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المحتويات
المحتويات

 المقدمة

2,0 ملّخص عن النتائج المستخلصة من تقرير التقييم السادس الصادر عن الهيئة الدولية المعنية بتغريُّ المناخ 
المرّبع: ما هي ظاهرة »الطقس المتطّرف«؟ 

3,0 آثار تغريُّ المناخ وظواهر الطقس المتطّرف في المجتمعات 

نبذة عن التقرير

1,1 لمحة عامة عن المناخات اإلقليمية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

الملّخص التنفيذي

 1,1,1 منطقة الصحراء الكربى، جنوب المتوسط: المغرب، والجزائر، وتونس، ومصر

الرسائل المستخلصة

1,1,2 منطقة شرق المتوسط: لبنان 
1,1,3 شبه الجزيرة العربية، الخليـج: اإلمارات العربية المتحدة 

1,2 التوقعات المناخية وظروف الطقس المتطّرف في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
1,2,1 مستويات الحرارة الشديدة 

1,2,2 المتساقطات 
1,2,3 الجفاف 

1,2,3 صحة البشر والتعّرض للحرارة 
3,1,1 قدرة البشر على العيش في ظروف حاّرة ورطبة في المستقبل 

3,2 التمّدن 
3.3 األمن الزراعي والغذائي والمائي 

3.4 الزناع 
3.5 التنّوع البيولوجي 

3.5.1 البحرُّيات الشاطئية 
3.6 الطاقة 

3.6.1 تحلية مياه البحر 
3.6.2 تكييف الهواء 

4.0 المغرب 
4.1 األمن الغذائي 

4.1.1 التأثرُّيات على المحاصيل الزراعية - التوّقعات المستقبلية 
4.2 توافر المياه 

4.3 ظواهر الطقس المتطّرف 

5.0 الجزائر 
5.1 األمن الغذائي 

5.1.1 التأثرُّيات على الزراعة - التوّقعات المستقبلية 
5.2 توافر المياه – التوّقعات المستقبلية 

5.3 ظواهر الطقس المتطّرف 

المرّبع: اتجاهات السّكان المستقبلية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
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6.0 تونس 

7.0 مصر 

8.0 لبنان 

9.0 اإلمارات العربية المتحدة 

10.0 األحواض المحيطية

11.0 مالحظات ختامية

6.1 األمن الغذائي 

7.1 األمن الغذائي 

8.1 األمن الغذائي 

9.1 األمن الغذائي 

10.1 الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغرُّي المناخ بشأن أنظمة المحيطات 

12.1  مسرد المصطلحات 

6.1.1 التأثرُّيات على الزراعة - التوّقعات المستقبلية 

7.1.1 التأثرُّيات على الزراعة - التوّقعات المستقبلية 

8.1.1 التأثرُّيات على الزراعة - التوّقعات المستقبلية 

9.1.1 التأثرُّيات على الزراعة - التوّقعات المستقبلية 

10.2 البحر األبيض المتوسط 

13.2 قائمة الخرائط والرسوم البيانّية والمرّبعات 

6.2 توافر المياه 

7.2 توافر المياه 

8.2 توافر المياه 

9.2 توافر المياه 

10.3 البحر األحمر  

الملحق 1: مراجعة منشورات األقران

6.2 ظواهر الطقس المتطّرف 

7.2 ظواهر الطقس المتطّرف 

8.2 ظواهر الطقس المتطّرف 

9.2 ظواهر الطقس المتطّرف 

10.4 الخليـج 

الملحق 2: مالحظات من تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغري المناخ 
 -)IPCC( الملحق 3: ملحوظات من تقرير الهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغرّي المناخ

»المحيط والغالف الجليدّي في ظّل مناٍخ متغرّيٍ: تقريٌر خاصٌّ للهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغرّي المناخ« 
الملحق 4: الهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغرّي المناخ حول التخفيف من آثار تغرّي المناخ 

الملحق 5: مؤشرات التنمية العالمية
المراجع

شكر وتقدير
لإلقتباس الرجاء ذكر المصدر

المربع أشجار األرز في لبنان 
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المؤلفون  الرئيسيون
كاثرين أ. ميلر1، وجورج زيتيس2، وديفيد سانتيو1، وبول جونسون1 . 

مختــربات منظمــة غرينبيــس للبحــوث، مركــز االبتــكار - المرحلــة الثانيــة، جامعــة إكســر، ريــن درايــف، . 1
إكســر                ، المملكــة المتحــدة.

معهد قربص، مركز أبحاث المناخ والغالف الجوي) CARE-C(،  20 شارع كونستانتينو كافافي، . 2
2121، نيقوسيا، قربص.

المساهمون
يوّد المؤلفون أن يشكروا األشخاص الواردة أسماؤهم تالًيا على مساهمتهم القّيمة:

الدكتورة مهى ت. خليل )قسم علم األحياء، الجامعة األمرُّيكية في القاهرة، مصر(؛ 
الدكتــور ابراهيــم الشــناوي )أســتاذ جامعــي فخــري فــي معهــد بحــوث الشــواطئ )CoRI(، المركــز 

القومــي لبحــوث الميــاه )NWRC(، مصــر(؛ 
الدكتور آيدن فارو )باحث، مختربات منظمة غرينبيس للبحوث، إكسر 4RN EX4، المملكة المتحدة(.

تاريخ  النشر
 تشرين الثاني / نوفمرب 2022
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المطالب الرئيسية لمنظمة غرينبيس
 الشرق األوسط وشمال إفريقيا

مبىن باريتك، قطب التكنولوجيا، الطابق 9
شارع دمشق، المتحف

برُّيوت، لبنان
info.arabic@greenpeace.org

+961 1 612500 ext. 3930

يســتعرض هــذا التقريــر، بعنــوان »علــى شــفرُّي الهاويــة: تداعيــات تغــرُّيُّ المنــاخ علــى ســتة بلــدان فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا«، تأثــرُّي تغــرُّيُّ المنــاخ الشــديد فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا الــي تعانــي نقًصــا حــاًدا فــي الميــاه والــي ترتفــع 

حرارتهــا بســرعة تــوازي قرابــة ضعــف ســرعة ارتفــاع متوســط الحــرارة العالميــة. 

ومــع أّن معظــم البلــدان فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا بالــكاد ســاهمت تاريخًيــا فــي تغــرُّيُّ المنــاخ، فمــن الممكــن 
الثقافــي  الســياق  مــع  المحلــي وتتوافــق  المســتوى  علــى  بينهــا  مــا  فــي  تنســجم  بديلــة  إنمائيــة  نختــار مســارات  أن  لنــا  والضــروري 
وتــؤدي إلــى االكتفــاء الذاتــي مــن الطاقــة. نحــن غــرُّي مرتبطــن أو ملَزمــن بالمســار الــذي اختارتــه بلــدان الشــمال علــى مــدى الخمســن 

ســنة الســابقة والــذي أّدى بشــكل بــارز إلــى الكارثــة المناخيــة الــي تواجهنــا حالًيــا. 

مــن جهــة، يشــّكل االنتقــال مــن الوقــود األحفــوري ضــرورًة لحمايــة المــوارد والحفــاظ علــى حيــاة كريمــة لألجيــال المســتقبلية. ومــن 
تلبــث  الــي ال  الطاقــة  إلــى  االفتقــار  يواجهــون مشــكلة  الذيــن  المنطقــة  لســّكان  آمًنــا ونظيًفــا  حــاّلً  التحــول  ُيعتــرب هــذا  أخــرى،  جهــة 
تتفاقــم، ذلــك أّن حوالــى نصــف عددهــم إّمــا ال يحصلــون علــى الكهربــاء أو يواجهــون حــاالت انقطــاع فــي التيــار الكهربائــي لفــرات 
لــة أو يعانــون نقًصــا فــي المخــزون1 فــي الوقــت الــذي يتســارع خاللــه نمــو قطــاع الوقــود األحفــوري )خصوصــا فــي دول الخليـــج(  مطوَّ
ومــن المهــم إدراك أّن التأثــر بتغــرُّيُّ المنــاخ يرتبــط ارتباًطــا وثيًقــا بأشــكال أخــرى مــن الظلــم االجتماعــي، مثــل الظلــم فــي توفــرُّي الكهربــاء، 

واإلقصــاء االجتماعــي، والزناعــات، واالضطــراب السياســي، وغرُّيهــا مــن األشــكال. 

المتحــدة  األمــم  لمؤتمــر  الســابقة  المرحلــة  فــي  القــرار  متخــذي  مــن  وغرُّيهــم  العالــم  قــادة  إلــى  نوّجههــا  الــي  توصياتنــا  تتمحــور 
المعــي بتغــرُّيُّ المنــاخ )COP27( ومــا يليهــا، الســعي إلــى مســتقبل كريــم ومزدهــر لمنطقتنــا والعالــم. فــاألرواح ُتزَهــق، والمنــازل 
الذيــن أســهموا فــي هــذه  التاريخيــن  ثــن  الملوِّ أّن  حــى، غــرُّي  ُيمَّ الثقافــي  تتلــف، وســُبل العيــش تضيــق، والــراث  ــر، والمحاصيــل  ُتدمَّ
ث«. مــن حــق المجتمعــات المتضــررة أن تحصــل علــى تعويضــات تتمثــل فــي  الخســائر واألضــرار يرفضــون االلــزام بمبــدأ »تغريــم الملــوِّ
توفــرُّي التمويــل والتكنولوجيــا والمعرفــة، ويمكــن تحقيــق هــذا األمــر عــرب تقديــم تمويــل إجــراءات التكيــف الــي تضمــن مســتقبل هــذه 

المجتمعــات والــي تتيــح تنفيــذ االســراتيجيات الموضوعــة علــى أســاس علمــي ومحلــي. 

اّتســام اســراتيجيات التكيــف  أيًضــا علــى عاتــق حكومــات منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا مســؤولية الحــرص علــى  وتقــع 
الموضوعــة محلًيــا بالشــمولية وعلــى توزيــع التمويــل بشــكل مناســب. يجــب أن تعطــي اســراتيجيات التكيــف األولويــَة للمجتمعــات 
والمجموعــات المهمشــة الــي أصبحــت عرضــًة للخطــر نتيجــة آثــار تغــرُّيُّ المنــاخ، وذلــك عــرب الحــرص علــى أن تشــّكل احتياجاتهــا وتراثهــا 
الثقافــي والتقاليــد المحليــة جــزًءا أساســًيا مــن خطــط التكيــف. وإلــى حــن ضمــان نقــل التمويــل والتكنولوجيــا والمعرفــة المرتبطــة 
بالمنــاخ، ســيبقى عائــٌق بــارز فــي وجــه بلــدان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وغرُّيهــا مــن بلــدان الجنــوب فــي مســعاها إلــى 

التكيــف مــع آثــار تغــرُّيُّ المنــاخ الــي تــم التســليط عليهــا فــي التقريــر واالنتقــال نحــو مســتقبل عــادل ومســتدام. 
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باختصار، تطلب  منظمة غرينبيس الشرق األوسط وشمال إفريقيا ما يلي:

بة باالنبعاثات  لبلدان الشمال والحكومات التاريخية المسبِّ

لحكومات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

لكّل قادة العالم

ثــة للمنــاخ مثــل شــركات 	  إنشــاء آلّيــة لتمويــل الخســائر واألضــرار، علــى أن تشــمل مصــادر التمويــل الغرامــات بحــق الجهــات الملوِّ
النفــط العالميــة. 

االلــزام بالتعهــدات الماضيــة حــول تمويــل المســائل المناخيــة المعنيــة بالتكيــف والتخفيــف مــن آثــار المخاطــر وتطويــر هــذه 	 
التعهــدات، باإلضافــة إلــى نقــل المعرفــة والتكنولوجيــا، والحــرص علــى الــزام هــذه التعهــدات بمســارات إنمائيــة بديلــة )تتخــذ 

شــكل الِمَنــح بــدل القــروض مثــاًل(.

وضع اسراتيجيات تكيُّف تعطي األولوية للمجتمعات األضعف وتطبيقها. 	 
ــل آثــار تغــرُّيُّ المنــاخ )وغرُّيهــا 	  ســعًيا وراء االكتفــاء الذاتــي مــن الطاقــة المســتدامة، والعدالــة االجتماعيــة، والقــدرة علــى تحمُّ

مــن األمــور(، صياغــة خطــط انتقــال عادلــة و/أو مســارات إنمائيــة بديلــة وااللــزام بهــا. 

االنتقال العادل من الوقود األحفوري، عرب تعزيز االلزامات المتعلقة بالمناخ وتطبيقها. 	 

 ،»Olawuyi, Damilola S. ، »Energy Poverty in the Middle East and North African )MENA( Region:  Divergent Tales and Future Prospects .1
 ،Oxford Academic أكســفورد، 2020؛ النســخة اإللكرونيــة، منشــورات( Energy Justice and Energy Law بعنــوان ،Iñigo del Guayo and others )eds(فــي
oso/9780198860754.003.0015. oso/9780198860754.003.0015/10.1093   18 حزيران/يونيــو 2020(. معــّرف الكائــن الرقمــي:                                                                                                 تــم الولــوج فــي تاريــخ 27 أيلول/ســبتمرب 2022.
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الملّخص  التنفيذي

علــى  بتنّوعهــا  إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  تتمــز 
المستوَين الجغرافي والسياسي االجتماعي، فهي تشمل سالسل 
الجبــال العاليــة، ووديــان األنهــر الخصبــة، والســهول الســاحلية، ونظــم 
القاحلــة  وشــبه  القاحلــة  الظــروف  جانــب  إلــى  اإليكولوجيــة،  البحــرُّيات 
الــي ُتَعــد األكــر هيمنــة. وتواجــه معظــم المنطقــة مشــكلة نــدرٍة فــي 
ومشــكلة  جوفيــة،  كانــت  أم  ســطحية  أكانــت  ســواء  العذبــة،  الميــاه 
محدوديــة األراضــي الزراعيــة. وهــي أيًضــا منطقــة يســتمر فيهــا الســّكان 
بالزايــد )مــن المتوقــع أن يبلــغ عددهــم المليــار بحلــول نهايــة القــرن(، 
وال ســيما فــي المــدن الكــربى )مــن المتوقــع أن تــأوي أكــر مــن 70 ٪ مــن 
أيًضــا أن تشــهد  ســّكان المنطقــة بحلــول العــام 2050(، ومــن المتوقــع 
المنطقــة تزايــًدا مســتمًرا فــي اســتهالك الطاقــة والميــاه والطعــام.  

ع منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ومداهــا،  ونظــًرا إلــى تنــوُّ
بحيــث أنهــا تمتــد مــن المغــرب فــي الغــرب إلــى بلــدان الخليـــج فــي الشــرق 
للبحــر المتوســط  النظــم اإليكولوجيــة المتنوعــة  إلــى  وتصــل حدودهــا 
التعميــم  فــي  اإلفــراط  مخاطــر  تــربز  العربــي،  ــج  والخليـ األحمــر  والبحــر 
للمنــاخ  المتوقعــة  المســتقبلية  الحاليــة  أو  التاريخيــة  الظــروف  بشــأن 
والطبيعــة وحيــاة ناســها. علــى الرغــم مــن ذلــك، مــن الواضــح أّن الكثــرُّي 
من البلدان في المنطقة تشــهد بشــكل طبيعي ظروًفا جافة ودافئة 
صعبــة  الحيــاة  يجعــل  ممــا  العالــم،  مــن  أخــرى  بأجــزاء  مقارنــًة  للغايــة 
للوهلــة األولــى. عــالوة علــى ذلــك، وعلــى الرغــم مــن التنــوع الملفــت 
يبــدو اآلن واضًحــا أّن  فــي أنمــاط الطقــس والمنــاخ ســنًة بعــد أخــرى، 
ا فــي  ً المنطقــة ككّل ترتفــع حرارتهــا بســرعة فــي ظــّل عالــٍم يواجــه تغــرُّيُّ
منــذ  عقــد  لــكّل  مئويــة  درجــات   0,4 إلــى  يصــل  متســارع  بمعــّدل  مناخــه 

ثمانينــات القــرن العشــرين، أي مــا يعــادل ضعــف المعــّدل العالمــي.

األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  بلــدان  ســتة  علــى  الركــز  خــالل  مــن 
ولبنــان،  ومصــر،  وتونــس،  والجزائــر،  )المغــرب،  إفريقيــا  وشــمال 
واإلمــارات العربيــة المتحــدة(، يقــّدم هــذا التقريــر لمحــة عامــة عــن األدلــة 
باالتجاهــات  المرتبطــة  والتقييمــات  العلميــة  الدراســات  مــن  المتوفــرة 
الماضيــة، والمالحظــات القائمــة، والتوقعــات المســتقبلية بشــأن تغــرُّيُّ  اخ.
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المنــاخ وتأثــرُّيه فــي العالــم الطبيعــي والمجتمعــات البشــرية فــي أنحــاء 
المائــي  واإلجهــاد  الحــرارة  مســائل  أصــاًل  فيهــا  تشــّكل  الــي  المنطقــة، 
وتهديــد األمــن الغذائــي واقًعــا يومًيــا. وبــداًل مــن محاولــة تقديــم تحليــل 
شــامل للتهديدات الي تواجهها المنطقة بأســرها، يســتند التقرير إلى 
أمثلــة مــن كّل بلــد لعــرض آثــار تغــرُّيُّ المنــاخ ومواطــن ضعــف المجتمعــات 

الــي تقاســيها. البشــرية 

فــي األســاس، ُيعتــرب االحــرار الناجــم عــن تغــرُّيُّ المنــاخ فــي أنحــاء شــمال 
إفريقيــا، بمــا فــي ذلــك المغــرب والجزائــر وتونــس ومصــر، أكــر شــّدة فــي 
الصيــف، وتتــم مالحظــة أيًضــا أّن الفصــول الرطبــة تتحــول تدريجًيــا لتصبــح 
أكــر جفاًفــا مــع الوقــت، وتــربز مؤخــًرا حــاالت مــن الجفــاف ممتــدة علــى 
عــّدة ســنوات بعــد أن كانــت غــرُّي مســبوقة أقّلــه فــي الفــرة الماضيــة منــذ 
500 إلــى 900 عــام. وتتوقــع النمــاذج المناخيــة فــي كّل الســيناريوهات 
الحــّر  حــاالت  عــدد  وفــي  الحــرارة  درجــة  معــّدل  فــي  إضافيــة  زيــادات 
شــمال  منطقــة  أنحــاء  فــي  وقســاوتها  ومّدتهــا  والجفــاف  الشــديد 
المتســاقطات،  معــّدل  فــي  االنخفــاض  مــن  المزيــد  وتتوقــع  إفريقيــا، 
مــع أّن التوصــل إلــى نمــاذج عــن نتائــج تســاقط األمطــار مرهــوٌن بالمزيــد 
مــن العوامــل غــرُّي األكيــدة مقارنــًة بنمذجــة نتائــج درجــة الحــرارة. ومــن 
ارتفــاع  تعزيــز  إلــى  والجفــاف  االحــرار  بــن  المزيــج  يــؤدي  أن  المتوقــع 
الضغــط علــى اإلنتــاج الزراعــي فــي أنحــاء معظــم المنطقــة، خصوًصــا 
فــي تلــك البلــدان الــي يكــر فيهــا االعتمــاد علــى الزراعــة المرويــة بميــاه 

األمطــار.

