العالمي، مصر)، وميشيل نوري ( مستشار مستقل 

التعاون االقتصادي والتنمية)، ونويمي بادرون فيوميرو (جامعة دي في سبل المعيشة الزراعية والرعوية)، وريمي باريس (منظمة 

الس بالماس دي غران كناريا، اسبانيا)، وتوفيق الراجحي (البنك األفريقي للتنمية)، وريكي ريتشاردسون (المعهد الدولي لبحوث 

وسلوى رشدان(جامعة مراكش، المغرب)، السياسات الغذائية)، وريتشارد روبرتسون (المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية)، 

وابو الرحمن الصغير (لبنان)، واداللين سميرة (جامعة القاضي عياض، المغرب)، وسعيد الشامي (االتحاد الدولي لصون 

ية عبر العالم، المملكة الطبيعة)، وناتالي سلمونت (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية)، وريان تين فين (اإلغاثة اإلسالم

ألمانيا)، ومانفريد  -وراينر ثييل (معهد كيل لالقتصاد العالمي  ،الصندوق الدولي للتنمية الزراعية)، ونوفل تلحيج (متحدة)ال



(المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية)، و، المملكة المتحدة)، وتنقجو تشو ويبلت (ألمانيا)، وروبرت يلبي (جامعة لوبور 

 ت الوطنية الزراعية، سوريا).وسميرة الزغبي (مركز السياسا

يشكر و . على المسودات األولية المشاورات النهائيةو قدمت خالل العروض التي تعليقات واالقتراحات لجميع الالفريق ويمتن 
ئة للجنة المشتركة للبيضر اجتماعات امن حمممثلي وزارات البيئة من جميع الدول العربية وغيرهم  على وجه الخصوص الفريق

شكر مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي كما ويود الفريق . 2011و  2010في تشرين األول  الوطن العربيوالتنمية في 
عرض التقرير في الينك الدولي في رشاد فريق عمل التقرير خالل إية وفرق عملهم والذين عملوا على من الدول العرب

منظمة التعاون  التي عقدت فيالدول العربية في المشاورات  مختلفمن  المشاركون الفريق شكر. وأخيرًا، ي2011سبتمبر /ايلول
، غرب آسيال قتصادية واالجتماعيةلجنة األمم المتحدة االفي ، و مركز مرسيليا للتكامل المتوسطياالقتصادي والتنمية، وفي 

السابع عشر التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن طراف في مؤتمر األوعلى الحدث الجانبي الذي استضافته حكومة لبنان 
 تغير المناخ في دربان.

 
من البنك  أسماؤهمللتالية يعكس المعرفة العالمية  الذي - التوجيهو مفيدة، واألفكار، التعليقات لل عن شكره الفريق بامتنانويعبر 
تو أكبر، عبد الحميد آزاد، أنتوني بيغيو، أفظ آل الغويل، شمشاد أختر، سمير حابو كويك، بيسان أندرسون، أنجر أ: الدولي
ينو، بيكيلي ديلبلي نيجو، مويرا ، مارجوري آن برومهيد، أتو براون، وكيفن كاري، نادرة شملو، ديانا تشونغ، لويس كونستانتبراون

ولتن، دان هورنوق، إيمان ايكز، غابرييال عزي، نيرفا، ماركوس غطاس، غريس همينغز غابيهان، سانتياغو هيريرا، خوان هأ
هادي الويليم يانسن، جنيد كمال أحمد، ماتس كارلسون، كلير كفوري، هونييه كيم، يوشيهارو كوباياشي، جوليان المبييفه، 

موراي، ديالن أندرو لوسوس، داليا لطوف، الزلو لوفي، إيدا موري، ثوكو مويو، سونق لي، لى،  كوانك، لوتنبا دالي، العربي
يلين برايان إسرحان، بنو ييتلر، وليام ستون،  عالءجمال صغير، الرا سعادة، ريديهو،  -يدا ز. بسواراييايلين موراي، إ

 جوناثان والترز، مايكل ويستفال، واندريا زنون. الورا توك، سوليفان، ديبلي تيواري، ديفيد تريجيور، 

رادفورد لمساعدة وبيري  رجا،ندرا أونويمين، سالينا برنس، أفرانسوا هو يو كن، جوزفين  -مارييضا يود الفريق أن يشكر أو 

 الوطنيةالمكاتب موظفي  إلىضافيا كما ويوجه شكرا إ. التقرير إعدادال جدا في جميع مراحل عملية الفريق على نحو فعّ 

، وستيف خليل، النا مرتضى، محمد شريفالصي، زينة فاتن عبد الفتاح، روال عاوالمشاورات الوطنية:  عملال ورشلدعمهم 

 مرسيليا فينال، منى اليافي، وسابرينا زيتوني (مركزلأوليفييه غيلوتش،  مارغاريتات، ناتالي أبو عطا، كلير سيوسي، تينيغا

 تونس).وغنايوس، أ( ةشكر لشادلي ريس وناصر الدين جمعالتقدم بيوأخيرًا، يلين موراي.  إ لتكامل المتوسطي)، و ل

فيغيروا،  مينك تمارا ليفين، غريسكيتش،  كريستيناالمهمة:  هذهنجاز الذي عمل على إ األساسي البنك الدولي فريقيشمل 

 .فيرنردورتي إيان نوبل، و  ،مورايديالن 

  

 



 

 

 

 نظرة عامة 

 

 العربية البلدانساهم المناخ في تشكيل ثقافات 

 

 نظرة عامة 
 

 

 العربية البلدانساهم المناخ في تشكيل ثقافات 

 

 

تغّيرت في هذه المنطقة من العالم، وقد  المدن والمجتمعات الزراعيةبما فيها  البشريةت والمستوطنات لقد بدأت أولى التجمعا
ناخ تحدّيات تغّير المُ ف آلالف السنين مع ن الناس في هذه المنطقة من التكيّ وقد تمكّ ناخ المتغّير. يعها تجاوبًا مع المُ جم

والتغلب عليها من خالل مواءمة استراتيجيات البقاء والنجاة مع التغّيرات الحاصلة في معدالت الحرارة وهطول األمطار. ولكن 
العربية سيشهد  ناخ البلدانبر القرن المقبل، وأن مُ رسالة واضحة وجلية، ومفادها بأن هذا التغّير سيزداد عهذا التقرير يحمل 

ذ سيطرأ على درجات الحرارة ارتفاعات جديدة، كما سيقل معدل هطول األمطار في رفات ومعدالت قصوى غير مسبوقة، إطت
السكان فإنه قد ال يتوفر لدى المنطقة التي تعاني أصًال من أعداد معظم األماكن، وستنقص كميات المياه المتوفرة، ومع تنامي 

 صيل، ودعم الصناعة، أو حتى توفير مياه الشرب.شح المياه اإلمدادات الكافية لري المحا



اتخاذ خطوات من شأنها التقليل من تأثيرات تغّير المناخ والسعي للتكّيف واستعادة  ،ولحسن الحظ ،يمكن للبالد العربية
بعض القضايا التي كانت مغفلة سابقًا،  إلىمن شأن تغّير المناخ في العديد من الحاالت أن يلفت االنتباه الوضع الطبيعي. 

فعلى سبيل المثال ساهمت أنظمة الصرف الصحي ذات الجودة المنخفضة أو النوعية الردئية الموجودة في األماكن الحضرية 
يمكن  فإن التهديد بحدوث المزيد من الفيضانات القائم نتيجًة لتغّير المناخ ،المدن العربية، ولذا بعض في حدوث الفيضانات في

يجبر  المناخما في المناطق الريفية، فإن تغير أخيرًا من هذه البنية التحيتة. أ للتحسين أن يشكل الحافز المطلوب
عدم  عملت على تكريس، حيث وفقًا لجنسه البشري منذ أمد طويلبالمرء على إعادة النظر في األدوار المنوطة  المجتمعات

، بل قابلية التضررمن للحد  ليس فقط قّدم العديد من الفرص،ي فإن تغّير المناخالمساواة بين الجنسين. ونتيجة لذلك، 
 .تحقيق المزيد من التنمية طويلة المدى وللمساهمة أيضا في

وصانعي السياسات قد جربوا بالفعل آثار تغير  العربية البلدانسكان ن إ في البالد العربية. اآلنها هو تغّير المناخ يحدث 
والتي أصبحت هي  ،الظواهر القصوى مثل الجفاف والفيضانات السريعةمن ارتفاع درجات الحرارة، إلى زيادة حدوث المناخ: 

ألكثر حرارًة منذ أواخر ثمانينات القرن التاسع عشر عندما بدأ العمل على إحصاء ا هو 2010لقد كان العام السلوك الجديدة. 
دولة مستويات وطنية جديدة الرتفاع درجات الحرارة، خمس منها كانت  19عام حيث سجلت في ذلك الالبيانات،  ذاك النوع من

 مئويةدرجة   53.5وتاله الرقم  2010في العام  مئويةدرجة   52.6عربية من بينها الكويت التي سجلت رقما قياسيا بلغ  دوالً 
النطاق في الوسائل المحلية، فقد أظهر استطالع عالمية واسعة بتغطية إ تحظى الظواهر المناخية المتطرفةو  . 2011في العام 

تغير المناخ  ممن تم استطالع آرائهم يوافقون على أن الناس بالمائة من 90أن أكثر من  2009جرى في المنطقة العربية عام 
يشكل  بالمائة منهم أن هذا التغّير 84 ويعتقد النشاطات البشرية؛ إلىحد كبير  إلى ويعود السبب في ذلك ،ً أصبح واقعًا ملموسا

  قسمين متساويين حول مسألة ما إذا كانت حكوماتهم إلىفي هذا االستطالع  نو لبلدانهم، وقد انقسم المشارك تحديا خطيرا
بالشكل المناسب من أجل معالجة وتوجيه قضايا تغير المناخ. وقد كان معظم األفراد الذين شاركوا في عينة  تتصرف
جراءات ورغبة جادة التخاذ إ اً متين اأساس أن هناك لكنها أظهرت الفئة المجتمعية األفضل تعليما وثقافة، إلىالع ينتمون االستط

 في المنطقة العربية.  تغير المناخ عملية بشأن

تحتوي المنطقة العربية على أقل الموارد  . حيثستشّكل مسألة شح المياه وعلى نحٍو متزايد تحديًا كبيرًا في البالد العربية
جزر القمر، العراق، لبنان، الصومال، منها ( ستةالعربية باستثناء  في العالم، إذ تعاني كافة البلدان الطبيعية للمياه العذبة

متر مكعب من المياه في العام.  1000قل من أعلى الفرد صول حنه أف على والذي يعرّ ، السودان، وسوريا) من شح المياه
المنطقة من   . أما حاليا، فتعاني2050بحلول عام  %10المياه بنسبة  سيقلل من جريان أن تغير المناخ إلىوتشير التقديرات 

 تزايد عدد السكان وتزايد الحصص المطلوبة لألفراد في استخدام العرض)، ومع العجز المائي (الطلب أكبر بكثير من
 .2045بحلول عام  في المئة 60بسبة  االرتفاعأن يشهد الطلب مزيدا من  فإنه من المتوقع المياه،

معدل الزيادة  أن إلى تشير التوقعاتو  العربية. البلدانالزراعي في  نتاجالمناخ على األرجح على تقليل اإل  سيعمل تغّير
 . ومن2050عام  في االنحدار والتراجع بعد القادمة، وقد يبدأ  على مدى العقود القليلة سيتباطأ الزراعي نتاجاإل في

أن تحظى بمعدالت أقل لهطول  الزراعي نتاجاإل في المائة من  80، التي توفرمنطقة البحر األبيض المتوسط لمعظم المتوقع
بعض المحاصيل. أما  إنتاجالمياه وأن يحّد على األرجح من  األمطار ودرجات حرارة أعلى، وهذا من شأنه أن يزيد من استخدام



سيواجه المزارعون . كما من البحر المياه المالحةتسرب تتعامل مع بالنسبة لمناطق أخرى مثل دلتا النيل فإنه يتعّين عليها أن 
الفواكه، أو من  متطلبات تبريد بعضبسبب ارتفاع درجات الحرارة، فعلى سبيل المثال، قد ال يتم استيفاء  المزيد من المشاكل

ألن ما يقرب من بالخطر ذلك  ينذرو أن تتراجع وتتدهور،  يرّجح لخصوبة التربةو آفات جديدة، كما  تظهر الممكن أن
. ومما من قطاع الزراعة العمالة في المائة من 40 العربية يعيشون في مناطق ريفية، وتأتي ما نسبته سكان المنطقة نصف

كما أن معدالت في المائة،  34إذ تبلغ نسبة الفقر في المناطق الريفية لق: المثيرة للق معدالت الفقربلية التضرر يضاعف من قا
 البطالة مرتفعة خصوصًا لدى النساء والشباب.

المراكز  في  الشعب العربي من  في المائة 56يعيش حاليا ما نسبته حيث . سكان المناطق الحضرية بسرعة كبيرة عدادأتنمو 
بزيادة الهجرة من في المائة. وقد أسهم الجفاف والقحط  75 إلى  ستزداد نسبة هؤالء السكان 2050وبحلول عام  الحضرية،

وتشير التقديرات بأن الجفاف الذي حّل مؤخرًا ولسنوات عديدة في . في المنطقة المناطق الحضرية إلى المناطق الريفية
تشرة ن(غير الرسمية) الم مناطق االستقرار العشوائية إلىحوالي مليون نسمة  هجرة إلىالجمهورية العربية السورية قد أدى 

في المناطق  السكاني الهائل النمو هذا بسبب حادًا في المساكن نقصاً  بالفعل المدن الكبرى. وتشهد العديد من المدن حول
   .الحضرية

في مختلف أنحاء  في المدن السريعةالفيضانات  لقد زاد حدوث. المناطق الحضرية معرضة للمخاطر الناجمة عن تغّير المناخ
كفاءة تمتص الماء، وقلة ونقص  الالتي  نتيجة الزدياد كثافة هطول األمطار، وانتشار األسطح الخرسانية العربية المنطقة

السكان  وقد تضاعف عدد .والوديان المناطق ذات االنحدارات المنخفضة البناء في وزيادة وانسدادها، شبكات الصرف الصحي
 في مختلف أنحاء المنطقة شخص 500,000 إلىليصل  الماضية العشر على مدى السنوات الفيضانات المتضررين من

بنسبة تصل  في الدول العربية أن يزيد درجات الحرارةمن المرجح لمتوسط  أنه إلى تغير مناخ. وتشير توقعات العربية
أن ترفع من درجات حرارة الليل  "لجزيرة الحرارية الحضريةالظاهرة "المتوقع  كما من. 2050بحلول عام  مئويةدرجات  3 إلى

أسباب ذلك ِقدم . ومن للمناطق الحضريةالمياه  وعالوة على ذلك، تزداد صعوبة توفير .مئويةبزيادة مقدارها ثالث درجات 
البنية التحتية  في بعض المدن الكبرى، وغياب  أكثر أو في المائة 40بنسبة  التسرب كميات من المياه نتيجة األنابيب، وفقدان
 التجمعات وأماكن االستقرار غير الرسمية. في الخاصة بالمياه

تسهم السياحة اليوم حيث  .عد مصدرًا مهمًا لاليرادات وتوفير فرص العملالذي يالسياحة قطاع من شأن تغّير المناخ أن يهدد 
ناتجها المحلي  من في المائة 3مليار دوالر أمريكي سنويًا في المنطقة العربية، أي ما يشّكل حوالي  50بتوفير ما مقدراه 

ًا قطاعا مهمًا كما تعد أيض ،عشرين المقبلةسنويا على مدى السنوات ال في المائة 3.3اإلجمالي، ويتوقع للسياحة أن تنمو بنحو 
من العمالة والتوظيف مرتبطة بقطاع السياحة. إن ارتفاع درجات  في المائة 6ن ما يقرب نسبته من لفرص العمل، حيث إ

سياحة تشير التحليالت ألنماط وأشكال الو الحرارة يشكل تهديدا واضحا للسياحة في هذه المنطقة التي تعد باألصل منطقة حارة. 
أو في أوروبا ستصبح على المدى البعيد أكثر جذبًا من أن الوجهات السياحية الواقعة على الساحل الشمالي للبحر المتوسط 

إذ إن تساقط الثلوج في لبنان (والذي يتم توظيفه ألغراض التزلج)، والشعاب المرجانية الموجودة في البحر  .المنطقة العربية
تعد و  األحمر، والعديد من اآلثار القديمة المنتشرة عبر المنطقة تعد جميعها مهددة جراء تغير المناخ والظروف المناخية القاسية.

والواحات) بعناية (الشعاب المرجانية والجبال  ة النظم البيئية التي تعتمد عليهانه ال بد من إدار السياحة البيئية قطاعًا ناميًا، إّال أ
مثل زيادة الملوحة  مطار الغزيرة، أو الضغوط المزمنةتتكيف مع المناخ المتغّير. أما األحداث المتطرفة، مثل األ وهيحذر، و 



كما أن هناك بعض  ثريةالقطع األو  الرسومات.، و ية القديمة في المنطقةني التاريخفي المياه الجوفية فيمكنها أن تهدد المبا
مياه البحر مع االرتفاع في منسوب سطح البحر، وفي معظم ها بالوجهات مثل اإلسكندرية ستكون مهددة بشكل أكبر بسبب غمر 

  .المحافظة على هذه المواقع الثقافية وحمايتها قائمة أصًال، إّال أن تغير المناخ يجعلها أكثر إلحاحاً  إلىالحاالت تكون الحاجة 
  

من الرجل والمرأة  يعانيحيث   التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية. يهدد تغّير المناخ
ومع ذلك، فإن نساء الريف  حد كبير على دور كل منهما في المجتمع. ٕالىبشكل مختلف وذلك اعتمادًا و  تغير المناخ تأثيرات

على  اً ر يكب اً سيكون لتغير المناخ تأثير و من رجال الريف. وبطرق أكثر في معظم الحاالت أكثر عرضة وتأثرًا بالخطر  يكنّ 
المدن بحثا عن فرص  إلىاالنتقال  إلىاألحوال المعيشية وكسب الرزق في الريف، فسيشعر المزيد من الرجال بأنهم مضطرون 

المهارة، كما أنها تتسم بمحدودية األمن الوظيفي، وتدني األجور،  إلىالعمل المأجور، والتي تكون في معظمها مؤقتة وال تحتاج 
عالوة على عبء العمل الثقيل ي الريف تأخذ، ونتيجة لذلك، فإن النساء ف وتردي الدعم الصحي.وظروف المعيشة المزدحمة، 

دور الرجل الغائب في المجتمع، ولكن مع وجود تحديات إضافية.  ،الذي تؤديه في تنفيذ مهامها المنزلية وٕادارة الموارد الطبيعية
وغالبًا ما  ،سبة لها بسبب المعايير الثقافية، والحمل، ورعاية األطفاليصعب السفر بالنو كما تميل المرأة ألن تحظى بتعليم أقل؛ 

أمرًا االئتمان  علىحصولها لمثال، قد يكون فعلى سبيل ا .التمتع بالسلطة الثقافية والقانونية للمطالبة بحقوقهن إلىتفتقر النساء 
مصدر المياه والتحكم به يقتصر عادًة على مالك األرض والذي نادرا ما يكون امرأة، بل وحتى  إلىن الوصول أ كما، محدوداً 

األنظمة الداعمة غالبًا ما يلقى عرقلة. إن تمثيل المرأة في الحكومات العربية  إلىالمنظمات الريفية واللجوء  إلىأن التوجه 
 . فقط، أو نصف المعدل العالميفي المائة  9يشّكل ما نسبته 

فية، فإن المرأة تعد عامًال نظرًا لدورها المحوري في األسرة والمنزل واألنشطة الريو  تعد المرأة عامًال فاعًال في التكّيف والتأقلم.
  التركيز على ال يعدّ لمعيشية الالزمة إلنجاح التكّيف مع التغير المناخي. و والسلوكيات واألحوال ا االتجاهاتًا في تغيير يرئيس

وال يمكن  .أية استراتيجية تنموية صياغة السياسات العامة، بل إنه جزء أساسي من في إضافةللمرأة والرجل  االجتماعيالدور 
للتكّيف الفاعل أن يتحقق إال بالتخلص من المعيقات الكثيرة التي تعترض تحقيق المساواة بين الجنسين، والسيما بتمكين المرأة 

ولهن  في المائة، 15الرجال بحوالي ها بين النساء عنمعرفة القراءة والكتابة بين قل نسبة من االشتراك والمساهمة. في حين ت
فعلى سبيل المثال يفوق  .أن هذا الوضع آخٌذ في التغيير إلىصوت محدود جدًا في صناعة القرارات، إال أن هناك أدلة تشير 

  .دول الخليج عدد الخريجين الذكوربعض عدد الخريجات اإلناث في 

من المعروف أن ارتفاع  على صحة اإلنسان من شخص آلخر، وغالبًا ما تكون غير مباشرة.تتفاوت تأثيرات تغير المناخ 
اإلجهاد الحراري، كما  احتماالت اإلصابة باألمراض (حاالت الوفاة) من خالل زيادة إلىيؤدي بشكل مباشر  درجات الحرارة

الظروف المناخية ذات الحرارة العالية  تؤثرو حدوث السكتات الدماغية واألمراض المرتبطة بالقلب.  إلىيؤدي بشكل غير مباشر 
جديدة  بشريةتجمعات  وهذا من شأنه أن يعّرض .مثل البعوض للحشرات الناقلة لألمراض، النطاق الجغرافي أيضًا على

، في المنطقة الحالية الممارسات الزراعية اضطرابسيؤدي و  .وحمى الضنك ال تكون مستعدة لها مثل المالريا ألمراض
صابة التعرض لإل وزيادة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بسببأوسع، وذلك  على نطاق سوء التغذية انتشار إلى العربية،

غير أماكن التجمعات واالستقرار  إلى ال سيما في حال حدوث المزيد من الهجرةو مشاكل الصحية األخرى، الو  باألمراض



تتسبب اآلثار الناجمة عن سوء تغذية األطفال على وجه الخصوص بالمزيد من المتاعب والمشاق، ال ألنها تؤدي و   الصحية.
 المزيد من اإلعاقات الجسدية والذهنية. إلىأيضًا  تؤديارتفاع معدل وفيات األطفال فحسب، بل وألنها  إلى

يعتمد و المناخية، فإن التأثيرات االجتماعية واالقتصادية لتغير المناخ ال تزال أقل وضوحًا. التوجهاتفي حين يتفق الخبراء على 
تضم و مستوى تنمية الدولة. ب، والتي غالبا ما يرتبط لمخاطر تغير المناخ هذا بشكل كبير على قدرة البلد على التصدي

وينخفض  ،التي يغلب على سكانها الطابع الريفيو  "نمواً  قللدول األلى "مجموعة اإدول تنتمي المتنوعة ست  العربية المنطقة
الناتج المحلي  دوالر أمريكي (كما في الصومال). وبالمقارنة، فإن  600 إلى للفرد الواحد فيها الناتج المحلي اإلجمالي السنوي

سنويا، مع وجود ما  الواحدللفرد  دوالر أمريكي 50,000المتحدة يزيد عن  مارات العربيةواإل الكويت، وقطر، اإلجمالي في
من جراء تغير  تتضرر جميع االقتصادات أن في المدن. إن من المرجح من الناس يعيشون في المائة 90 إلى 80نسبته 
أو االقتصادات المتنوعة ن إ أكثر من غيرها.تتأثر البلدان بعض ولكن من الواضح أن مع مرور الوقت،  بشكل متزايد المناخ

قل تنوعا، حيث يعيش العديد من األاالقتصادات األكثر فقرا أو  منتغير المناخ  للتكيف معكثر مرونة هي األ ثراءً  كثراأل
  لتأثيرات المناخية السلبية.وتأثرًا با المناخ لتغير عرضة بين الفئات األكثرويبقون من إيرادات أراضيهم،  علىالناس 
والفقر  حول الدخل، واألحوال المعيشية، والرفاهية،  التي أعدت لهذا التقريرالحاالت الدراسية األساسية  ذلك من خالل ويتضح

أنه من المرّجح لتغير المناخ أن يؤدي على مدى السنوات  فقد أظهرت النتائج ومع ذلك، اليمن. و  سوريا، وتونس، كل من في
في  24و  في سوريا، وتونس، في المائة 7 حوالي إلى الدخل األسري في تراكمي انخفاض إلىاألربعين المقبلة  إلىالثالثين 

 .اليمن في المائة

طار إ . فعلى سبيل المثال، يقترح هذا التقريرتغير المناخ مخاطرتضررها من للحد من  إجراءات اتخاذالعربية  للبلدانيمكن 
ضمن  والفرص المتاحة المخاطر المناخية في إدماج العربية البلدان في ة أصحاب المصلحةساعدلم )1(الشكل  هرم التكيف

يصبح  أهمية القيادة، والتي بدونها يسلط الضوء أيضا على لكنه، اإلدارة التكيفية نهج اإلطار علىاألنشطة التنموية، ويقوم هذا 
والفرص القائمة،  المناخية يبدأ إطار العمل هذا بتقييم المخاطر.  أن تحقق االلتزام الالزم للنجاحمن المستبعد لجهود التكيف 

تحديد وترتيب أولويات خيارات التكيف ضمن . أما الخطوة التالية فهي ةيالتنمتخطيط ات لوتحديد الخيارات المتاحة ضمن سياق
من المهم و إطار األولويات الوطنية واإلقليمية، والمحلية، ليتم أخيرًا تطبيق استجابات التكيف ورصد النتائج على مر الزمن. 