وعلــى الرغــم مــن درجــات الحــرارة األكــر ارتفاًعــا ومســتويات تســاقط 
العربيــة،  الجزيــرة  شــبه  أنحــاء  فــي  الطبيعــة  بفعــل  األدنــى  األمطــار 
إلــى مزيــد مــن االحــرار والجفــاف ومــن  أيًضــا االتجاهــات المشــرُّية  تــربز 
فــي  ذلــك  فــي  بمــا  القادمــة،  العقــود  فــي  تــزداد ســوًءا  أن  المتوقــع 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة. إّن موقــع لبنــان الجغرافــي ومناخــه الشــرق 
ببلــدان منطقــة  متوســطي يجعــالن مــن طبيعتــه أقــل قحولــة مقارنــًة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا األخــرى المدروســة فــي هــذا التقريــر، 
نتيجــة  بســرعة  يرتفــع  لبنــان  فــي  المائــي  اإلجهــاد  مســتوى  أّن  مــع 

الســريع.   االحــرار  بمــا فيهــا  العوامــل،  مــن  مجموعــة 
ات المالحظــة والمتوقعــة تداعيــاٌت علــى الحيــاة الربيــة  لــكّل هــذه التغــرُّيُّ
والنظــم اإليكولوجيــة ككّل وعلــى البشــر أيًضــا. لكــن فــي الكثــرُّي مــن أنحــاء 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، تبقــى البيانــات حــول التــوزع 

وصحــة الســّكان واســتجابة الكائنــات للمنــاخ محــدودة جــًدا.

فــي  المتوقــع  والمســتقبلي  المالحــظ  االنخفــاض  مــن  الرغــم  علــى 
مســتوى تســاقط األمطــار، مــن المتوقــع أن يأتــي االحــرار فــي البلــدان 
الســاحلية فــي المنطقــة مصحوًبــا بمســتويات عاليــة مــن الرطوبــة مــع 
ارتفــاع درجــة حــرارة البحــار أيًضــا.  وهــذا المزيــج بــن درجــة الحــرارة العاليــة 
ومســتوى الرطوبــة المرتفــع يمكنــه، فــي أفضــل الحــاالت، أن يصّعــب 
تدريجًيــا حيــاة النــاس المقيمــن، خصوًصــا تلــك المجموعــات الــي تفتقــر 
إلــى مــأوى طبيعــي ومســاحات خضــراء أو تكييــف للهــواء. وفــي أســوأ 
الحــاالت، قــد يهــدد هــذا المزيــج الصحــة نظــًرا إلــى تخّطــي عتبــات البقــاء 
علــى قيــد الحيــاة. ويمكــن أن تكــون هــذه المخاطــر شــديدة بشــكل خــاص 
فــي المــدن الكــربى الــي يفاقــم فيهــا أثــُر »جــزر االحــرار الحضريــة« هــذه 
فيهــا  تبقــى  الــي  الفــرات  خــالل  فــي  خصوًصــا  التعــرض،  مــن  األنــواع 
درجــات الحــرارة مرتفعــة طــوال الليــل. وفــي الوقــت عينــه، مــن المتوقــع 
ر علــى تكييــف الهــواء فــي المبانــي  يــؤدي الطلــب المزايــد والمــربَّ أن 

إلــى زيــادة الطلبــات علــى الطاقــة والميــاه فــي أنحــاء المنطقــة.

المتســاقطات،  انخفــاض مســتوى  إلــى  بينمــا يميــل االتجــاه اإلجمالــي 
وال ســيما فــي تلــك البلــدان المتاخمــة للبحــر المتوســط، ُتعتــرب نمــاذج 
نمــاذج  مــن  يقيًنــا  أقــل  األمطــار  تســاقط  أنمــاط  بشــأن  التوقعــات 
ذلــك جزئًيــا  الحــرارة، ويعــود ســبب  بتغــرُّيُّ درجــات  المرتبطــة  التوقعــات 
الجغرافــي  والموقــع  الطقــس  خصائــص  بــن  التفاعــالت  تعقيــد  إلــى 
فــي األماكــن الطبيعيــة الــي يقــّل فيهــا أصــاًل هطــول األمطــار. ويعتــرب 
التوافــق العلمــي أّن الجفــاف القائــم فــي خــالل هــذا القــرن محتمــل، إذ 
يبــدو أّن األمطــار فــي بعــض األماكــن تهطــل بشــدة ولمــّدة قصــرُّية، ممــا 
قــد يتســبب بفيضانــات موضعيــة ويــؤدي إلــى تجديــد لمســتوى مخــزون 

أدنــى مــن الميــاه الجوفيــة المســتنَفدة مــع الوقــت.
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تعــرض االتجاهــات والتوقعــات المرتبطــة بتغــرُّيُّ المنــاخ المعروضــة أعــاله 
التداعيــات الخطــرة علــى الزراعــة واألمــن الغذائــي والبيئــة الطبيعيــة فــي 
البلــدان الســتة المدروســة فــي هــذا التقريــر، وال ســيما لــدى دراســتها علــى 

خلفيــة ضغــوط أخــرى. علــى ســبيل المثــال:

ســبق أن بــدأ المغــرب يشــهد حــاالت غــرُّي مســبوقة مــن الجفــاف، وقــد يتــم 
تســجيل أكــر فأكــر حــاالت مــن الجفــاف والنقــص فــي النظــم اإليكولوجيــة 
ات الناجمة عن  للواحات، بسبب المزيج بن تغرُّيُّ المناخ وغرُّيها من التغرُّيُّ
أفعال بشرية. ومن المتوقع أيًضا أن يجف المناخ في أنحاء جهة سوس 

ماســة، الــي ُتعتــرب هامــة إلنتــاج البــالد الزراعــي.

المزايــدة  الحــرارة  درجــات  تؤثــر  أن  أيًضــا  المتوقــع  مــن  الجزائــر،  وفــي 
ومســتويات تســاقط األمطــار المتدنيــة فــي المناطــق الزراعيــة األساســية، 
بمــا فيهــا تلــك الواقعــة حــول مدينــة الجزائــر وفــي منطقــة بــرج بوعريريــج 
فــي شــمال شــرق البــالد. ومــن المتوقــع أن تصبــح طبقــات الميــاه الجوفيــة 
الســاحلية أكــر ملوحــة مــع الوقــت نتيجــة االســتخراج المتواصــل للميــاه 

المصحــوب بارتفــاع مســتوى البحــر.

ومــن المتوقــع أيًضــا أن تشــهد تونــس المزيــد مــن االحــرار، مــع أّن النمــاذج 
مــة غــرُّي أكيــدة مــن أنمــاط تســاقط األمطــار المســتقبلية. ونظــًرا إلــى  المقدَّ
اعتمــاد البــالد الشــديد علــى الزراعــة المرويــة بميــاه األمطــار، مــن المتوقــع أن 
يمارس أّي إرباك مستقبلي في أنماط تساقط األمطار المزيد من الضغوط 

علــى اإلنتــاج المحلــي ويتســبب باالعتمــاد أكــر علــى الــواردات الغذائيــة.

أما الزراعة في مصر فهي أقّل اعتماًدا على تساقط األمطار، ألّن الكثرُّي 
مــن المزروعــات تعتمــد علــى الــرّي مــن ميــاه نهــر النيــل. غــرُّي أّن النمــاذج 
تتوقع انخفاًضا ملفًتا في تدفق المياه في نهر النيل تبًعا لمجموعة من 
السيناريوهات الي تبحث في موضوع تغرُّيُّ المناخ. ويزداد الوضع تعقيًدا 
نتيجــة ضبــط التدفــق علــى المســتويات المرتفعــة جــّراء تشــييد الســدود 
فــي البلــدان الواقعــة أكــر فــي الجنــوب، ممــا قــد يقّلــص التوافــر اإلجمالــي 
للمياه من أجل الرّي ويؤدي إلى غمر دلتا النيل تدريجًيا بالمزيد من المياه 
المالحــة. عــالوة علــى ذلــك، تــزداد خطــورة تهديــدات الفيضانــات على طول 
ســاحل المتوســط، مــع إظهــار الدراســات أّن بعــض المجتمعــات األضعــف 
هــي أيًضــا تلــك الــي ُتظهــر أدنــى مســتوى مــن القــدرة علــى التحمــل مــن 

النواحــي االجتماعيــة واالقتصاديــة.

علــى الرغــم مــن أّن لبنــان أكــر وفــرة بطبيعتــه فــي مــوارد الميــاه مقارنــًة 
بالبلدان األخرى المعاَلجة في هذا التقرير، من المتوقع أن يشهد احراًرا 
وجفاًفــا متســارًعا فــي العقــود القادمــة. لقــد ســبق أن انخفضــت معــّدالت 
تدّفق األنهر بمقدار الربع تقريًبا منذ ستينات القرن العشرين، ويعود سبب 
ذلــك جزئًيــا إلــى إفــراط االســتغالل، أمــا الجــزء اآلخــر فســببه االنخفــاض فــي 
تســاقط األمطــار والثلــج علــى حــّد ســواء. وقــد زادت مســتويات الجفــاف 
والحــرارة الشــديدة مــن خطــر حرائــق الغابــات، متســببًة باســتنفاد غابــات 
األرز، الــي قــد ينحصــر توافرهــا فــي نهايــة المطــاف فــي مقــدار ضئيــل مــن 

المناطــق المرتفعــة فــي شــمال البــالد.

لطالمــا اعتمــدت اإلمــارات العربيــة المتحــدة بشــدة علــى الــواردات الغذائيــة 
وعلــى إزالــة ملوحــة الميــاه للحصــول علــى إمــدادات ميــاه الشــرب، مــع أّن 
اإلمــدادات  علــى  ثقيــاًل  عبًئــا  تفــرض  المحــدودة  الزراعــي  اإلنتــاج  مناطــق 

التغرُّيات اإليكولوجية الخطرُّية وظاهرة ارتفاع مستوى البحار تهدد دلتا النيل في مصر حيث يتم إنتاج ثلث المحصول الزراعي في البالد.
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المحــدودة مــن الميــاه الجوفيــة المتوفــرة الــي انخفضــت بمقــدار  5 مــم 
تقريًبــا ســنوًيا فــي الفــرة الممتــدة بــن العاَمــن 2003 و2012. ومــن المتوقــع 
أن يواصل معّدل درجات الحرارة في اإلمارات العربية المتحدة بالزايد من 
ــع أن تشــّكل موجــات الحــر الشــديد  الخــّط المرجعــي العالــي أصــاًل، مــع توقُّ

خطــًرا مزايــًدا، خصوًصــا فــي الجــزر الحراريــة الحضريــة للمــدن الكــربى.

بدرجــات  أيًضــا  البحريــة  اإليكولوجيــة  النظــم  تتأثــر  األرض،  حــال  هــي  كمــا 
الحرارة المزايدة، وال سيما في المياه الساحلية الضحلة نسبًيا. ففي كّل 
السيناريوهات حول تغرُّيُّ المناخ مثاًل، من المتوقع أن تصبح موجات الحر 
البحريــة أكــر تواتــًرا وأن تــدوم لفــرة أطــول فــي البحــر المتوســط، مــع بــروز 
تداعيــات قاســية علــى الحيــاة البحريــة والمجتمعــات الســاحلية المعتِمــدة 

علــى النظــم اإليكولوجيــة البحريــة لكســب ســبل عيشــها.   

األحمــر،  البحــر  فــي  المرجانيــة  الشــعاب  أيًضــا  تشــهد  ذلــك،  عــالوة علــى 
ع بيولوجــي شــديد، تهديــًدا  المعروفــة عالمًيــا علــى أنهــا منطقــة ذات تنــوُّ
مزايًدا جّراء درجات حرارة سطح البحر الي ترتفع بوترُّية أسرع من المعّدل 
مقارنــًة  التحمــل  علــى  أكــرب  قــدرة  إظهــار  مــن  الرغــم  وعلــى  العالمــي. 
بمناطق أخرى، أصبحت حاالت ابيضاض المرجان أكر شيوًعا في العقود 
األخرُّية نتيجة درجات الحرارة المرتفعة، وتربز اقراحات بأّن مدى خطورة 

المشــكلة الفعلــي ال يلقــى حــى اآلن مــا يكفــي مــن الضــوء.  

في مياه الخليـج بعيًدا عن ساحل اإلمارات العربية المتحدة، من المعروف 
ًفا مع درجات الحرارة المرتفعة، مما يؤدي بفعل  أّن المرجانيات أكر تكيُّ
الطبيعــة إلــى مســتوى أدنــى بكثــرُّي مــن التنــوع فــي المرجانيــات وغرُّيهــا 
مــن الكائنــات. لكــن نظــًرا إلــى أّن النظــم اإليكولوجيــة هــذه تشــارف أصــاًل 
ــل درجــة حرارتهــا، غالًبــا مــا أصبــح التعافــي مــن  علــى اســتنفاد قــدرة تحمُّ
حــاالت االبيضــاض الســابقة بطيًئــا وناقًصــا، وهــذه مشــكلة قــد تتفاقــم فــي 

المستقبل.

وفــي كّل هــذه المناطــق البحريــة، قــد يشــّكل تغــرُّيُّ المنــاخ »عامــاًل مضاِعًفــا 
للتهديــدات«، فهــو يعــزز الضغــوط الناجمــة أصــاًل عــن اإلنمــاء الســاحلي 
الســريع. ويتمثل هذا اإلنماء في ازدياد األنشــطة الصناعية على الســاحل 
وفــي البحــر وارتفــاع تصريــف المحلــول الملحــي مــن مصانــع إزالــة ملوحــة 
الميــاه مــن أجــل إنتــاج الميــاه لســّكان ال يتوقــف عددهــم عــن الزايــد. وحــى 
الســياحة قد ترك أثًرا ســلبًيا ملفًتا في النظم اإليكولوجية الطبيعية الي 

غالًبــا مــا يتمحــور ازدهــار الســياحة حولهــا.

الــي  التهديــدات  تفاقــم  فــي  المنــاخ  لتغــرُّيُّ  األساســي  الــدور  إلــى  نظــًرا 
تواجههــا منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، ال يمكــن إاّل إبطــاء 
االتجاهــات والتوقعــات وعكســها فــي النهايــة مــن خــالل إجــراءات عالميــة 
منســجمة فــي مــا بينهــا مــن أجــل الحــد مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة بســرعة 

وبشكل جذري. إلى جانب المناطق األخرى من العالم الي تشهد بعًضا 
ات األســرع والــي تقــف علــى شــفرُّي الهاويــة لناحيــة  مــن التأثــرُّيات والتغــرُّيُّ
قدرتهــا علــى التحمــل والتكيــف، بالــكاد ســاهمت معظــم بلــدان منطقــة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا في انبعاثات غازات الدفيئة حى اليوم.  

لكــن طبًعــا، مــع ســرعة التغــرُّيُّ القائــم وحّدتــه، لــن تنتظــر بلــدان منطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا الــي تشــّكل موضــوع الركــز فــي هــذا 
التقرير، إلى جانب البلدان في أنحاء المنطقة، أن يؤتي خفض االنبعاثات 
بثمــاره. لذلــك، تــربز أيًضــا حاجــة ملّحــة إلــى المزيــد مــن الركــز علــى إجــراءات 
تخّفــض مــن مواطــن الضعــف، وتدعــم المجتمعات المحرومــة وذات قــدرة 
التحمــل المتدنيــة، وتعــّدل طــرق العيــش بأكــرب قــدر ممكــن مــن االســتدامة. 
ومــن المرجــح أن تبقــى الــواردات الغذائيــة ضــرورًة وســتكون حتًمــا مرهونــة 
باألحــداث الدوليــة غــرُّي المتوقعــة. قــد يكــون مــن الممكــن إحــداث بعــض 
التعديــالت علــى الممارســات الزراعيــة المحليــة علــى المــدى القصــرُّي، مثــل 
تغيــرُّي أنــواع المحاصيــل أو أصنافهــا وتحســن إدارة الربــة والميــاه. لكــن 
بهــدف أن تكــون هــذه التغيــرُّيات متاحــة ومجديــة، قــد تدعــو الحاجــة إلــى 
تعــاون إقليمــي ومســاعدة دوليــة علــى حــّد ســواء. بالمثــل، مــن الضــروري 
اتخاذ إجراءات في أنحاء المنطقة للحرص على أن تراعي البيئات الحضرية 
راحة البشر واستمراريتهم أكر وعلى أن تكون هذه البيئات محمية أكر 
من تهديدات الطوفان جّراء ارتفاع مستوى البحر وغزارة تساقط األمطار 

علــى حــّد ســواء.

مــع اإلقــرار أّن تغــرُّيُّ المنــاخ يشــّكل عامــاًل مضاِعًفــا للتهديــدات، أّي إجــراءات 
يمكن اتخاذها للتخفيف من الضغوط األخرى على األنشطة البشرية، مثل 
التلوث الكيميائي والتدهور المادي وخسارة النظم اإليكولوجية، ستكون 
ل النظم الطبيعية والعمليات الي يعتمد  مهمة لتعزيز القدرة على تحمُّ
عليها كّل من الحياة الربية والبشر. وسُيسهم الركز المزايد على مراقبة 
وتوثيق تلك النظم اإليكولوجية في أنحاء المنطقة والتهديدات المحدقة 
بهــا جــّراء مجموعــة مــن األنشــطة البشــرية فــي تقديــم قاعــدة أدلــة علميــة 
أقوى لتحسن ليس التوقعات حول التغرُّيُّ المستقبلي فحسب بل تصميم 
االسراتيجيات أيًضا لتخفيف اآلثار والعمل نحو بلوغ مستقبل أكر استدامة. 

تسّببت األمطار الغزيرة بفيضانات مفاجئة شديدة في 
مدينة تطوان شمال المغرب في مارس 2021
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الرسائل   المستخلصة

مناخ منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا السابق

منطقة شرق المتوسط

مناخ منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا الحالي

مناخ منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا المستقبلي

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

لة الي شهدتها منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا عرب التاريخ محدودة بسبب غياب التجانس بن  إّن عمليات تقييم اتجاهات المناخ المفصَّ
مجموعات البيانات المرتبطة بالمساحة والوقت في أنحاء معظم المنطقة ) .Lelieveld et al ، 2016؛  Zittis ، 2018(. غرُّي أنه يمكن تقديم بعض 
المالحظــات العامــة حــول منــاخ المنطقــة، باالســتناد مثــاًل إلــى وكالء المنــاخ القديــم. لقــد كان منــاخ منطقــة شــمال إفريقيــا وشــبه الجزيــرة العربيــة 
وحــوض النيــل علــى مــدى ألَفــي ســنة بمعظمــه قاحــاًل أو شــبه قاحــل. وأصبحــت الظــروف فــي منطقــة الشــرق األوســط بــاردة وممطــرة أكــر فــي 

.)2022 ، Zittis et al. ( الفــرة بــن العاَمــن 1400 و1850 وقــد شــهدت آخــر 120 ســنة اتجاًهــا واضًحــا نحــو االحــرار

 ستســتمر درجــات الحــرارة باالرتفــاع فــي المنطقــة، بمــا فيهــا لبنــان، وذلــك لمــا تبّقــى مــن القــرن الحــادي والعشــرين ) .Zittis et al،  2019(. ومــن 
المتوقــع أن يســتقر االحــرار بحلــول العــام 2050، فقــط فــي حــال ُطّبَقــت تدابــرُّي فعليــة للتخفيــف مــن المخاطــر ) .Zittis et al،  2022(. وتشــرُّي 
مســارات االنبعاثــات الحاليــة إلــى ارتفــاع درجــات الحــرارة بوتــرُّية أســرع وإلــى تزايــد االحــرار بشــكل خــاص فــي خــالل فصــل الصيــف، ممــا يــؤدي إلــى 
موجــات حــّر أكــر شــدة وتواتــًرا ) .Zittis et al.   ،2016  ،Zittis et al،  2021أ(. فــي هــذه الحــال، مــن المرجــح أن ينخفــض مســتوى تســاقط األمطــار 

ويــؤدي المزيــج بــن الجفــاف واالحــرار الشــديد إلــى حــاالت قاســية مــن الجفــاف الزراعــي واإليكولوجــي. 