األخذ في الحسبان العواقب طويلة األجل الناجمة عن هذه القرارات، وذلك ألن االستجابات القصيرة األجل قد ال تكون فعالة، أو 
وهذا النهج  لتحديد األولويات المتاحة،ال نهج فعّ هو  "اتخاذ قرار قويإن " تكّيف بطريقة سيئة وغير مالئمة. ال إلىتؤدي قد 

مع تغير عند التعامل  سيما، لمستقبلاالعديد من سيناريوهات يسعى إلى تحديد الخيارات التي تؤدي إلى نتائج مقبولة في ظل 
تغيير تطلب الكثير من ستالتي خالل العقود المقبلة، و وتزايد باستمرار  ستواجهها العملية التنمويةالمشكلة التي  وهيالمناخ، 

ها عمن المخاطر التي يجب التعامل مهي وضع السياسات  عندخطاء األإن الوقوع في  .القرارعملية صنع خالل الخيارات 
صانعي ليتم أدناه مناقشة تدابير هامة أخرى و المخاطر.  هذه يقلل من قد تغير المناخ، ولكن اتخاذ قرار قوي  لىإعند التطرق 

  .لعمل على تطبيقهافي المنطقة العربية لالسياسات 

 :تغّير المناخجراءات للتكّيف مع لتكّيف: إطار عمل التخاذ إاهرم  1الشكل 



 
 المصدر: المؤلفون

 

 إلىإن إتاحة الوصول  تاحتها ونشرها علنًا ولعامة الناس.وإ  تغّير المناخوقة المتعلقة بالمعلومات الموث إلىتيسير الوصول  
فبدون توفر البيانات ساسي في عملية صياغة وصنع السياسات. البيانات المتعلقة بالمناخ واألحوال الجوية أمر ضروري وأ

الموثوقة حول درجات الحرارة ومستويات هطول األمطار، يصعب تقييم المناخ الحالي، ويتعذر التنبؤ باألحوال الجوية ووضع 
المياه الجوفية، ونوعية المياه التوقعات المناخية، فعلى سبيل المثال تعد المعلومات التي تتناول تدفقات األنهار، ومستويات 

ومع ذلك، فإن المحطات المناخية في معظم أنحاء المنطقة  والملوحة بالغة األهمية ألغراض تقييم توفر المياه حاليًا ومستقبًال.
بيانات غير العربية تعد محدودة جدًا بالمقارنة مع معظم األجزاء األخرى من العالم، كما أن البيانات الموجودة غالبًا ما تكون 

. سواءعمليات جمع وتبادل البيانات على حد كل من صراع القائم في أجزاء من المنطقة ويعيق ال .رقمية أو غير متاحة للعامة
 الزراعي نتاجاإل يرات فيالغذاء وسالسل إمدادات الغذاء الرئيسية (مثل التغ إنتاجكما أن هناك حاجة لربط المعلومات المتعلقة ب

وفهم آثار تغير رصد ) مع بيانات الطقس والمياه من أجل تحسين ، والماشيةاألعالف ٕانتاج، و ألهم المحاصيلية نتاجاإلو 
سر األذلك، فإنه ال بد من جمع وتوفير البيانات االقتصادية واالجتماعية (بما في ذلك بيانات  إلى ضافةوباإل  المناخ.

 .نتاجبسوق العمل واإلتعداد)، والبيانات االقتصادية األخرى المتعلقة وال

يتم   وغيرها من اإلجراءات والتدابير. توفير الحماية االجتماعية خاللمن  المناخ بناء القدرة على التكيف مع تغير
الوضع االقتصادي  أو الفرد، وجنسه، وحالته الصحية، عمر مثل معينة مكانية التكّيف بناًء على عواملإ تحديد
والخدمات  شبكات األمان االجتماعي في اقتصاد السوق. إن قصور وضعف االستثمارفي  اندماجها ودرجة لألسرة
أكثر عرضة  األفرادمن شأنه أن يجعل  التحتيةواإلسكان والبنية  إمدادات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، مثل العامة

الرعاية  المساواة في الحصول على مطّبقة لضمان تدابير فإنه ينبغي أن تكون هناك عالوة على ذلك، .غير المناخيتلمخاطر ال
االئتمان  والمعاشات، والحصول علىتأمين، المخططات هذه   تدابير الحماية االجتماعية الصحية والتعليم الجيد، وتشمل 

 واألدوات ثماراتل هذه االستذ تسهّ إ .وغيرها من أشكال المساعدة االجتماعية إعادة التوطين، التحويالت النقدية، وبرامج وبرامج
 .وتحقيق أهداف التنمية بين التكيف  منافع مشتركة ندماج االقتصادي واالجتماعي، مما يخلق تحقيق اال 



القانون،  مثل تطبيق سيادة للتنمية الفعالة إن من شأن الشروط األساسية مؤسسي للتكيف. داعمة وٕاطار عمل وضع سياسة
والتي  التي يمكن االعتماد عليها وتقديم الخدمات العامة التشاركية في صناعة القرار،والشفافية، والمساءلة، وٕاعمال البنى 

التكيف  ذلك، فإن إلى ضافةوباإل الفعالة وتطبيق إجراءات التكيف. أن تساعد على تحقيق التنمية معايير الجودة العالمية توافق
  على جميع المستويات تتسم بذكائها في التعامل مع المناخجديدة أو منقحة سياسات وبنى مناخ ذكية  يتطلب مع تغير المناخ

 .وتوجيهه

الوفيرة كلها  وجود الموارد الماليةالجهات الحكومية/غير الحكومية، و  بينالتعاون الفاعل والقوي التخطيط السليم للتكيف، و 
أنشطة  وطنية للتكيف أمٌر مهم لتحديد أولويات استراتيجيات إعدادإن  تغير المناخ. القدرة على التكيف مع لبناء عوامل مهمة

. تغير المناخ في الجهود المبذولة لمواجهة المبادئ التوجيهية وكذلك لتحديد الملحة والفورية، التي تستجيب لالحتياجات التكيف
التعاون والتنسيق،  في تعزيز مادورا ها تلعبوضع هذه االستراتيجيات، وبالتالي  في دورا رئيسيا وتلعب الحكومات الوطنية

والمؤسسات الدولية. أما داخل الحكومات  كًال من  الحكومة والمجتمع المدني، والقطاع الخاص،  يشمل ويجب لهذا التعاون أن
شمل األنشطة التي ت إلىغالبا ما تحتاج  استجابات التكيف ، وذلك ألن أمرًا بالغ األهمية نفسها، فيعّد التنسيق بين الوزارات

الموارد المالية الالزمة، وهناك الكثير  األنشطة المذكورة تأمين من وقطاعات متعددة. وأخيرا، فإن من المهم لتنفيذ أي وزارات 
هذه  وتوليد وادارة احتياجاتها المالية لتحليل بناء قدراتها إلىأوال  بحاجة  التكيف، لكن الدول العربية لتمويل من المصادر

 .الموارد

ن يوفر أيمكن و التكيف. دارة إ، وكذلك الحال في عملية بطبيعة الحال عملية التكيف مع تغير المناخ هي عملية ديناميكيةان 
دارة عملية إفرصة لزيادة مشاركة المجتمع المدني في  ،الناشئة عن الربيع العربيالتغييرات  التغيير السياسي، بما في ذلك تلك

 .مع التغير المناخي لتكيفلوالتحرك نحو نهج أكثر شمولية لمعالجة قضايا تغير المناخ وبناء القدرة  ر المناخيالتكيف مع التغي
 

تغير. وهو هذا التغير المناخ، وتأثيراته على الناس والنظم التي نعتمد عليها، وكيف يمكننا التكيف مع  علىهذا التقرير يركز 
رسالة واحدة مهمة من التقرير هناك ن أتتأثر من جراء تغير المناخ.  يسلط الضوء على عدد من القضايا والمجاالت التي

وفر الحلول ال يمكن أن يتغير المناخ في االعتبار في جميع األنشطة، ولكن هذا التقرير خذ موضوع أوتتمحور حول ضرورة 
مهام لجنة أو الخيارات المتاحة لجميع القضايا. على سبيل المثال، تجري معالجة قضايا المياه العابرة للحدود بالفعل من قبل 

ن تصبح أ. ومع ذلك، يمكن قرارات هذه اللجنةتعامل فقط مع كيف يؤثر تغير المناخ على يفهذا التقرير ، أما متخصصة دولية
دارة إ في بلدان أخرى مثل أستراليا، حيث تم تغيير حدثكما  بسرعةلتحسين التدخالت والعمل  احافز  توقعات تغير المناخ

  .تغير المناخلمزيد من  على الجفاف الذي طال أمده، وتحسبا رداً  على نطاق واسع  المياة قوانينو 

منطقيًا  تقييماً  أن يقدم، وألول مرة، إلى يسعى هذا التقريرحيث . للمضي قدما أن يستخدم كخارطة طريق يمكن لهذا التقرير
. واإلجراءات الالزم اتخاذها ،المتاحة الناجمة عنه، وللفرص والمخاطر المنطقة العربية على مناخالتغير لتأثيرات مترابطًا 

القطاعات  في المطلوبة المناخ واستجابات التكيف التي يبرزها هذا التقرير التأثيرات المحتملة لتغير وتفّسر المعلومات
والريفية. ويحاول التقرير  في المناطق الحضرية والصحة، وكذلك والنوع االجتماعيالمياه والزراعة والسياحة،  مثل الرئيسية

 .في البلدان العربية صانعي السياسات إلى مع تغير المناخ بشأن التكيف النصحمن خالل تقديم  المناقشة حراز تقدم فيإ
 ثانياجدول األعمال هذا.  المضي قدما في حول كيفية التكيف إطار هرم أولها أنه يقترح.  طرق من خالل ثالث ويتولى ذلك



لصانعي القرار.  الفعالة استجابات السياسات لمنطقة والتي من شأنها أن تسهلذات الصلة با تصنيف لنهج السياساتيقدم نه إف
 كل فصل من الفصول. من السياسات الرئيسية توصيات مصفوفة تلخص ن الطريقة الثالثة في تقديم مكفي حين ت
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  :باعتباره تحديًا للتنمية تغّير المناخ

 في المنطقة العربية  الحضاراتبتشكيل القاسية  ساهمت الظروف البيئية



تغير  العربية ومختلف أنحاء العالم، يضرّ  البلدانلتحديات التنمية في وقتنا الحاضر، ففي  عنصر محددأحد  مناخاليعّد تغير 
كما يمكن له أن ، حراز النمو االقتصاديلحد من الفقر وإ لإذ يشّكل تهديدا  .بسبل عيش الناس وتحقيق رفاهيتهم بالفعل  المناخ

هدد في الوقت الحاضر وعلى حرازها في العقود األخيرة. إن تقلبات المناخ وتغيره تيد من المكاسب التنموية التي تم إيبّدد العد
المدى الطويل التنمية نظرًا ألنها تحد من اإلمكانيات البشرية بل وتسلب القوة من الناس والمجتمعات، مما يعيق من قدرتهم 

 على حماية وٕاثراء حياتهم وسبل عيشهم.

الدول العربية، فمنذ آالف السنين تأقلمت شعوب المنطقة مع تحديات تغير المناخ من  حضاراتلقد عمل المناخ على تشكيل 
من هذا خالل مواءمة استراتيجيات البقاء والنجاة مع التغّيرات الحاصلة في معدالت الحرارة وهطول األمطار. ولكن الرسالة 

قبل، وأن مناخ البالد العربية سيشهد تطرفات ومعدالت واضحة وجلية، ومفادها بأن هذا التغّير سيزداد عبر القرن المالتقرير 
قصوى غير مسبوقة، وستستمر درجات الحرارة في بلوغها درجات عظمى قياسية، كما سيقل معدل هطول األمطار في معظم 

عاني أصًال من السكان فإنه قد ال يتوفر لدى المنطقة التي ت عدادأوستنقص كذلك كميات المياه المتوفرة، ومع تنامي  . األماكن
 تغّير المناخشح المياه اإلمدادات الكافية لري المحاصيل، ودعم الصناعة، أو حتى توفير مياه الشرب. وبعبارة أخرى لن يتحدى 

 الوضع الراهن فحسب، بل وسيهدد كذلك الركائز األساسية للتنمية.

 قدرًة علىقل أغير مجدية و اس على تبنيها عبر التاريخ التي اعتاد الن مع تغير المناخ العديد من استراتيجّيات التكّيف تأصبح
سنة قّل فيها هطول  300قبل الميالد تسبب تحوٌل موقت في المناخ  2200الحياة في يومنا هذا، ففي حوالي العام مواكبة 

، مما أرغم الناس على التخلي عن حقولهم التي تعتمد في رّيها على مياه األمطار والتي الحرارةاألمطار وتدنت درجات 
قدرة الناس المتضررة من المناخ على ال تزال أصبحت اليوم تشّكل الجزء الشمالي الشرقي من الجمهورية العربية السورية. 

 إلىالتكنولوجية المحرزة، ويعزى السبب جزئيًا في ذلك رغم المكاسب محدودة في وقتنا الحاضر الهجرة  لمواجهة هذه التحديات 
لسكان المناطق  وجود الحدود الوطنية وحقوق الملكية غير القابلة للتحويل. في كثير من األحيان أصبح الخيار الوحيد المتبقي

هو  ،يةً إنتاجودة وأقل التي استنفذت موجوداتها ومواردها، والتي باتت سبل عيشها وأسباب أرزاقها محدالمنكوبة بالجفاف، 
وقد كان هذا هو الحال بالنسبة لقبائل  .مهاراتهم الريفيةاستخدام  يصعب فيها مناطق أو البلدات، وهيالمدن  إلىاالنتقال 

الطوارق في جنوب الجزائر خالل فترة الجفاف الطويلة التي حدثت في سبعينات القرن الماضي، وفي العقد الماضي بالنسبة 
 للبدو في سوريا. 

العربية وصانعي السياسات قد جربوا بالفعل آثار تغير  البلدانن سكان إ ها هو تغّير المناخ يحدث اآلن في البالد العربية.
المناخ: من ارتفاع درجات الحرارة، إلى زيادة حدوث الظواهر القصوى مثل الجفاف والفيضانات السريعة، والتي أصبحت هي 

. عية الفقيرة والمهمشةواجهها عادًة الفئات المجتمالتي تو  ساساً أ الموجودة المخاطر إلىويضاف تغّير المناخ السلوك الجديدة. 
إال أن الفقراء الذين  .مليون نسمة في المنطقة العربية 340قريبًا على معظم السكان البالغ عددهم تغير المناخ  ويؤثر أو سيؤثر

قدرة على التحّمل والتكيف  هم الفئة األقل للتكيف مليون نسمة ممن يحظون بأقل الموارد الالزمة 100يقرب عددهم من 
يحد  ، كما أنهوالطويلةمتوسطة والقصيرة في اآلجال اللتنمية ا يهدد تغير المناخو رات. هذه التغي اآلثار المترتبة على مع
وسبل كسب العيش. وقد  رفاهيتهم بشأن اتخاذ خيارات مدروسة قدرة الناس على اإلمكانيات والمصالح البشرية ألنه يقلل من من

 ألسباب معينة مثل:  عرضة لمخاطر تغير المناخ هم األكثر اءالفقر  أن بّينت العديد من الدراسات



 .للمناخ وتتأثر به بشكل مباشر التي تتعرض الموارد الطبيعية مادهم علىاعت •
 .التكّيف الفاعلقدرتهم على نقص وقلة امتالكهم لألصول والموجودات، مما من شأنه أن يعيق  •
ية، وأكثر عرضة لموجات إنتاج أقل المناطق المعرضة للخطر، والتي هيعادة ما تكون أماكن استقرارهم وتجمعاتهم في  •

 .الخطيرة األخرى األحداث أو الجفاف والفيضانات،
 .اجتماعية معينة الظروف واألوضاع الخاصة بالمهاجرين التي يمكن أن تمنعهم من الحصول على خدمات •
على التكّيف  تكوين مهارات تزيد من قدرتهمسبل عيش و تطوير استراتيجيات  التعليم، مما يمنعهم من انخفاض مستويات  •

 .المناخ مع
 عليهم وجعلهم محورًا لسياسات التكيف.  ألقليات، والتي تحول دون تركيز واضعي السياساتباالظروف واألوضاع الخاصة  •

 

يعتمد هذا و المناخية، فإن التأثيرات االجتماعية واالقتصادية لتغير المناخ ال تزال أقل وضوحًا. التوجهاتيتفق الخبراء على 
أرجاء  تتباين. مستوى تنمية الدولةبشكل كبير على قدرة البلد على التصدي لمخاطر تغير المناخ، والتي غالبا ما يرتبط ب

نسب  في ، ولذا فإنها تختلف بالتاليتوافر الموارد، و اللمام بالقرءة والكتابة، واالمناخ، والثقافة، والتعليممن حيث المنطقة العربية 
التي ينخفض فيها الناتج المحلي اإلجمالي "مجموعة الدول االقل نموًا" و ست دول من تضم و  واحتماالت تعرضها للخطر.

دوالر أمريكي (كما في الصومال). وتزيد نسبة سكان الريف في هذه الدول جميعها  600حوالي  إلى للفرد الواحد السنوي
أو أكثر من الناتج المحلي في المائة  20كما تسهم القطاعات الزراعية فيها بحوالي  في المائة، 50باستثناء جيبوتي عن 

 50000المتحدة يزيد عن  واالمارات العربية الكويت، وقطر، كل من  الناتج المحلي اإلجمالي في اإلجمالي. وبالمقارنة، فإن
وتبلغ معدالت معرفة في المدن.  يعيشون السكانمن  في المائة 90 إلى 80ويعيش ما نسبته للفرد الواحد،  دوالر أمريكي

وعلى النقيض من ذلك، حيث تتجاوز نسبة في المائة،  50أقل من واليمن ي المغرب البالغات فالنساء القراءة والكتابة بين 
ــ النساء البالغات الملتحقات بالتعليم العالي (ما بعد الثانوي)  وهي تفوق نسبة الشباب الرجال في  في المائة 50في لبنان وليبيا ال

  .ن البلدينيهذ

ض الوقت، ولكن من الواضح أن بعمع مرور  بشكل متزايد من جراء تغير المناخ تتضرر جميع االقتصادات أن إن من المرجح
هي األكثر مرونة للتكيف مع تغير المناخ من  ءً اكثر ثر ن االقتصادات المتنوعة أو األإالبلدان تتأثر أكثر من غيرها. 

االقتصادات األكثر فقرا أو األقل تنوعا، حيث يعيش العديد من الناس على إيرادات أراضيهم، ويبقون من بين الفئات األكثر 
ويتضح ذلك من خالل دراسات الحالة األساسية التي أعدت لهذا  لتغير المناخ وتأثرًا بالتأثيرات المناخية السلبية. عرضه 
  .اليمنو ، والفقر في سوريا، وتونس، يةالرفاهو الدخل، وسبل العيش،  حولالتقرير 

العربية،  واالجتماعية للبلدان التنمية االقتصاديةعلى  خطيرة سلبيةتأثيرات كون له تغير المناخ سي متزايدة على أن هناك أدلة
من  -في مراحلها المبكرة  ال تزال  المنطقة العربيةلتغير المناخ في  االجتماعية واالقتصادية حول األبعاد البحوث ومع ذلك فإن

يوجد عدد من الدراسات حول  )،2009وصعب  (طلبةتقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية  -كثر شموال بين التقارير األ
التوجهات المناخية الحالية والتوقعات المناخية المستقبلية في المنطقة العربية، إّال أنه ال تتوفر وثيقة واحدة كاملة تضم هذه 

 المناختغير الدولية المعنية بالحكومية  الهيئةمثل التقديرات الصادرة عن  معظم التقديرات، وتقسمالدراسات جميعها معًا. 