 إّن حــوض المتوســط ومنطقــة شــمال إفريقيــا شــديدا التأثــر بتغــرُّيُّ المنــاخ. فتتمتــع منطقــة شــمال إفريقيــا بموســم رطــب )مــن تشــرين األول/أكتوبــر 
ا، ممــا يعــي أّن فــي بعــض الســنوات يكــون الطقــس  ً حــى نيســان/أبريل( وبأشــهر صيــف جــاف. ومــع مــرور الســنوات، يشــهد المنــاخ الطبيعــي تغــرُّيُّ
أكــر رطوبــة مقارنــًة بالســنوات األخــرى )الهيئــة الدوليــة المعنيــة بتغــرُّيُّ المنــاخ، 2022(. أمــا منطقــة شــرق المتوســط فلهــا مجموعــة مــن المناخــات، 
بــدًءا مــن منــاخ صحــراوي وشــبه قاحــل وصــواًل إلــى منــاخ شــبه اســتوائي ومعتــدل، وقــد شــهدت اتجاًهــا نحــو االحــرار علــى مــدى عــّدة عقــود مــن 
المتوقــع أن يســتمر فــي خــالل هــذا القــرن ) .Zittis et al ، 2022(. وبــرز اتجــاه نحــو الجفــاف فــي شــبه الجزيــرة العربيــة منــذ ســبعينات القــرن العشــرين 

) .Almazroui et al،  2020أ(.

 تشــرُّي التوقعــات الواضحــة فــي تقريــر التقييــم الســادس الصــادر عــن الهيئــة الدوليــة المعنيــة بتغــرُّيُّ المنــاخ إلــى أنــه فــي خــالل القــرن الحــادي 
والعشــرين، ســزداد جفاف منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا ألنه من المتوقع أن تتســاقط األمطار بمعّدل أقّل في المنطقة مقارنًة 
بالعقــود الماضيــة )الهيئــة الدوليــة المعنيــة بتغــرُّيُّ المنــاخ، 2022(. وتختلــف قليــاًل التوقعــات لشــبه الجزيــرة العربيــة ألّن االتجــاه مــن أواســط القــرن 

الحــادي العشــرين حــى أواخــره يميــل إلــى ارتفــاع مســتويات المتســاقطات ) .Almazroui et al،  2020ب(. 
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األمن الغذائي

ضعف مزارعي الكفاف

المحاصيل المروية بمياه 

الحد الفزييولوجي البشري األدنى

المحاصيل المروية األمن المائي

مستويات الحرارة الشديدة 

الفيضانات

أّثــر الجفــاف ونــدرة  إذا  الــي قــد تزايــد  الــواردات الغذائيــة  تعتمــد المنطقــة علــى 
الميــاه فــي المحاصيــل فــي العقــود المســتقبلية. يســتورد كّل مــن اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة ولبنــان حالًيــا 80 ٪ مــن الغــذاء علــى حــّد ســواء؛ أمــا مصــر فتصــل نســبة 
اســترُّيادها للغذاء إلى 40 ٪ من الغذاء؛ ويعتمد كّل من الجزائر والمغرب وتونس 

علــى الحبــوب المســتوَردة.

يعيشــون  الذيــن  أولئــك  مثــل  صعبــة،  حالــًة  أصــاًل  يواجهــون  الذيــن  األشــخاص  إّن 
الكفــاف،  مزارعــي  أو  المحرومــن  األشــخاص  أو  متدنيــة  مدخــول  بمســتويات 

 تعتمــد الزراعــة فــي الجزائــر والمغــرب وتونــس حالًيــا علــى غــزارة األمطــار مــن أجــل 
ات فــي أنمــاط المتســاقطات، يــربز خطــر التأثــرُّي فــي  نمــو المحاصيــل. ومــع التغــرُّيُّ

األنمــاط والمحاصيــل فــي تلــك المناطــق.

إلــى  النموذجــي  الركــز  االنبعــاث ووصــول مســار  ارتفــاع مســتويات  فــي حــاالت 
8,5، مــن المرجــح أن تواجــه بحلــول نهايــة القــرن 80 ٪ مــن المــدن المكتظــة بالســّكان 
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا موجــات حــّر شــديد لمــدة ال تقــّل 
عــن 50 ٪ مــن الموســم الحــار ) .Varela et al،  2020(. ونتيجــة مســارات االنبعاثــات 
العاليــة فــي بعــض األماكــن فــي منطقــة الشــرق األوســط والخليـــج، مــن المحتمــل 
أن تتخّطــى درجــات الحــرارة القصــوى فــي خــالل موجــات الحــّر الشــديد  المســتقبلية  56 

درجــة مئويــة ) .Zittis et al.   ،2022  ،Ntoumos et al،  2021أ(. 

الــرّي.   تعتمــد الزراعــة فــي مصــر ولبنــان واإلمــارات العربيــة المتحــدة بشــدة علــى 
فأنظمــة الغــذاء فــي مصــر تعتمــد علــى نهــر النيــل للحصــول علــى ميــاه الــرّي، الــي 
أراضــي  أمــا   .)2020 والزراعــة،  األغذيــة  )منظمــة  الحبــوب  زراعــة  أجــل  مــن  ُتســتخَدم 
لبنــان الزراعيــة فيتــم رّي نصفهــا تقريًبــا )منظمــة األغذيــة والزراعــة، 2022هـــ(. وتضــم 
اإلمارات العربية المتحدة مساحًة محدودة من األرض المالئمة للمحاصيل الزراعية 
ألّن 80 ٪ تقريًبا من أراضي اإلمارات العربية المتحدة عبارة عن تربة رملية غرُّي مناسبة 
للزراعة، و6,81 ٪ تقريًبا من إجمالي األراضي في اإلمارات العربية المتحدة مناسبة 

.)2018  ،Aldababseh et al. ( إلنتــاج المزروعــات المرويــة

 فــي البلــدان الســتة المناَقــش موضوعهــا فــي هــذا التقريــر، يــربز خطــر كبــرُّي يتمّثــل 
في مواجهة المناطق كّلها مشكلة شحٍّ في المياه، مما سيؤثر سلًبا في الزراعة 
والصحــة البشــرية. ويختتــم تقريــر التقييــم الســادس األخــرُّي الصــادر عــن الهيئــة الدوليــة 
المعنية بتغرُّيُّ المناخ مشرًُّيا إلى »...الثقة الكبرُّية في ضرورة اللجوء إلى مبادرات 
سريعة وفعالة للتخفيف من اآلثار بهدف تفادي بروز تغرُّيُّ المناخ في كّل مكونات 
دورة المياه العامة.« )منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، 2022(.

تتصــف فصــول الصيــف فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا بأنهــا حارقــة 
أصــاًل، بالتالــي فــإّن أّي تزايــد لدرجــات الحــرارة الشــديدة ســيعّرض النظــم اإليكولوجيــة 

الضعيفــة وســّكان المنطقــة لتحديــات إضافيــة ) .Zittis et al،  2021أ(. 

تتصــف فصــول الصيــف فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا بأنهــا حارقــة 
أصــاًل، بالتالــي فــإّن أّي تزايــد لدرجــات الحــرارة الشــديدة ســيعّرض النظــم اإليكولوجيــة 

الضعيفــة وســّكان المنطقــة لتحديــات إضافيــة ) .Zittis et al،  2021أ(. 

ضــون لخطــر ارتفــاع درجــات الحــرارة وتزاُيــد النقــص فــي الميــاه واشــتداد قســاوة  معرَّ
دة عموًمــا بالتجهــزات الكافيــة  أحــوال الطقــس، ألّن )i( هــذه المجتمعــات غــرُّي مــزوَّ
تعتمــد  هــي   )ii(و الماليــة؛  حالتهــا  إلــى  كبــرُّي  بجــزٍء  ذلــك  ســبب  ويعــود  للتكيــف، 

بشــكل غــرُّي متناســب علــى الزراعــة مــن أجــل البقــاء واالســتمرار.  

13

على شفري الهاوية



يقــّدم هــذا القســم مــن التقريــر لمحــة عامــة عــن تأثــرُّيات المنــاخ الماضيــة والحاضــرة 
والمســتقبلية فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وعــن كيفيــة تأثــرُّي 

تغــرُّيُّ المنــاخ فــي البيئــة والســّكان والتنــوع البيولوجــي. 

القسم األول
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1.0
يرّكــز هــذا التقريــر علــى البلــدان الســتة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، الــي يتــم تعدادهــا 
تباًعــا مــن الغــرب إلــى الشــرق: المغــرب، والجزائــر، وتونــس، ومصــر، ولبنــان، واإلمــارات العربيــة المتحــدة  
وتعكس البلدان الي يشملها هذا التقرير جهوَد منظمة غرينبيس الشرق األوسط وشمال إفريقيا من 
أجــل تســليط الضــوء علــى التأثــرُّيات الخطــرُّية والمرابطــة الكثــرُّية الناجمــة عــن تغــرُّيُّ المنــاخ فــي منطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. ونظــًرا إلــى المــوارد المحــدودة، يتــم الركــز علــى البلــدان الــي تتواجــد 
فيهــا منظمــة غرينبيــس بشــكل مــادي و/أو رقمــي وتقيــم فيهــا روابــط مــع جمهــور وشــركاء محليــن. 

تســعى منظمــة غرينبيــس إلــى توســيع نطــاق أبحاثهــا فــي المســتقبل مــع تزايــد القــدرات. 

المقدمة

مورناق، تونس
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يهدف هذا التقرير إلى تقديم لمحة عامة عن المشاكل الناجمة عن تغرُّيُّ المناخ، بما فيها تلك الي 
تؤثر في السّكان واألمن الغذائي والمائي والنظم اإليكولوجية واألحواض المحيطية. 

يشــرُّي تغرُّيُّ المناخ البشــري المنشــأ إلى أنه، نتيجة األنشــطة البشــرية )مثل إصدار غازات الدفيئة في 
ــعة فــي اســتخدام األراضــي(، مــن المتوقــع أن تشــهد معظــم  ات الموسَّ الغــالف الجــوي والتغــرُّيُّ
المناطــق فــي العالــم معــّدالت درجــات حــرارة أعلــى مــن تلــك الــي تــم تســجيلها فــي فــرات مرجعيــة 
تاريخيــة أو مــن القيــم الحاليــة. وُيعتــرب متوســط درجــة الحــرارة الســنوي، خصوًصــا فــي فصــل الصيــف، 
ــا ألنــه مــع تزايــد االحــرار المناخــي العالمــي قــد تصبــح بعــض المناطــق - بمــا فيهــا البلــدان فــي  مهمًّ

منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا - شــديدة الحــرارة لتتمكــن مــن إيــواء البشــر. 

تشهد بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في هذا التقرير بشكل كامل أو جزئي ظروًفا 
مناخية قاحلة أو شبه قاحلة. وفي العقود القادمة، من المتوقع أن تشهد البلدان في منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا درجــات حــرارة مرتفعــة بوتــرُّية متكــررة، وســتتخطى درجــات الحــرارة 
الشديدة العتبات الحرجة المتعلقة بالصحة والزراعة )الهيئة الدولية المعنية بتغرُّيُّ المناخ، 2022(. 

الكثــرُّي مــن  الســّكان فــي  بارتفــاع متوقــع لعــدد  المنــاخ، المصحــوب  تغــرُّيُّ  يــؤدي  أن  المتوقــع  مــن 
المناطق، إلى تعزيز خطر انعدام األمن الغذائي وعدم القدرة على تلبية الطلب الغذائي الوطي 
) .Terwisscha van Scheltinga et al،  2021(، وال ســيما إذا بــرزت أيًضــا المشــاكل فــي واردات 
الحبــوب )كمــا كانــت الحالــة بعــد بــدء الحــرب بــن روســيا وأوكرانيــا(. تّتســم منطقــة الشــرق األوســط 
وشمال إفريقيا بتنّوعها من الناحيتن االجتماعية واالقتصادية، مما يعي أّن شّدة التأثر بتغرُّيُّ المناخ 
والقدرة على التكيف معه ستختلفان من بلد آلخر )البنك الدولي، 2014(. وتعرض البيانات من البنك 
الدولــي )البنــك الدولــي، 2022( أنــه، باســتثناء اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تتمتــع بلــدان منطقــة الشــرق 
األوسط وشمال إفريقيا المعروضة في هذا التقرير بناتٍج إجمالي محلي لكّل فرد في العام 2021 
ة.  يقّل عن 5 آالف يورو، مما يشرُّي إلى قدرة تكيفية متدنية للتعايش مع الظروف المناخية المتغرُّيُّ

ولم تسّجل أيٌّ من البلدان الستة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في هذا التقرير أكر 
من 8,2 ٪ كنسبة توليد للطاقة من الموارد المتجددة. لكن قد يشّكل هذا األمر فرصًة لتنمية قطاع 
الطاقــة المتجــددة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، خصوًصــا وأّن المنطقــة ســتكون 
منطقة شديدة التأثر باالختالل المناخي مع ارتفاع درجات الحرارة واشتداد القحولة والجفاف في 

العقود المستقبلية )يمكن مراجعة أيًضا الملحق 5(.

وعندمــا يتوقــع العلمــاء الطريقــة الــي يؤثــر فيهــا تغــرُّيُّ المنــاخ فــي مــوارد مثــل الميــاه، فهــم أيًضــا 
يأخــذون األنشــطة البشــرية بعــن االعتبــار ألن التغــرُّيُّ فــي اســتخدام األراضــي والممارســات الزراعيــة 
وأنظمــة الــرّي تؤثــر فــي توافــر الميــاه ) .Tramblay et al،  2018(. ويلجــأ قطــاع آخــر إلــى معــّدالت 
مرتفعــة مــن الميــاه، أال وهــو توليــد الطاقــة. فمــع تزايــد عــدد الســّكان فــي منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيــا وانتقــال مزيــد مــن األشــخاص إلــى المــدن، مــن المتوقــع أن يســتمر اســتهالك الطاقــة 
في أنحاء المنطقة باالزدياد، مما يشرُّي أيًضا إلى ارتفاٍع في معّدل استخدام المياه من جانب قطاع 
الطاقــة. ويســتهلك اإلنتــاج واســتخدام الوقــود األحفــوري كميــات عاليــة مــن الميــاه، غــرُّي أّن األبحــاث 
تشرُّي إلى أّن كميات كبرُّية من المياه تضيع أيًضا من الخزانات في محطات توليد الطاقة الكهرومائية. 
 )2020  ،Sanchez et al. ( بالمقابل، يستعن إنتاج الطاقة غرُّي المائية المتجددة بمقدار ضئيل من الماء
)لالّطــالع علــى المزيــد مــن التفاصيــل، يمكــن مراجعــة القســم 3,6 المعــي بموضــوع الطاقــة(. وقــد 

.)2013  ،Tekken et al. ( ُذكــرت أيًضــا الســياحة كقطــاع يلجــأ إلــى المــوارد المائيــة

هــذا التقريــر تقــي وقائــم علــى األدلــة، ويســتند محتــواه إلــى مجموعــة مــن النتائــج المنشــورة فــي 
دراســات علميــة مراجعــة مــن األقــران. مــن النقــاط الــي يجــدر ِذكرهــا النقــُص فــي البيانــات التطبيقيــة 
الطويلة المدى حول الجوانب المادية واالجتماعية لتغرُّيُّ المناخ ومدى التأثر به في بلدان منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. ويمكــن معرفــة أولويــات األبحــاث بمجــرد إجــراء بحــث بســيط فــي 
األدبيــات العلميــة حــول المواضيــع المرتبطــة بمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا والمذكــورة 

فــي هــذا التقريــر وببلــدان الشــمال المختــارة. 

فعلــى ســبيل المثــال، يبلــغ عــدد األوراق البحثيــة األكاديميــة الــي تذكــر كّل مــن »الواليــات المتحــدة« 
و«المناخ« في أيٍّ من العنوان أو الموجز أو كلمات المقال الرئيسية  29275 ورقة. لكن مى أعيد 
البحــث مــع ِذكــر »الجزائــر« و«المنــاخ«، يصــل العــدد إلــى 1114 نتيجــة. وتشــرُّي نتائــج البحــث عــن مصــر إلــى 
1641 ورقة، أما نتائج البحث الي تذكر لبنان فتسجل 353 ورقة.  ومع أّن هذا التمرين ال يفيد إاّل إلعطاء 
لمحــة عامــة محــدودة عــن نطــاق األبحــاث حــول المســائل المناخيــة، فهــو يســّلط الضــوء علــى الحاجــة 
إلــى المزيــد مــن األبحــاث فــي بلــدان الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. تقــّدم المعلومــات المعروضــة 

في الملحق 1 المزيد من النتائج وتتضمن بلدان المنطقة الســتة المدروســة في هذا التقرير.  

األهالي في واحة محاميد الغزالن المغربّية في ظل شح المياه الجوفّية. 16
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1.1.1 

1.1

تشــمل أراضــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وطوبوغرافيتهــا المتنوعــة النظــَم اإليكولوجيــة الســاحلية علــى طــول 
ــج، واألراضــي الشاســعة القاحلــة وشــبه القاحلــة، باإلضافــة  ســاحل المتوســط لمنطقــة شــمال إفريقيــا، والبحــر األحمــر، والخليـ
إلــى الجبــال العاليــة، كمــا فــي المغــرب ولبنــان. وفــي مــا يتعلــق بالخصائــص المناخيــة، لــن يكــون مــن المالئــم إطــالق التعميمــات 
علــى كّل أنحــاء المنطقــة، مــع أننــا نعلــم أّن متوســط درجــة الحــرارة فــي أنحــاء المنطقــة )تماًمــا مثــل ســائر دول العالــم( فــي 
تزايــد. يقــّدم هــذا القســم لمحــة عامــة عمــا يمكننــا قولــه عــن التوقعــات واالتجاهــات المناخيــة الحاليــة للمنطقــة فــي خــالل القــرن 

الحــادي والعشــرين. 

 تتمتع منطقة شمال إفريقيا بموسم رطب في فصل الشتاء )من تشرين األول/أكتوبر حى نيسان/أبريل( وبأشهر صيف جاف. ومع 
ا، مما يعي أّن في بعض السنوات يكون الطقس أكر رطوبة مقارنًة بالسنوات األخرى.  ً مرور السنوات، يشهد المناخ الطبيعي تغرُّيُّ
مــن المهــم أخــذ بعــن االعتبــار اتجاهــات المنــاخ الطويلــة األمــد لــدى النظــر إلــى المنــاخ الماضــي والمســتقبلي فــي المنطقــة )الهيئــة 

الدولية المعنية بتغرُّيُّ المناخ، 2022(. 
تتصف منطقة المتوسط بمناخ معتدل يتخلله موسم صيف حار أو دافئ )من حزيران/يونيو حى أغسطس/آب(. ويختلف مستوى 
المتســاقطات فــي خــالل الــدورة الســنوية عــالوة علــى أنــه يرتبــط ارتباًطــا شــديًدا بالفــرة الزمنيــة والموقــع الجغرافــي، إذ تهطــل كميــة 
األمطــار بمعــدل أقــّل فــي جنــوب حــوض المتوســط مقارنــًة بشــماله. وتؤثــر فــرات الجفــاف فــي منطقــة المتوســط إلــى حــّد كبــرُّي فــي 
مــدى توافــر الميــاه مــن خــالل خفــض مســتويات الميــاه الجوفيــة والميــاه فــي الســدود والخزانــات الســطحية. ويمكــن أن تؤثــر مســتويات 
المتســاقطات المتدنيــة، المصحوبــة بدرجــات حــرارة مرتفعــة، فــي الكثــرُّي مــن الجوانــب مثــل الزراعــة والتنــوع البيولوجــي، وال ســيما فــي 
المناطق المروية بمياه األمطار في شمال إفريقيا والشرق األوسط. تقع المنطقة في رقعة انتقالية، فهي تتأثر بتوافر المسطحات 

.)2008  ،Giorgi & Lionello( المائيــة الكبــرُّية والظــروف الشــبه االســتوائية والريــاح الغربيــة عنــد دوائــر العــرض المتوســطة

 تشهد منطقة شمال إفريقيا اتجاًها عاًما ملفًتا نحو االحرار وتزداد حّدته في خالل فصل الصيف ) .Cherif et al،  2020(.  أما االتجاهات 
فــي مســتوى المتســاقطات فهــي أقــّل وضوًحــا ) .Donat et al،  2014؛  Zittis،  2018(، غــرُّي أّن المؤشــرات تكشــف عــن جفــاف الموســم 
الرطب )بن تشرين األول/أكتوبر وآذار/مارس(. ومع أّن كّل المناطق في شمال إفريقيا والشرق األوسط تعاني نقًصا في اإلمدادات 

.)2020  ،Schilling et al. ( ات ًرا بهذه التغرُّيُّ المائية، من المتوقع أن تكون الجزائر ومصر وتونس من البلدان األكر تأثُّ

 لمحة عامة عن المناخات اإلقليمية
 في منطقة الشرق األوسط

 وشمال إفريقيا 

 منطقة الصحراء الكربى، جنوب المتوسط: 
المغرب، والجزائر، وتونس، ومصر

الماضي  القريب

االتجاهات  الحالية
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 تشرُّي التوقعات بشأن تغرُّيُّ المناخ، المستندة إلى النماذج المناخية العالمية واإلقليمية، إلى ارتفاع إضافي في معّدل درجات الحرارة واشتداد 
حاالت الحّر الشديد والجفاف في أنحاء المنطقة. 

ات واآلثار المرتبطة به على مسارات االنبعاثات المستقبلية ومسارات اإلنماء االجتماعي واالقتصادي. مع ذلك، من  يعتمد بشّدة مقدار التغرُّيُّ
 ،Cherif et al.   2019؛  ،Zittis et al. ( المتوقع أن تستمر درجة الحرارة في منطقة المتوسط باالرتفاع بوترُّية أسرع مقارنًة بالمعّدالت العالمية

 .)2020  ،Lionello & Scarascia  2020؛ 

ضة لتغرُّيُّ المناخ، األمر الذي سُيكسبها تصنيف »المنطقة الشديدة  وبحسب التوقعات المناخية المستقبلية، ستكون منطقة المتوسط معرَّ
ــع أن تتغــرُّيُّ درجــة الحــرارة ومســتوى المتســاقطات فــي  التأثــر بتغــرُّيُّ المنــاخ« )Tuel & Eltahir،  2020(. ويعــود ســبب ذلــك بجــزٍء كبــرُّي إلــى توقُّ
 ،Cherif et al.   2019؛  ،Zittis et al. ( ات البــارزة فــي توافــر هــذه المعايــرُّي، الــي تؤثــر أيًضــا فــي الحــدود القصــوى اتجــاه مختلــف، وبســبب التغــرُّيُّ
 2020(. وبســبب ظــروف الطقــس المعّقــدة، لــم يتــم حــى اآلن فهــم بالكامــل اآلليــات الكامنــة وراء هــذه العمليــات )Tuel & Eltahir،  2020(. تتوقــع 
ر بشكل خاص البلدان الواقعة في جنوب حوض المتوسط  السيناريوهات بشأن تغرُّيُّ المناخ المستقبلي جفاًفا في منطقة المتوسط، مع تأثُّ
وشــرقه )الــي تشــمل الجزائــر، والمغــرب، ومصــر، وتونــس، ولبنــان( ) .Zittis et al،  2019؛   .Almazroui et al،  2020أ؛   .Zittis et al،  2021أ(. وفــي 
هــذه المناطــق، ســيكون الجفــاف أكــر قســاوة فــي خــالل الفــرة الرطبــة مــن الســنة، الــي تشــّكل الموســم األهــم لتجديــد المــوارد المائيــة الضئيلــة. 
وسيعتمد أثر الجفاف المستقبلي في المنطقة إلى حّد معّن على األنشطة البشرية )مثل إدارة المياه وتطبيق تدابرُّي التكيف( ووترُّية فرات 
الجفــاف. فمثــاًل، قــد تــؤدي حــاالت الجفــاف المتكــررة إلــى ازديــاد اســتخدام الميــاه الجوفيــة، ممــا قــد يؤثــر فــي المحاصيــل، أو قــد تشــرُّي إلــى متطلبــات 
إضافية إلزالة ملوحة المياه، مما قد يزيد بشكل كبرُّي الطلب على الطاقة. بالمثل، قد يؤدي النقص في المياه إلى تقصرُّي دورة نمو المزروعات، 
ات المناخية  فتتأثر بذلك المحاصيل بدرجة أكرب. إّن طبيعة الجفاف وبالتالي توقعات حدوث الجفاف أمٌر معقد ألنه يجب أخذ بعن االعتبار التغرُّيُّ
الطبيعية باإلضافة إلى الجوانب االجتماعية واالقتصادية واألنشطة البشرية لدى تقديم توقعات بشأن توافر المياه. سيتطلب التكيف مع حاالت 

.)2020  ،Tramblay et al. ( الجفــاف المزايــدة مجموعــًة مــن الحلــول

ضــة لموجــات مــن الحــّر الشــديد لفــرة وبحجــم غــرُّي مســبوَقن ) .Lelieveld et al،  2016؛   .Zittis et al،  2021أ(. وهــذه  ســتبقى المنطقــة أيًضــا معرَّ
النتيجــة ثابتــة فــي كّل الســيناريوهات حــول االنبعاثــات.   

المناخ المستقبلي

1.1.1 

 تتمتع منطقة شرق المتوسط بمجموعة من المناخات، بدًءا من مناخ شبه قاحل إلى مناخ شبه استوائي ومعتدل. وغالًبا ما تتصف فصول الصيف 
بحّرها وجفافها، وينخفض معظم مستوى المتساقطات في خالل موسم الشتاء اللطيف. أما الجزء الشمالي من المنطقة، الذي يتضمن لبنان، 

فمناخه  معتدل.

شهدت منطقتا شرق المتوسط والشرق األوسط ارتفاًعا في درجات حرارتها على مدى القرن الماضي. حى ثمانينات القرن العشرين، قارب 
هــذا االحــرار بلــوغ االتجاهــات العالميــة. وفــي العقــود األربعــة الماضيــة، تســارع االحــرار بمعــّدل تجــاوز 0,4 درجــات مئويــة لــكّل عقــد، وهــو مقــدار 
يوازي قرابة ضعَفي المعّدل العالمي ) .Zittis et al،  2022(. وقد تأثرت المنطقة مؤخًرا بحاالت الجفاف الممتدة على سنوات وغرُّي المسبوقة 
أقّلــه فــي الســنوات الماضيــة منــذ 500 إلــى 900 عــام ) .Lelieveld et al،  2012؛   .Cook et al،  2016(. تــرك هــذه الظــروف الممتــدة، إلــى جانــب آثارهــا 

 .)2012  ،Kelley et al. ( المباشرة في النظم اإليكولوجية، آثاًرا اجتماعية واقتصادية بارزة تشّكل خطًرا على سالمة سّكان المنطقة

منطقة شرق المتوسط: لبنان
الماضي القريب
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 .)2019  ،Zittis et al. ( ستستمر درجات الحرارة باالرتفاع في منطقة شرق المتوسط، بما فيها لبنان، وذلك لما تبّقى من القرن الحادي والعشرين
ومن المتوقع أن يستقر االحرار بحلول العام 2050، فقط في حال ُطّبَقت تدابرُّي فعلية للتخفيف من المخاطر ) .Zittis et al،  2022(. وتشرُّي مسارات 

االنبعاثات الحالية إلى ارتفاع درجات الحرارة بوترُّية أسرع وإلى تزايد االحرار بشكل خاص في خالل فصل الصيف، مما يؤدي إلى موجات حّر أكر 
شدة وتواتًرا ) .Zittis et al.   ،2016  ،Zittis et al،  2021أ(. في هذه الحال، من المرجح أن ينخفض مستوى تساقط األمطار ويؤدي المزيج بن الجفاف 

واالحرار الشديد إلى حاالت قاسية من الجفاف الزراعي واإليكولوجي. 

المناخ المستقبلي

1.1.1 

عــة بــن العاَمــن 1978 و2019 أّن شــبه الجزيــرة العربيــة قــد أصبحــت أكــر جفاًفــا )فقــد انخفــض مســتوى   ُتظهــر االتجاهــات التاريخيــة فــي البيانــات المجمَّ
المتساقطات بمقدار 6,3 مم لكّل عقد( وأكر دفًئا )فقد ازدادت الحرارة السنوية بمقدار 0,51 درجة مئوية لكّل عقد(. وبلغ معّدل المتساقطات السنوي 

)بعــد العــام 1998(  96,92 مــم ) .Almazroui et al،  2020ب(.

يطغى على اإلمارات العربية المتحدة مناٌخ قاحل مصحوب بأحد أدنى المستويات لتساقط األمطار على األرض. يختلف مستوى تساقط األمطار إلى 
حــّد كبــرُّي فــي خــالل الســنة الواحــدة ومــن ســنة إلــى أخــرى، وتهطــل األمطــار فــي خــالل الموســم الرطــب )مــن تشــرين األول/أكتوبــر إلــى أيار/مايــو(. يفــوق 
متوسط درجة الحرارة السنوي في بعض المناطق من شبه الجزيرة العربية 30 درجة مئوية، مع أّن هذه النسبة تشّكل االستثناء؛ ذلك أّن 90 ٪ من شبه 

.)2009  ،Kotwicki & Al Sulaimani( الجزيرة العربية يصل متوسط درجة حرارتها السنوي إلى 20 درجة مئوية

في ما يتعلق بدرجة الحرارة، تتطابق التوقعات بشــأن شــبه الجزيرة العربية مع ســائر بلدان منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا. فمن المتوقع أن 
 Zittis( يســتمر االحــرار المالَحــظ فــي خــالل القــرن الحــادي والعشــرين، إاّل فــي حــال اعُتمــدت فــي الوقــت المناســب إجــراءات عالميــة للتخفيــف مــن الحــّدة
 .et al،  2022(. وسيشــتّد هــذا االحــرار أكــر فــي فصــول الصيــف ويــؤدي، لــدى اجتماعــه مــع حالــة مــن الرطوبــة المزايــدة، إلــى ظــروف غــرُّي مريحــة لفــرات 
ممتدة في خالل العام. أّما التوقعات بشأن المتساقطات فهي أقل تأكيًدا بسبب الطبيعة المحلية لظروف تساقط األمطار، غرُّي أّن معظم النماذج 
تشرُّي إلى أّن بروز الجفاف في األجزاء الشمالية وارتفاع في مستوى المتساقطات في الجنوب. أّما تداعيات هذه الرطوبة لناحية الموارد المائية في 

المنطقة فال تزال موضع شــّك.

 شبه الجزيرة العربية، الخليـج: اإلمارات العربية المتحدة
الماضي القريب

االتجاهات الحالية
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 التوقعات المناخية وظروف 1.2
الطقس المتطّرف في منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا
تشــرُّي التوّقعات إلى أّن منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا تتجه بشــكل واضح نحو االحرار والجفاف. ُيظهر الجدول 1,1 األرقاَم 
المســتخرجة مــن األطلــس التفاعلــي الُمَعــد مــن فريــق العمــل األول فــي الهيئــة الدوليــة المعنيــة بتغــرُّيُّ المنــاخ. ويجــب أن تقــّدم هــذه 

األرقــام تحذيــًرا واضًحــا بالخطــر الناجــم عــن انبعاثــات غــازات الفيئــة المســتمرة )الهيئــة الدوليــة المعنيــة بتغــرُّيُّ المنــاخ، 2021(. 

المســارات االجتماعيــة واالقتصاديــة المشــركة 1  -  2,6 يفــرض هــذا الســيناريو تدّنــي مســتويات انبعاثــات غــازات الدفيئــة مــع انخفــاض 
مســتويات ثانــي أكســيد الكربــون لتبلــغ الصفــر قرابــة العــام 2050.

المســارات االجتماعيــة واالقتصاديــة المشــركة 2  -  4,5 يفــرض هــذا الســيناريو مســتويات انبعاثــات متوســطة لغــازات الدفيئــة. ومــن 
المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة في المناطق الثالث بالنسبة إلى الفرة المرجعية بن العاَمن 1850 و1900. ويفرض هذا السيناريو 

أن تعــادل انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون المســتويات الحاليــة حــى العــام 2050.
المســارات االجتماعيــة واالقتصاديــة المشــركة 5  -  8,5 يفــرض هــذا الســيناريو مســتويات انبعاثــات عاليــة جــًدا لغــازات الدفيئــة بحيــث 
توازي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حوالى ضعف المستويات الحالية بحلول 2050. وتجدر اإلشارة إلى أّن هذا السيناريو الذي يشرُّي 
ــل فــي مســألة انبعاثــات غــازات الدفيئــة وليــس مــن الضــروري اعتبــاره »ســيناريو بقــاء  إلــى انبعاثــات عاليــة ال يفــرض أّي سياســات تدخُّ

األمــور علــى حالهــا«.    

الجدول 1,1. يعرض التوقعات المناخية لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا زيادًة متوسطة في درجة الحرارة، لكّل منطقة، بالدرجة 
المئوية، وذلك بالنسبة إلى الفرة المرجعية بن العاَمن 1850 و1900. المصدر: األطلس التفاعلي الُمَعد من فريق العمل األول في الهيئة 

.)https://interactive-atlas.ipcc.ch/ ( الدولية المعنية بتغرُّيُّ المناخ

المستقبل  القريب 
)بن العاَمن 2021 و2040(

سيناريو  المسارات 
االجتماعية  واالقتصادية 

المشركة

المسارات 
االجتماعية 

واالقتصادية 
المشركة

2,6  –  1 

2,1 درجة
 مئوية

1,8 درجات 
مئوية

2,1 درجة
 مئوية

1,9 درجات 
مئوية

2,1 درجة
 مئوية

1,9 درجات 
مئوية

2,3 درجات 
مئوية

2,1 درجة
 مئوية

2,5 درجات 
مئوية

2,4 درجات 
مئوية

2,8 درجات 
مئوية

2,9 درجات 
مئوية

3,4 درجات 
مئوية

2,2 درجة
 مئوية

2,5 درجات 
مئوية

3,3 درجات 
مئوية

3,8 درجات 
مئوية

5,5 درجات 
مئوية

6,3 درجات 
مئوية

المسارات 
االجتماعية 

واالقتصادية 
المشركة

4,5  –  2 

2,2 درجة
 مئوية

المسارات 
االجتماعية 

واالقتصادية 
المشركة

8,5  –  5 

2,3 درجات 
مئوية

المسارات 
االجتماعية 

واالقتصادية 
المشركة

2,6  –  1 

2,5 درجات 
مئوية

المسارات 
االجتماعية 

واالقتصادية 
المشركة

4,5  –  2 

2,8 درجات 
مئوية

المسارات 
االجتماعية 

واالقتصادية 
المشركة

8,5  –  5 

3,4 درجات 
مئوية

المسارات 
االجتماعية 

واالقتصادية 
المشركة

2,6  –  1 

2,5 درجات 
مئوية

المسارات 
االجتماعية 

واالقتصادية 
المشركة

4,5  –  2 

3,8 درجات 
مئوية

المسارات 
االجتماعية 

واالقتصادية 
المشركة

8,5  –  5 

6,3 درجات 
مئوية

منطقة  المتوسط

منطقة الصحراء الكربى

المستقبل على المدى المتوسط 
)بن العاَمن 2041 و2060(

المستقبل  البعيد 
)بن العاَمن 2081 و2100(
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مستويات الحرارة الشديدة  1.2.1

وتــرُّية  ازديــاد  ــع  توقُّ يتــم  للمســتقبل،  المرجحــة  المنــاخ  تداعيــات  مــن 
أّن  إلــى  ذلــك  ســبب  ويعــود  المنطقــة.  فــي  وحّدتهــا  الحــّر  موجــات 
فصــول الصيــف فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا حارقــة 
أصــاًل، بالتالــي فــإّن أّي تزايــد لدرجــات الحــرارة الشــديدة ســيعّرض النظــم 
وليســت  إضافيــة.  لتحديــات  المنطقــة  وســّكان  الضعيفــة  اإليكولوجيــة 
ســوى  والطاقــة  الميــاه  وإدارة  والســياحة،  والزراعــة،  البشــر،  صحــة 
ســتتأثر.  الــي  الحيويــة  االقتصاديــة  االجتماعيــة  القطاعــات  مــن  بعــٍض 
فمــن المتوقــع أن تصبــح حــاالت الطقــس المتطــّرف، الــي نــادًرا مــا بــرزت 
فــي الماضــي القريــب، شــائعًة فــي الجــزء الثانــي مــن القــرن الحــادي 
 Zittis  2020؛  ،Molina et al.   2014؛  ،Lelieveld et al. ( والعشــرين
 .et al،  2021أ(. فــي مســتقبل يعــد بســيناريو »بقــاء األمــور علــى حالهــا« 
وبمسار تركز نموذجي 8,5، من المرجح أن تصبح فصول الصيف األبرد 
ا  شــبيهة بفصــول الصيــف األدفــأ فــي الماضــي القريــب أو حــى أشــّد حــرًّ
أنــه، بحلــول  إلــى  منهــا ) .Zittis et al،  2021أ(. ويشــرُّي هــذا الســيناريو 
نهايــة القــرن، مــن المرجــح أن تواجــه 80 ٪ مــن المــدن المكتظــة بالســّكان 
فــي المنطقــة موجــات حــّر شــديد لمــدة ال تقــّل عــن 50 ٪ مــن الموســم 
الراهنــة، قــد تصبــح  بالمعايــرُّي  ) .Varela et al،  2020(. ومقارنــًة  الحــار 
خصائــص موجــات الحــّر الشــديد فــي منطقــة شــرق المتوســط والشــرق 
األوسط أكر قساوة ) .Zittis et al،  2016( )الرسم البياني 1,1(. فمن 
المتوقــع أن يــزداد العــدد الســنوي لموجــات الحــّر بمقــدار 3 إلــى 6 مــّرات 
وأن تشتد بمقدار 6 إلى 7 درجات مئوية بينما تصل أطول مّدة لها إلى 
عــّدة أســابيع. ونتيجــة مســارات االنبعاثــات العاليــة فــي بعــض األماكــن 
في منطقة الشرق األوسط والخليـج، من المحتمل أن تتخّطى درجات 
الحرارة القصوى في خالل موجات الحّر الشــديد المســتقبلية 56 درجة 
تحــّل  وال  ) .Zittis et al.   ،2022  ،Ntoumos et al،  2021أ(.  مئويــة 
نمــاذج المنــاخ المتقدمــة الحاليــة التأثــرُّيات التفاعليــة المناخيــة المحليــة، 
مثــل ظاهــرة »جــزر االحــرار الحضريــة«. ونتيجــة لذلــك، تتــم االســتهانة 
بدرجات الحرارة االفراضية في المدن الكبرُّية ِعلًما بأّن هذه التقديرات 
ظــة. ومــن المتوقــع أيًضــا أن يكــر عــدد الليالــي الدافئــة  قــد تكــون متحفِّ
بــن  فالمزيــج   ،)2022  ،Ntoumos et al.   2016؛  ،Lelieveld et al. (
وال  العاليــة،  الرطوبــة  ومســتويات  االرتفــاع  الشــديدة  الحــرارة  درجــات 
سيما في منطقة الخليـج، سيؤدي إلى تزايد االنزعاج الحراري )الرسم 
البيانــي 1,2(. وفــي األشــهر األكــر دفًئــا أقّلــه، قــد تتجــاوز هــذه الظــروف 
العتبــات الحرجــة للقــدرة البشــرية علــى التكيــف )Pal & Eltahir،  2016؛ 

.)2018  ،Ahmadalipour & Moradkhani .دة
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ضة سنوًيا لعّدة فئات من موجات الحّر في الفرة  الرسم البياني 1,1. نسبة األرض في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا المعرَّ
الممتدة بن 1951 و2100. ترتبط التوقعات بمسار الركز النموذجي 8,5. )المصدر:  .Zittis et al،  2021أ(.