ًا مترابطًا لآلثار المترتبة عن تغير منطقي تقييماً ة، ألول مر  و ،أن يقدم إلى وآسيا. ويسعى هذا التقرير إفريقيابين  المنطقة العربية
  .في المنطقة العربية المناخ

وتفّسر والفرص واإلجراءات التي يتعين اتخاذها.  المناخ تقييم مخاطر للبدء فيأداة  أيضا بمثابة التقرير هذاويعّد 
ودور المياه والزراعة والسياحة،  مثل المناخ في القطاعات الرئيسية التي يبرزها هذا التقرير التأثيرات المحتملة لتغير المعلومات

للحد من الممكنة سياسات الخيارات  لمناقشة ويمضي التقرير والريفية.  في البيئات الحضرية والصحة، وكذلك الرجل والمرأة
من  المناقشة حراز تقدم فيإالتقرير اخ وتغيره. كما يحاول المن أفضل مع تقلب تكيف إلىتعرض البشر للمخاطر، والتوصل 

إطار  أولها أنه يقترح: من خالل ثالث طرق ويتولى ذلكفي البلدان العربية،  صانعي السياسات إلى النصحخالل تقديم 
نه يقدم تصنيف لنهج السياسات ذات الصلة إجدول األعمال هذا. ثانيا ف المضي قدما في حول كيفية )1(الشكل  التكيف هرم

لصانعي القرار. في حين تكمن الطريقة الثالثة في تقديم  الفعالة استجابات السياسات بالمنطقة والتي من شأنها أن تسهل
 ولكل فصل من الفص من توصيات السياسات الرئيسية مصفوفة تلخص 

 العربية  البلدانيصبح ملموسًا بالفعل في  تغّير المناخبدأ 

، وهو العام الذي شهد أعلى 2010الرتفاع درجات الحرارة في العام  مستويات قياسية جديدة في العالم سجلت تسعة عشر بلدا
عربية دوًال درجات حرارة منذ أواخر ثمانينات القرن التاسع عشر عندما بدأ العمل على إحصاء تلك البيانات، خمس منها كانت 

في العام مئوية درجة   53.5رقموتاله ال 2010في العام  مئويةدرجة   52.6من بينها الكويت التي سجلت رقما قياسيا بلغ 
أن  2009أظهر استطالع جرى في المنطقة العربية في العام و . الشعوب العربيةفي ذاكرة حداث تم تسجيل هذا األ. وقد 2011

تغير المناخ أصبح واقعًا ملموسا، ويعود السبب في  ممن تم استطالع آرائهم يوافقون على أن الناس بالمائة من 90أكثر من 
لبلدانهم، وقد انقسم  يشكل تحديا خطيرا بالمائة منهم أن هذا التغّير  84ويعتقد  النشاطات البشرية؛ إلىحد كبير  إلى ذلك

بالشكل المناسب من أجل  تتصرف  قسمين متساويين حول مسألة ما إذا كانت حكوماتهم إلىفي هذا االستطالع  نو المشارك
الفئة المجتمعية  إلىمعظم األفراد الذين شاركوا في عينة االستطالع ينتمون  معالجة وتوجيه قضايا تغير المناخ. وقد كان

في المنطقة  تغير المناخ جراءات عملية بشأنورغبة جادة التخاذ إ اً متين اً أساس أن هناك لكنها أظهرت األفضل تعليما وثقافة،
 العربية.

 من الناحية االجتماعية ومن المرجح أن تحد من رفاهية اإلنسان  تتباين تأثيرات تغير المناخ

، سواء اجتماعياو  إقليميامتساوية  ليستفي المنطقة العربية، ومع ذلك فإن هذه التأثيرات  السكان على جميع تغير المناخيؤثر 
وفيما بينها. ففي حين يمكن لألثرياء من الناس التمتع بمنازل وأماكن عمل مكّيفة الهواء، فان المجتمعات الفقيرة أالبلدان  داخل

القليل جدًا من  لديها إفريقياشبه الجزيرة العربية وشمال  القاحلة من التي تقطن في المناطق البدو والطوارق مثلفي األصول 
 .تغير المناخالحالية مع  سبل معيشتهاعلى مواءمة محدودة وقدرة  الموارد

ومع   االجتماعية واالقتصادية لتغير المناخ ال تزال أقل وضوحًا. التأثيراتالمناخية، فإن  التوجهاتفي حين يتفق الخبراء على 
ذلك من  مع مرور الوقت. ويتضح بشكل متزايد تتضرر اقتصادات الدول العربية من جراء تغير المناخ أن ذلك فإن من المرجح

سوريا،  كل من والفقر في حول الدخل، واألحوال المعيشية، والرفاهية،  األساسية التي أعدت لهذا التقرير دراسات الحالةخالل



 نتاجاإل مثل التغيرات في العوامل ذات الصلة العديد من لربط النماذج مجموعة من توظف هذه الدراساتو اليمن.  و وتونس،
الكيفية  إلىرة اواإلشالغذائي  نتاجالكبير على المواد الغذائية المستوردة، واألبعاد العالمية لإل  العربيةن البلداالزراعي، واعتماد 

نماذج المناخ من خالل تصغير  وتعتمد حسابات المؤلفين على النمذجة القطاعات األخرى لالقتصاد.  تؤثر فيها على التي
نماذج وهي وطنية. الدون نماذج اقتصاديات الدول على المستويات العالمي، و  قتصادنماذج االو نماذج المحاصيل، ، و العالمي

تدابير إن . ، وقد تكيفت بالفعل في العديد من الحاالتتغير المناخمع تأخذ في االعتبار أن الناس يمكن أن تتكيف بحرية 
ومع إمكانات التنمية. يتوفر منها اعات التي إلى ترك الزراعة أو الرعي لصالح القط ،أنماط المحاصيلتغيير التكيف تتراوح بين 

 إلىاألربعين المقبلة  إلىأنه من المرّجح لتغير المناخ أن يؤدي على مدى السنوات الثالثين  فقد أظهرت النتائج ذلك،
في  24و  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في سوريا، وتونس، 7من حوالي  الدخل األسري في تراكمي انخفاض

 ).2(الشكل  اليمن في المائة

الزراعة البعلية وتربية المواشي  الذي يتأتى فيها من تغير المناخ حيث أن الدخل من هي األكثر تضررا ستكون المناطق الريفية
يتسبب في الحد  لجفافأن ا ففي سوريا على سبيل المثال يقدر المتكررة. موجات الجفاف سيعاني من الخسائر الناجمة عن

صعيد الوطني، العلى و السنوات التي لم يحصل فيها جفاف.  واحد في المئة مقارنة مع بنحو نمو الناتج المحلي اإلجمالي من
 -والفئة األسرية السنة اعتمادا على- في المائة 1.4 إلى في المائة 0.3فترات الجفاف بنحو  تزداد خالل فإن مستويات الفقر

الفقراء هي  الحاالت التي ال يحدث فيها الجفاف حتى بعد انتهاء فترة الجفاف. كما أن أسر المزارعين ستوياتوتبقى فوق م
 األكثر تضررا، تليها األسر الريفية التي ال تعمل في المزارع فاألسر الحضرية.

ض الجفاف الذي استمر لعدة سنوات ، فقد خفّ الرفاهيةللجفاف والفيضانات تأثيرات طويلة األمد على األحوال المعيشية وتحقيق 
اعتماد تدابير  إلىمما دفع باألفراد واألسر في المائة،  100 إلى في المائة 80 منماشية لدى البدو الفي سوريا مؤخرًا قطعان 

األعمال الزراعية المأجورة، وقد استقر معظم مئات اآلالف من  إلىجديدة للتكّيف، مثل الهجرة المؤقتة أو الدائمة أو اللجوء 
المهاجرين البدو بشكل غير رسمي في مشارف وأطراف المناطق الحضرية. وقد شّكلت آليات التكيف هذه تحوال عن الطريقة 

  البدوية التقليدية في الحياة. 
 

بالبدو قد تناقصت هي األخرى مما أضعف بالتالي من ترابطهم وكذلك فإن الممتلكات والموجودات الثقافية واالجتماعية الخاصة 
امة تسهم في تكوين قدرتها على التكيف. وقد ُطلب من البدو أثناء إجراء بعض المقابالت وهي عناصر هاالجتماعي والثقافي، 

وصولهم إلى السبل الرئيسية . فقالوا بأن إمكانية 1990مقارنة الجفاف الحالي بالجفاف المشابه له والذي حدث في العام 
، في ظل تكبد خسائر )3يه قبل عقدين من الزمن (الشكل ألرزاقهم وكسب عيشهم باتت اليوم أسوأ وأصعب مما كانت عل

رئيسية في الممتلكات واألصول المالية، مثل القروض واألرصدة، واألصول والموجودات البيئية، مثل مناطق الرعي المتوفرة، 
والشبكات االجتماعية، واألصول الثقافية، مثل القيادة الفاعلة، والمؤسسات الكفؤة،  عية، بما في ذلك الثقةواألصول االجتما

والشعور الحقيقي بالهوية. أما األصول المادية الفيزيائية مثل البنية التحتية ووسائل النقل والحصول على المياه، فلم يكن من 
 .1990مقارنة مع عام  2010المدرك أنها ستزداد سوءًا في العام 

 
 %_ نتيجة تغير المناخ24 إلى% 7من أن الدخل األسري سينخفض بشكل كبير  إلى النمذجة دراساتتشير  :2كل الش
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بما فيها تصغير حجم نماذج المناخ العالمي، نماذج   على مجموعة ظروف وعوامل نموذجيةبناء المصدر: حسابات المؤلفين 
 .وطنيةشبه العالمية، ووضع نماذج اقتصادية على مستويات اقتصادية للمحاصيل، نماذج 
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، ونتيجة لذلك ستقع المزيد من الخسائر االقتصادية التي تقلبات المناخومن المتوقع للفيضانات أن تصبح أكثر تكرارا بسبب 
اليمن في وادي حضرموت في  2008عام فيضانات  تشير تقييمات تأثيرو سيترتب عنها زيادة حاالت انعدام األمن الغذائي. 

لكن األهم من ذلك، أن نات تضررت دخول مزارعي تلك المناطق بشدة خالل ذلك العام، نه نتيجة للخسائر المباشرة من الفيضاأ
المنطقة لن تعود إلى وضعها الطبيعي بشكل سريع: لقد انخفض الدخل الحقيقي المتأتي من الزراعة إلى النصف تقريبا خالل 

على نمو ذلك يؤثر سالمائة كنتيجة فورية، و  في 15الخمس سنوات التي تلت الفيضانات، وارتفع عدد الجياع في العالم بنحو 
 وتطور الذهن لدى األطفال الصغار. 

في المنطقة على اختالف مواقعهم أو الطبقة االجتماعية التي ينتمون لها معرضون لتأثيرات تغير المناخ  السكانإن جميع 
طر في المدن تختلف نوعا ما، إذ إن النمو على المياه، واألمن الغذائي، والصحة. كما أن احتماالت التعرض للمخا ،وتقلبه

الحضري السريع الذي تتسبب به بشكل جزئي الهجرة من المناطق الريفية الفقيرة يزيدها سوءًا.  تعد السياحة عامًال رئيسيًا يسهم 
. أما فئة ختغير المنابشكل متزايد في الكثير من اقتصادات المنطقة، لكنها هي األخرى ستكون مهددة إن تم التغاضي عن 

. تغّير المناخ النساء فتشكل في الوقت ذاته فئة معرضة للخطر وعامًال رئيسيًا للتغيير االجتماعي المطلوب من أجل التأقلم مع
 في األقسام التالية.   يتم تناولهاكل تلك القضايا وغيرها 

يدرك البدو في منطقة البادية في سوريا أن ممتلكاتهم وموجوداتهم الرئيسية التي تمكنهم من : 3الشكل 
  2010و 1990التأقلم مع الجفاف قد تناقصت في فترتي الجفاف المتشابهتين في العامين 

 

 أ.  2011المصدر: البنك الدولي 
 .2010في شمال شرق سوريا، كانون األول  اً محلي اً مجتمع 15جراء مقابالت مع مالحظة: تم إ



 ملخصات الفصول
ويصف كل ومختصون عالميون وفريق عمل من البنك الدولي،  المنطقة العربيةمن يركز هذا التقرير على فصول أعدها خبراء 

، الغذاء، المناطق ياهتغير المناخ وخيارات التكيف في مواضيع أو قطاعات مهمة، أال وهي: علم المناخ، المتأثيرات فصل منها 
، ةاإلقليمي الوثائقكل فصل بذلت الجهود لالستفادة من  إعدادفي و والصحة. النوع االجتماعي، الحضرية، السياحة، قضايا 

 سواء باللغة العربية أو الفرنسية أو اإلنجليزية، وتلخص األقسام التالية النتائج واالستنتاجات الرئيسية. 

 لتغير المناخوجفافا نتيجة  سخونةية أن تصبح أكثر من المتوقع للمنطقة العرب

تقع  على الرغم من أن المنطقة العربية تعد  في معظمها قاحلة أو شبه قاحلة، فإنها تتضمن مجموعة متنوعة من المناخات، إذ 
انخفاض معدل  إلىالمنطقة على خطوط العرض التي يهيمن عليها هبوط الهواء الجاف وارتفاع درجات الحرارة، مما يؤدي 

هطول األمطار، وارتفاع معدل التبخر، والجفاف المستمر. أما االستثناءات فتشمل المناطق المعتدلة في األجزاء الشمالية من 

والمناخات  ؛واألجزاء الواقعة في أقصى جنوب السودان وجزر القمر ؛المنطقة، وفي المرتفعات العالية من المغرب والمشرق

من و والخليج العربي، والمحيط الهندي.  والبحر األحمر وبحر العرب،الساحلية المتنوعة على طول البحر األبيض المتوسط 
 .المتوقع أن يكون لتغير المناخ آثار متنوعة في هذه المناطق المناخية المختلفة

 
التوقعات المناخية المستقبلية ذات الدقة العالية،  إعدادناخ وفي ضرورية لتحديد التوجهات الحديثة في الم ةالبيانات الرصدي تعد

في أغلب ه  و ولسوء الحظ، هناك العديد من األقاليم ضمن المنطقة العربية ال تتوفر فيها سجالت لألحوال الجوية، كما أن
، فلم يتم جمع الصحراء الوسطى لب األحوال يكون هناك تباعد وفراغات في السجالت المتوفرة، أما في بعض المناطق، مثل

عامة الناس في أجزاء أخرى من المنطقة تكون فيها البيانات موجودة،  إلىبينما ال تتم إتاحة وتوفير هذه البيانات  . أية بيانات
 لذا،ة. بيانات إلكترونيقواعد  إلىة البيانات وتحويلها وذلك إما ألسباب أمنية أو ببساطة ألنه لم يتم التحقق من نوعية وجود

(سجالت األحوال الجوية، وبيانات تدفق المياه  والطقسفالتحدي المباشر للمنطقة هو تحسين نوعية البيانات المتعلقة بالمياه 
 الجارية، ألخ) من خالل التقاط وتجميع البيانات الموجودة ('إنقاذ البيانات') وتوسع نظام الرصد والمراقبة. 

 
 إلىدرجة مئوية  0.2تظهر التوّجهات الحديثة في المنطقة أن درجات الحرارة آخذة في االرتفاع في معظم أقاليم المنطقة بنحو  

البرد القارس. أما توجهات هطول األمطار فيصعب  آثارالحرارة الشديدة آثار درجة مئوية في العقد الواحد، كما تفوق  0.3
تبين المحطات القليلة التي و نحو تراجع كميات هطول األمطار في معظم  أنحاء المنطقة. ًال محتمًا تحديدها، لكن هناك توجه

حدوث تطرفات شديدة في الطقس، بما في ذلك األيام الحارة، وفترات تكرار تمتلك سجالت رصد ومراقبة طويلة األمد أن وتيرة 
 . في تزايدالجفاف، واألمطار الغزيرة 

أن المنطقة العربية  إلىتغير المناخ للهيئة الحكومية الدولية المعنية بلواردة في تقرير التقييم الرابع تشير التوقعات المناخية ا
جفافا. ومن المتوقع لدرجات الحرارة أن ترتفع اكثر حرارة و  اعلىأن العديد من المناطق فيها ستصبح و ستظل في الغالب قاحلة، 

تتنبأ . و )1الخارطة العالمي (درجات مئوية بحلول نهاية القرن، وهذا أسرع بمقدار مرة ونصف عن المتوسط  4 إلى 3بنحو 
ذا إأما  وشرق البحر األبيض المتوسط. إفريقيامعظم النماذج المناخية بمعدالت هطول أمطار منخفضة في معظم أنحاء شمال 



اليمن من المتوقع لها أن تزيد. و الجنوب فإن معدالت هطول األمطار في أجزاء من جنوب السودان، وجيبوتي،  إلىما ابتعدنا 
، ولكن من المتوقع والجنوبعلى النماذج التي تتناول المنطقة الصحراوية الواقعة بين البحر المتوسط محدود اتفاق وهناك 

المتوقع أن تزداد وتيرة هطول األمطار الغزيرة  في جميع أنحاء المنطقة من و عموما أن تبقى هذه المنطقة شديدة الجفاف. 
حدوث وقد ساهم هذا التوجه بالفعل في زيادة .  تسجل هبوطاً س العربية على الرغم من أن مستويات هطول األمطار السنوية

 العربية.  البلدانفي بعض و أضرارهما الفيضانات والجفاف 
 

 باستمرار القائمة في المنطقة العربيةالمخاطر هر امظتتغير 

االكتفاء الذاتي تغير المناخ، وندرة المياه، وانعدام وتأثيرات داخل المنطقة العربية،  ،ةاعل القائم  بين المخاطر الطبيعيإن التف
على مدى السنوات  كوارث المناخأثرت حيث  .البلدان العربيةوالتخطيط لجميع  للسياسات خطير تحدٍ ظهر بمثابة يائي، الغذ

على الرغم من كبر . و مليار دوالر أمريكي 11.5بتكلفة بلغت  ،في المنطقة العربية اً مليون شخص 50الثالثين الماضية على 
التكاليف والخسائر، إذ يتم اإلبالغ عن التكاليف الناجمة عن أضرار ما  هذا الرقم، فإنه ال يزال أقل من الحجم الحقيقي لتلك

فقط من الكوارث، عدا عن أنه من النادر أن يتم رصد المعاناة التي تعقب الخسائر في األرواح وفي سبل  المائةفي  17نسبته 
 العيش. 

 )،4 كلالمتضررين من الكوارث المرتبطة بالمناخ (الش األشخاص جميعالمائة من في  98والفيضانات ضحايا الجفاف  شكلت
الموسمية الهائلة، ومع ذلك، فإن  ويتسم الوضع باألحداث واألضرارفي تأثيراتها، تكرار أو  في وتيرة سوىوال يوجد توجه واضح 
 بداياتزاد عدد المتضررين على نصف مليون شخص مع  حيث، السريعةالفيضانات في عدد  مضطردةالبيانات تظهر زيادة 

المرتفع في غالبا ما يؤدي معدل التحضر و تسعينات القرن الماضي. في شخص فقط  100000القرن الحالي مقارنة بــ 
تفاقم اآلثار الناجمة عن الجفاف، والعواصف، والفيضانات، واالنهيارات األرضية.  إلىال سيما في المناطق الساحلية، و المنطقة، 

خطر  إلىسكان الحضر  من اً مليون 25رض ما يصل عّ الفيضانات والجفاف أن تُ  أحداثيمكن للوتيرة المتزايدة لوقوع و 
في المائة في توفر المياه، األمر  50-30انخفاض بنسبة  إلىالفيضانات، كما أن هذه التغيرات المناخية ذاتها يمكن أن تؤدي 

يادة الهجرة الداخلية ز  إلىتؤدي  نأ المناخية ألحداثالذي يفاقم من شح المياه الشديد الموجود في المنطقة. ويمكن لهذه 
 والخارجية.  

 
جفافًا بشكل كبير اكثر حرارة و  اعلىأواخر هذا القرن: ستصبح معظم المنطقة العربية  المتوقع تغير المناخ 1 الخارطة

 وملحوظ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1980مقابل  99-2080في درجة الحرارة (للتغير السنوي متوسط الالصورة في األعلى:  المصدر: المؤلفون. مالحظة:
. المعنية بتغير المناخالدولية  الواردة في التقرير الرابع للهيئة الحكومية 24متوسط نماذج المناخ العالمية  ) اعتمادا على1999

اعتادا على متوسط ) 1999-1980مقابل  2099-2080هطول األمطار (المتوسط السنوي للتغّير في الصورة في األسفل: 
 . 23نماذج المناخ العالمية 

 .التغيير على عالمةوافق النماذج ي األماكن التي يكون فيها أقل من ثلثي لىإتشير المناطق البيضاء  



تزداد  السريعةال يوجد توجه مدرك بخصوص تأثيرات الكوارث المرتبطة بالمناخ عبر المنطقة، لكن الفيضانات : 4 الشكل
 األشخاص المتضررة عدادأعلى نحو سريع من حيث وتيرتها وتكرار حدوثها ومن حيث 

 

  2010الكوارث الطبيعية لعام  توقعاتبيانات المصدر: المؤلفون اعتمادا على 

 

التهديدات، أطلقت المنطقة االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث التي تم وضعها لمدة عشر سنوات،  لهذهاستجابًة 
وذلك بهدف الحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث من خالل تحديد األولويات االستراتيجية، وتعزيز اآلليات المؤسسية وآليات 

 ويات اإلقليمية والوطنية والمحلية.التنسيق، وٕاجراءات الرصد والمراقبة على المست
 

 من توفر الموارد المائية التي تعاني أصًال من االستخدام الجائر  يقلل تغير المناخ

)، ومعدل هطول أمطار أقل الموارد الطبيعية للمياه العذبة في العالمتشمل التحديات القائمة في العالم العربي شح المياه (
البالد العربية منخفض جدا ومتغير، واحتمالية التعرض المفرط لألحداث الخطيرة. وتقل حصة الفرد الواحد من المياه في جميع 

متر مكعب سنويا، ما  1000باستثناء أربعة منها (جمهوية مصر العربية، العراق، المملكة العربية السعودية، والسودان) عن 
تقع تحت مستوى "الشّح المطلق في المياه"، حيث تقل   تعاني من شح المياه "المزمن"، كما أن أكثر من نصف البالديعني أنها 

سيقلل من  أن تغير المناخ متر مكعب للفرد سنويا. وعالوة على ذلك فإن التقديرات تشير إلى 500تلك الحصة عن 
عجز مائي (الطلب أكبر بكثير المنطقة من  حاليا، فتعاني . أما2050بحلول عام  في المائة 10المياه بنسبة  جريان



أن يشهد الطلب  فإنه من المتوقع تزايد عدد السكان وتزايد الحصص المطلوبة لألفراد في استخدام المياه، العرض)، ومع من
الكثير من الجهذ والمال التي تتطلب الحرجة، ولذا فإن هذه البيئة  .2045بحلول عام  المئة في 60مزيدا من الزيادة بسبة 

 . تغّير المناختجعل المنطقة ضمن أكثر المناطق عرضة لمخاطر  ،باقترانها مع معدالت الفقر المرتفعة

 
مصبات وتدفقات للمياه العذبة من مناطق تجميع المياه المجاورة عبر األنهار مثل نهر النيل والفرات، ودجلة،  المنطقةتستقبل 

طرًا ورطوبة فيما مضى.  لقد كثر ماألعن الفترات  تويمكن للعديد من المناطق االنتفاع من احتياطي المياه الجوفية التي نتج
سنويا، أكثر من  كم مكعب 335ة العربية بحوالي رد المائية المتجددة في المنطقحد تقارير مجلس المياه العربي المواأقدر 

مكعب من أصل  كم 250وتستخدم المنطقة عبر أنهار عابرة للحدود.  للمنطقة نصفها ينبع من خارج المنطقة، ويتم وصولها 
في المائة)،  7واستخدامات البلديات ( في المائة)، 85ألغراض الزراعة ( سنوياً مكعب من المياه العذبة المتوفرة كم  300

 تبقى أجزاء بالمائة (كسور) للتدفقات الطبيعية.في المائة)، في حين ي 8الصناعية (واالستخدامات 
 

في حين أن بعض الدول (الصومال  إّال أن هذه األرقام التي تأتي على مستوى المنطقة تخفي تباينات واسعة من دولة ألخرى،
والسودان) ال تستخدم سوى كميات محدودة من المياه السطحية المتاحة، تعتمد (سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية) على 

ثر أما بعض دول الخليج (الكويت وقطر)، فتسهم تحلية المياه بتوفير أكو في المائة من إمداداتها،  90المياه الجوفية ألكثر من 
 في المائة من مجموع مياهها العذبة.  40من 

 
سنة، وعالوة على في الكم مكعب  43وقّدرت برامج النمذجة الحديثة أن المنطقة تعاني حاليا من عجز في المياه يبلغ حوالي 

 2045بحلول عام في المائة  60ذلك فإنه مع ازدياد عدد السكان وزيادة االستخدام الفردي، يتوقع للطلب أن يرتفع بنسبة 
وعندما تم أخذ تغير المناخ في  . 2045بحلول عام  كم مكعب222 يمكن للعجز أن يزيد إلى  المناخحتى بدون وجود تغير و 

، في حين أن السيناريو 2045كم مكعب في عام  104يقدر عجزا بمقدار  (مطير) الحسبان، فإنه حتى السيناريو المتفائل
إلى زيادة التغّيرات في هطول  ناخكم مكعب. كما تشير نماذج الم 305دوث عجز بمقدار يتوقع ح (جاف) األكثر واقعية

 األمطار.
وتشير التوقعات إلى أن تدفقات المياه العذبة الرئيسية في المنطقة ستتأثر بشكل مختلف، فمن المتوقع لتدفقات نهري الفرات 

مياهها، في حين ُيتوقع لتدفقات النيل أن تزداد، مما من شأنه أن ودجلة أن تقل نتيجة قلة هطول األمطار في مناطق تجميع 
 يضع ضغوطا متزايدة على اتفاقات المياه العابرة للحدود.