الرسم البياني 1,2. مجموع عدد السّكان في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تبًعا لسيناريو مسار الركز النموذجي 5، وعدد 
عة فتمّثل  السّكان الذي من المتوقع أن يتعّرض لموجات حّر مختلفة الشّدة. تمّثل المنحنيات البارزة المجموع، أّما المنحنيات المتقطِّ

سّكان المدن. ترتبط التوقعات بمسار الركز النموذجي 8,5. )المصدر:  .Zittis et al،  2021أ(.
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الرسم البياني 1,3: ارتفاع الحّد األقصى المتوقع لدرجة الحرارة في خالل النهار في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في مسار الركز النموذجي 4,5 )إلى 
 Lelieveld اليسار( وفي مسار الركز النموذجي 8,5 )إلى اليمن(. المحور السيي = السنة؛ المحور الصادي = الدرجة المئوية. )المصدر: مأخوذ من الرسم البياني 4 في

.) /4.0/http://creativecommons.org/licenses/by :ص لالستخدام بموجب رخصة المشاع اإلبداعي الدولية  .et al،  2016. مرخَّ

الرسم البياني 1,4: عدد الليالي الدافئة المتوقع هذا القرن في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في مسار الركز النموذجي 4,5 )إلى اليسار( وفي 
 Lelieveld مسار الركز النموذجي 8,5 )إلى اليمن(. المحور السيي = السنة؛ المحور الصادي = النسبة المئوية.  )المصدر: مأخوذ من الرسم البياني 4 في

.) /4.0/http://creativecommons.org/licenses/by :ص لالستخدام بموجب رخصة المشاع اإلبداعي الدولية  .et al،  2016. مرخَّ

دفًئــا  أكــر  إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  تصبــح  أن  المتوقــع  مــن 
علــى مــدى القــرن الحــادي والعشــرين. وبهــدف تقديــم فكــرة عــن ارتفــاع درجــة 
الحــرارة الــي يمكــن مواجهتهــا، أنشــأ .Lelieveld et al   )2016( نموذًجــا علــى 
الكمبيوتــر لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا األوســع نطاًقــا )الــي تضــم 
29 بلــًدا، بمــا فــي ذلــك بلــدان المغــرب العربــي والشــرق األوســط(. وتشــرُّي نمــاذج 
التوقعــات مــن تلــك الدراســة إلــى أنــه، فــي ســيناريو مســار الركــز النموذجــي 
ليصــل  النهــار  فــي  الحــرارة  لدرجــات  األقصــى  الحــّد  يرتفــع  أن  الممكــن  مــن   ،8,5
إلــى 47 درجــة مئويــة بحلــول العــام 2050 وإلــى 50 درجــة مئويــة بحلــول العــام 
2100، مقارنــًة بالحــّد األقصــى البالــغ 43 درجــة مئويــة فــي الفــرة المرجعيــة بــن 

عــن  نموذًجــا   )2016(    Lelieveld et al. أجراهــا الــي  الدراســة  أيًضــا  أعــّدت  وقــد 
التغــرُّيُّ المتوقــع فــي عــدد الليالــي الدافئــة فــي المنطقــة كنســبة ســنوية.  ومــن 
المتوقع أن يزداد عدد الليالي الدافئة لكّل سنة إلى حّد كبرُّي في كال السيناريوين 
حــى أواســط القــرن - ففــي مســار الركــز النموذجــي 8,5، قــد يتجــاوز عــدد الليالــي 

العاَمن 1986 و2005. )تجدر اإلشــارة إلى أّن ســيناريو مســار الركز النموذجي 8,5 
 Hausfather قــد القــى بعــض النقــد بحيــث اعُتــرب غــرُّي واقعــي وغــرُّي محتَمــل )مثــل
علــى  لالّطــالع  المصطلحــات  مســرد  مراجعــة  أيًضــا  )يمكــن   .)2020  ،& Peters
التفســرُّي الكامــل لســيناريوهات مســارات الركــز النموذجــي.( وحــى فــي ســيناريو 
مسار الركز النموذجي 4,5 األكر طموًحا، الذي يفرض انخفاًضا هائاًل لصافي 
انبعاثــات غــاز الدفيئــة بعــد العــام 2050، فإنــه مــن الممكــن أن يرتفــع الحــّد األقصــى 
لدرجــات الحــرارة فــي خــالل النهــار ليصــل إلــى 45 درجــة مئويــة بحلــول العــام 2050 

وإلــى 47 درجــة مئويــة بحلــول العــام 2100 )الرســم البيانــي 1,3(.

الدافئــة لــكّل ســنة 200 ليلــة بحلــول القــرن، مقارنــًة بالفــرة المرجعيــة )بــن العاَمــن 
1986 و2005( الــي يبلــغ فيهــا معــّدل مــّدة األيــام الدافئــة 16 يوًمــا. )يمكــن أن يتوّجــه 
القــّراء المهتمــون بالصيغــة المســتخَدمة لتحديــد عــدد الليالــي الدافئــة إلــى ورقــة

ــاًل( )الرســم البيانــي 1,4(.   .Lelieveld et al   )2016(، الــي تقــّدم تفســرًُّيا مفصَّ
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1.2.2

النمــاذج  بــن  تبايــٌن  ويــربز  وضوًحــا  أقــّل  بالمتســاقطات  المرتبطــة  التوقعــات  إّن 
) .Lelieveld et al،  2016؛   .Zittis et al،  2019؛  الحــرارة  بنمــاذج درجــة  مقارنــًة 
العمليــات  إلــى  أساســي  بشــكل  ذلــك  ســبب  ويعــود    .Zittis et al،  2021ب(. 
وإلــى  األمطــار  الُســحب وتســاقط  تشــكيل  فــي  ُتســهم  الــي  النطــاق  المحــدودة 
ســوء تمثيــل الســواحل والتضاريــس الجبليــة المعقــدة. ويتعــّذر علــى نمــاذج المنــاخ 
الحاليــة حــّل مســألة هــذه العمليــات المهمــة. عــالوة علــى ذلــك، تتســاقط األمطــار 
علــى مســتوى محلــي فــي األجــزاء القاحلــة وشــبه القاحلــة مــن منطقــة الشــرق 

األوســط وشــمال إفريقيــا وغالًبــا يــربز هــذا الحــدث ضمــن فــرة وجــزة.

ُتجمــع الدراســات اإلقليميــة المتعــددة وتقريــر التقييــم الســادس الصــادر عــن الهيئــة 
العمــوم،  فــي  إفريقيــا سيشــهد  أّن شــمال  علــى  المنــاخ  بتغــرُّيُّ  المعنيــة  الدوليــة 
على غرار ســائر مناطق المتوســط، انخفاًضا في مســتويات المتســاقطات )الهيئة 
 ،Almazroui et al.   2019؛  ،Zittis et al.   الدوليــة المعنيــة بتغــرُّيُّ المنــاخ، 2022؛
 2020أ؛   .Cherif et al،  2020؛  Lionello & Scarascia،  2020؛   .Zittis et al،  2021ب؛ 
  .Waha et al،  2017؛   .Driouech et al،  2020(. وفــي نهايــة القــرن الحالــي، مــن 

المرـجـح أن يــراوح هــذا االنخفــاض بــن - 10 إلــى - 30 ٪ )الرســم البيانــي 1,5(.  

إّن االنخفــاض المتوقــع فــي كميــة المتســاقطات ليــس دائًمــا كبــرًُّيا )أي أّن مقــدار 
التغــرُّيُّ شــبيه بالتغــرُّيُّ الســنوي(. لكــن يمكــن اســتثناء االنخفــاض الهائــل فــي كميــة 
يتــم  انخفــاض  وهــو  والمشــرق،  العربــي  المغــرب  منطقــَي  فــي  المتســاقطات 

الحــادي والعشــرين وفــي  القــرن  الثانــي مــن  الجــزء  توقعــه بشــكل رئيســي فــي 
ســيناريوهات االنبعاثــات العاليــة. وعلــى ســاحل المتوســط، مــن المتوقــع أيًضــا أن 
ينخفــض عــدد األيــام الممطــرة لــكّل ســنة وطــول الفــرات المطــرُّية )وهــي األيــام 
 Dosio  2014؛  ،Giorgi et al. ( أيًضــا )المتتاليــة لهطــول كميــة أمطــار تفــوق 1 مــم
)وهــي  الجفــاف  فــرات  أكــر  تطــول  أن  المحتمــل  مــن  بالمقابــل،   .)2018  ،et al. 
 Lionello &  2019؛  ،Raymond et al. ( )عــدد األيــام الجافــة المتتاليــة الجافــة

.)2021  ،Coppola et al.   2020؛  ،Scarascia

تســاقط  حــاالت  تشــتد  أن  المحتمــل  مــن  اإلجمالــي،  الجفــاف  مــن  الرغــم  وعلــى 
 Donat et ) .Giorgi et al،  2014؛  المنطقــة  أرجــاء  فــي  غــزارة  األكــر  األمطــار 
 .al،  2014؛  .Giorgi et al،  2019؛  .Zittis et al،  2021ب(. وفــي مناطــق شــمال 
إفريقيــا األكــر جفاًفــا، ُتســهم حــاالت الطقــس المتطــّرف الممتــدة علــى يــوم واحــد 
فــي تســجيل مقــداًرا هائــاًل مــن المتســاقطات الســنوية ) .Zittis et al،  2021ب(. 
ومــن المتوقــع أن يــزداد هــذا المقــدار فــي ظــروف أكــر دفًئــا، ممــا يطــرح تحّديــات 

إضافيــة أمــام النظــم اإليكولوجيــة وإدارة الميــاه. 

وفي ما يتعلق بالمناطق الجنوبية من شــبه الجزيرة العربية ومصر، تشــرُّي نماذج 
 Lelieveld et( ٪ 50 المنــاخ إلــى ارتفــاع فــي كميــة المتســاقطات لمــا يصــل إلــى
أّن االرتفــاع   .al،  2016؛   .Almazroui et al،  2020أ؛   .Zittis et al،  2022(. ومــع 
فــي النســبة يبــدو هائــاًل، فهــو ليــس كبــرًُّيا دائًمــا مــن حيــث كميــة تســاقط األمطــار.

 :RR1 ات المناخية في المتساقطات السنوية )اللوح األيسر( وعدد األيام الممطرة لكّل سنة )معّدل تساقط األمطار اليومي الرسم البياني 1,5. توقعات التغرُّيُّ
اللوح األيمن( لمختلف مستويات االحرار العالمي، كمعّدل لبلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا. )إعداد George Zittis . مصدر البيانات: بيانات المحاكاة في 

قة لتقليص النطاقات المناخية اإلقليمية )كورديكس( - منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا للمزيد من  مسار الركز النموذجي 8,5 ضمن برنامج التجربة المنسَّ
المعلومات على النماذج، يمكن االّطالع على المرجع  .Zittis et al،  2021أ(.

المتساقطات
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1.2.3 

فــي تقريــر التقييــم الســادس، تتوقــع الهيئــة الدوليــة المعنيــة بتغــرُّيُّ المنــاخ ازديــاَد 
األجــواء  مــن  والمزيــَد  األفريقــي  والســاحل  إفريقيــا  شــمال  فــي  الجفــاف  خطــر 
القاحلــة فــي غــرب آســيا الوســطى، وذلــك للعقــود المســتقبلية مــن هــذا القــرن 
 ،Arias et al. ( ضمــن ســيناريو تســخن المنــاخ بمقــدار ال يتخّطــى درجتــن مئويتــن

.)2021 
 

ويمكــن أن يتســبب الجفــاف بخســارة اقتصاديــة وتلــف المحاصيــل وتعريــض األمــن 
الغذائــي للخطــر، ويمكــن أن يــؤدي إلــى نقــٍص فــي ميــاه الشــرب اآلمنــة والنظيفــة. 
يشــرُّي الجفــاف إلــى فــرة ممتــدة مــن الوقــت تشــهد فــي خاللهــا منطقــة معّينــة 
متســاقطات أدنــى مــن المتوقــع. غــرُّي أّن إســناد حالــة الجفــاف - وحــاالت الطقــس 
المتطــّرف األخــرى - إلــى ســبب واحــد ليــس عمليــة صريحــة ألّن الحــاالت القصــوى 

غالًبــا مــا تنجــم عــن عــّدة عوامــل مختلفــة )وإن كانــت تفاعليــة(.
 

ــز  ومــن بــن البلــدان الســتة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا المركَّ
لتســجيل  الزراعــة  علــى  اعتمــاًدا  األكــر  المغــرب  ُيعتــرب  التقريــر،  هــذا  فــي  عليهــا 
 ،Schilling et al. ( ــًرا بحالــة الجفــاف مدخــول اقتصــادي، ممــا يجعلــه األكــر تأثُّ
نتيجــة  الحبــوب  مــن  البــالد  إنتــاج  تأّثــر  أن  ســبق  فقــد   .)2021 الدولــي،  البنــك   2020؛ 
الوتــرُّية المزايــدة لحــاالت الجفــاف وشــّدتها فــي العقــود الســابقة، إذ انخفــض مثــاًل 
إجمالــي إنتــاج الحبــوب )القمــح والشــعرُّي( بشــكل هائــل نتيجــة الجفــاف فــي تشــرين 
الثاني/نوفمرب 2015 وفي ربيع العام 2016، مع تســجيل محصوٍل إجمالي بمقدار 
لة فــي المواســم  3,4 ماليــن طــن. وهــذه الكميــة أقــّل بكثــرُّي مــن الكميــة المســجَّ

 الجفاف 
الثالثــة الســابقة الــي بلــغ فــي خاللهــا معــّدل إنتــاج الحبــوب 9,3 ماليــن طــن. تنمــو 
طــول  علــى  الماشــية،  إلطعــام  منهــا  بعــٌض  ُيســتخَدم  الــي  الحبــوب،  محاصيــل 
منطقــة المغــرب الوســطى وهــي تعتمــد علــى ميــاه األمطــار، ممــا يجعلهــا أكــر 
ــًرا بتغــرُّيُّ المنــاخ مقارنــًة بالمحاصيــل األكــر تنوًعــا الــي تشــمل أشــجار الفواكــه  تأثُّ
الســنوية  الحــرارة  معــّدالت  ارتفــاع  توقعــات  مــع  البــالد.  شــمال  فــي  والخضــار 
المتســاقطات  أنمــاط  فــي  الشــكوك  إلــى  باإلضافــة  العقــد،  هــذا  المغــرب  فــي 
المســتقبلية، ســيواجه القطــاع الزراعــي فــي البــالد المزيــد مــن المشــاكل المرتبطــة 

.)2018  ،Verner et al. ( الميــاه بنقــص 
 

مــن بــن بلــدان شــمال إفريقيــا، أشــار  .Schilling et al  )2020( إلــى الجزائــر علــى 
ــًرا، وذلــك بســبب قــدرة البــالد المتدنيــة علــى  أنهــا األكــر افتقــاًرا للميــاه واألكــر تأثُّ
ديــن بالتجهــزات الكافيــة مقارنــًة  التكيــف. بمعــىن آخــر، إّن ســّكان الجزائــر غــرُّي مزوَّ

ات المنــاخ والتكيــف معهــا.  ببلــدان أخــرى للتمكــن مــن التعايــش مــع تغــرُّيُّ
 

بلــدان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا المدروســة  مــن الواضــح أّن كّل 
العالمــي. ومــن منظــار عالمــي، ال  الحــراري  بالتســخن  التقريــر ســتتأثر  فــي هــذا 
شــّك فــي أّن منطقــة شــمال إفريقيــا ستشــّكل »المنطقــة الشــديدة التأثــر بتغــرُّيُّ 
المناخ«.  فكّل البلدان في المنطقة تفتقر إلى المياه، وتعتمد كّل بلدان شــمال 
إفريقيــا، باســتثناء مصــر، علــى تســاقط األمطــار مــن أجــل الزراعــة.  بالتالــي، فــإّن 
انخفــاض مســتوى المتســاقطات قــد يــرك تداعيــات خطــرة علــى األمــن الغذائــي 

  .)2020  ،Schilling et al. (

امرأة تجمع المياه في منطقة األهوار جنوب العراق خالل فرة جفاف حاد.
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المرّبع: اتجاهات السّكان المستقبلية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

ع هــؤالء الســّكان ســيختلف بشــكل  مــن المتوقــع أن يرتفــع عــدد الســّكان العالمــي فــي خــالل القــرن الحــادي والعشــرين، غــري أّن الزتايــد فــي تــوزُّ
البلــدان والمناطــق. ففــي المناطــق المداريــة واالســتوائية فــي إفريقيــا، ومنطقــة المتوســط، ومنطقــَي غــرب آســيا  بــن مختلــف  واضــح 
وآســيا الوســطى الجافَتــن والحارَتــن، وفــي منطقــَي جنــوب وجنــوب شــرق آســيا الرطبَتــن، قــد يشــري ارتفــاع عــدد الســّكان مــع تغــريُّ المنــاخ 
إلــى أّن البيئــات الدافئــة والبــاردة علــى حــّد ســواء ســتحتاج إلــى المزيــد مــن الطاقــة، وذلــك تبًعــا ألي ســيناريوهات معنيــة بمســارات الرتكــزي 

 .)2021  ،Spinoni et al. ( النموذجــي والمســارات االجتماعيــة واالقتصاديــة المشــرتكة

وتشــري التوقعــات فــي موضــوع منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ككّل إلــى أنــه بحلــول نهايــة القــرن الحــادي والعشــرين، ســيفوق 
عــدد ســّكان هــذه المنطقــة 1 مليــار، وهــو عــدد يتخطــى عــدد ســّكان الصــن المتوقــع فــي العــام 2100. كانــت مصــر لفــرتة طويلــة مركــز اســتقطاب 
رئيســًيا للســّكان، ولعّلهــا ســتبقى علــى هــذا الحــال، ويعــود ســبب ذلــك بجــزٍء كبــري إلــى نهــر النيــل. ففــي مصــر، مــن المتوقــع أن يرتّكــز النمــو 

الســّكاني المســتقبلي فــي حــوض النيــل.