للزراعة  جافة جدا تعد حاليا المنطقة إلى أن والرعي. إذ تشير نماذج المناخ البعلية على الزراعة تغير المناخ أيضاوسيؤثر 
القرن، وسيؤدي هذا بشكل ملحوظ إما إلى زيادة  بحلول نهاية إلى الشمال كم  75لمسافة ها قأن يتوسع نطا البعلية، ويمكن

زراعة المحاصيل. باإلضافة إلى ذلك، فإن موسم الجفاف الذي تعاني فيه المواشي  الطلب على مياه الري أو تناقص مناطق
 مقدار شهرين. مياه الشرب، يمكن أن تزداد مدته الزمينة ب من فقر المراعي ومحدودية

طاقة تخزين المياه (خصوصا  في إقامة السدود الكبيرة، وتوفير نصيب فردي كبير منالكثير من قدراتها لقد طورت المنطقة 
في  أن تزداد تبخر المياه ومن المرجح لمعدالت .من مياه السدود التبخر خسائر والعراق)، لكنها تعاني من ارتفاع مصر في



في الكثير من البلدان. فدول الخليج، على سبيل  غير كافية فإن سعة التخزين تعد  ذلكومع تغير المناخ، ظل 
المياه استخدام خزانات إمكانيات عالية لتحلية المياه، لكن سعة التخزين الموجودة محدودة للغاية، ويجري حاليًا  لديها المثال،

 للمياه المحالة.  الجوفية كإحتياطي استراتيجي

بما يزيد  المياه الجوفية وخزاناتمعظم منابع  المياه الجوفية أن تصبح محل نزاع في ظل استنزاف ارةومن المرجح إلد
(تجديد  تنعدم فيه تقريبا إعادة التغذية أحفورية رداً امو  المياه الجوفية وتعد معظم .التغذيةالمعدالت الطبيعية للتجديد و  على

وفي وقتنا الحاضر فإن االستهالك غير المراقب أو المقنن للمزارعين وسكان المناطق الحضرية حّد من استدامة سبل  .المياه)
واسع االنتشار  السائدة تجاه المياه الجوفية، إذ إن هناك تصوراً  االتجاهاتالعيش ومصادر الرزق المتوفرة. لذا ال بد من تغيير 

 من استخدامها.  لمنع الناس الموارد كومات تخفي المعلومات المتعلقة بمدى توفروفيرة وأن الح المياه الجوفية بأن

حاجة  وهناك أيضا مياه الصرف الصحي المعالجة. إلعادة استخدام الفرص المتاحة وينبغي على الدول العربية االستفادة من
في  60 خص)، الذي قد يتجاوزاالستغالل غير المر  أو تسرب المياه للحد من هدر المياه المغفل عنه (أي ملحة
المدن العربية. إن من شأن معالجة المياه العادمة وتحسين  بعض الموجودة في شبكات التوزيع سيئة الصيانة في المائة

ومع ذلك فإنه ال بد من إدارة معالجة المياه العادمة لضمان نوعية  .الشبكات أن تُبقي على الكثير من مصادر المياه المحتملة
وتوفر المحتوى الغذائي فيها (سالمة العناصر المكّونة) وما نحو ذلك من أجل أن تصبح مقبولة وفاعلة. أما التحلية  المياه،

فهي المالذ األخير، إذ ال ينبغي اللجوء إليها إال بعد استنفاد خيارات أكثر فعالية واقتصادية من حيث التكلفة ومن حيث 
فإن التقدم في مجال الطاقة الشمسية يمكن أن يجعل تحلية المياه أكثر قدرة على ومع ذلك  .العرض والطلبخيارات استدامة 

 .المنافسة في المدى الطويل
 

إن تثبيت أسعار المياه عند القيمة السوقية يمكن أن يساعد في الحد من االستهالك المفرط، إّال أن فرض رسوم محددة على 
ألن العديد من الدول العربية لديها أنظمة رعاية اجتماعية معقدة تتوقف على دعم المواد الغذائية  جدليةخدمات المياه هو مسألة 

حتى وٕان كان لغرض استرداد  -. كما أن تقليص هذه الدعموالزراعية، والتي تعتمد بدورها على خدمات المياه والري المدعومة
لغرض حماية الفقراء فإنه يمكن هيكلة تعرفة و ي كثير من البلدان. جتماعي أو السياسي فالجدل االقد يثير  -تكاليف اإلمداد

ومتدرج وذلك إلتاحة معدالت أقل من التكلفة الستخدامات المياه وذلك من أجل  تصاعديالمياه في نظام تعرفة تدريجي 
خدمات مياه بنوعية  إذ إن المستخدمين مستعدون لدفع أسعار أعلى مقابل .المحافظة على تحقيق الرفاهية والعيش السليم

وبغض النظر عن طريقة تحديد رسوم الخدمات أو كيفية وضع إجراءات التقنين، فإن المهم في نهاية المطاف هو أن  .أفضل
ثير كبير في ظل ظروف ندرة لتكيف مع تغير المناخ هامة وذات تأالبديلة ل فرصالتعد تكاليف و لتكلفة الحقيقية للمياه. اادراك 
ينبغي إعادة النظر بارتفاع تكلفة السياسة المشتركة لتوفير المياه ألغراض  ،فعلى سبيل المثالمن فهمها جيدا.   ، وال بدالمياه

الري بالنسبة للمستخدمين المحليين بالرغم من أنه يمكن توفيرها بأقل تكلفة ممكنة أو حتى بال تكلفة. ويمكن لتغييرات بسيطة 
مة عن الكفاءة والفعالية االقتصادية فيما يتعلق بالطلب على المياه الالزمة للزراعة أن في السياسة المتبعة أو للمكاسب الناج

 تؤدي إلى توفير هائل في المياه.

وقد بّينت دراسة للبنك الدولي التكاليف لكل متر مكعب أصبح مكلفا على نحو متزايد. المنطقة  في العجز المائيإن سد فجوة 
ما بين تحسين  )1 دولالخيارات (الج وتتراوح هذهمن المياه التي يتم توفيرها أو استغاللها من خالل تسعة خيارات للتكيف. 



ر لكل متر دوال 2.00خفض الطلب المحلي ( إلىدوالر لكل متر مكعب من المياه)  0.02وتطوير الممارسات الزراعية (
 104سيكلف ما ال يقل عن  2045كم مكعب في عام  200أن سد فجوة العجز بمقدار  إلىمكعب من المياه). وتشير الدراسة 

في ظل وجود تباين شديد بين ذلك دوالر لكل متر مكعب)، ولكن يتحقق  0.52مليار دوالر سنويا للمنطقة بأكملها (أي بمقدار 
 دوالر في اإلمارات العربية المتحدة). 0.98دوالر في الجزائر و  0.02الدول (على سبيل المثال، 

 تكلفة إجراءات تكّيف المياه  1الجدول
 التكلفة (بالدوالر األمريكي لكل متر مربع من الماء) إجراءات التكّيف

 0.02 الممارسات الزراعية تحسين
 0.03 زيادة سعة خزانات المياه (على نطاق محدود)

 0.03 والصناعية استخدام المياه المنزليةإعادة 
 0.04 مياه الري إعادة استخدام

 0.05 زيادة سعة خزانات المياه (على نطاق واسع)
 0.10 المساحات المروية تقليل

 1.30 باستخدام مصادر الطاقة المتجددة التحلية
 1.85 الطاقة التقليدية باستخدام مصادر  تحلية

 والصناعي المنزليخفض الطلب 

 

2.00 
  2010المصدر: البنك الدولي 

 

في جميع أنحاء المنطقة. وتسعى اإلدارة المتكاملة للموارد المائية إلى  إلدارة المياه الهيكيل الهش تغير المناخ بتعطيليهدد 
مما يوفر هيكًال  سشاركةتلاهج والنمن االستدامة البيئية  ن إطارٕادارة الطلب ضمو  تنمية اإلمدادات المائية تحقيق التوازن بين

فعلى  .ذات مقاس واحد يتناسب مع الجميع تكيففي المستقبل، إال أنه ال توجد حلول  لعملية صنع القرارات المتعلقة بالمياه
تتكامل مع إمكانياتها المتوفرة لتحلية المياه، وستحتاج أيضا  سبيل المثال، ستحتاج دول الخليج إلى سعة تخزين كافية

موارد مياه  علىالتي تعتمد  الدول العربيةأما   ٕادارة الطلب على المياه.و عادة استخدام المياه العادمة برامج إلتطبيق  لىإ
الموارد  كي تتمكن من إدارة يةالحدود مع الدول دولية توصل إلى اتفاقاتكبيرة إلى ال مشتركة، فإنه ينبغي عليها إيالء أولوية

 المائية.

  تغّير المناختحديات في ظل لواألحوال المعيشية الريفية واألمن الغذائي الزراعة مجابهة 

التي كلها قضايا متداخلة ببعضها البعض في البلدان العربية و المناطق الريفية واألمن الغذائي  الزراعة وسبل المعيشة في إن
سلبا على األمن الغذائي واألسعار، وخاصة في تهم كافة شرائح المجتمع فيها. يمكن النخفاض اإلنتاجية الزراعية أن يؤثر 

 ،المناطق الحضرية التي ال يمكنها أن تزرع غذاءها. أما ارتفاع أسعار المواد الغذائية فيمكن له أن يفيد على المدى القصير
للغاية بتغير سيء بشكل بل المعيشة الريفية سُ مناطق الريفية، ولكن في حال تأثر إنتاج المحاصيل والمواشي و المنتجين في ال

ن سيهاجرون إلى المدن، مما يؤدي إلى النمو الحضري والفقر إضافة إلى مشاكل فقد ثبت أن هؤالء السكان المنتجو ، المناخ
 .وقضايا أخرى



في المائة من سكان المناطق  34ومع ذلك يعد  . في المائة من العمالة وفرص التوظيف اإلقليمية من الزراعة 40تأتي حوالي 
النساء والشباب. يأتي اإلنتاج الزراعي اإلقليمي بنسبة  بينفية من الفقراء، كما أن مستوى البطالة مرتفع خصوصًا أو السيما الري

الري هو الخيار الوحيد  في المائة . ويعد  10كبيرة من األراضي الواقعة ضمن مناخ البحر األبيض المتوسط التي تبلغ نسبتها 
في المائة من أراضي المنطقة، ولكنها  2بلدان، وال تغطي هذه األراضي المروية سوى ما نسبته لزراعة المحاصيل في بعض ال

 .في المائة من اإلنتاج 17توفر 

وقد شهدت لحاجات السوق، فضل الممارسات و ألعلى مدى العقود األخيرة، أصبحت الزراعة اإلقليمية موّجهة بشكل أكبر وفقًا 
الزراعي المعتمد على  نتاجالموجهة نحو تطوير إمدادات غذائية مكتفية ذاتيًا فباتت تفّضل اإل. أما السياسات عائدات أعلى

التجاري يتطلب في العديد من المناطق  نتاجالتجاري على االستثمار في المراعي والزراعة البعلية، لكن هذا اإل نتاجالرّي واإل
أن توفره. وتعد الخيارات المتعلقة بكيفية تخصيص المياه لالستخدام كميات مياه تفوق ما يمكن للموارد الحالية والمستقبلية 
ذات القيمة العالية، والمطلوبة للتصدير، أو تلك المحاصيل ها (إنتاجالزراعي وما هي أنواع المحاصيل الزراعية المطلوب 

 )5 شكل(الحاليا  في المنطقةالعامة المثارة  السياساتقضايا من المحاصيل األساسية) 

 - 1981) شهدت العقود الالحقة (1980 – 1961بعد مرور عقدين من النمو الضئيل أو المعدوم في اإلنتاج الزراعي (و 
، ولكن العامل الرئيسي كان آلخر تختلف من بلداألسباب فمعّقدة و  ) أما6الشكل % سنويا (2) معدل نمو قويًا بمقدار 2000

في جميع أنحاء المنطقة، وفي بعض  متقاسماً يج. إال أن هذا النمو لم يكن استخدام أنظمة ري مكثف، ال سيما في دول الخل
ال سيما في البلدان ة، خدمات الدعمالالبلدان توقف التحسن في اإلنتاجية بسبب تضاؤل الحصول على التكنولوجيات المتقدمة و 

للمياه  األكفأ ادة التركيز على االستخدام، لكن هناك حاجة إلى زيفي تحسين الغلةبحوث بشكل كبير . وقد أسهمت الاألقل نموا
 .للتضررواألنظمة المعرضة 

 

 المياه المستخدم في زراعة القمح وفقا لممارسات الري يةإنتاجواختالف  تباين 5الشكل 

  

 

  2002على معلومات منظمة االغذية والزراعة العالمية،  بناءً  المؤلفونالمصدر: 



لكن معدل الزيادة تناقص خالل العقد  1980منذ العام  ملحوظالحبوب (كغم/هكتار) بشكل  غلةازدادت  6 الشكل
 في المستقبل أكثر صعوبة.  نتاجالماضي. سيجعل التغير المناخي المحافظة على تزايد اإل 

 

 المصدر: المؤلفون اعتمادًا على بيانات قاعدة أكواستات
 

معدل الزيادة  من اإلنتاج الزراعي في البلدان العربية، إذ تشير التوقعات إلى أن تغير المناخ يخفضرجح أن ومن المُ 
يتوقع و . 2050حوالي عام  في االنخفاض بعد القادمة، وربما يبدأ على مدى العقود القليلة سيتباطأ اإلنتاج الزراعي في

  وسط أن تشهد انخفاضًا في هطول األمطار  ،اإلنتاج في المائة من 80 ، والتي تدعممنطقة البحر األبيض المتوسط لمعظم
وهذا من شأنه أن يزيد من استخدام المياه ويحد من إنتاجية بعض المحاصيل. أما مناطق  .حرارًة وأكثر تقّلباً  ظروف أعلى

وسيواجه المزارعون المزيد من المشاكل  .من البحر حةالالمالمياه تسرب تتعامل مع أن  دلتا النيل، فيتعين عليها مثل أخرى
الفواكه، أو من الممكن أن  ، إذ قد ال يتم استيفاء المتطلبات الالزمة لتبريد بعضالناجمة عن درجات الحرارة المرتفعة

  أن تتراجع وتتدهور.  آفات جديدة، كما يرّجح لخصوبة التربة تظهر 
 

ليس من والتي الممارسات الزراعية،  الخيارات لتحسين عددًا من لدى المزارعينوتقّلبًا، فإن  أكثر جفافا في ظل مواجهة  مناخ
في ظل   من كفاءة واستقرار اإلنتاج شأنها أن توفر لهم مزيدًا من التأقلم والمرونة تجاه تغير المناخ فحسب، بل إنها تزيد أيضا

أكثر مقاومة  إلى زراعة محاصيل أو الذرة، مثل محاصيل أخرى أسرع نضوجًا  إلى الظروف الراهنة. فالتحول من القمح
العالية مثل   المحاصيل ذات القيمة لتشمل الهدفين معا. إن تنويع إنتاج المحاصيل الشعير، يساعد على تحقيق مثل للجفاف

 .المتقلب خالمنا قدرة على التكيف مع أكثر المزارعين يمكنه أن يجعل  المناخ مرونة وتأقلمًا مع  الفواكه والخضروات األكثر
وفي  )(مثل الري بالتنقيط عةالمساحات المزرو  في توزيع أكثر دقة من خالل رفع كفاءة الري إلى التركيز على وهناك حاجة



حصاد  فإن قيمة (مثل استخدام المكمالت للمحاصيل البعلية). وفي ظل التوقعات بازدياد كثافة هطول األمطار، الوقت
 لى تعرية التربة ستزيد.السيطرة ع المحلي وزيادة المياه

 
وأشجار الفاكهة، وأصناف الماشية  من المحاصيل، 100إلى  80تعد المنطقة العربية الموطن األصلي لألصول الوراثية لنحو 

وتمتاز الكثير من هذه األصناف بأهميتها الحاسمة واألساسية في توفير سبل العيش وتحقيق  .األكثر استخدامًا في يومنا هذا
من األصول مستودعا وراثيًا يمكن أن يكون  األصنافنتاج الغذاء. وتمثل هذه العالمية إلألنظمة لفي المنطقة، وكذلك الرفاهية 

مفقودا خالل عمليات التدجين، كما أن لديها القدرة على زيادة كفاءة استخدام المياه ومقاومة األمراض إذا ما حظيت بالمزيد من 
ة عن تغير الدراسة. بل إن قيمتها كمصدر للصفات التكيفية القادرة على التكّيف تزداد كثيرًا في ظل الضغوطات الناجم

   .المناخ
 

سيحتاج المزارعون إلى دعم فني ومؤسسي أفضل لمواجهة هذه التحديات، ومن المهم أن تتوفر ضمن هذه األنظمة الداعمة 
تدابير وٕاجراءات إلدارة المخاطر من خالل التحذيرات المتعلقة باألحوال الجوية، والوصول الميسر إلى االئتمان والتأمين، وتوفر 

ان االجتماعي، إذ إن مثل هذه اإلجراءات تشّجع المزارعين على االنتقال إلى أنظمة زراعة جديدة تتناسب مع شبكات األم
 الظروف المناخية واالقتصادية المستقبلية. 

 
. اممستدو  سي لالنتقال بنجاح إلى إنتاج مرنتجاه التقنيات الزراعية الجديدة أمر أسا والتوجهاتتغير المناخ بتأثيرات إن الوعي 

في المائة من المزارعين يدركون التهديدات القائمة من تغير المناخ، وأن ما  77حيث توصل استطالع أجري في اليمن إلى أن 
البعض إلى األمر على أنه "ابتالء آخر"، بينما يراه آخرون . وينظر يزيد عن النصف قالوا بأنهم مستعدون لتغيير الممارسات

 فرصًة للتحديث.
 

ستوى المؤسسي، فإن التحدي يكمن في إدارة الصورة األكبر، وتوفير إطار العمل للتغييرات التي تتم بمبادرة من أما على الم
المزارعين. أما التحدي المباشر فهو هجرة سكان الريف، وخصوصا الرجال والشباب إلى المدن بحثا عن فرص العمل والدخل 

اشرة أن تستمر في االنخفاض، لذا فإن إدارة وتنظيم التحول إلى ملكية أقل اإلضافي، والتعليم. ويرّجح للعمالة الريفية المب
 لألراضي لكنها أكبر حجما وكذلك اآلثار االجتماعية للهجرة تثير قلقًا فوريًا. 

 
قضية سياسة مستمرة. إن وضع  -سهولة وصول كل أسرة إلى الغذاء الكافي والميسور والمقبول -األمن الغذائي سيظل 

والمجموعات القائمة  البلدانالمنطقة ككل مقارنة مع مناطق نامية أخرى يعد جيدًا، ولكن ال يزال هناك عجز كبير في بعض 
اإلنتاج المحلي  وسيصبحك والتذبذب حول تحقيق األمن الغذائي. بالمزيد من الشكو  تغير المناخ. وسيسهم البلدانضمن 

مع تغير المناخ. وكذلك ستخضع كٌل من أسواق الصادرات والواردات للتحوالت في ظل تكّيف جميع الدول  تقلباً أكثر  تهطبيعب
حسبان في عمليات التخطيط المزيد من التقلبات في أسعار الغذاء العالمية بال مخاطرمع الظروف الجديدة. وال بد من أخذ 

 .الغذاءواردات ، وعائدات الصادرات الزراعية عالية القيمة، و الوطني وفي إقامة التوازن بين اإلنتاج المحلي



 السريع واالستقرار في المناطق المعرضة للخطر من حدة التحديات التي تواجه التحضر تغيرات المناخ تزيد

المناطق الحضرية هي نسبيًا أقل اعتمادًا على البيئة الطبيعية، إال أن سكان المناطق على الرغم من أن سبل كسب العيش في 
تغيرات المناخ، ولقد أدى اإلجهاد المناخي جنبًا إلى جنب مع الخدمات االجتماعية وخدمات  الحضرية لم يعودوا معزولين عن

غادر ماليين ونتيجة لذلك،  . )7شكل (ال العربية البنى التحتية األفضل في المدن إلى التحضر السريع في عديد من الدول
وتشير أحدث البيانات أن هناك تباينًا كبيرًا بين الدول من  المناطق الريفية لالستقرار في المراكز الحضرية.من السكان منازلهم 
في المائة من  98والريف؛ حيث أن بعض البلدان أصبحت حضرية بشكل كامل (ما نسبته  الحضربين حيث االنقسام 

في  50الكويتيين يعيشون في المناطق الحضرية) بينما مازالت البلدان األخرى ذات طابع ريفي إلى حد كبير (يقيم أكثر من 
طق الريفية). من الضروري أن يحدث التكيف مع اليمن على التوالي في المناو المائة من سكان مصر، وموريتانيا، والصومال، 

خيارات تكيف تختلف باختالف  نشروعلى الرغم من أنه سيتم   رات المناخ في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء.تغي
 على التكيف. إال أنه من المهم بالنسبة للمنطقتين أن تلعب جميع فئات المجتمع دورًا أساسيًا في بناء قدرتها الخاصة ،البيئات

 
 والعالم، المنطقة العربيةو ، في بلدان عربية مختارة النمو السكاني الحضري  7لشكلا

 
  .أ 2011المؤلفين بناًء على البنك الدولي  المصدر:

 



ستزيد و في المراكز الحضرية،  ةالعربي المنطقةفي المائة من سكان  56النمو المتزايد لسكان المناطق الحضرية: يعيش حاليًا 
حاد في اإلسكان بسبب هذا حايا من نقص . وتعاني العديد من المدن 2050في المائة بحلول عام  75إلى هذه األعداد لتصل 

 النمو السكاني الحضري.
 