وبحلــول العــام 2050، مــن المتوقــع أن يعيــش قرابــة 70 ٪ مــن ســّكان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا فــي المــدن، مــع أّن هــذا األمــر 
ســيختلف بحســب البلــد والمنطقــة. وتكمــن أهميــة هــذا التوقــع فــي إمكانيــة أن يؤثــر هــذا النمــو فــي اإلنتــاج الزراعــي وبالمقابــل فــي األمــن 
الغذائــي، وذلــك ألســباب تتضمــن )i( التطــور الحضــري الــذي بــدأ يجتــاح األراضــي الزراعيــة و)ii( تزايــد الطلــب علــى الغــذاء فــي المــدن األكــرب. 
عــة وأســاليب الحيــاة غــري الصحيــة وتفاقــم  ومــن اآلثــار غــري المباشــرة للتمــّدن والطعــام المســتورد، يمكــن ِذكــر تزايــد اســتهالك األغذيــة المصنَّ

 .)2017  ،McKee et al. ( خطــر اإلصابــة بأمــراض غــري ُمعديــة مثــل داء الســكري ومــرض القلــب
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2.0
ملّخص عن النتائج المستخلصة من تقرير التقييم السادس 

الصادر عن الهيئة الدولية المعنية بتغريُّ المناخ 

يتألــف تقريــر التقييــم الســادس الصــادر عــن الهيئــة الدوليــة المعنيــة بتغــرُّيُّ المنــاخ مــن تقاريــر أعّدتهــا ثالثــة ِفــَرق عمــل، بحيــث يرّكــز 
كّل فريــق علــى جانــٍب مختلــف مــن العلــوم المعنيــة بتغــرُّيُّ المنــاخ: 

تستند نتائج تقرير التقييم السادس الرئيسية إلى تقارير التقييم السابقة المفيدة 
بــأّن تغــرُّيُّ المنــاخ قــد بــدأ يحصــل، وأّن معظــم األراضــي فــي العالــم ســتصبح أكــر 
ات هــو نتيجــة  ســخونة فــي خــالل القــرن الحــادي والعشــرين، وأّن الكثــرُّي مــن التغــرُّيُّ
النشــاط البشــري. وُتظهــر إحــدى النتائــج الرئيســية أنــه منــذ التقريــر الســابق، أي 
تقريــر التقييــم الخامــس، ارتفعــت درجــة الحــرارة العالميــة لســطح األرض بشــّدة، 
مــع تســجيل الســنوات الخمــس األخــرُّية )بــن العاَمــن 2016 و2020( درجــات الحــرارة 
األعلــى منــذ العــام 1850 علــى األقــّل. ومنــذ تقريــر التقييــم الخامــس، ازدادت وتــرُّية 
ب المتســاقطات  حاالت الطقس المتطّرف على المســتوى العالمي، مثل تســبُّ
بالفيضانــات، واألعاصــرُّي المداريــة، ومســتويات الحــرارة الشــديدة الــي تــؤدي إلــى 

حرائــق طبيعيــة.

وفــي مــا يتعلــق بشــمال إفريقيــا، تشــرُّي توقعــات التقييــم الســادس إلــى أرجحيــة 
الشــمال،  أقصــى  مناطــق  فــي  اإلجمالــي  المتســاقطات  مســتوى  انخفــاض 
ممــا يفاقــم مــن حــاالت  القحولــة والجفــاف. وســزيد تســخن المنــاخ مــن خطــر 
التعّرض للحّر الشديد والمميت في شمال إفريقيا. وفي لبنان واإلمارات العربية 
المتحدة، من المتوقع أن تتفاقم األجواء القاحلة، وال سيما في منتصف القرن. 
وقــد كشــف فريــق العمــل الثالــث عــن نقطــة أساســية فــي موضــوع التخفيــف مــن 
حــّدة تغــرُّيُّ المنــاخ، إذ تبــّن أّن األفــراد والعائــالت األفريقيــة بالــكاد مســتعّدة لتغيــرُّي 
ســلوكها فــي اســتهالك الطاقــة. وأشــارت نتائــج فريــق العمــل الثالــث إلــى ضــرورة 
ات نفســية مثــل مســتوى  إحــداث تغيــرُّيات هيكليــة وثقافيــة، مــع تضمــن متغــرُّيُّ
ر، والِقَيــم والقواعــد االجتماعيــة والشــخصية، والتحكــم  الوعــي، والخطــر المتصــوَّ

فريق العمل األول - أساس العلوم الطبيعية؛
فريق العمل الثاني - اآلثار والتكيف والضعف؛

فريق العمل الثالث - التخفيف من حّدة تغرُّيُّ المناخ.

المحتَمل بالسلوك. وأفاد تقرير فريق العمل الثالث، الذي ينظر في التخفيف من 
تغــرُّيُّ المنــاخ، بضــرورة إحــداث تغيــرُّيات هيكليــة وثقافيــة علــى حــّد ســواء مــن أجــل 
معالجــة أنمــاط االســتهالك للطاقــة فــي إفريقيــا، مــع مراعــاة الجوانــب النفســية 
ر، والِقَيــم والقواعــد االجتماعيــة والشــخصية، والتحكــم  للوعــي، والخطــر المتصــوَّ

المحتَمل بالســلوك. 

المنــاخ  بتغــرُّيُّ  المعنيــة  الدوليــة  الهيئــة  الصــادر عــن  التفاعلــي  يشــّكل األطلــس 
)https://interactive-atlas.ipcc.ch( أداًة مرئيــة مفيــدة لمعرفــة كيفيــة 
تأّثر المناطق بالحرارة والمتساقطات في مختلف سيناريوهات االحرار المناخي. 

يتضمن الجدول 2,1 بعض النقاط األساسية المنقولة حرفًيا وبمزيٍد من التفصيل 
من الملخصات التقنية لتقرير التقييم السادس الصادر عن الهيئة الدولية المعنية 

بتغرُّيُّ المناخ، مع اإلشارة إلى أرقام األقسام المعنية في هذه الملخصات.

 المناطق في تقارير الهيئة الدولية المعنية بتغريُّ المناخ

تناقــش تقاريــر التقييــم الصــادرة عــن الهيئــة الدوليــة المعنيــة بتغــرُّيُّ المناخ مســألة 
المناطق من منطلق تقسيم قاّري بداًل من دراستها كّل منطقة لوحدها. في 

التقارير، تنتمي البلدان الستة في هذا التقرير إلى فئتن مختلفتن:

البلدان في إفريقيا: المغرب، وتونس، والجزائر، ومصر
البلدان في غرب آسيا الوسطى: لبنان واإلمارات العربية المتحدة
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الجدول 2,1. ملّخص عن النتائج المستخلصة من الملّخصات التقنية في تقرير التقييم السادس الصادر عن الهيئة الدولية المعنية بتغرُّيُّ المناخ. )الرجاء مراجعة الملحق 2 
لالّطالع على القائمة الكاملة إلى جانب مراجع األقسام في تقييم التقرير السادس.( 

ات المالحظة التغريُّ

ات التغريُّ
 العالمية

آسيا

إفريقيا

)2021  ،Arias et al. ( فريق العمل األول - أساس العلوم الطبيعية

ات المتوقعة التغرُّيُّ

ات المنــاخ، مثــل االنخفــاض فــي  »ثقــة كبــرُّية فــي أّن تغــرُّيُّ
إجمالــي مســتوى المتســاقطات واالرتفــاع فــي معــّدل 
أّن  فــي  معتدلــة  وثقــة  بــدأت.  أن  ســبق  قــد  القحولــة، 

البشــرية.« ات ســببها األنشــطة  التغــرُّيُّ الكثــرُّي مــن 

الســنوي  المتســاقطات  مســتوى  فــي  انخفــاض  »بــرز 
القــرن  ثمانينــات  منــذ  العربيــة  الجزيــرة  شــبه  أنحــاء  فــي 
ارتفــع  بالمقابــل،  عقــد.  لــكّل  مــم   6,3 بمقــدار  العشــرين 
مــم   1,3 بــن  مــراوح  بمقــدار  المتســاقطات  مســتوى 
و4,8 مــم لــكّل عقــد مــن العــام 1960 حــى العــام 2013 فــي 

الوســطى.« آســيا  غــرب  شــرقي  أقســام  أعلــى 

»شــهدت منطقــة شــمال إفريقيــا انخفاًضــا فــي معــّدل 
تســاقط األمطــار منــذ العــام 1980.«

مــن  المزيــد  ستشــهد  األراضــي  معظــم  أّن  المرـجـح  »مــن 
االحــرار بمقــدار ال يقــّل عــن 4 درجــات مئويــة مقارنــًة بالفــرة 
المرجعيــة بــن العاَمــن 1995 و2014، وذلــك بحلــول القــرن 

والعشــرين.« الحــادي 

»ثقــة كبــرُّية فــي أّن االرتفــاع المتكــرر لمســتويات االحــرار 
العتبــات  تخّطــي  إلــى  الشــديدة  الحــرارة  بدرجــات  ســيدفع 

والزراعــة.« بالصحــة  المتعلقــة  الحرجــة 

فــي  ســرُّيتفع  القحولــة  مســتوى  أّن  فــي  معتدلــة  »ثقــة 
مــن  الثانــي  النصــف  فــي  الوســطى، وال ســيما  آســيا  غــرب 
االحــرار  مســتويات  وســزداد  والعشــرين،  الحــادي  القــرن 

مئويتــن.« درجتــن  مــن  أكــر  العالمــي 

معــّدل  إلجمالــي  المتوقــع  االنخفــاض  فــي  كبــرُّية  »ثقــة 
المتســاقطات فــي مناطــق أقصــى الشــمال فــي إفريقيــا.«

معظــم  فــي  الغزيــرة  المتســاقطات  فــي  كبــرُّية  »ثقــة 
فيضانــات.« إلــى  ســيؤدي  ممــا  األفريقيــة،  المناطــق 

القحولــة  حــاالت  أّن  فــي  كبــرُّية  إلــى  معتدلــة  »ثقــة 
إفريقيــا.« شــمال  فــي  تزايــد  أن  المتوقــع  مــن  والجفــاف 

»مــن المرـجـح أن تشــهد منطقــة شــمال إفريقيــا انخفاًضــا 
المتســاقطات.« مســتوى  فــي 

»ثقة كبرُّية في انخفاض معّدل الرياح، والرياح الشديدة، 
وإمكانات طاقة الرياح في شمال إفريقيا.«
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أنظمة المياه 
واألمن المائي

المدن

سوء التكيف

االنبعاثات 
الحضرية

النظم اإليكولوجية 
والتنوع البيولوجي

الصحة والسالمة

فريق العمل الثالث - التخفيف من حّدة تغريُّ المناخ )الهيئة الدولية المعنية بتغريُّ المناخ، 2022(

)2021  ،Pörtner et al. ( فريق العمل الثاني - اآلثار والتكيف والضعف

ات في حاالت الجفاف والفيضانات وتساقط  »ساهمت التغرُّيُّ
األمطــار فــي خفــض مســتوى توافــر الغــذاء ورفــع أســعاره، 
األمــر الــذي أّدى إلــى تهديــد األمــن الغذائــي والتغذيــة وســُبل 
ــر  عيــش الماليــن مــن الســّكان حــول العالــم )ثقــة كبــرُّية(، مــع تأثُّ
الفقــراء علــى نحــو غــرُّي متكافــئ فــي أقســام آســيا وإفريقيــا 

ومنطقــَي أمــرُّيكا الجنوبيــة وأمــرُّيكا الوســطى )ثقــة كبــرُّية(«

»فــوق درجتــن مئويتــن، مــن المتوقــع أن تتضاعــف وتــرُّية 
الســاحل  ومنطقــة  إفريقيــا  شــمال  فــي  ومدتــه  الجفــاف 

معتدلــة(.« )ثقــة  إفريقيــا  وجنــوب  األفريقــي 

وتــرُّية  تتضاعــف  أن  المتوقــع  مــن  مئويتــن،  درجتــن  »فــوق 
الســاحل  ومنطقــة  إفريقيــا  شــمال  فــي  ومدتــه  الجفــاف 

معتدلــة(.« )ثقــة  إفريقيــا  وجنــوب  األفريقــي 

»ثقة معتدلة في أّن مناطق األراضي الحضرية ستكر: من 
المتوقــع أن تشــهد إفريقيــا وأوروبــا الشــرقية وغــرب آســيا 

الوســطى أعلــى معــّدل نمــو لألراضــي الحضريــة.«

تغــرُّيُّ  فــي مســألة  النــاس  لــدى  الوعــي  »يــراوح مســتوى 
المنــاخ البشــري المنشــأ بــن 23 و66 ٪ مــن األشــخاص فــي 
مــن   

ٍّ
متــدن مســتوى  تســجيل  مــع  إفريقيــا،  بلــًدا   33 أنحــاء 

اإللمام بمسائل المناخ، األمر الذي يحّد من إمكانية التكيف 
معتدلــة(.« )ثقــة  التحولــي 

»مــن العــام 2000 وحــى العــام 2015، ازدادت حصــة االنبعاثــات 
الحضريــة مــن 28 إلــى 38 ٪ فــي إفريقيــا ومــن 57 إلــى 62 ٪ 

فــي غــرب آســيا الوســطى.«

»مــن العــام 2000 وحــى العــام 2015، ارتفــع مقــدار انبعاثــات 
غــازات الدفيئــة الحضريــة علــى مســتوى عالمــي لــكّل فــرد مــن 
5,5 إلــى 6,2 طــن مــن مكافــئ ثانــي أكســيد الكربــون لــكّل فــرد 
)ارتفــاع بنســبة 11,8 ٪(. ازدادت االنبعاثــات فــي إفريقيــا مــن 
1,3 إلــى 1,5 طــن مــن مكافــئ ثانــي أكســيد الكربــون لــكّل فــرد 
)22,6 ٪(، وفــي غــرب آســيا الوســطى مــن 6,9 إلــى 9,8 طــن 

مــن مكافــئ ثانــي أكســيد الكربــون لــكّل فــرد )40,9 ٪(.

»مــن المتوقــع تســجيل مئــات آالف حــاالت الوفــاة اإلضافيــة 
في سيناريوهات احرار عالمي معتدل وعاٍل، وال سيما في 
شــمال إفريقيــا وغــرب إفريقيــا وإفريقيــا الوســطى، مــع تجــاوز 
عتبــات الحــرارة المميتــة علــى مــدار العــام بحلــول العــام 2100 
)مســار الركــز النموذجــي 8,5( )توافــق عــاٍل، دليــل دامــغ(.«

»يعــزز االحــرار العالمــي بمقــدار 3 و3,5 درجــات مئويــة مــن 
احتمــال التعــّرض للحــّر الشــديد والمميــت فــي غــرب إفريقيــا 

وشــمالها )ثقــة معتدلــة( وفــي أنحــاء آســيا.«
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 آثار تغريُّ المناخ وظواهر الطقس المتطّرف
 في المجتمعات

 صحة البشر والتعّرض للحرارة

 ،Weathering the Storm يســتند النــص فــي هــذا القســم )3,0( إلــى نــٍص منشــور فــي التقريــر التقــي التابــع لمختــربات منظمــة غرينبيــس للبحــوث، تحــت عنــوان
بقلــم )Miller et al., 2020(، مــع إجــراء بعــض التعديــالت لعــرض التطــورات فــي الفهــم والتقييــم العلمَيــن منــذ تاريــخ نشــر ذلــك النــص. 

تتفــق المالحظــات والنمــاذج المناخيــة إلــى حــّد كبــرُّي علــى أرجحيــة التعــّرض لحــاالت طقــس قاســية علــى صعيــد عالمــي بوتــرُّية أكــرب و/أو بحــّدة أكــرب، وذلــك تدريجًيــا 
فــي القــرن الحــادي والعشــرين ) .Niang et al،  2014(. ال شــّك فــي أّن الطقــس القاســي ســيرك أثــًرا فــي طريقــة عيــش حياتنــا. 

تؤثــر الحــرارة فــي صحــة البشــر، ويعــود ســبب ذلــك بشــكل أساســي إلــى أّن التعــّرض 
لظــروف قاســية يمكنــه مفاقمــة المشــاكل الصحيــة الكامنــة. يمكــن تســجيل حــاالت 
وفــاة ويتــم تســجيلها بعــد فــرات الحــّر الشــديد/ وبينمــا يســتطيع الكثــرُّي مــن النــاس 
الوفيــات  ترتفــع معــّدالت  الشــديدة،  الحــرارة  مــن درجــات  يــوم واحــد  مــع  التعايــش 
فــي خــالل موجــات الحــّر الممتــدة الــي تــدوم ألكــر مــن يومــن. وتــربز أهــم المشــاكل 
الصحيــة فــي خــالل فــرات الحــّر الشــديد الممتــدة عندمــا تكــون درجــات الحــرارة فــي 

لألشــخاص  تتيــح  فــرة  توافــر  عــدم  إلــى  ذلــك  ســبب  ويعــود  عاليــة،  والنهــار  الليــل 
التعافي أو التماثل للشفاء )Perkins،  2015(. للجسم البشري القدرة على تنظيم 
حرارتــه مــن أجــل الحفــاظ علــى درجــة حــرارة أساســية مراوحــة عــادًة بــن 36,5 و37,5 
درجــة مئويــة. غــرُّي أّن التعــّرض لدرجــات حــرارة مفرطــة قــد يــؤدي إلــى ارتفــاع مفــرط 
بالحّمــى،  الحــرارة المفرطــة عــن اإلصابــة  تنجــم درجــات  الجســم. وعــادًة مــا  لحــرارة 
لكنهــا قــد تــربز أيًضــا نتيجــة التعــّرض لدرجــات حــرارة خارجيــة عاليــة لمــّدة طويلــة وعدم 

رجل يقف قرب مراوح رذاذ الماء المرّبدة في العاصمة العراقّية بغداد خالل موجة حر شديد في صيف 2021.

30

على شفري الهاوية



قدرة الجسم على التربيد. وُتعترب درجة حرارة الجسم األساسية والبالغة 38 درجة 
مئويــة عاليــًة، وإذا وصلــت إلــى

دة للحياة )الخدمة الوطنية الصحية، 2020(.   40 درجة مئوية فهي تصبح مهدِّ

إذا تخطــت درجــة الحــرارة المحيطــة 37 درجــة مئويــة، سيســتقطب الجســم الحــرارة 
ق لتبديــد الحــرارة  ومــن المرـجـح أن ترتفــع درجــة حرارتــه بشــكل مفــرط. ويصبــح التعــرُّ
غــرُّي فّعــال فــي ظــروف جفــاف شــديدة نســبًيا، ممــا يعــي أنــه فــي حــاالت الجفــاف 
 .)2017  ،Mora et al. ( الشــديدة، حــى درجــة أدنــى محيطــة قــد تــؤدي إلــى الوفــاة
تشــرُّي درجــة الرمومــر المبّلــل البصلــة البالغــة 35 درجــة مئويــة )مقيــاس للرطوبــة 
 Raymond( إلى الحد الفزيولوجي األعلى لبقاء البشر على قيد الحياة )النسبية
 .et al،  2020(. أظهر تحليل للتأثرُّي المشرك الناجم عن درجة الحرارة والرطوبة في 
صحــة البشــر أّن معــّدالت الوفيــات العاليــة فــي الهنــد وباكســتان فــي خــالل فــرات 
منفصلة من الحّر الشديد في العام 2015 كان سببها المزيج بن درجات حرارة عالية 
ورطوبــة شــديدة، وقــد تفاقــم هــذا الوضــع ألّن المستشــفيات تخّطــت قدرتهــا علــى 
 .)2016  ،Wehner et al. ( استقبال المرضى المصابن بأمراٍض مرطبة بظروف الحّر
ــج(،  وفــي المناطــق الســاحلية للشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا )مثــل بلــدان الخليـ

ُتعتــرب هــذه األحــوال الجويــة اعتياديــة فــي األشــهر الدافئــة مــن الســنة. 

يمكــن أن تشــمل اآلثــار الصحيــة المرتبطــة بظــروف الحــّر ازديــاًدا فــي الحــاالت المرضيــة 

المتمثلــة فــي مــرض القلــب التاجــي، والســكتة الدماغيــة، واضطــراب نظــم القلــب، 
والتجفــاف، والفشــل الكلــوي الحــاد، ومــرض القلــب، واإلســهال، والضربــة الحراريــة 
ــع انخفــاض فــي اإلنتاجيــة نتيجــة فــرات ممتــدة مــن  ) .Hopp et al،  2018(. ويتــم توقُّ
الحــّر خصوًصــا إن اجتمعــت معهــا ظــروف الرطوبــة الشــديدة ) .Levy et al،  2016؛ 

 .)2017  ،Perkins-Kirkpatrick & Gibson 

مــن المعــروف أّن فــرات الحــّر الشــديد تتســبب بحــاالت وفــاة مرتبطــة بظــروف الحــّر - 
فقــد وصــل عــدد الوفيــات فــي العــام 2003 نتيجــة موجــة الحــّر الواســعة النطــاق فــي 
 Christidis( أوروبــا إلــى مئــات اآلالف وقــد بلــغ ذروتــه فــي فرنســا وألمانيــا وإيطاليــا
 .et al؛   .Mora et al،  2017(. وأظهــرت الدراســات التحليليــة حــول التعــّرض لدرجــات 
الحــرارة الشــديدة أّن ظــروف الحــّر الشــديد تتســبب عموًمــا بفائــض فــي عــدد الوفيــات 
فــي غضــون أيــام قليلــة. بالمقابــل، تســبب حــاالت الطقــس الشــديدة الــربودة فائًضــا 
في عدد الوفيات على مدى فرة أطول تصل إلى 25 يوًما. أما مدى التأثر بحاالت 
الطقــس المتطــّرف فرُّيتبــط بعوامــل تشــمل: قــدرة الشــخص علــى التأقلــم، والعمــر، 
واألوضــاع االجتماعيــة االقتصاديــة، والتواجــد فــي المدينــة أو فــي الريــف، وإمكانيــة 
تكييــف الهــواء )Anderson & Bell،  2009(. وترتبــط المعــّدالت العاليــة والفائضــة 
لــة مــن التعــرض لدرجــات  فــي الوفيــات والحــاالت المرضيــة لــدى البشــر بفــرات مطوَّ
حــرارة معتدلــة أكــر مــن ارتباطهــا بفــرات مــن التعــرض أليــام حــاّرة جــًدا مــرة واحــدة 

.)2017  ،Perkins-Kirkpatrick & Gibson  2015؛  ،Gasparrini et al. (

المرّبع: ما هي ظاهرة »الطقس المتطّرف«؟ 

 .)Miller et al.  2020 ( مقتبس عن

مــا ِمــن تعريــف عالمــي مقبــول لظاهــرة »الطقــس المتطــّرف«، علــى الرغــم مــن أّن الجهــة الــي تعطــي هــذا الوصــف هــي تلــك الــي تختــرب 
حالــة طقــس غــري اعتياديــة. أمــا طبيعــة مصطلــح »متطــّرف« فهــي ترتبــط بالظــروف العاديــة أو المهيمنــة ويمكــن أن تتضمــن موجــات الحــّر، 
أو حــاالت الجفــاف، أو األمطــار الطوفانيــة، أو أنــواع أخــرى مــن ظواهــر الطقــس المتطــّرف. ويتــم أيًضــا وصــف حــاالت الطقــس المتطــّرف علــى 
ئــن جيــًدا للتعامــل معهــا( أو علــى أنهــا حــاالت شــديدة )توّلــد خســارة أو ضــرًرا فــي البنيــة التحتيــة و/ أنهــا حــاالت نــادرة )وأّن البشــر غــري مهيَّ
ات والحوافــز  أو النظــم اإليكولوجيــة(. تشــمل بشــكل عــام ظاهــرة الطقــس المتطــّرف عــدًدا مــن المعايــري الــي تتضمــن مجموعــًة مــن المتغــريُّ
ض األصول )Stephenson،  2008(. قد يتسبب  المناخية، بينما يمكن تحديد أثرها اإلجمالي على ضوء موقعها الجغرافي وتوقيتها وتعرُّ
الطقــس المتطــّرف بإصابــات أو ضحايــا، ومجاعــة، وضــرر فــي النظــم اإليكولوجيــة والمــأوى والبــى التحتيــة والزراعــة. ويمكنــه أن يــؤدي إلــى 
إخــالء الســّكان أو تهجريهــم أو إلــى تلــف المحاصيــل. إّن فــرتات الطقــس المتطــّرف المطروحــة فــي هــذا التقريــر ترتبــط بحــاالت ومســائل معّينة 

أو تتســبب بهــا، وتشــمل هــذه الحــاالت والمســائل تلــك المتعلقــة بصحــة البشــر واألمــن الغذائــي والمائــي والتنــوع البيولوجــي.

غالًبــا مــا توصــف الحــاالت المتطّرفــة علــى أســاس تعاريــف نســبية )مثــل األحــداث الــي يقــّل احتمــال وقوعهــا عــن 95 أو 99 ٪( أو علــى أســاس 
تخّطــي العتبــات الســابق تحديدهــا )مثــل تلــك المرتبطــة بالزراعــة أو صحــة البشــر(.

تفــاوت  عــن  المتطــّرف  الطقــس  تنجــم حــاالت  أن  الممكــن  فمــن  تلقائيــة.  عمليــة  ليــس  إلــى ســبب واحــد  متطــّرف  إســناد ظواهــر طقــس  إّن 
طبيعــي ضمــن النظــام المناخــي، أو نشــاط بشــري، أو تفاعــل معقــد بــن االثنــن. لكــّن األكيــد هــو أّن أحــداث الطقــس المتطــّرف تقــع بوتــرية 

 .)2012  ،Coumou & Rahmstorf( أكــرب وتــؤدي إلــى تزايــد المعانــاة البشــرية
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3.1.1
قدرة البشر على العيش

 في ظروف حاّرة ورطبة في المستقبل 

لقــد تأقلــم البشــر علــى العيــش فــي درجــات حــرارة متنوعــة للغايــة ومراوحــة بــن 
4 درجــات مئويــة و35 درجــة مئويــة. غــرُّي أّن األبحــاث أظهــرت أنــه منــذ أوســط العصــر 
الهولوسيي )6 آالف سنة قبل الوقت الحاضر( اختارت أغلبية األشخاص العيش في 
 Xu et( مناطــق يــراوح معــّدل درجــة الحــرارة الســنوي فيهــا بــن 11 و15 درجــة مئويــة
 .al،  2020(. وتتوقــع النمــاذج المناخيــة العاليــة أنــه، فــي ســيناريو االنبعاثــات العاليــة 
)مثــل مســار الركــز النموذجــي 8,5  / المســار االجتماعــي واالقتصــادي المشــرك 
3( وبحلــول العــام 2070، ســرُّيتفع متوســط درجــة الحــرارة العالمــي الــذي يشــهده 
 .)2020  ،Xu et al. ( البشر بمقدار 7,5 درجات مئوية مقارنًة بالفرة ما قبل الصناعة
)للحصــول علــى تفســرُّي بشــأن ســيناريوهات مســار الركــز النموذجــي والمســارات 

االجتماعيــة واالقتصاديــة المشــركة، يمكــن مراجعــة مســرد المصطلحــات(. 

حــرارة  درجــة  فــي  القــدر  بهــذا  ارتفاًعــا  قــارة  كّل  تشــهد  أن  المتوقــع  مــن  ليــس 
ســطحها، غــرُّي أّن توقعــات النمــاذج تضيــف النمــو الســّكاني إلــى المســار االجتماعــي 
واالقتصــادي المشــرك 3، وبالتالــي مــن المتوقــع أن يــزداد النمــو الســكاني بوتــرُّية 
ــع، أي ســيناريو  أســرع فــي المناطــق األكــر ســخونة. ويشــرُّي الســيناريو األســوأ المتوقَّ
مســار الركــز النموذجــي 8,5  / المســار االجتماعــي واالقتصــادي المشــرك 3، إلــى 
أّن 3,5 مليــارات شــخص فــي العالــم سيعيشــون فــي مناطــق يبلــغ متوســط درجــة 
الحــرارة الســنوي فيهــا 29 درجــة مئويــة أو يفوقهــا، وبالتالــي يمكــن اعتبارهــا غــرُّي 
صالحة للسكن )أو أقّله توشك على أن تصبح كذلك(. إًذا، يمكن لمنطقة بمتوسط 
درجــة حــرارة ســنوي يصــل إلــى 13 درجــة مئويــة فــي العــام 2020 أن تســّجل متوســط 
درجة حرارة سنوي يبلغ 20 درجة مئوية في العام 2070 - على غرار المناخ القائم 
حالًيا في شــمال إفريقيا. لكن حى لو اتخذت انبعاثات غازات الدفيئة مســاًرا هابًطا 
نحــو مســتوى الصفــر فــي العــام 2100 - مســار الركــز النموذجــي 2,6 - مــن المتوقــع 
أن يســتمر حوالــى 2,6 مليــار شــخص حــول العالــم بالــزنوح بحلــول العــام 2070 نتيجــة 

درجــات الحــرارة المحيطــة القاســية. 

المتوقعــة لألشــخاص  الــزنوح«  البيانــي 3,1 »مراكــز  الرســم  فــي  الخريطــة  تعــرض 
ِعــّد هــذا النمــوذج 

ُ
المتأثريــن باألراضــي المالئمــة إليــواء البشــر فــي العــام 2070. وقــد أ

المســار  ضمــن  الســكانية  للتغــرُّيات  وتبًعــا   8,5 النموذجــي  الركــز  مســار  فــي 
االجتماعي واالقتصادي المشرك 3. وفي حال استمّر غالبية الناس بالعيش في 
مناطــق يــراوح متوســط درجــات حــرارة ســنوي فيهــا بــن 11 و15 درجــة مئويــة، كمــا 
كانــت الحــال تاريخًيــا، مــن المتوقــع إًذا أّن بعــض مناطــق العالــم ســتصبح أقــّل مالءمــة 
للبشر ومناطق أخرى ستصبح أكر مالءمة. وفي حال توّزع السّكان تبًعا لمتوسط 
درجــات الحــرارة الســنوي، مــن المتوقــع إًذا أن يكــون اتجــاه الــزنوح الســّكاني فــي 
لــة  لــة باللــون األحمــر علــى الخريطــة إلــى تلــك المظلَّ العــام 2070 مــن المناطــق المظلَّ

 .)2020  ،Xu et al. ( باللــون األخضــر

اقرحــت دراســات أخــرى األمــر عينــه بــأّن المنــاخ المزايــد الســخونة قــد يســهم فــي 
 Cattaneo &  2016؛  ،Lelieveld et al. ( نــزوح الســّكان فــي العقــود المســتقبلية
حــال  Peri،  2016؛  Missirian & Schlenker،  2017؛  .Abel et al،  2019(. وفــي 
تحققــت توقعــات مســار الركــز النموذجــي 8,5  / المســار االجتماعــي واالقتصــادي 
الدفيئــة اعتمــاد ســيناريو »بقــاء األمــور  انبعاثــات غــازات  المشــرك 3 )أي واصلــت 
الشــرق  مناطــق  تشــهد  قــد  والعشــرين(،  الحــادي  القــرن  طــوال  حالهــا«  علــى 
األوســط وشــمال إفريقيــا، بمــا فيهــا المغــرب، والجزائــر، وتونــس، وأقصــى شــمال 
المالئمــة  األراضــي  عــدد  فــي  تراجًعــا  المتحــدة،  العربيــة  واإلمــارات  ولبنــان،  مصــر، 
إليــواء بحلــول أواخــر عقــود القــرن الحــادي والعشــرين. فعلــي ســبيل المثــال، يقــارب 
متوســط درجــة الحــرارة الســنوي فــي الوقــت الحاضــر فــي بعــض مناطــق الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا 20 درجــة مئويــة؛ ومــن المتوقــع لتلــك المناطــق أن تــزداد 
يبلــغ  الــي  المناطــق  لبعــض  المتوقــع  ومــن  المســتقبلية.  العقــود  فــي  ســخونة 
متوســط درجــة حرارتهــا الســنوي حالًيــا 13 درجــة مئويــة أن يصــل متوســط درجــة 
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حرارتهــا الســنوي إلــى 20 درجــة مئويــة بحلــول العــام 2070. وتشــرُّي التوقعــات إلــى أّن 
بعــض أجــزاء منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، بمــا فيهــا اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، ستشــهد متوســط درجــة حــرارة ســنوي يفــوق 29 درجــة مئويــة )الرســم 
البيانــي Xu et al. ( )3,2،  2020(. وقــد يــؤدي حركــة النــاس الواســعة النطــاق إلــى 

ــًرا وخــارج حدودهــا.  توتــرات ثقافيــة وسياســية ضمــن المناطــق األكــر تأثُّ

عــالوة علــى ذلــك، مــن الممكــن أن تســّجل بعــض بلــدان منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيــا، وال ســيما الجزائــر ومصــر، عــدًدا إضافًيــا مــن الســّكان نتيجــة الــزنوح 
ــًرا فــي المنطقــة، مــع إمكانيــة أن تمّثــل نســبة  الســكاني مــن بلــدان أخــرى أكــر تأثُّ

عاليــة مــن أولئــك النازحــن مزارعــي الكفــاف أو األشــخاص أصحــاب الدخــل المتدنــي. 
لكن من الناحية العملية، قد تكون القدرة على الزنوح محصورًة أكر بأولئك الذين 
لديهــم مــوارد ماليــة كافيــة. وفــي هــذه الحالــة، لــن يتمكــن األكــر فقــًرا مــن التحــرك 
فيصبحــون  القســاوة،  مزايــد  منــاخ  ســيناريو  فــي  يعلقــوا  أن  خطــر  وســيواجهون 
حــى عرضــًة لإلصابــة بأمــراض أخطــر مرتبطــة بظــروف الحــّر ولمواجهــة انعــدام األمــن 
الغذائــي وســوء التغذيــة )البنــك الدولــي، 2014(. طــرح الباحثــون فــي مســألة الــزنوح 
الســكاني أســئلًة تمحــور أحدهــا بشــكل خــاص حــول مــا إذا ســيكون الــزنوح دائًمــا أو 

مؤقًتــا لمختلــف المجموعــات.  

إّن عــدد األشــخاص المتأثريــن بالحــّر ســيعتمد علــى مــدى ســخونة المنــاخ العالمــي 
عــدد  بــن  كبــرُّي  فــارٌق  ويــربز  الصناعــة.  قبــل  مــا  الفــرة  فــي  بالمســتويات  مقارنــًة 
الســّكان المتأثريــن بارتفــاع درجتــن مئويتــن لمعــّدل درجــة الحــرارة العالمــي مقارنــًة 
بارتفــاع بمقــدار 1,5 درجــة مئويــة. مــع ذلــك، إّن حصــر ارتفــاع معــّدل درجــة الحــرارة 

العالمــي بمقــدار درجتــن مئويتــن فــوق المســتويات المشــهودة فــي الفــرة 
مــا قبــل الصناعــة مــن المســتبعد أن يتفــادى تزايــًدا فــي وتــرُّية حــاالت الطقــس 

 .)2011  ،Diffenbaugh & Scherer( وحّدتهــا  المتطــّرف 

لة باللون  الرسم البياني 3,1. التغيري إلى أرٍض مالئمة إليواء البشر. بحلول أواخر القرن الحادي والعشرين، حوالى العام 2070، من الممكن أن يزنح السّكان من المناطق المظلَّ
http://  ؛CC BY-NC-ND 2020؛ ُنشرت المواد األصلية بموجب ترخيص  ،Xu et al.  :لة باللون األخضر )المصدر األحمر، حيث من المتوقع أن يصبح المناخ قاسًيا، إلى المناطق المظلَّ

.) /4.0/creativecommons.org/licenses/by
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لة باللون األسود تلك الي تتمتع بمتوسط معدل  الرسم البياني 3,2. التوقعات بشأن معّدل درجة الحرارة السنوي العالمي. في الوقت الحاضر، تمّثل المناطق المظلَّ
درجة حرارة سنوي يفوق 29 درجة مئوية، وهي تقع في منطقة الصحراء الكربى. تشرُّي التوقعات للعام 2070 في سيناريو مسار الركز النموذجي 8,5 إلى أّن متوسط 

لة. )المصدر:  .Xu et al،  2020؛ ُنشرت المواد األصلية بموجب ترخيص CC BY-NC-ND؛  درجات الحرارة السنوي الذي يتخّطى 29 درجة مئوية سيمتد عرب المنطقة المظلَّ
.) /4.0/http://creativecommons.org/licenses/by 

مــن المتوقــع أن تشــهد البلــدان المحيطــة بالبحــر المتوســط احــراًرا قاســًيا وجفاًفــا 
العامــن 1980 و2099.   بــن  بالفــرة  العامــن 2080 و2099 مقارنــًة  بــن  الفــرة  فــي 
وفــي المناطــق القاحلــة حالًيــا علــى طــول الشــواطئ الجنوبيــة للمتوســط )بلــدان 
شــمال إفريقيــا(، مــن المرـجـح أن يتســبب البحــر بالمزيــد مــن الرطوبــة، األمــر الــذي 
قــد يعــزز الهواجــس الصحيــة الناجمــة عــن ظــروف الحــّر الشــديد لألســباب الســابق 
ــج.  والخليـ األحمــر  للبحــر  الســطحية  الميــاه  علــى  أيًضــا  الحــال  وينطبــق  ِذكرهــا. 
أجراهــا  .Lelieveld et al  )2020( مؤشــَر قرينــة  الــي  النمــاذج  تســتخدم دراســة 
الرطوبــة بهــدف قيــاس مــن الناحيــة الكميــة التغــرُّي فــي الرطوبــة والحــرارة واألثــر 
فــي صحــة البشــر. وأظهــرت الدراســة أنــه بــن العامــن 2070 و2100، ســرُّيتفع مؤشــر 
قرينــة الرطوبــة فــي منطقــة جنــوب المتوســط بمقــدار نقطتــن مقارنــًة بالمنــاخ 
قرينــة  مؤشــر  مــن   4 الفئــة  ضمــن  الكــربى  الصحــراء  منطقــة  يضــع  ممــا  الحالــي، 
الرطوبــة  وتــؤدي  للخطــر.  البشــر  صحــة  ويعــّرض  خطــرة(  )مســتويات  الرطوبــة 
ــر العــرق مــن الجســم، األمــر الــذي يمكــن أن يؤثــر  العاليــة إلــى خفــض مســتوى تبخُّ
فــي الصحــة. يتضمــن مؤشــر قرينــة الرطوبــة 4 مســتويات: يشــرُّي المســتويات 1 و2 
إلــى االنزعــاج الخفيــف؛ و3 إلــى تفــادي التعــب؛ و4 إلــى احتمــال التعــّرض لضربــة 

حراريــة. 