كانت تقع األولى  بالقرب من الممرات المائية لتوّفر القوت ووسائل النقل. وفي حين أن المستوطنات تاريخيا تم تأسيس المدن
ًا عن طرق الخطر، فإن التوسع الحضري الحقًا أدى إلى نمو في المناطق الساحلية المنخفضة، والدلتا، واألودية. وعلى بعيد

تغيرات الرغم من أن  أنماط الطقس التاريخية وتوزيع السكان جعلت من مستوى المخاطر في هذه المناطق مقبوًال، بيد أن 
 .يضانات والظواهر الجويةمخاطر الفتجعل هذه المناطق عرضة ل المناخ

 
وتعد الفيضانات السريعة في ازدياد مستمر في مختلف المدن عبر المنطقة كنتيجة لألسطح الخرسانية التي ال تمتص الماء، 
باإلضافة إلى أنظمة الصرف الصحي غير الكافية والمسدودة، وتزايد حركة البناء في المناطق المنخفضة واألودية. وقد 

ص الذين قتلوا أو تأثروا نتيجة لذلك خالل السنوات العشر الماضية، باإلضافة األشخاالسريعة وكذا تضاعف عدد الفيضانات 
ومن المرجح أن تؤدي   ).5الشكل مليون شخص بشكل مباشر في جميع أنحاء المنطقة خالل هذا العقد ( 0.5تأثر أكثر من 
الغزيرة. ومازالت إدارة مياه  حوادث هطول األمطارالمزيد من إلى زيادة هذا الخطر بدرجة أعلى بسبب  تغيرات المناخ

محدودة للتعامل مع المياه الزائدة، المان اآلهوامش ذات العواصف تقوم وفي كثير من الحاالت على السجالت المناخية السابقة 
ولذلك فإن المدن التي تملك أنظمة تصريف مشتركة للمياه العادمة ومياه العواصف تؤدي الفيضانات فيها إلى كوارث مرتبطة 

 الصحة العامة وذلك بسبب مياه الفيضان الفائضة شديدة التلوث.ب
 

في  40وأسباب ذلك تشمل األنابيب القديمة، تسرب المياه بنسبة  . المياه للمناطق الحضرية أكثر صعوبة إمدادات أصبح توفير
 منتوطنات العشوائية.  ويضاف المائة أو أكثر في بعض المدن الكبيرة، إضافة إلى عدم وجود البنى التحتية للمياه في المس

تلك الصعوبات رداءة قراءة العدادات وتسعير المياه غير المناسب. في حين يلجأ العديد من سكان المناطق الحضرية إلى 
المياه للجميع  إمداداتاآلبار؛ األمر الذي يستنفد احتياطات المياه الجوفية ويهدد حفر أو ياه من القطاع الخاص بائعي الم

 ترات الجفاف.خالل ف
 
أن للجفاف دورًا في زيادة الهجرة من الريف إلى الحضر في المنطقة؛ حيث تشير التقديرات إلى أن الجفاف لسنوات  ثبتلقد و 

العشوائية حول المدن الكبرى.  ومن ناحية أخرى  المستوطناتعدة في سوريا أدى إلى هجرة ما يقارب من مليون شخص إلى 
 التي تفتقر للمهارات  يؤدي إلى وضع مزيد من الضغوط على الخدمات الحضرية.فإن تدفق األسر الفقيرة 

 
ددة؛ حيث تشير توقعات لقد اعتاد سكان المنطقة على التأقلم مع الحرارة الشديدة، ولكن المناطق الحضرية ستواجه تحديات مح

، مع 2050درجات مئوية بحلول عام  3دار درجات الحرارة في جميع أنحاء المنطقة سيزيد بمقمناخ إلى أن متوسط تغيرات 
إن المنطقة   .درجات مئوية إضافية بسبب تأثير ظاهرة جزيرة الحرارة الحضرية 3 مقدار ارتفاع درجات الحرارة ليًال في المدن

لعالي والتربة العربية حاليًا هي أكثر تضررًا من ارتفاع درجات الحرارة مقارنة ببقية العالم ويرجع ذلك إلى اإلشعاع الشمسي ا



الحضرية السابق ذكره  الحرارة جزيرةظاهرة التي تميل إلى امتصاص وتخزين الحرارة.  وسيؤدي هذا جنبًا إلى جنب مع تأثير 
باإلضافة لتردي نوعية الهواء في المدن إلى درجات حرارة أكثر شدة؛ مما سيشكل مشكلة لمعظم سكان المدن العربية التي ال 

 تزال تعتمد على التبريد السلبي لخفض درجات الحرارة في المباني.
 

المناخ؛ األول هو قدرة على مجابهة تأثيرات ر ان هناك نوعين من خطوط العمل للمساعدة في جعل المدن العربية أكث
تكيف مع الظروف الراهنة وتعاني تاالستمرار في تحسين التخطيط الحضري وتقديم الخدمات، إذ أن الكثير من الدول العربية لم 

خلق قسيم المناطق، و بناء القدرات، والحد من الفساد، وٕانفاذ اللوائح القائمة وت لخطوات األساسيةتشمل او من "عجز في التكيف". 
قوانين البناء الموحد منذ عام  ومن الجدير بالذكر وجود تقدم في استحداث .جعلها أكثر شموالً و المركزية في عملية اتخاذ قرار 

، بما في ذلك إنشاء قوانين وطنية للمباني الخضراء مثل تصنيفات اللؤلؤة في اإلمارات العربية المتحدة  "استدامة"، والتي 1990
 .كز على المجتمعات المستدامة بيئياً تر 
 

. وتشمل التدابير عمليات تقييم قابلية التأثر لتحديد البنية لمخاطر المناخأما خط العمل الثاني فيستجيب على وجه التحديد 
وتحديد خيارات التكيف، وتحديد منحنيات تكاليف التكيف التي من شأنها أن تسمح  ،المناخ ألخطارالتحتية الحيوية وتعرضها 

إضافة إلى ما سبق فإن نظم النقل في حاجة إلى  .بين الفوائد والتكاليف لتدابير محددة للتكيف اتساقابإجراء مقارنات أكثر 
هم في الفيضانات، وثانيًا للتأكد من أنها تقوم بالدور إعادة النظر؛ أوًال للتأكد من أنها ال تحجب قنوات المياه الطبيعية وتسا

في النهاية، فإن نجاح التكيف مع تغير المناخ في المراكز  .المطلوب كطرق لإلخالء اآلمن أو كمالجئ خالل الفيضانات
 والمجتمع المدني. السياسات عبر القطاعات المختلفة وبطريقة تعاونية بين القطاعين العام والخاص، إنفاذالحضرية يعتمد على 

 
 لتغيرات المناختوفر السياحة فرصًا للتنوع االقتصادي على الرغم من اآلثار المباشرة  
 

في المائة من الناتج المحلي  3مليون دوالر أمريكي سنويًا (حوالي  50والي في المنطقة العربية حاليا بحتساهم السياحة 
وهو أيضا قطاع هام لفرص  .المئة سنويًا على مدى الـعشرين سنة المقبلةفي  3.3اإلجمالي) ومن المتوقع أن تنمو بنحو 

 .في المائة أو أكثر من إجمالي العمالة 15توفير في العمل؛ وذلك ألن ما ال يقل عن سبع دول عربية تعتمد على القطاع 
 

 .ات الطبيعية إلى األماكن الشاطئيةتتراوح مناطق الجذب السياحي في المنطقة العربية من مواقع التراث الثقافي إلى المحمي
بالمائة من عائدات السياحة التي تتدفق إلى المنطقة.  90ثماني بلدان تتلقى أكثر من في تتركز فوائد هذا القطاع بشكل كبير و 

ناتج في المائة من ال 19 منهذا وتختلف مساهمة السياحة في الناتج الوطني المحلي اإلجمالي  باختالف البلدان العربية، 
 .)2 خريطةفي المائة فقط من الناتج المحلي اإلجمالي في الجزائر، والكويت، وقطر( 0.2المحلي اإلجمالي في لبنان إلى 

 
منطقة التي تعتبر بالفعل منطقة حارة.  كما اليشكل ارتفاع درجات الحرارة في ظل تغيرات المناخ تهديدًا واضحًا للسياحة في 

أوروبا سوف تصبح أكثر داخل الساحل الشمالي للبحر المتوسط أو  إلىتشير  تحليالت أنماط السياحة إلى أن الواجهات 
 .من المنطقة العربيةعلى المدى الطويل جاذبية 



 
قد و  .يهم احتمالية أقل في أن تردعهم درجات الحرارة العاليةلدف، المغتربين، مثل السياح الدينيين أو الزوار اآلخرونالسياح  أما

. ومثال ذلك أكثر برودةالعائدات من المواطنين العرب أنفسهم؛ إذ أنهم قد يسعون للذهاب إلى وجهات الكبيرة في خسارة التأتي 
 45يوم إلى  100د ينخفض من أن سياحة التزلج في لبنان هي عرضة للخطر نظرًا للتوقعات التي كشفت بأن الموسم الثلجي ق

يوم على مدى العقود القليلة القادمة. وتشكل تعرية الشواطئ تهديدًا كذلك؛ حيث بينت عدد من الدراسات بأن سياح الشواطئ ال 
تروق لهم الشواطئ المتآكلة أو تلك التي تحتوي بنًى ضخمة وقاسية للحماية. ومن ناحية أخرى فإن االضطرابات المدنية  كان 

ا تأثير واضح على السياحة، ومن الممكن أن تشكل رادعًا، خاصة إذا كانت ترتبط مع انخفاض في تقديم الخدمات (مثل له
  .أو انعدام األمن انقطاع التيار الكهربائي )

 
ن الشعاب المرجانية والحياة البرية والتي تجذب السياح هي أ إالعلى الطبيعة ذات أهمية خاصة للمنطقة؛ المبنية وتعد السياحة 

تغيرات تبدو أكثر قدرة على التكيف مع في المنطقة  إذ إن الكثير من الِشعاب المرجانيةماكن. كثير من األمعرضة للخطر في 
كما وتزيد من مدى تعرضها  الضرر بها ، ولكن حركة السياحة الكثيفة ال تزال تلحقخرى من العالمأنحاء أفي  من غيرها المناخ

 .للتلف بسبب التغير المناخي
 

مثل األمطار الغزيرة أو الضغوط  القصوىوهناك ما يدعو للقلق بشأن المعالم األثرية في المنطقة؛ إذ يمكن لألحداث المناخية 
وقد يكون  .والقطع األثرية، والرسوماتكل المباني، االمزمنة األخرى مثل زيادة الملوحة في المياه الجوفية أن تهدد سالمة هي

. وفي معظم سطح البحرمستوى  مع ارتفاعمياه البحر غمرها بالتهديد أعظم بالنسبة لبعض الوجهات كاإلسكندرية بسبب 
تغيرات المناخ تسليط الضوء على  من شأنو األحوال هناك بالفعل حاجة لحفظ وحماية هذه المواقع الثقافية على نحو أفضل. 

 .هذا الوضع خطورة
 

 2009عائدات السياحة المباشرة وحصتها من الناتج المحلي اإلجمالي،  2خريطة 

 

 IMF 2011 ، UNWTO 2011a :UNWTO 2011bالمصدر: المؤلفون بناًء على 



 
هنالك العديد من الطرق التي يمكن من خاللها أن يتجاوب قطاع السياحة العربية مع تغير المناخ، نظرًا ألنه في كثير من 

النظر في تسويق األماكن الحاالت يضيف قيمة إلى الحاجة إلى تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة والمياه، أو إلعادة 
فعلى سبيل المثال، تمثل السياحة الخضراء التي  بدون الزخم  االضافي لتغير المناخ.حتى هذه تمثل تعديالت مفيدة السياحية. و 

تستند إلى األنشطة والبنى التحتية للطاقة والمياه ذات الكفاءة فرصة هائلة في هذا الصدد. وبالمثل، فإن بعضًا من األشكال 
غير المناخ. عالوًة على بالقدرة على مجابهة تأثيرات توتتسم  حالياً الجديدة للسياحة، مثل الطب والسياحة العالجية، تشهد توسعًا 

. وينبغي متابعة هذه ذلك، فإنها تحقق فوائد إضافية للدولة المضيفة عن طريق تحسين الخدمات الطبية والخدمات ذات الصلة
 اومة للمناخ .ذات النمو المرتفع والمق سياحيةالفرص ال
 

 البيئية وخدماتها سوف تزداد في ظل تغير المناخأهمية التقييم السليم وٕادارة النظم 
 

، وال يتم التطرق إليها في االقتصادياتالعيش و يولوجي وخدمات النظام البيئي في سبل ال يتم إدراك أهمية التنوع البغالبا 
توسيع يئية، فضًال عن لتنمية واستراتيجيات القطاعات المحددة. وعليه، فإن التقييم األفضل لخدمات النظم البالوطني لتخطيط ال

من شأنه التعريف بفوائد التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية المرتبطة بسبل غير السوق  تنفيذ آليات السوق ونطاق أو 
رض"، مفيدة "األلخدمات  كما وأن المؤشرات مثل "البصمة البيئية "، التي تقيس حاجة مجتمع معين المنطقة العربية.العيش في 

 0.9 البصمة العالمية"، فإن المنطقة بأكملها قريبة من المتوسط العالمي الستخدام"لمبادرة ). واستنادًا 8كل الشالعملية (هذه في 
 العربية. البلدانلموارد للفرد الواحد، على الرغم من أن هنالك اختالفات كبيرة بين اهكتار أكثر من 

 
عدد الهكتارات التي يحتاجها كل شخص للحفاظ على نمط حياته. ومثل بقية دول العالم،  رقدّ البيئية تُ  البصمة 8 الشكل

 هكتار أكثر من الموارد، من تلك المستدامة على المدى البعيد. 1تستخدم حوالي العربية فإن المنطقة 



 

 2010المصدر: المؤلفون بناًء على مبادرة البصمة البيئية 
 

 أساسيات في عملية التغيير ووكيالتفي مجال التكيف  المصلحةأصحاب تعد النساء من 
 

المناخ التقدم الذي تم تحقيقه فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في الدول العربية، إذ يمتلك الرجال والنساء نقاط  يهدد تغير
تجاه اآلثار المترتبة على تغير المناخ، والتي تستند إلى حد كبير على دور كل منهما في المجتمع. وفي  قابلية تضرر متباينة

فقط . ومع ذلك، ال يجب أن ينظر إلى النساء قابلية للتضرر من الرجلأكثر تكون المرأة في نواحي عديدة معظم الحاالت، 
ي تغيير المواقف والسلوكيات الالزمة لتحقيق التكيف الناجح نظرًا كضحايا لتغير المناخ؛ ويمكن أن يكّن ممثالت أساسيات ف

ال يشكل إضافة نوعية في لدورهن المحوري في األنشطة األسرية والمنزلية والريفية.  وعليه، فإن التركيز على النوع االجتماعي 
التكيف الفعال يمكن أن يتحقق من خالل  جزءًا أساسيًا من أي استراتيجية للتنمية. ومن هنا، فإنيعد صياغة السياسات وٕانما 

 إزالة العديد من العوائق التي تعترض المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء من المساهمة الفعالة.
 

الفقر في المناطق الريفية،  يشكل هنالك تفاوت كبير بين أوضاع الرجال والنساء في دول المنطقة ككل. وفي بعض الدول، 
حيث أن معدل النساء اللواتي يعرفن  .في هذا الصددمشكلة عية الصارمة، والتعليم والمهارات المحدودة والتوقعات االجتما

في المائة من الرجال، إلى جانب امتالكهن صالحيات محدودة في عملية صنع القرار. وفي دول  15القراءة والكتابة أقل بنسبة 
تلعب النساء دورًا متزايدًا في عملية صنع و ، عن الرجال من الجامعات أخرى مثل دول الخليج، يتم تخريج عدد أكبر من النساء

في المائة فقط، أو ما  9العربية يبلغ  المنطقةالقرار. ومن الجدير بالذكر أن مساهمة المرأة وٕادخالها في الحكومات الوطنية في 
 يعادل نصف المعدل العالمي. 



العمل والوقت لدى النساء، وسيستمر في التسبب في هجرة الرجال للبحث عن وسائل  ضغوطيعمل تغير المناخ على زيادة س
المنطقة زادت هجرة الرجال وترك إدارة األراضي لألسر الممتدة، مما أرجاء الريفية في إنتاج بديلة. وكلما قّل مردود الحيازات 

دورًا أساسيا في األنشطة الزراعية، وباألخص البدنية  يزيد من المسؤوليات الملقاة على عاتق النساء.  ولطالما لعبت النساء
منها، واألنشطة التي تستغرق وقتًا طويًال مثل الرعي، والحصاد، وجمع المياه.  وعليه، فإن جميع هذه المسؤوليات باإلضافة 

دورًا إداريًا أكبر في  يتولينإلى المسؤوليات األسرية والمنزلية األخرى ملقاة على عاتق النساء فقط. بالمقابل، على النساء أن 
مجال الزراعة، إال أنهن غالبًا ما يواجهن عقبات كبيرة، األمر الذي من شأنه المساهمة في تدني المستوى التعليمي لديهن؛ 

ية ويجدن صعوبة في السفر نتيجة المعايير الثقافية والحمل ورعاية األطفال؛ وغالبًا ما تفتقرن إلى السلطة الثقافية والقانون
محدودة، إلى جانب أن الوصول أو  اإلئتمانللمطالبة بحقوقهن. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون قدرتهن على الحصول على 

األرض (ونادرًا ما تكون إمرأة)، فضًال عن أن قدرتهن على الوصول  لمالكالسيطرة على موارد المياه عادًة ما يتم التنازل عنها 
 مة الدعم غالبًا ما تكون محدودة.إلى المنظمات الريفية وأنظ

 
به   يضطلعونكما أن الرجال والشباب المنجذبون  للعمل في المدن في كثير من األحيان مغلوبون على أمرهم. فالعمل الذي 

روف معيشة مزدحمة. وكلما مع أجور منخفضة وظ قليالً  اً وذو طبيعة  يومية ، ويوفر  أمن عالية، في الغالب ال يتطلب مهارات
ستياء داخل األسر نة، األمر الذي من شأنه إثارة االلتزامهم بالتحويالت المالية، كلما ساءت أحوالهم المعيشية في المدياازداد  

 وانهيار الحياة الزوجية.
 

في المائة في  40سبة إلى  ارتفعت هذه النو في المائة؛  28، ساهمت المرأة في القوة العاملة الزراعية بنسبة 1980في عام 
وجد أية نساء عامالت في القطاع الزراعي في دول الخليج بينما تصل مع تباين كبير بين الدول: حيث ال ت، ولكن 2010عام 

).  كما وأن أعداد الرجال 9 الشكلفي المائة ( 60نسبة النساء العامالت في الزراعة في األردن وليبيا وسوريا إلى ما يزيد عن 
انخفضت نسبة الرجال العاملين حيث والنساء العاملين في الزراعة على حد سواء في انخفاض متزايد ولكن بمعدالت مختلفة: 

 وبالتالي خالل نفس الفترة،العامالت في القطاع النساء  بنسبة، مقارنة 2010الى عام  1980سرع من عام أبمعدل في القطاع 
 ور النسبي للمرأة في الزراعة.زيادة الد

 
من الخطوات لزيادة المساواة بين الجنسين تتضمن معالجة الممارسات الرسمية وغير الرسمية التي تخلق  ويمكن اتخاذ عدد

والمشاركة على كافة األصعدة.  واالستقالليةأوجه تفاوت في الصحة والتعليم والمشاركة االقتصادية والوكالة والحقوق المدنية 
كالظروف المعيشية والصحة "العملية" على حد سواء للرجال والنساء، المتخذة االحتياجات الفورية وجراءات وينبغي أن تعالج اإل

الذكور من خالل والتي تحد من امتيازات  للنساء حتياجات "االستراتيجية"االفضًال عن والتغذية والماء والصرف الصحي. 
عالوًة على ذلك، فإن معالجة االحتياجات االستراتيجية للنساء من خالل تمكينهن وبناء . معالجة عدم المساواة بين الجنسين

قدراتهن التكيفية سيساعد على معالجة القوى المحركة األساسية للضعف القائم على النوع االجتماعي على المدى البعيد.  
كة أساسية معينة للضعف القائم على النوع االجتماعي، باإلضافة إلى ذلك، فإن تغير المناخ يزيد من الحاجة لمعالجة قوى محر 

مثل الحواجز التي تعترض حيازة المرأة لألراضي، وانخفاض مستوى الوعي بتغير المناخ، وقلة المهارات للتنويع في سبل 
 المعيشة.



 
في المائة وهي في ازدياد لكن مع تباين واسع في  40) هي 2010مساهمة المرأة في القوى العاملة الزراعية ( 9 الشكل

 جميع أنحاء المنطقة العربية

 

 .2011المصدر: المؤلف، استنادا إلى منظمة األغذية والزراعة عام 
 

مجلس الوزراء العرب و يعمل "التحالف العالمي للنوع االجتماعي والمناخ" وفي شراكة مع االتحاد الدولي لصون الطبيعة، 

على إدماج  يشجعو المناخ المسؤولون عن شؤون البيئة، على رفع مستوى الوعي حول أدوات إدماج النوع االجتماعي في عمل 

. وكان ومؤتمرات األطراف بشأن تغير المناخن في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية منظور النوع االجتماعي في مفاوضات البلدا

للتغيير ويسعى إلدماج النوع االجتماعي  كوكيالتالنساء يعترف ب) والذي 2016- 2011األردن رائدا في وضع إطار للعمل (

جاال رئيسيا يجب ردني تغير المناخ باعتباره مفي سياسات وخطط التكيف مع تغير المناخ.  ولقد أدرج اتحاد المرأة الوطني األ

المؤسسات تشترك في عمل مع العمل عليه.  هذه خطوة تحظى بالترحيب في المنطقة، وذلك ألن المنظمات النسائية نادرا ما 

 العاملة في قضايا المناخ.

 بتغير المناخ وتقلباته تتأثر صحة اإلنسان

تغير المناخ على صحة اإلنسان وتكون غير مباشرة في كثير من األحيان. ومن المعروف أن ارتفاع درجات  تتباين تأثيرات

وفيات من خالل اإلجهاد الحراري، ولكن يمكن أيضا أن يؤدي بشكل غير مباشر إلى الالحرارة يؤدي مباشرة إلى زيادة معدالت 



تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن تغير المناخ قد زاد بالفعل معدل السكتات الدماغية والوفيات المرتبطة بالقلب.  وتشير 

على النطاق الجغرافي لناقالت  األكثر دفئافي المائة على الصعيد العالمي.  وتؤثر أيضا الظروف  0.2الوفيات السنوي بنسبة 

حمى الضنك والتي لم يستعد لها األمراض مثل البعوض.  وسوف يعرض هذا تجمعات بشرية جديدة ألمراض مثل المالريا و 

إلى ارتفاع معدالت األمراض التي تنقلها المياه وكذلك األمراض الناتجة عن  يضاأ الكثيرون.  وتؤدي الظروف األكثر دفئاً 

التغيرات في أنماط ض المرجح أن ُتعرّ  منالتلف السريع للمواد الغذائية، والتي يمكن أن تؤدي إلى أمراض الجهاز الهضمي. 

 القصوىالطقس المزيد من الناس إلى ظروف رداءة نوعية الهواء وزيادة الغبار في الغالف الجوي. كما أن األحداث المناخية 

أيضا تترك إرثًا من األمراض، وتضر بسبل العيش،  هامثل الفيضانات ال تقتل الناس وتجرحهم فحسب خالل الحدث، ولكن

  وتهدد البنية التحتية.

كثر خطورة والتي بدأت تتضح. التأثيرات األفة بشكل أكبر وال تشمل مجموعة من و معر الالمذكورة أعاله هي فقط  التأثيراتإن 

على سبيل المثال، يمكن الرتفاع درجات الحرارة والظروف الجوية غير العادية أن تؤدي إلى زيادة استخدام المبيدات الحشرية، 

وزيادة التعرض للسموم، وهذا بدوره يمكن أن يسبب مشاكل في نمو األجنة ووالدات أكثر تشوهًا. و يمكن للسموم أيضا أن 

هذا بخبرة كتساب المدى الطويل إلى أمراض عصبية. وبافي زيادة نمو الطحالب في المياه الدافئة والذي يؤدي على  تساهم

 المناخ المتغير، ستتمكن المجتمعات من فهم التأثير الكامل له على الصحة العامة.

أن يؤدي تغير المناخ وتقلبه في المنطقة كذلك. حيث من المتوقع  تغير المناخصحة األطفال فسوء التغذية من آثار  تعانيوقد 
العربية إلى إحداث اضطرابات خطيرة في الممارسات الزراعية الحالية. لهذا، يمكن الرتفاع أسعار المواد الغذائية أن يؤدي إلى 

إلى  دةمتزاي سوء تغذية على نطاق واسع، وزيادة التعرض لألمراض، ومشاكل صحية أخرى، ال سيما إذا حدثت هجراتانتشار 
ذلك ألنها ال تؤدي فقط إلى زيادة معدل وفيات  مقلقةأماكن استيطان غير صحية وغير رسمية. إن التأثيرات على األطفال 

 األطفال فحسب، ولكن أيضا لها عواقب بدنية وعقلية تنموية طويلة األجل.
 

يجب تنظيم زيادة استخدام مياه فؤثر سلبًا على صحة اإلنسان.  لتكيف بشكل سيئ يمكن أيضا أن تر اإن تنفيذ تدابيكما 
 فيه تزايدتدلتا النيل موقعًا  أصبحتالصرف الصحي بعناية لضمان عدم تحولها لتصبح مصدرًا للمرض. على سبيل المثال، 

ة على استخدام مياه عف السيطر يعتبر ض حيث، غير المعالجةاستخدام مياه الصرف الصحي  بسببالمواد العضوية والبكتيريا 
 في بعض المواقع. من العوامل المؤثرةالصرف الصحي المستخدمة في الري 

 
يمكن تحديد بعض المجموعات بين الشعوب العربية على أنها األكثر ضعفا وتأثرا بتغير المناخ. وتشمل هذه المجموعات 

الصحية الناجمة عن تغير المناخ. كما أن الضعف  التأثيراتالذين هم أقل قدرة على درء و  -المسنين واألطفال والنساء الحوامل
في مواجهة التغير المناخي مرتبط بشكل كبير بمواقع جغرافية معينة، سيكون الناس في المناطق المنخفضة (المناطق الساحلية 

المناطق الريفية في في سيكون الحال صحية، وكذلك  تأثيراتوالسهول الفيضية) أكثر عرضة للفيضانات وما ينتج عنها من 



كثير من األحيان والتي تحوي موارد أقل وتعتبر أكثر فقرا من حيث وجود مرافق الرعاية الصحية، إضافة إلى المجموعات التي 
 تهاجر إلى المستوطنات غير الرسمية، وما يترتب عليها من العواقب الصحية المترتبة على االزدحام والمرض.

وهم المزارعون وعمال  ،المجموعات المهنية التي تعمل في الهواء الطلق بعضبشكل خاص ر تضر ست وفي المنطقة العربية،
ظروف خالل النهار تفوق حدود القدرة  إيجادارتفاع درجات الحرارة والرطوبة على طول المناطق الساحلية في  يسهمالبناء. إذ 

 عمال البناء. إجهادقطر للحد من  الفيزيولوجية البشرية. وبالفعل، تم تغيير أوقات العمل في دول مثل

معدل وفيات األطفال، والتي تعد مؤشرا لمدى فعالية هذا نفاق على الصحة و نصيب الفرد من اإلالعالقة بين  10الشكل 
قيمة في تبادل المعرفة في جميع  -من المرجح  - يدل على أن هناكالنفقات المتماثلة  ن التفاوت الكبير فيإاإلنفاق. 

 المنطقة.أنحاء 

 

 2012مؤشرات التنمية العالمية،  -المصدر: المؤلف، استنادا إلى البنك الدولي 
 

سوف يفرض تغير المناخ، إلى جانب النمو السكاني السريع وتدهور البيئة، عبئا متزايدا على أنظمة الرعاية الصحية التي 
يختلف على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة، الصحي تقلصت قدرتها على االستجابة.  إن نصيب الفرد من اإلنفاق 

. كما أن تحسين تقديم الخدمات )10كل وينطبق ذلك على اإلحصاءات الصحية األساسية، مثل معدالت وفيات األطفال (الش
ات ملحة حاج هيالصحية العامة من خالل تحسين التمويل، وتحسين القدرات التقنية والتدريب، وتحسين الحاكمية والتعاون 

التهديدات الصحية يشير إلى أنه ينبغي أن يكون هناك في تحول الالصحية الناجمة عن تغير المناخ.  إن شكل  للتأثيراتنظرا 
الصحية.  ويجب على هذه المراقبة أن تتجاوز مجرد مراقبة األمراض  والتأثيراتتركيز أكبر على تحسين الرقابة على المخاطر 

الصحية الناجمة عن الظروف المناخية من أجل التنبؤ بالمخاطر  التأثيراتالمعدية، كما هو معمول به حاليا، وذلك لربط 



، وعلى المبنية على األدلة الصحية. ولكي تكون فّعالة، يجب أن يكون هناك تركيز على استخدام السياسات الصحية والبحوث
استعداد أكبر لحاالت الطوارئ لتوقع األحداث القصوى وكيفية التعامل معها. إن تعزيز التعاون اإلقليمي، وتبادل الخبرات 

ز التكيف في سيساهم أيضا في تعزي اخ في التخطيط الصحي ونظم إيصال الخدمات الصحيةوالبحوث، وٕاشراك خبراء تغير المن
في االزدياد من خالل العمل المشترك من قبل وزراء الصحة وعن طريق حاليا إن التعاون اإلقليمي آخذ المنطقة.  جميع أنحاء 

 .التواصل مع الهيئات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية

 اآلثار المترتبة على التخطيط الوطني
 

 العام لتحقيق التنمية المستدامة ينبغي أن يكون التكيف مع تغير المناخ جزءا ال يتجزأ من إدارة القطاع
 
التخطيط الوطني. ويمكن للحكومات، بمساعدة من القطاع الخاص  في دمجهضيف احتمالية تغير المناخ عنصرا آخر يجب ت

في بناء القدرة على التكيف مع في بلد ما ، وخطط العمل التنمية اسات واستراتيجياتسي تساهموالمجتمع المدني، ضمان أن 
يجب أخذ القرارات على مدى عقود عديدة.  و تستمر تغير المناخ.  إن التكيف هو عملية طويلة األجل، وديناميكية، وتكرارية 

كلما توافرت معلومات جديدة على الرغم من عدم اليقين بشأن كيفية تغير المجتمعات والمناخ. وسوف تكون هناك حاجة 
 تحديد األولويات ضمن إطار اإلدارة التكيفية.قوية لساليب الستخدام أ

دمج مخاطر المناخ على في الدول العربية  أصحاب المصلحةاإلطار الذي يساعد مثل هذا  )11كل هرم التكيف (الش يمثل
الضوء أيضا على أهمية القيادة،  وعلى تسليطوالفرص المتاحة في األنشطة اإلنمائية. ألنه يقوم على نهج اإلدارة التكيفية، 
 والتي بدونها من غير المرجح أن تحقق جهود التكيف االلتزام الضروري لنجاحها.

تؤكد قاعدة الهرم أن دورة قرار اإلدارة التكيفية يجب أن تبدأ بإجراء تقييم لمخاطر المناخ والفرص وتحديد الخيارات المتاحة في 
لتخطيط للتنمية. الخطوة التالية هي تحديد وترتيب أولويات خيارات التكيف ضمن إطار إطار المحددات والفرص األخرى في ا

األولويات الوطنية واإلقليمية، والمحلية، وٕاعطاء االعتبار لعواقب القرارات على المدى الطويل، حيث إن االستجابات القصيرة 
هو نهج فّعال لتحديد  إن "اتخاذ قرار قوي"لى التكيف.  األجل قد ال تكون فّعالة، أو يمكن أن تؤدي إلى نتائج غير قادرة ع

األولويات المتاحة، وهذا النهج يسعى إلى تحديد الخيارات التي تؤدي إلى نتائج مقبولة في ظل العديد من سيناريوهات 
تزايد خالل العقود المستقبل، سيما عند التعامل مع تغير المناخ، وهي المشكلة التي ستواجهها العملية التنموية باستمرار و 

المقبلة، والتي ستتطلب الكثير من تغيير الخيارات خالل عملية صنع القرار. إن الوقوع في األخطاء عند وضع السياسات هي 
 من المخاطر التي يجب التعامل معها عند التطرق الى تغير المناخ، ولكن اتخاذ قرار قوي قد يقلل من هذه المخاطر.  

فإن الخطوة  ستكون االستجابات التكيفية إلى حد ما في خالف مع األولويات المحلية الفورية، وبالتاليفي كثير من األحيان 
تطلب التعاون والتفاهم على المستويات الوطنية والقطاعية، واإلقليمية / المحلية. ويجب تنفيذ التكيف الناجح الثالثة من التنفيذ ت

جمع بين الموارد الوطنية والمعرفة المحلية حول أفضل السبل ى أعلى، ويفل ومن أسفل إلنهج من أعلى إلى أس من خالل
ة للتكيف. على الصعيد الوطني، يحتاج التكيف إلى دمجه في السياسات والخطط والبرامج ونظم اإلدارة المالية الوطنية. والخطو 

المرجوة.  ويمكن التكيف ت نتائج وفوائد ن تكون نتائج استراتيجيات وأنشطة التكيف قد حققأاألخيرة هي رصد النتائج لضمان 



وتفيد في التعرف على نقاط القوة والضعف النسبية لمختلف المبادرات،  فيأن تساعد المؤشرات النوعية والكمية المخططين 
لية االحتياجات الحا ة أفضلتعديل األنشطة من أجل تلبيل، والفرص المتاحة والتأثيراتإعادة تقييم لمخاطر المناخ، تكرار 

 .والمستقبلية

 التكيف: إطار للعمل بشأن التكيف مع تغير المناخ هرم 11الشكل 

 

 

 المصدر: المؤلفون
 

 تكيف ناجحمحوري لتحقيق مر أالقيادة 
 

تغير المناخ بدون قيادة قوية والتزام سياسي. لقد أظهرت التجارب الدولية أن زمام المبادرة يجب أن  ال يحدث التكيف الفعال مع
يؤخذ على المستوى الوطني من قبل وزارة بارزة أو قيادي حكومي رفيع المستوى، مثل رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط أو 

الوزارات المعنية  القياديين مناج أيضا لدعم من فريق قوي يتألف من تخطيط.  وهذا القيادي سيحتالدولة للاالقتصاد، أو هيئة 
والمحافظات والسلطات والمؤسسات المحلية (البلديات) والقطاع الخاص، واألوساط األكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، 

 جميع القطاعات والمستويات القادة منتغيير الحكومات. ويحتاج  عندوبشكل مثالي من أحزاب المعارضة لضمان االستمرارية 
في  شرعيونإلى الوصول إلى المعلومات الجيدة، والتعليم، وفرص التدريب، ويجب معاملتهم على أنهم وكالء تحت الوطنية 

عمليات صنع القرار. وأخيرا، يجب على القادة على المستوى الوطني التفاعل مع غيرهم من القادة في الدول األخرى فيما يتعلق 
 شاطئة لتدفق المياه في نهر النيل، والفرات، ونهر الخابور)الم(على سبيل المثال، الدول  المشتركة ا الحكوميةبالقضاي

 
 تصنيف الستجابات سياسات التكّيف

 



ة العامة ييصف هرم التكّيف الخطوات الالزمة التخاذ القرار الفعال، والتي يجب أن تكون مدعمة بمجموعة من تدابير السياس
بعض أهم تدابير مناقشة أدناه يتم لضمان أن تكون البيانات والموارد (البشرية، والفنية، والمالية) الالزمة للتكّيف الفعالة متاحة. 

 السياسة العامة بالنسبة للمنطقة العربية.
 

 كون متاحة للجمهور وموثوقًا بهاتوتحليالت ذات الصلة بالتكيف تيسير تطوير معلومات 

وجود بيانات موثوق بها عن بدون إن الوصول إلى بيانات الطقس والمناخ ذات الجودة أمر ضروري لصنع السياسة العامة. 
توقعات طقس وتنبؤات مناخية موثوق درجات الحرارة وهطول األمطار، فإن من الصعب تقييم المناخ الحالي، وبالتالي عمل 

خرى من العالم، أما األجزاء األبالمقارنة مع معظم محدود جدا قة العربية محطات المناخ في غالبية المنطعدد .  إن بها
إن الصراعات المحلية في المنطقة كما متاحة للجمهور. غير البيانات الموجودة فهي في كثير من األحيان غير رقمية أو 

لمناطق، يجري حاليا جمع بيانات تعطل في كثير من األحيان جمع وتبادل البيانات على حد سواء. ومع ذلك، وفي كثير من ا
 سع.اعلى نطاق و المتاحة قواعد بيانات األرصاد الجوية بعد في إضافية عن طريق وكاالت مختلفة لكنها لم تدخل 

وقد تحتاج سلطة مدنية إلى تحمل مسؤولية تحويل البيانات إلى رقمية وتبادلها وٕاتاحة البيانات للمستخدمين. هذا أمر بالغ 
بيل المثال، وزارة مؤسسات التي قد يكون لها جدول أعمال بديل (على سالات األرصاد الجوية التي تخضع إلدارة األهمية لخدم
، ولكن من المهم في نهاية بعض البلدان، قد تحتاج إلى تقييد الحصول على معظم بيانات األرصاد الجوية الحاليةالدفاع).  و 

بدقة تمييز زمنية يومية أو شبه يومية، أن لبيانات القديمة (على سبيل المثال، قبل شهر واحد أو سنة واحدة) المطاف بالنسبة ل
 للجمهور وعلى شبكة اإلنترنت.تتاح 

، يمكن أن يتم تحسين جمع ورصد البيانات المناخية من خالل زيادة عدد محطات على المدى القصير والمدى المتوسط
لتعاون مع البلدان األخرى في المنطقة لتحسين التغطية مقارنة البيانات. وقد بدأت بعض هذه الجهود األرصاد الجوية، وا

تقييم المناخ األوروبي، والذي يجمع مجموعة بيانات و بالفعل. على سبيل المثال، العديد من الدول العربية هي جزء من 
 ئج.مالحظات يومية، ويقوم بمراقبة الجودة والتحليل، ونشر النتا

ب  لئعي ب هئإلجة شئخي ة ئإلفة ليئنˇ هئكغدئ؟ˇ هئكايئمئ ة ئك ب ايئمئ لهع لج ب ا لمئخي ة ئك لئ لعكه  ذاض ئك

ان مدى توافر البيانات التي يمكن استخدامها في التخطيط للتكيف، في أجزاء كثيرة من العالم العربي، ضعيف ويحتاج إلى 
نهار، ومستويات المياه الجوفية، ونوعية المياه والملوحة أمر بالغ تحسين وتنسيق. على سبيل المثال، المعلومات عن تدفقات األ

، فضال عن امدادات المواد الغذائية سالسلالغذاء وأهم المعلومات عن إنتاج كما أن . مستقبلياو  توفر المياه حاليااألهمية لتقييم 
 رصدالماشية في حاجة إلى أن ُتربط مع بيانات الطقس والمياه لتحسين لمحاصيل الهامة، واألعالف، و مستويات اإلنتاجية ل

 تغير المناخ. تأثيراتوفهم 

خرى األقتصادية االبيانات الأو توفير البيانات االجتماعية واالقتصادية، بما في ذلك األسرة، والتعداد، و كذلك تطوير وينبغي 
صيل هذه المعلومات لتعكس الموقع، والنوع االجتماعي، والسن والحالة بسوق العمل واإلنتاج. ومن المهم أن يتم تف المتعلقة

االجتماعية واالقتصادية حيث تؤثر هذه العوامل بشكل كبير على التعرض للمخاطر المناخية والقدرة على التكيف معها. وينبغي 



ومات المتعلقة بالتعرض للخطر أن تكون هذه المعلومات ذات مرجع جغرافي حيثما كان ذلك ممكنا حتى يمكن تفسير المعل
وربطها بالمعلومات عن السكان، واألنشطة، والبنى التحتية (على سبيل المثال، القرب من األنهار أو الساحل، والمنحدرات غير 

توسع السريع. وينبغي تصميم طرق جمع للمناطق الحضرية ذات ال المستقرة وسهول الفيضانات). هذا مهم بشكل خاص
 ر استخدامها بانتظام، بحيث يمكن تتبع االتجاهات بشكل وثيق مع مرور الوقت.اكر على نحو يسمح بت أيضاالبيانات 

ن ربط المناخ والبيانات األخرى ذات الصلة له فوائد فورية. على سبيل المثال، فإن معظم النظم الوطنية للرقابة الصحية تجمع إ
تم  كمادون ربطها مع المؤشرات البيئية. ولكن من خالل ربط هذه البيانات، باألمراض المعدية وغير المعدية، البيانات المتعلقة 

ذلك في عمان، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، والكويت، يمكن لصناع القرار الحصول على صورة أكثر شموال للمخاطر 
 الصحية المتغيرة.

زةهو ئكهعى ل  ذغظ 

ن جمع وتحليل البيانات خطوة مهمة، ولكن نشر النتائج ال يقل أهمية عنها وذلك  لزيادة الوعي وتشجيع الناس على البدء في إ
تغيير سلوكهم. على سبيل المثال، فان حمالت التوعية حول ندرة المياه الناجمة عن تغير المناخ قد تساهم في خفض استهالك 

 مع المجتمعات المحلية المستهدفة.  تفصيلها لتكون متالئمةنشر المعلومات في حاجة إلى أن المياه المنزلية. لذا فان برامج 

 توفير الموارد البشرية والتقنية وغيرها من الخدمات لدعم التكيف

يبية حول هناك حاجة إلى الموارد البشرية والفنية المتخصصة لتحليل وتحديد وتنفيذ االستجابات التكيفية. وينبغي تنفيذ برامج تدر 
تغير المناخ بشكل عام والتكيف مع تغير المناخ في الدول العربية اآلن. هذا مهم ليس فقط لزيادة الوعي ولكن أيضا لبناء 

لمواجهة تحديات تغير المناخ. ويمكن إدماج هذا التدريب في برامج بناء القدرات القائمة أو برامج  القادمة األجيالقدرات 
طاعات الرئيسية مثل الهندسة والزراعة والصحة، أو االقتصاد.  إن بناء الخبرات العربية في مجال علم الدراسات العليا في الق

األقمار الصناعية، معلومات المراقبة، و المناخ أمر بالغ األهمية إذا كان لهذه المنطقة أن تستفيد استفادة كاملة من ثروة 
 ليها واستخدامها بشكل فعال من قبل المؤسسات المحلية.ومعلومات النمذجة المتوفرة، والتي لم يتم الوصول إ

إحدى هذه  الذين هم في منتصف حياتهم المهنية المهنيونويشكل وينبغي أن ُتستهدف فئات محددة من األفراد للتعليم والتدريب. 
مرافق المياه لتحسين إدارة الطلب على المياه من خالل األدوات القائمة في  لى سبيل المثال، فإن تدريب موظفالفئات. ع

فق والمجتمع.  كما يمكن تدريب المرأة الريفية، التي تتعامل مع اآلثار يعود بالنفع على المر المياه) س وقياس السوق (مثل تسعير
، العامة بالقراءة والكتابةمعرفة المية األعمال التجارية، و المترتبة على هجرة الرجال، مهارات المشاركة المجتمعية والسياسية، وتن

، وفرق إدارة الطوارئ، والفقراء العاملون في ى المسؤولون الحكوميون المحليونوخدمات التعليم واإلرشاد. ومن المجموعات األخر 
لزيادة وهي التي تخضع سبل العيش المعرضة لمخاطر المناخ. ويمكن أيضا أن يستهدف التدريب مناطق جغرافية معينة 

ا حول تغير المناخ وخيارات التكيف على تدريبعمان مدينة مناخ. على سبيل المثال، وفربرنامج النمو األخضر لالمخاطر تغير 
 مستوى المناطق الحضرية في عمان، األردن.

 
 ئكاحت هئكةضهيذ 



 
لكن  الجديدة المالئمة.تغير المناخ وتطوير االستجابات التكنولوجية تأثيرات جوهرية لتعزيز فهم عملية ث والتطوير و تعتبر البح

الدراسات الصحية التي  تتشتملانادرا ما  على سبيل المثال،البحوث الحالية غالبا ما ُتغفل عوامل رئيسة مرتبطة بالمناخ. 
والصحة. من  المناخقة بين لعالإلجراء فحص مباشر لعلى أدلة تستند على بحوث  2010 و 1990ُأجريت في الفترة بين 

بهدف تعزيز البحوث الجارية، وٕانشاء مراكز للتميز  القائمة هنا، تبرز الحاجة للعمل مع المعاهد األكاديمية أو المعاهد البحثية
في اإلمارات العربية المتحدة  رمعهد مصد يجري كل منلى سبيل المثال، في المجاالت ذات العالقة بالتغير المناخي. ع

وجامعة الملك عبداهللا للعلوم والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية بحوثا في علوم األرصاد الجوية المحلية والتبؤات الجوية، 
 ة وتحلية المياه. واإلنتاج الزراعي، والمحصيل المقاومة للجفاف، والوسائل المحلية إلعادة استخدام المياه، وتغذية المياه الجوفي

 
ب:  لهئذخ ئكةقمي  ئك

 
تغير المناخ. على مجابهة تأثيرات بناء القدرة بمثابة آلية لُيعد التحول للتقنيات الجديدة أو استخدام التقنيات الحالية بفعالية أكبر 

في تسهيل عملية الترويج والحصول على التقنيات التي تساعد الناس على التكيف مع مخاطر كما تلعب الحكومات دورا هاما 
المناخ.  ويمكن تحقيق ذلك عن طريق المزج بين إصالح السياسات وٕاجراء التدخالت المالية التي من شأنها أن ُتحدث تغييرا 

مثال، إخفاقات  السوق الرئيسية .  ففي  قطاع المياه االستثمار الخاص في االتقنيات الجديدة ومعالجة لتشجيع في الحوافز 
التسرب الحاصل في شبكات المياه، وتحسين عمليات التخزين والقدرة على نقل المياه، وتقليل  تقليلتتضمن األولويات الرئيسية: 

الحد من كل ة  تعمل على الطلب على المياه باتباع أساليب كالري بالتنقيط.  هذا باإلضافة إلى  توفر تقنيات جديدة للتحلي
 تخزين الغذاء  ونقلهلانبعاثات الهواء وتصريف المياه الناجمة عن التحلية وتحتاج للدعم. كما يمكن توظيف  أنظمة جديدة 

بعض األحيان،  لكن في كثير من الغذائي، وتحسين عملية نقل السلع الزراعية لألسواق. إن نقل التقنيات متاح في ضمان األل
 .ث والتطوير المحليو هذه التقنيات من خالل البحى ن يمكن التوصل إلحيامن األ

 
 تباع إجراءات الحماية االجتماعية وغيرها من اإلجراءات: إ من خالل المناخات على مجابهة القدر بناء 

 
تعتبر أدوات اإلنسان إن اتخاذ اجراءات الحماية االجتماعية وغيرها من اإلجراءات التي تضمن تأمين االحتياجات األساسية 

 القدرة، وخاصة بالنسبة لألسر الفقيرة.  وغالبا ما تتحدد هذه تغيرات المناخأثناء تأقلمها مع  األسر قدرةتساهم في بناء  محورية
ممتلكات األسرة ودرجة التكامل مع اقتصاد السوق. إن أساس بعدٍد من العوامل مثل عمر الفرد، والجنس، والحالة الصحية، أو 

المياه، ومعالجة المياه العادمة، واإلسكان والبنية مثل إمدادات  ن االجتماعي والخدمات العامةااالستثمار في شبكات األمضعف 
يتم تنفيذها لضمان الوصول العادل  تدابيرلتغيرات المناخ. إضافة إلى أنه ال بد من وجود  التحتية يجعل الشعوب أكثر عرضة

والقدرة وبرامج التقاعد التأمين،  مخططاتهذه على  ةاالجتماعي الحماية. كذلك تشتمل إجراءات جيدالللرعاية الصحية والتعليم 
 . إذةاالجتماعي المساعدة، وغيرها من أشكال التوطينعلى الحصول على القروض، وبرامج الحواالت النقدية، وبرامج إعادة 

أمرا يترافق وجوده  مشتركة واالقتصادي مما يجعل تحقيق منافعمثل هذه االستثمارات واألدوات عملية الدمج االجتماعي  تسهل
 مع تحقيق أهداف التنمية. 



بصفة خاصة ضرورة  ةاالجتماعي الحمايةوفي المناطق الريفية التي تمتاز بهجرة عالية للذكور من هذه المناطق، يصبح ضمان 
هنا أن يأخذ شكل برامج  ةاالجتماعي للحمايةويمكن  في المناطق الريفية. الذين ُتركوا وراءهم لنساء، ولكبار السن واألطفالل

في البرازيل).  Familia Bolsaالتقاعد الممنوح للمناطق الريفية، أو برامج الحواالت المالية المشروطة (كما هو في برنامج 
الزراعية وغيرها من المنتجات الحصول على القروض أو أسواق  تسهيلتشمل لتعزيز اإلنتاجية أن  الموجهة للمساعدةويمكن 

عقولة وفي المنتجات الريفية. أما في المناطق الحضرية، يمكن أن تشتمل الخدمات االجتماعية على تقديم السكن بأسعار م
ء هم األكثر عرضة لتغير الطاقة، والمياه والنقل العام.  إن الفقراتوفير خدمات ثار المناخية، أو مواقع بعيدة عن خطر اآل
، وقد يتمثل هذا باالستجابة في حاالت الطوارئ بتقديم القصوىعند حدوث حاالت الطقس  للمساعدالمناخ، وهم األشد حاجًة 

 لغذاء والماء والمالبس. المناسب وتوفير االمأوى 
 

 لتكيف: لتطوير سياسة داعمة وٕاطار مؤسسي 
 

على المستويات الوطنية والقطاعية والمحلية ُيعد أمرا ضروريا جدا لعملية اتخاذ القرار إن تطوير سياسة داعمة وٕاطارا مؤسسيا 
الفاعل حول التكيف مع تغير المناخ، إذ إن توفر الظروف األساسية الالزمة إلحداث تنمية فعالة كتطبيق القوانين المختلفة، 

وتقديم الخدمات العامة بكفاءة عالية وبما يتماشى مع المواصفات  ، والمشاركة في اتخاذ القرارات،المساءلةو  ،وااللتزام بالشفافية
.  هذا باإلضافة إلى أن التكيف مع تغيرات لة والوصول إلجراءات التكيفالعالمية تعتبر جميعها أمورا بناءة لتحقيق التنمية الفعا

تويات، إذ إن هيكال من الحاكمية الواضحة المناخ يتطلب تطويَر سياساٍت وُنظما مناخية ذكية جديدة أو معدلة على جميع المس
 المناخ.  تغيروالمنسقة هو أمر ضرورُي آخر لتنفيذ إجراءات التأقلم مع 

 
ـ:  ب ككةقي ب هضمي  ةضهيذ ئزةذئةيجي
 
مثل جيبوتي واليمن بوضع برامجها الوطنية لإلجراءات الخاصة بالتكيف، والتي تحدد النشاطات  منخفضة الدخلقامت دوُل  

ذات األولوية التي يجب اتخاذها بهدف االستجابة لالحتياجات الطارئة والفورية. لقد عمل إطار كانكون للتكيف المناخي على 
دعت جميع الدول النامية إلى إعداد خطط وطنية للتكيف تكون خاصة بكل دولة باعتبارها وسيلة لتحديد و نشر هذا المفهوم، 

 هذه االحتياجات للتكيف على المديين المتوسط والطويل، وٕالى تطوير استراتيجيات للتعامل مع هذه االحتياجات. 
 
على كافة مستويات والرصد السياسات، والتخطيط لصياغة  نقطة رجعيةتعتبر إن استراتيجيات التكيف الوطنية تقدم التوجيه و  

، فإنها يمكن أن تكون كذلك وسيلًة لزيادة التوعية وبناء أواصر مفتوحة تشاوريةها من خالل عملية . وٕاذا ما تم تطوير المجتمع
تطوير مثل هذه في بعة بشكل تدريجي بحيث يستند على أفضل الممارسات المت معرفيكيان التعاون. وفي الوقت ذاته، يتنامى 

 االستراتيجيات. 
 

ب  ب ئكهضمي ل ائكحقه لك:  ئي خهذئ ذئيز ةكع م هئكةقئ ث ككةعئه  غى ئكةذهي
 



إن التنسيق بين الوزارات ضمن الحكومة الوطنية الواحدة يعتبر أمرا جوهريا جدا، إذ إن استجابات التكيف غالبا ما تتطلب تنفيذ 
، ويمكن تحقيق التنسيق بين الوزارات عن طريق تشكيل اللجان التي تتضمن متعددةنشاطات متداخلة بين وزارات وقطاعات 

المعاهد البحثية في هذه كاديمية و الجهات األالقطاع الخاص و من المناخ من كل وزارة. كما يمكن ضم مؤسسات تغير ممثلين ب
وفقا لمرسوم صادر عن  لتغير المناخوجيهية بتشكيل اللجنة الت 2007. فقد قامت مصر عام فنييناللجان باعتبارهم مستشارين 

رئاسة الوزراء، حيث تضمنت هذه اللجنة ممثلين عن كل وزارة، إضافًة لممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني 
 ومستشارين أكاديميين. 

 
يتم تنيفذها في نهاية  المناختغير كذلك فإن التنسيق بين المستويات الحكومية المختلفة ضرورٌي جدا، ألن سياسات التكيف مع  

توعية المزارعين المثال لسبيل  فعلىالسلطات في قطاعات مختلفة والمسؤولين المحليين والمواطنين أنفسهم.  قبلالمطاف من 
الحالية جمعيات المثال، فإنه يعتبر أمرا حكيما أن يتم استخدام  مناخالمحليين حول الخيارات المتاحة للتكيف مع تغير ال

ذلك أن يضمن تدفقا واضحا شأن .  إن من اإلرشاديةالخدمات البحثية/التي ترتبط مباشرة مع وزارات الزراعة، و لمزارعين ل
للمعرفة لجميع المناطق صعودا ونزوال في هرم السلطة، وباالعتماد على التقنيات المؤسسية.  ووفقا لما تم التأكيد عليه في هرم 

الحالية والمستقبلية وكذلك الفرص المتاحة على كافة المستويات  الترويج لالهتمام بمخاطر المناخالريادة في  التكيف أعاله، فإن
 ُيعد أمرا هاما. 

 
ن عدم التجانس بين الدول العربية .  إفي التكيف مع المناخ القدرة بناءإن التعاون اإلقليمي والدولي يحتل نفس األهمية في 

المناخ. كما ستتمتع الدول ت المتصلة مجاالالالمثمر في اإلقليمي ووجود تجارب وطنية متنوعة يقدم فرصا عديدة للتعاون 
 البيانات المتوفرة حولتبادل العربية بجاهزية عالية لمعالجة تغير المناخ إذا ما قامت بالتنسيق فيما بينها في قضايا مثل 

لخ. باإلضافة إلى تقوية العالقات إالمائية المشتركة  والمواردالمناخ، واالستجابة لألزمات، وٕادارة انتشار األمراض، والهجرة، 
متوفرًة في دوٍل أخرى. ها ألمن الغذائي. ففي الدول التي تواجه نقصا في المعرفة والمهارات والتكنولوجيا، تجدللتصدي لالتجارية 

العربية والمبادرات الجديدة والمعارف المتوفرة، وُيطور من  البلدانالمؤسسات العالمية أن يربط بين  معراط ٕان من شأن االنخو 
العربية أن تستفيد من مشاركتها الفاعلة في المنظمة العالمية لألرصاد الجوية  للبلدانعملية صناعة السياسات فيها. إذ يمكن 

 واسعة النطاق حول الخدمات المناخية.  التي تقوم حاليا بالترويج لمبادرة جديدة 
 

 وتوليد العوائد وٕادارتها: بناء القدرات إلجراء تحليل االحتياجات المالية والفرص المتاحة، 
 

، إذ تحتاج الدول العربية تغيرات المناختبرز الحاجة لوجود موارد مالية بمنأى عن تمويل التنمية لتحقيق التكيف الفعال مع 
 الموارد المرتبطة بالمناخ.  وٕادارة من تحليل االحتياجات التمويلية وٕانتاج هاكنبناء القدرات التي تمستثمار في لال
 

، خاصة اتاالستثمار  ةعند إجراء عمليات التخطيط واحتساب كلفبعين االعتبار المناخ الحالي والمستقبلي  تأثيراتويجب أخذ 
تتأتى من موارد محلية وعالمية، باإلضافة إلى بعض التدفقات س تغير المناخعلى المدى الطويل. إن الموارد المالية المرتبطة ب

يترتب على الوزارات هنا، أن علقة بالتكيف المناخي بشكل خاص.  وللوصول الى هذه الموارد، الدولية التي تعالج النفقات المت



تقوم بتطوير أنظمة خاصة بمتابعة االحتياجات والنفقات ضمن الموازنات المحلية المخصصة للنشاطات التي تقلل من التعرض 
 . لتغيرات المناخ

 
إن إجراء مراجعٍة للنفقات الوطنية العامة يمكن أن يشكل أداة تستخدمها الحكومات إللقاء الضوء على النفقات الحالية، وصوال 

المتعلقة بالمناخ.  إن من شأن توفر مثل  النشاطاتلفهم أفضل عن كيفية ارتباط هذه النفقات بالتقديرات الموضوعة لفحص 
على فهم المستوى الذي يجب توفيره من العوائد اإلضافية المطلوبة للتعويض عن النقص، هذه المعلومات مساعدة الحكومات 

مبتكرة آليات  وايجادوكذلك تحديد الفرص الجديدة لتحقيق العوائد.  حيث يمكن أن تتحقق هذه العوائد من إلغاء اإلعانات مثال، 
ئية. إن الدفعات المتحصلة من برامج الخدمات البيئية البيالنظم خدمات أو اإليرادات من مدفوعات مقابل فرض الضرائب، ل

البيئية النظم الزراعية، وٕادامة خدمات  الغالتتمثل فرصة حقيقية لتعزيز مستوى المعيشة في المناطق الريفية، وتحسين 
عات خدمات مدفو يمكن طويلة المدى مع القطاع الخاص. كما  ات، وتطوير شراكالحيويوتعزيزها، كتجمعات المياه والتنوع 

من مخاطر الكوارث، حيث تمثل الموارد المتحققة منها غطاًء ماليا يحمي المجتمعات المعرضة للصدمات أن تحد  ةالنظم البيئي
 عن التقلبات المناخية.  الناجمة

 
رات لمنع الكوارث. ستثمااالولدى تزويدها بالفرص والحوافز التمويلية، فإنه يمكن للمجتمعات الريفية وذوي الدخل المحدود تنفيذ 

يمكن أن يتحقق ذلك بإدامة الكثبان الرملية، والحفاظ على المناطق الرطبة، وتشجير المنحدرات باعتبارها إجراءات فاعلة من 
التي يمكن  الدخللهم مصادر  معيشتهم. كما تسمحسبل الخاصة و  همحماية ممتلكاتفي  ناحية الكلفة وتساهم بنفس الوقت

 تعزيز المشاريع التي يقومون بها. بالتالي باالستثمار في محاصيلهم وأراضيهم و االعتماد عليها 
 

تضاعف باستمرار. وتعتبر ذات أهمية خاصة بالنسبة للتكيف المناخي دولية آخذه في التمويل من موارد الحصول على ويمكن 
إلضافة إلى صندوق الدول األقل نموا الذي يديره لتغير المناخ، با طاريةمم المتحدة اإلصندوق التكيف التابع التفاقية األمثل 

لزيادة طارية لتغير المناخ، والصندوق الخاص لتغير المناخ، والبرنامج الريادي مم المتحدة اإلمرفق البيئة العالمي واتفاقية األ
د األطراف، وغيرها من التنمية متعد بنوكبإدارة  للمناخالذي يندرج تحت صندوق االستثمار  القدرة على التكيف مع المناخ،

 3.5أن الدول األعضاء فيها قد قدموا حوالي  ظمة التعاون االقتصادي والتنميةمصادر التمويل ثنائية األطراف.  وقد قدرت من
"تتعلق  باليين دوالر أمريكي أخرى ألنشطة 6إلى لدعم نشاطات التكيف مع المناخ، إضافة  2010بليون دوالر أمريكي عام 

بالتكيف مع المناخ" أيضا. وللتعرف على ملخص بالخيارات المتاحة في هذا المجال، يمكن زيارة الموقع اإللكتروني: 
www.climatefinanceoptions.org  

 
 خارطة الطريق للتقرير: 

 
، لتقديم متسق حول تبعات تغير المناخ على المنطقة العربية.  كما أنه بمثابة مصدر  يهدف هذا التقرير الكامل، وألول مرة

التأثيرات وضح للبدء تقييم لمخاطر المناخ والفرص المتاحة واإلجراءات المرتبطة بها.  إن المعلومات المبينة في الفصول ت
في القطاعات الرئيسية كالمياه، والزراعة، والسياحة، والنوع االجتماعي  للتكيف المحتملة لتغير المناخ، واالستجابات المحتملة

http://www.climatefinanceoptions.org/
http://www.climatefinanceoptions.org/


للتكيف   تقديم توجيهاتبتحريك النقاش خطوة أخرى لألمام التقرير يحاول و لبيئات الريفية والحضرية.  اوالصحة، وكذلك في 
هرم التكيف بشأن ولى منها بـاقتراح إطار تتمثل األالعربية. وهو يقدم ذلك متبعا طرقا ثالثة،  لواضعي السياسات في البلدان

نهج السياسات ذات العالقة بالمنطقة، لتيسير ل. أما الطريقة الثانية فهي تُقدم تصنيفا هذافي جدول األعمال ا كيفية المضي قدم
) أدناه( أنظر القرار. وبالنسبة للطريقة الثالثة، فهي عبارة عن مصفوفة سياسات ي سياسات الفاعلة من قبل صانعللاستجابة 

 تعرض التوصيات الرئيسية المتعلقة بالسياسات الالزمة والمستخلصة من كل فصٍل من فصول التقرير. 
 

 العربية:   للبلدان مصفوفة سياسة التكيف مع تغير المناخ
 
 
 



 

وجعلها متاحة جمع المعلومات  
 المناخ  حول التكيف مع تغير

البشرية،  الموارد توفير
والتقنية والخدمات 

الالزمة لدعم عملية 
 التكيف

 كالحمايةأشكال الدعم  توفير
للفقراء والسكان  ةاالجتماعي

 األكثر تعرضا لتغير المناخ

وجود سياسة وٕاطار  ضمان
 داعم مؤسسي

بناء القدرات بهدف إيجاد 
التمويل وٕادارته، وتحليل 

االحتياجات والفرص 
 التمويلية

توفير البيانات المناخية  - المناخيات
بشكل يومي أو شبه يومي 

 ومؤقت. 

المعلومات المتعلقة جمع  -
بمدى توفر البيانات، 

والظروف المالئمة 
وٕاجراءات الستخدامها 

 إليها.  الوصول

انقاذ البيانات المناخية التي  -
يتم جمعها وأرشفتها يدويا 

 وأتمتتها.

 الرصدزيادة تغطية شبكة  -
 لضمان الحد األدنى من

كثافة محطات الرصد، بحيث 
تعكس التباين في المكان 
(كما أن ذلك مفيد بالنسبة 

بناء القدرة للتمكن من  -
استخدام المعلومات 
 المناخية اإلقليمية. 

تعزيز القدرات  -
الوطنية واإلقليمية 
لتحسين استخدام 

الرصد الدولية آليات 
 .والفضائيةاألرضية 

في لمهارات تعزيز ا -
استخدم وتطوير 

تأثيرات ليل اتح
 . ومخاطر المناخ

إنشاء مراكز دولية  -
/إقليمية للتميز مزودة 

طاقم ببرامج لتبادل 
العمل لتحقيق تبادل 

تمكين السلطة المدنية  -
إتاحة بمنحها مسؤولية 

لالستخدام لبيانات المناخية ا
بأقل تكلفة، (غالبا ما العام 

تندرج هذه المعلومات حاليا 
تحت سيطرة وزارة الدفاع 

 الخ). 

الربط بين البيانات المناخية  -
والبيانات االجتماعية 
االقتصادية (بما فيها 

البيانات الصحية)، بهدف 
الحصول على المعلومات 

، اتالقدر الالزمة لبناء 
ذلك  وخاصة عندما يتعلق
 واألكثربالمجتمعات الفقيرة 

عرضه لمخاطر تغير 

تعزيز التعاون اإلقليمي  -
نظام اإلنذار  في مجال

المبكر، بما في ذلك 
استخدام التنبؤات الجوية 

الحالية ونشرها (والتي 
تتوفر عن طريق المنظمة 
 العالمية لألرصاد الجوية). 

االشتراك في المبادرة  -
الجديدة للمنظمة العالمية 

ل لألرصاد الجوية حو 
الخدمات المناخية والتي 

تقوم بتطبيقها على نطاق 
واسع، (وهي مبادرة تعتمد 

بشكل رئيسي على 
المشاركة الفاعلة من 

الدول األعضاء، ومن 
شأنها المساعدة في 

إضافة عملية جمع  -
الجوية -المعلومات المائية

إلى موازنة الحكومة، بما 
في ذلك الكلف المتعلقة 

 بــ:

 إنقاذ البيانات -
زيادة عدد محطات  -

 الرصد الجوي
 إنشاء مراكز التميز  -
 . التعاون الدول واإلقليمي -
 والتدريب بناء القدرات -



للتنبؤات الجوية ونظام 
 اإلنذار المبكر).

تطوير القدرات التي  .  المناخ خبرات أفضل.
 تحتاجها الدول العربية

 بشدة.

إدارة مخاطر 
 الكوارث

لتقييم تسق م تطوير نهج -
المخاطر على المستويين 

 . و المحلي الوطني

على المستوى  إجراء تقييمات -
أكثر شموال وتعددا  الوطني

للمخاطر، بدال من التقييمات 
قطاعات أو  المقتصرة على

 على مناطق معينة.

تطوير سياسات تتميز  -
باعتماد أكبر على الدراسات 
العلمية، واألبحاث المتعلقة 

الكوارث،  مخاطربـادارة 
 والبيئة والنظم البيئية.

عامة  ومنهجيات تبني معايير -
 للبيانات. 

التدريب على  توفير -
الخيارات المتاحة 

تغيرات للتكيف مع 
، والمخاطر المناخ

الطبيعية، وطرق 
التغلب على 

المخاطر على 
المستويين المحلي 

 والوطني.

تيجيات تطوير استرا -
دارة إوطنية إلدماج 

الكوارث في  مخاطر
المناهج المدرسية 
ونشاطات التوعية 

 العامة.

االستعداد تطوير خطة  -
لتعامل لللطوارئ  لالستجابة

مع األزمات الطارئة، 
الفقيرة  المجتمعات ومساعدة

واألكثر عرضة للتأثر 
 اإلنتقالعلى  بتغير المناخ

عن المناطق ذات بعيدا 
الخطورة العالية، وتأمين 

حتياجات األساسية اال
كالملجأ المناسب، والغذاء 

 والملبس والدواء).  

االندماج الُمنظم لسياسات  -
الكوارث   مخاطرادارة 

وتشريعاتها في 
االستثمارات العامة على 

المستويين المحلي 
ضمان تأمين لوالوطني، و 

التمويل المناسب 
 لحاالت الطوارئوالمستمر 

 االستجابة . و 

القدرة على تقدير  -
المرتبطة  التكاليف

بالمخاطر المناخية، بما 
التكاليف في ذلك تحليل 

والمنافع مع أخذ العوامل 
 االعتبار.  المناخية بعين

 استقطابالقدرة على  -
الموارد المطلوبة من 

 أدوات التمويل العالمية.

تأمين جمع المعلومات  - المياه
الموثوقة عن جريان األنهار، 

ومستويات المياه الجوفية، 
خصوصا ونوعية المياه (

تشجيع االستثمار في  -
الموارد البشرية 
والتقنية بهدف 

الترويج إلدارة جانبي 

لمساعدة  منح األولوية -
لفقراء والسكان األكثر ا

عرضة للتأثر بتغير المناخ 
بالنسبة للقطاعات واألقاليم 

التأكد من أن المؤسسات  -
والسياسات على 

المستويات الوطنية، 
والقطاعية واإلقليمية تأخذ 

تحسين عملية تسعير  -
المياه باعتبارها وسيلة 

إلدارة الطلب على المياه 
نفس لدخل في ومصادر ا



 نسبة الملوحة) واثر حول
ذات الصلة المناخ  تأثيرات
 لتكيفاالمياه، وخيارات على 

 .المتاحة

تطوير القدرة على الرقابة  -
ووضع نماذج لالتجاهات 

 -الخاصة بالبيانات المناخية 
 المائية.

اء على بن اتتطوير القدر  -
النماذج اإلقليمية الخاصة 

 ثار المناخية.باآل

العرض والطلب في 
 قطاع المياه.

دعم برامج وحمالت  -
التوعية بتغير المناخ  

ة (وذلك درة المياون
لزيادة كفاءة استخدام 

المياه ولنشر 
المعلومات حول 

 )تغير المناخمخاطر 

دعم عمليات تقييم  -
تخزين المياه وتطوير 

 وقدرات نقلها.  

االستثمار في بحوث  -
وتطوير األساليب 
المحلية المناسبة  
إلعادة استخدام 

 المياه.

وير المعاهد تط -
المتخصصة بحماية 

 نوعية المياه

 ذات النقص الحاد بالمياه.

مساعدة الفقراء على إعادة  -
االستقرار بعيدا عن 
 لمخاطرالمناطق المعرضة 

الفياضانات (كاألودية) 
 الجفاف الحاد. ومخاطر

دعم ذوي المهارات المتدنية  -
وتوفير الخيارات لتحسين 

مستوى المعيشة في 
القطاعات األقل حساسية 

 تجاه نقص المياه.  

تأثيرات بعين االعتبار 
 تغير المناخ على موارد
 المياه والبنية التحتية. 

تشجيع التعاون بين  -
الوزارات المختلفة 
(كوزارات الزراعة 

والسياحة والتجارة) فيما 
يتعلق بجهود المحافظة 

 المياه.على 

دعم الجهود التي من  -
شأنها وضع قضايا ندرة 
المياه وتغير المناخ في 

أعلى اهتمامات المستويات 
الحكومية (مكتب رئيس 

 الوزراء)

االستمرار بالتعاون مع  -
الدول العربية حول إدارة 
 المياه وبحوثها وتنميتها.

فية تبني مبادئ الشفا -
لة باعتبارها أولوية والمساء

قصوى بالنسبة للمؤسسات 
المعنية بادارة المياه وتزويد 

الوقت، مع ضمان حق 
الوصول لموارد المياه 

 للفقراء. 

التشجيع على تضمين  -
ذات العالقة  التكاليف

بتغير المناخي والمياه 
واعتبارات المياه والمناخ 
 في اإلدارة المالية العامة.

تطوير برامج تأمين  -
موجهة للمناطق ذات 

العالية،  المخاطرة
والمجتمعات األكثر 

لتغير المناخ، تعرضا 
تشجيع االستثمار في لو 

أكثر موثوقية وتقييم  تقييم
يمكن الوصول إليه عن 

مخاطر تغير المناخ؛ 
(التي من شأنها ضمان 
وجود البنية التحتية التي 

تحمي من مخاطر 
 الفيضانات).



 خدماتها

المناطق 
 الريفية

رات في مستويات تقييم التغي -
الزراعية  الغالتاإلنتاج/

 باعتبارها مؤشرات مفيدة.

ذجة كيفية تأثر سالسل نم -
اإلمدادات الغذائية، وكيفية 

عملها، وكيف ستتأثر بتغير 
 المناخ.

الوضع المائي  رصد -
المياه الجوفية مستويات (
التربة  وأوضاعالملوحة)، و 

(العمق ومحتوى الكربون)، 
والنشاطات الزراعية في 

المناطق الزراعية "األكثر 
مؤشرات  ورة"، (استخدامخط

خاصة بالمناطق الحدودية، 
في األقاليم البعلية  والمناطق
 األربعة).

تطوير المعرفة  -
والمهارات المتعلقة 

بالممارسات الزراعية 
 القدرة علىذات 

تغير المناخ، مجابهة 
مثل: زراعة 

المحاصيل التي 
 تتحمل الملوحة

المقاومة و ، والحرارة
لآلفات الحشرية، 

األصناف كذا و 
من الثروة  المالئمة

 الزراعةالحيوانية و 
، وزيادة المحافظة

الري،  استخدامكفاءة 
موارد غير واستخدام 

 تقليدية للري.

تنمية الموارد البشرية  -
والتقنية التي من 

شأنها تعظيم 
االستفادة من سلسلة 

إحكام الرقابة على أسعار  -
/تقديم الدعم المادي الغذاء

خالل فترات ارتفاع 
األسعار وتلف المحاصيل، 

أثرا األكثر تالفئات لمساعدة 
 تغير المناخ.ب

 لمنتجات الزراعيةا نفاذدعم  -
ألسواق من إلى اوغيرها 

 أسواق المنتجات الريفية.

المدارس تطوير دعم  -
رعاية ومرافق التدريب، ل

لمهارات األكاديمية ا
، وتقديم األساسية والمهنية

الحوافز الضرورية لضمان 
 االلتزام.

حكومي إيجاد هيكل  -
تدابير نسق لتنفيذ م

على المستويات  التكيف
المركزية والمحلية 

المسؤولة عن الزراعة 
 والمياه واالقتصاد.

تطوير سياسة وطنية  -
رحج أن تكون يُ منسقة 
لدعم األمن الوزارات عبر 
وتنمية سبل  ئيالغذا

في المناطق العيش 
الريفية، وتوازن بين 

 حتماالتالالمخاطر وا
وتضع في اعتبارها قابلية 

تضرر أمن المياه 
 الطاقة.و 

استخدام جمعيات  -
المزارعين الحالية التي 

ترتبط مع وزارات الزراعة 
مباشرة، ومع الخدمات 

الزراعي، شاد واالر البحثية/

لتقدير  اتتطوير القدر  -
المالية المترتبة المخاطر 

على عدم تطبيق 
التكيف مع تغير اجراءات 

المناخ، وتفعيل إدارة 
المخاطر باستخدام 

 الموارد المالية المتاحة. 

على تقييم  اتر تعزيز القد -
الطلب تلبية  احتماالت

على الغذاء، والموازنة 
بين اإلمكانات 

االقتصادية والمخاطر 
 الجغرافية السياسية



خاصة و ، م الغذاءنظ
في مجاالت النقل 

والتسويق، ورفع 
القيمة المضافة 

ت التنمية، لعمليا
 .ونياتوٕانشاء التعا

إذ أن من شان ذلك أن 
يضمن تدفقا واضحا 

للمعرفة لجميع المناطق 
صعودا ونزوال في هرم 

 السلطة

المناطق 
 الحضرية

بين بيانات  الربطتحسين  -
األرصاد الجوية والمعلومات 

المتوفرة حول ظروف 
 المناطق الحضرية، بما فيها:

االجسام المائية ( االنهار   -
والمناطق الساحلية)، الكثافة 
السكانية، والنمو السكاني، 

والتوسع المكاني (من حيث 
 االتجاه والكمية).

المناطق الخطرة (المنحدرات   -
غير المستقرة، والمناطق 

المنخفضة، والمناطق ذات 
 الكثافة العالية).

توفير معلومات مكانية حول   -
مستويات الدخول، 

والنشاطات االقتصادية، 

تطوير التدريب  -
المقدم حول تغير 
المناخ واحتماالت 

التكيف معه ضمن 
البيئات الحضرية: 
 مثل:  برنامج عمان

، للنمو األخضر
التدريب على إدارة 

لمناخية الكوارث ا
المائية (الفيضانات، 
إنجراف األراضي، 
الجفاف، موجات 

 الحر الخ).

بأسعار  إسكاناتإيجاد  -
مالئمة بعيد عن المناطق 

الخطرة (الفياضانات 
 ومناطق الجفاف).

الخدمات األساسية  توفير -
لهؤالء في اإلسكان باسعار 

   مالئمة. 

تنمية المناطق رفع مستوى  -
 الحضرية المبنية ذاتيا.

تطوير الخدمات المقدمة  -
في المناطق الحضرية 
ومنح السكان فرصة 

للعيش في المكان االختيار 
او الهجرة الى المناطق 

 .الحضرية

ات ضمان وجود سياس -

 إيجاد هيكل تنظيمي -
نفيذ لتحكومي واضح 

إجراءات التكيف مع تغير 
على المستويات  المناخ

 والمحلية.الوطنية 

على إجراء  اتتعزيز القدر  -
لتكلفة المترتبة على لتقييم 

دمج المخاطر المناخية 
في عمليات التخطيط 

واتخاذ القرارات، مقارنة 
بالتكلفة المترتبة على 

األضرار المحتملة عند 
حيال  اتعدم اتخاذ إجراء

 طر.تلك المخا

على  اتتعزيز القدر  -
استقطاب التمويل الالزم 

من فرص التمويل 
 العالمية المتاحة.



 والبيئة المنشأة.

 هيكل الحاكمية. -

 كودات البناء وتفعيلها -

 لحيازةواضحة وعادلة 
السكن  وتقنييناألراضي، 

العشوائي إذا ُوِجد في 
لتغير  عرضذات تأماكن 
 .المناخ

البيانات وٕاتاحة تعزيز جمع  - السياحة
المتعلقة بالمناخ والسياحة، 

 ، بما في ذلك: وتحليلها

في  مساهمة السياحة -
، وميزان والعمالة ،االقتصاد
 التجارة.

أنواع السياحة وأهميتها  -
المواسم السياحية و النسبية، 

عدد السياح و الرئيسية، 
 وتصنيفاتهم ودولهم.

وقابلية تقييم المخاطر  -
، ورصد النظم البيئية التضرر

المهمة في السياحة: الموارد 
والمناطق الساحلية  ،المائية

والنظم البيئية  ،والبحرية
والتنوع الحيوي، والشعاب 

 المرجانية، واألثرية.

تعزيز التحسينات  -
ة لزيادة قدرة التقني

القطاعات التي تعتمد 
 عليها السياحة

لمجابهة التغير 
، بما فيها المناخي

إدارة المياه، وحماية 
البيئة الطبيعية، 

استخدامات وتقسيم 
األراضي للتقليل من 

، للمخاطر التعرض
وٕادارة مخاطر 

الكوارث وخطط 
 اإلخالء.

زيادة الجهود المبذولة  -
لجعل المباني الجديدة 

والقائمة قادرة على 
  الصمود أمام تأثير

تنويع مصادر الدخل عن  -
طريق تنمية السياحة البديلة 
 (كالسياحة العالجية مثال).

الحماية تطوير آليات  -
قدرت  لتعزيزاالجتماعية 

في المجتمعات المحلية 
لدى  قطاع السياحة

تغير لمخاطر مواجهتهم 
المناخ، مثل منح الحواالت 
المالية المشروطة، وبرامج 

العمالة المؤقتة، وبرامج 
 التأمين المصغر.

تطوير استراتيجية للتكيف  -
خاصة بقطاع السياحة 

ودمجها ضمن السياسات 
واالستراتيجيات الوطنية 

 والقطاعية والمحلية.

تكييف وأقلمة النشاطات  -
، تغير المناخ السياحية مع

وتعديل المواسم السياحية 
 وفقا لذلك.  

تعزيز أفضل الممارسات  -
في تطوير وٕادارة المرافق 
السياحية (الطاقة والمياه 

 والنفايات، الخ.)
 الجهات الفاعلة من -

القطاع الخاص: تجديد 
المرافق السياحية، وخلق 
خدمات جديدة، وتحسين 

البحث عن مصادر مميزة  -
لتوليد الدخل ترتبط 

 على وبالقدرةبالسياحة، 
التكيف مع تغير المناخ، 
مثل الدفع مقابل خدمات 

 النظام البيئي.



توقعات الطقس السياحية  -
الموجهة (سهولة الوصول 
إلى المعلومات والمعرفه 

المتعلقة بالتعرض للحرارة 
 والحد من المخاطر). 

تدهور الموارد السياحية رصد  -
(النظم الحيوية، ومواقع 

 التراث)

 للطقس. اقوى
السيطرة على تآكل  -

 المناطق الساحلية، 
وحمايتها حيثما كان 

 . ذلك ضروريا 

إدارة الصحة العامة  -
وسهولة الحصول 
 على المعلومات.

امكانيات زيادة  -
الطاقة من خالل 

تنويع مصادر الطاقة 
والتحول إلى الطاقة 

المتجددة 
 ("الخضراء").

تعزيز القدرات من  -
خالل التعليم والتوعية 

يما في الحكومة، ال س
والمنظمات غير 

الحكومية، وقطاع 
االعمال، 

 والمجتمعات المحلية
تطوير بدائل  -

 للسياحة التقليدية

التسويق، وتطوير وجهات 
والمساهمة في جديدة، 

الجهود الوطنية لترشيد 
 استهالك الماء والطاقة.

الجهات الفاعلة  -
الحكومية: تنسيق الجهود 

القوانين واألنظمة ٕاصدار و 
المتعلقة بقضايا البناء 

و  دق،اوتجديدات الفن
 التخطيط الحضري

وتخطيط األراضي، 
 بشأنومتطلبات االستدامة 

السياحة البديلة، 
لمالية واستقطاب الموارد ا

 الدولية.



خدمات 
النظام 
 الحيوي

جمع البيانات بصورة منهجية  -
النظم الحيوية  حالةعن 

 لتغيرات في التنوع الحيوي.وا
تحسين البيانات بشأن  -

توزيع وحالة أسالف 
المحاصيل وأشجار الفاكهة، 
والثروة الحيوانية والتي هي 

 العربية. البلدانمستوطنة في 
تحسين تقييم الخدمات  -

لتي توفرها النظم والسلع ا
رات أو الحيوية والتغي

االتجاهات لالغراض المالية 
 الوطنية واتخاذ القرارات. 

انات عن تعزيز جمع البي -
الروابط بين النظم الحيوية 

العاملة واالحتياجات 
المعيشية للمجتمعات الفقيرة 

والمهمشة في مختلف البلدان 
 والنظم الحيوية.

معلومات عن الحاجة إلى  -
خدمات النظام الحيوي (على 

سبيل المثال، تدفق المياه) 
على المجتمعات والبيئة 

تعزيز القدرات  -
البشرية والمالية 

والتقنية للبحث وفهم 
ودمج دور وقيم 

التنوع الحيوي والنظم 
الحيوية في نظم 

 اإلنتاج.
تعزيز المهارات  -

والمعارف الجراء 
التقييم االقتصادي 

لخدمات النظم 
الحيوي إلدماجها في 
تطوير عملية صنع 

 القرار.
نقل المعرفة  -

والممارسات الجيدة 
من أجزاء أخرى من 

 البلدانالعالم، إلى 
العربية، والعكس 

صحيح، نظرا للحاجة 
 الملحة للتكييف.

التنوع  حمايةتحسين  -
الحيوي والنظم الحيوية 

والوصول اليها، وال سيما 
في أوقات الحرائق والجفاف 
 وذلك كجزء من حياة البدو.

امة تحسين اإلدارة المستد -
للنظم الحيوية للحد من 

 والتي تعتبرالتدهور، 
والفئات  ءاألصول للفقرا

 المهمشة.
تشجيع وتنويع سبل  -

المعيشة البديلة التي ال 
تعتمد على النظم الحيوية 

والتنوع الحيوي، على سبيل 
المثال، خيارات السياحة 

الثقافية، والعمالة في 
/ يةصناعات الخدمال
 ة.صغير ال يةمنزلال

 

كون إدارة تضمان ان  -
النظام الحيوي والتنوع 

الحيوي جزء من خطط 
التنمية الوطنية 

واالستراتيجيات القطاعية، 
إلدارة  وخاصة بالنسبة

لمياه وادارة تلوث المياه ا
في المناطق الداخلية 

 والساحلية. 

المساعدة في استيعاب  -
تكاليف التنوع الحيوي 

أو خسارة خدمات /و
او و/النظام الحيوي 

 تدهورها
إنشاء بنوك للجينات  -
"  حيث قائ"حد مناطقو 

يمكن زراعة أسالف 
المحاصيل والثروة 

الحيوانية وٕادارتها كخيارات 
 محتملة للتكيف.

 

تنمية الكربون وتمويل  -
المناخ كجزء من االدارة 

المستدامة والمتكاملة 
لألرض والمياه والتي 

تساعد في الحفاظ على 
التنوع الحيوي وخدمات 
النظام الحيوي كخيار 

 للتكيف.
 تمويلالتطوير  -

للتكيف مقابل  والمدفوعات
الخدمات البيئية والذي 

ينص بصراحة على 
ظ واالستعمال االحف

المستدام للتنوع الحيوي 
الوراثي على المستوى 

الجيني واألنواع والنظم 
 الحيوية.

 



للمساعدة في اتخاذ قرارات 
 .مقايضةالتخصيص وال

النوع 
 االجتماعي

التأكد من أن جمع البيانات  -
والمستقبلية تكون الحالية 

مصنفة حسب الجنس 
م هذه استخدا والعمر، و
عرض وتحليل  فيالبيانات 

 هذا التصنيف.
تحليل العوامل التي تعوق  -

وصول المرأة إلى المعلومات 
ستهداف وفقا وحمالت اال

 لذلك

 

التطرق إلى القيود  -
التي تحول دون 
وصول النساء 

 لمعلومات.لواألطفال 
تحليل أنماط النوع  -

االجتماعي في 
مصادر المعلومات 
الستهداف ذلك في 
حمالت التوعية، ال 
سيما عندما ترتفع 

 معدالت األمية.
زيادة وتنمية  -

مهارات وفرض بناء 
القدرات للنساء في 

 الريف والحضر 

تبسيط ونشر  -
معلومات عن قوانين 

 األراضي.
ستثمار االتشجيع  -

في مجاالت جديدة 
رة من االقتصاد ومبتك

الحماية االجتماعية  -
المستهدفة بما في ذلك 

التأمين  مخططات
والمعاشات في المناطق 
الريفية، والحصول على 

االئتمان وبرامج التحويالت 
النقدية لتأخذ في االعتبار 

النوع االجتماعي سريع 
، وخاصة دعم اإلناث التأثر

 اللواتي يترأسن اسرهن.

اإلصالح: قانون حقوق  -
الملكية والممارسات 
المتصلة باألراضي 

التي تسبب والعقارات 
 .الرجال التدريجي هجرة 

إنشاء آليات لتحسين  -
إنفاذ قوانين ملكية 

 األرض.
تقليل أهمية الحالة  -
جتماعية للحصول على اال

ملكية لوضع قانوني 
 الممتلكات /األراضي

تحسين البرامج القائمة  -
لحصول على األراضي، ل

وخصوصا عن طريق 
زيادة التركيز على قضايا 
المساواة بين الجنسين في 
 الحصول على األراضي.

دعم برامج المرأة  -
الجماعية لتأمين حقوق 

 الحصول على األراضي)

تخصيص ميزانية  -
تستجيب الحتياجات 

 لضمان النساو الرجال
ا يكفي من م تخصيص

الموارد المالية لتنفيذ 
ادماج النوع االجتماعي 

(انظر أعاله) والسياسات 
 المقترحة األخرى. 



في المناطق الريفية 
وال سيما تلك التي 
تؤكد على تحسين 

 الفرص للنساء

أو تعزيز نظم إنشاء و/ - الصحة -
المعلومات الصحية، والتي 

بين الصحة ونتائج  تربط
 تغير المناخ.

نظم مراقبة مرتبطة  تطوير -
بالمناخ وتقنيات التقييم من 

حدوث أجل الصحة: 
المخرجات الصحية ذات 
الصلة بالمناخ وحجمها، 

وربطها بالمؤشرات البيئية 
 والجوية.

تعزيز نظم المعلومات  -
اإلدارية الصحية المرتبطة 

بالبيئة للتمكن من اتخاذ 
القرارات لتخطيط وتصميم 

وتمويل وتنفيذ برنامج التكيف 
لمواجهة االعباء المرضية 

ذات الصلة بتغير المناخ بناء 
 دلة.على اال

الخبرة  وبناءتعزيز  -
ير المناخ تغفي 

والصحة العامة، 
وتقديم الدعم التقني 

 .لتعزيز التكيف
تطوير وتعزيز  -

إطار شامل للموارد 
البشرية في مجال 

الصحة وتغير المناخ 
 -على حد سواء -

 فنيا واداريا.
المؤسسات  تشجيع -

األكاديمية لالستثمار 
في بحوث تغير 
المناخ والصحة 

وتوفير المساعدة 
 التقنية إلى وزارات

 الصحة.
بناء و/ أو توسيع  -

وذي القابلية حماية الفقراء  -
من خالل  للتضرر

 الخدمات االجتماعية.
تعزيز تقديم خدمات  -

الرعاية الصحية عن طريق 
رفع مستوى الرعاية 

الصحية األولية وخدمات 
الطوارئ واإلسعاف لمواجهة 
األزمات الصحية الطارئة، 
وضمان الوصول العادل 
للخدمات (على حد سواء 

المادية والمالية)، وتحسين 
 نوعية الرعاية.

ن ضد حماية السكا -
اإلنفاق المرتبط بالكوارث 
والصدمات الصحية من 

خالل توفير الحماية 
االجتماعية للصحة، 

وخاصة بالنسبة للفقراء 

إنشاء إطار مؤسسي   -
قة علصنع القرارات المتل

غير تبالصحة والتي تأخذ 
 المناخ بعين االعتبار. 

تطوير/ تحديث مبادئ  -
توجيهية للممارسة 

السريرية العالجية 
 المرتبطة بتغير المناخ

وٕاجراءات التشغيل 
الموحدة، والتي تغطي 

مختلف مستويات الرعاية 
ة: االولية، الصحي

التانوية، والرعاية و 
الرعاية التخصصية، 
 المتخصصة.

إنشاء لجنة توجيهية  -
وطنية لتغير المناخ 

والصحة تتألف من ممثلي 
الوزارات المعنية والجهات 

تأمين الموارد المالية  -
لتمويل الفرص الممكنة 

للتخفيف من عبء 
 األمراض المتأثرة بالمناخ.

استعراض لنفقات  -
صحي العام من القطاع ال

اجل حساب اإليرادات 
والنفقات للقطاع الصحي 

لتساعد على اتخاذ قرارات 
صائبة في الميزانية 

وقطاعات محددة مع 
تخصيص ميزانية للتكيف 
 مع منظور تغير المناخ.

تحليل نظام الصحة  -
مع التركيز على ترتيبات 

وكمة والتنظيم لحا
والتمويل وتقديم الخدمات 

ذلك الصحية، بما في 
 التقييم الكلي والجزئي



جمع وتحليل المعلومات  -
عن الجماعات المعرضة 

لتغير المناخ. ويشمل ذلك 
تحديد مواطن الضعف 

الخاصة والتي تميز حاالت 
وصف و التعرض للخطر؛ 

مواقعها الجغرافي والوضع 
االجتماعي واالقتصادي، 

وتقييم إمكانية وصولهم إلى 
 خدمات الحماية االجتماعية.

برامج تدريب 
الدراسات العليا في 
مجال تغير المناخ 

 والعلوم الصحية.
إشراك منظمات  -

المجتمع المدني في 
رفع مستوى الوعي 
العام حول اآلثار 

الصحية لتغير المناخ 
وسبل التكيف على 
المستويات األسرية 

 والمجتمعية.

، ون وذي القابلية للتضرر
خالل تحسين استهداف 

ي اإلنفاق االجتماع
باستخدام وثائق وسائل 

 االختبار.

توسيع نطاق التأمين  -
الصحي والمساعدة 
شبكات االجتماعية وبرامج 

 .األمان

المعنية األخرى لبدء حوار 
حول السياسات المتعلقة 

 بتغير المناخ.
إنشاء منبر إقليمي  -

للتعامل مع القضايا العابرة 
ة بتغير للحدود المتعلق

المناخ في قطاع الصحة 
) احتواء 1يهدف الى: (

األوبئة وتفشي األمراض 
) تيسير 2معدية، (ال

التعاون التقني/والتشغيلي؛ 
) دعم بحوث الصحة 3(و

 العامة. 

 تدخالتلخدمات و 
الصحة المتعلقة بتغير 

وهذا من شأنه أن  المناخ.
الحوار حول إصالح  يفيد

 القطاع الصحي.
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