ســاهم تغــرُّيُّ المنــاخ فــي زيــادة وتــرُّية موجــات الحــّر وحّدتهــا ومّدتهــا. وقــد توّقــف 
تحليــٌل لبيانــات مــن الســنوات العشــرين الماضيــة عنــد بلــدان النصــف الشــمالي مــن 

يتســبب بوفــاٍة ســابٍق  قــد  الــذي  ضــة إلجهــاد حــراري )األمــر  المعرَّ الكــرة األرضيــة 
ألوانه لدى البشر( في خالل شهر آب / أغسطس من األعوام 2003 و2010 و2020. 
وتبــّن أن البلــدان الــي شــهدت إجهــاًدا حرارًيــا شــديًدا - أي أّن درجــة الحــرارة تخّطــت 
المناخــي  المؤشــر  بحســب  مئويــة  درجــة   46 تعــادل  الــي  الشــديدة  الحــرارة  عتبــة 
وشــبه  الكــربى  الصحــراء  منطقــة  فــي  الواقعــة  تلــك  هــي   - العالمــي  الحــراري 
الجزيــرة العربيــة بمــا فــي ذلــك الجزائــر وتونــس واإلمــارات العربيــة المتحــدة. وكشــف 
التحليــل أيًضــا عــن نقــص فــي البيانــات المرتبطــة بموجــات الحــّر فــي بعــض المناطــق. 
للبلــدان  بمعظمهــا  تعــود  بيانــات  الطارئــة  الحــاالت  بيانــات  قاعــدة  أدرجــت  وقــد 
األوروبيــة، مــن دون ِذكــر بلــدان أمــرُّيكا الالتينيــة وعــرض بيانــات لدولتــن اثنتــن فقــط 
المزيــد  يتعــّرض  باحتمــال أن  تفيــد  أخــرى  فــي إفريقيــا. ويمكــن اســتخالص رســالة 
مــن األشــخاص عالمًيــا لإلجهــاد الحــراري نتيجــة تزاُيــد وتــرُّية حــاالت الحــّر فــي الكثــرُّي 
م الســّكان فــي العمــر. فاألشــخاص الذيــن يتجــاوز  مــن البلــدان، باإلضافــة إلــى تقــدُّ
عمرهــم 65 ســنة أو األفــراد المصابــن أصــاًل بأمــراض يواجهــون خطــًرا أكــرب بالوفــاة 
نتيجــة التعــّرض لمســتويات الحــّر الشــديدة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن عتبــة اإلجهــاد 
الحراري تعادل 26 درجة مئوية بحســب المؤشــر المناخي الحراري العالمي، غرُّي 
 Brimicombe et( النــاس الــي يســكنها  البلــدان  التأقلــم ســيختلف باختــالف  أّن 

.)2021  ،al. 
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3.2
مشــاكل  مفاقمــة  فــي  التمــّدن  يســهم  أن  إمكانيــة  األبحــاث  ُتظهــر 
مثــل خطــر الفيضانــات والتعــّرض للحــّر، ألّن البلــدان عموًمــا تفتقــر إلــى 
الظــّل.  لتوفــرُّي  الخضــراء المتصــاص األمطــار وإلــى األشــجار  المســاحات 
 4 إلــى   3 بمقــدار  العاديــة  المــدن  فــي  الحــرارة  درجــة  ترتفــع  فمثــاًل، 
 ،Santamouris( درجــات مئويــة مقارنــًة بالمناطــق الريفيــة المحيطــة
 2015(، وتوَصــف هــذه الظاهــرة بالتســمية »جــزر االحــرار الحضريــة«. قــد 
دة للمجتمعــات، الــي  يوّلــد التمــّدن علــى طــول الســواحل مشــاكل محــدَّ
التعايــش  إلــى  وتضطــر  ســاحلًيا  وتــآكاًل  عاصفًيــا  ا  مــدًّ عندئــٍذ  تشــهد  قــد 
البنيويــة  المشــاكل  مــن  المزيــد  مواجهتهــا  إلــى  باإلضافــة  معهــا، 
أكــرب  ســّكان  ويواجــه  الســيئة.  الصحيــة  المرافــق  مثــل  نطاًقــا  األوســع 
المــدن فــي إفريقيــا خطــر التعــّرض لمســتويات حــرارة خطــرُّية مــع ازديــاد 
 .)2019  ،Rohat et al.   2018؛  ،Lwasa et al. ( المــدن  ســّكان  عــدد 
فقــد تأّثــرت بعــض البحــرُّيات الســاحلية فــي شــمال إفريقيــا بشــكل ســئ 
نتيجــة التطــور ) .Mahrad et al،  2020( )يمكــن مراجعــة القســم 3,5,1 
مــن هــذا التقريــر(. وغالًبــا مــا تــرك المشــاكل أثرهــا بشــكل غــرُّي متكافــئ 
فــي المجتمعــات األكــر فقــًرا الــي يميــل ســّكانها إلــى العيــش األحيــاء 
الفقــرُّية واألكــواخ علــى هوامــش المدينــة. وقــد تتأثــر هــذه المجتمعــات 
بشــكل خــاص بحــاالت الفيضــان وأيًضــا بعــدم إمكانيــة تكييــف الهــواء أو 
المقــرون  الســريع،  التمــّدن  ويفاقــم  مناســب.  مــأوى  علــى  الحصــول 
ســخونة  مشــاكل  مــن  الغابــات،  وإزالــة  األراضــي  اســتخدام  بتغــرُّي 
 ،)2019  ،Orimoloye et al. ( المحليــن  الســّكان  تواجــه  الــي  المنــاخ 
ممــا يــؤدي إلــى انتشــار ظاهــرة »جــزر االحــرار الحضريــة« علــى نطــاق 

التمّدن 
أوســع يضــم مناطــق أقــّل قــدرة علــى التعايــش مــع الوضــع. وقــد بلــغ 
عــدد الســّكان المقيمــن فــي القاهــرة الكــربى 20,9 مليــون شــخص فــي 
العــام 2020، وهــو عــدٌد مــن المتوقــع أن يرتفــع ليصــل إلــى 28,5 مليــون 
بحلــول العــام 2035 ويمكــن تفســرُّي هــذه األرقــام علــى ضــوء ســياقها، 
بحيــث أّن ســّكان القاهــرة قــد بلــغ 2,49 مليــون شــخص فــي العــام 1950 
ــع المــدن، يهيمــن تشــييد األبنيــة  )عالمنــا فــي البيانــات، 2022(. ومــع توسُّ
الســكنية والبــىن التحتيــة علــى المســاحات الخضــراء واألراضــي الزراعيــة 
فــي المدينــة، ممــا يعــزز الضغــوط علــى توافــر الميــاه وإدارة النفايــات. 
ألــف مــر مرّبــع  بالتالــي، خســرت القاهــرة مســاحة خضــراء بمقــدار 900 
 Aly &(  2020و  2017 بــن  الثــالث  الســنوات  فــي  الحضــري  التطــور  جــّراء 

 .)2022  ،Dimitrijevic

الحضاريــة  الحراريــة  الجــزر  ر  تطــوُّ حــول  إقليميــة  دراســات  تتوافــر  بالــكاد 
فــي ظــروف تغــرُّيُّ المنــاخ. ُتظهــر دراســة متمحــورة حــول الســكان بشــأن 
الحراريــة  الجــزر  حــّدة  أّن  إســرائيلية  مــدن  أربــع  فــي  الحضــاري  االحــرار 
 2015 العامــن  بــن  مئويــة  درجــات   4 إلــى   2 بمقــدار  ســزداد  الحضاريــة 
مقاربــة  وتســتعن   .)2016  ،Itzhak-Ben-Shalom et al. (  2060و
أخــرى بعمليــات محــاكاة المنــاخ المقرونــة وبنمــوذج تخفيــض حضــري 
 .)2021  ،Zhao et al. ( لعــرض المناخــات الحضريــة المحليــة المتوقعــة
الشــرق  فــي  المــدن  تشــهد  قــد  العاليــة،  االنبعاثــات  ســيناريو  وفــي 
االحــرار  إلــى جانــب  بمقــدار 4 درجــات مئويــة  إضافًيــا  احــراًرا  األوســط 

المنشــأ. البشــري  المنــاخ  تغــرُّيُّ  عــن  الناجــم  اإلقليمــي 

مزرعة منرُّي عدولي في مرناق، تونس

35

على شفري الهاوية



 األمن الزراعي والغذائي والمائي3.3
يوجــد احتمــال كبــرُّي ُيقــّر بإمكانيــة أن تتأّثــر المحاصيــل الزراعيــة فــي جميــع بلــدان 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا بالتغــرُّّيات المناخيــة. فتعــّد المتســاقطات 
مهمًة خصوًصا وأّن 70٪ من المزروعات بعلية في منطقة الشرق األوسط 
وشــمال إفريقيــا )واحــة وآخــرون.، 2017(. وبحلــول نهايــة القــرن، ســيتجاوز عــدد 
ســّكان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا مليــار نســمة، وهــو مــا يزيــد 
عــن عــدد الســّكان المتوّقــع فــي الصــن بحلــول عــام 2100. وســتضاعف هــذه 
الزيــادة الســكانية الضغــط علــى اإلمــدادات الغذائيــة والمائيــة، وســزيد مــن 
حّدة آثار تغرُّي المناخ )انظر إلى المرّبع: التوّجهات السّكانية المستقبلية في 

منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا(.

كما يوجد احتمال ُيقّر بأن يكون التأثرُّي على المجتمعات البشرية متنوًعا ومن 
المحتمل أن يكون مختلًفا حسب البلد. وبشكل عام، مع ارتفاع درجات الحرارة 
وتغــرُّّي أنمــاط المتســاقطات، ســزداد نســب الجفــاف وســزداد خطــر انخفــاض 
غــاّلت المحاصيــل، مــا قــد يــؤدي إلــى انعــدام األمــن الغذائــي والمائــي. وســيؤثر 
ارتفاع الحرارة والرطوبة على صّحة اإلنسان خصوًصا عند ارتفاع درجات الحرارة 
لفــرات طويلــة ليــاًل، وقــد تعانــي بعــض المناطــق مــن ظهــور أمــراض اســتوائية.

من المتوّقع أن تصبح أقاليم من المنطقة العربية )غرب آسيا وشمال إفريقيا 
والمغــرب العربــي والقــرن األفريقــي والمحيــط الهنــدي( شــديدة الضعــف 
بحلــول منتصــف القــرن حــى نهايتــه، وفًقــا لتقييــم لموائــل الضعــف قامــت 
بــه اإلســكوا )عــام 2017(. وتشــمل هــذه األقاليــم أعالــي وادي النيــل وجنــوب 

غــرب شــبه الجزيــرة العربيــة وشــمال القــرن األفريقــي. تتمّتــع هــذه المناطــق 
بقــدرة ضئيلــة علــى التكّيــف، فســيكون الســّكان األكــر تضــّرًرا فيهــا أولئــك الذيــن 
يعتمدون على الروة الحيوانية والزراعة البعلية الي ستتأّثر بالجفاف بشكل 
كبرُّي. وبّن التحليل عينه أّنه عند مقارنة البلدان العربية فيما بينها، إّن البلدان 
الــي تتمّتــع بأعلــى قــدرة علــى التكّيــف )أي األكــر قــدرة علــى التغّلــب علــى 
التغرُّيات المناخية( هي تلك الواقعة غربي البحر األبيض المتوسط وعلى 

ســاحل المغــرب العربــي والشــام.

مزرعة في سويحان في العن ، اإلمارات العربية المتحدة ، المدينة األكر سخونة على وجه األرض وفًقا لصحيفة The National في 
يونيو 2021 ، مع ذروة درجة حرارة 51.8 درجة مئوية.
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الزناع3.4

اقتبست بعض الفقرات الواردة في هذا القسم )3.4( من كتابات ميلر وآخرين. )2020(.

يوجــد جــدل واســع فــي المؤّلفــات العلميــة بشــأن العالقــات الســببية 
بــن المنــاخ وتقّلبــات األحــوال الجوّيــة والزناعــات العنيفــة، ويســتمر هــذا 
الجــدل بــدون التوّصــل إلــى توافــق إجمالــي فــي اآلراء. بشــكٍل عــام، مــن 
المتوّقــع أن يــؤدي اســتزناف المــوارد الطبيعيــة إلــى جانــب تغــرُّّي المنــاخ 
وفــي   .)2014 وآخــرون.،  )نيانــغ  العنيــف  نــزاع  نشــوب  خطــر  زيــادة  الــى 
منطقــة مثــل منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، حيــث المــوارد 
محــدودة فــي أماكــن عــّدة، يمكــن أن تــؤدي الضغــوط اإلضافيــة الناتجــة 
عــن تغــرُّّي المنــاخ إلــى تفاقــم عــدم االســتقرار السياســي والفقــر. وقــّد 
شــهدت المنطقــة جفاًفــا أّدى إلــى انخفــاض غّلــة المحاصيــل الزراعيــة 
محــّرك  وهــو  الدخــل  فــي  بانخفــاض  تســّبب  مــا  البلــدان  بعــض  فــي 
أن  يمكــن  غليــك،2014(.  المثــال،  )علــى ســبيل  االجتماعيــة  لالضطرابــات 
يكــون تغــرُّّي المنــاخ بمثابــة »مضاعــٍف للتهديــد«، وبمعــىن آخــر قــد يــؤّدي 
تغــرُّّي المنــاخ إلــى تفاقــم المشــاكل خصوًصــا فــي المناطــق الــي تعانــي 

أصــاًل مــن انعــدام االســتقرار السياســي )ســوفوأوغلو وآي، 2020(.

مــن  هرًبــا  األشــخاص  هجــرة  حــال  فــي  والزناعــات  التوتــرات  تنشــب  قــد 
المناطــق الــي تعانــي مــن تأثــرُّيات الطقــس المتطــّرف مثــل موجــات الحــّر 
أو الفيضانــات أو الجفــاف )ماثيــوز وآخــرون.، 2017؛ اكــزو وآخــرون، 2020(. 
فيوجــد جــدل جــاٍر بــن األكاديميــن حــول مفهــوم »الهجــرة الناجمــة عــن 
الهجــرة  وافراضــات  المنــاخ«  تغــرُّّي  نتيجــة  »الالجئــن  و  المنــاخ«  أزمــة 
الجماعيــة مــن أقصــى الجنــوب إلــى أقصــى الشــمال. وتشــرُّي األبحــاث إلــى 
أّن األســباب الدافعــة إلــى هجــرة الســّكان معّقــدة ومتعــّددة العوامــل 
فتشــمل عوامــل ثقافيــة وسياســية باإلضافــة إلــى عوامــل مناخيــة. لكــّن 
الحاجة تستدعي مزيًدا من األبحاث لفهم أّي عالقة بن المناخ والزناع 

العنيــف )بــواس وآخــرون، 2019؛ شــيلينغ وآخــرون، 2020(. ناقــش آخــرون 
الحــاالت الــي قــد ال يكــون فيهــا تغــرُّّي المنــاخ ســبًبا مباشــًرا للزناعــات بــن 
البشر، لكّن الظروف المناخية المتغرُّّية قد تؤدي إلى تفاقم األحوال 
المتقّلبــة أو قــد تتســّبب بنشــوب نــزاع بشــكل غــرُّي مباشــر، ال ســّيما فــي 
المناطــق الــي ال تتمّتــع بآليــات دعــم قويــة خاّصــة بالدولــة. ينــص تقريــر 
التقييــم الســادس الخــاّص بالهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغــرُّّي 
المناخ على أّن تغرُّّي المناخ قد يزيد من خطر نشوب نزاع عنيف داخل 
بلــد مــا. وأشــار إلــى أّن البلــدان األكــر عرضــة للخطــر هــي البلــدان الــي 
ينخفض فيها النمو االقتصادي وترتفع نســبة التهميش االجتماعي 
المرتفــع وتّتســم الحوكمــة بالهشاشــة. )بقلــم بورتــر وآخريــن، 2021(. 
وحــّى يومنــا هــذا ال يوجــد دليــل قــوّي علــى أّن تقّلــب أحــوال الطقــس 
قــد أّثــر علــى مــّدة الزناعــات أو شــّدتها. ويمكــن للــزنوح واالبتعــاد عــن 
األحــوال الجويــة المتقّلبــة المتكــّررة بشــكل مزايــد، أن يســاهم فــي 

جعــل المجتمعــات أو الســّكان أكــر عرضــة لضغوطــات أخــرى.

بــدأت األبحــاث تنظــر فــي الزناعــات غــرُّي العنيفــة والقضايــا المتعّلقــة 
بالمنــاخ. علــى ســبيل المثــال، أجــرى أيــد وآخــرون )2020( دراســة حــول 
وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  بالجفــاف  المتعّلــق  الصــراع 
إفريقيــا وخلصــوا إلــى أّن الجفــاف يمكــن أن يزيــد مــن خطــر الصراعــات 
غرُّي العنيفة على نطاق ضّيق )مثل االحتجاجات( خصوًصا إذا ُوجدت 
أو وجــود  الميــاه  انقطــاع خدمــات  أو  واقتصاديــة  اجتماعيــة  توّتــرات 
نظــام سياســي اســتبدادي مقــرن بفــرة مــن الجفــاف. وفــي حــاالت 
مماثلــة، يمكــن أن يثــرُّي الجفــاف توتــرات أو قضايــا كامنــة بــداًل مــن أن 

يكــون المحــّرك الرئيســي للصــراع.

من.
 الي

في
رب 

الح
راء 

ن ج
ازح

 للن
ّيم

مخ
ي 

ء ف
عرا

ي ال
ه ف

هل
ع أ

ش م
عي

ل ي
طف

37

على شفري الهاوية



3.5

Ph
ot

o:
 D

D
CR

التنوع  البيولوجي
اّتفــق الباحثــون علــى أّن تغــرُّّي المنــاخ كان وســيبقى لــه تأثــرُّي ســليب شــامل 
عالمًيــا علــى عــدد األنــواع وتنّوعهــا. وأظهــرت الدراســات أّن بعــض األنــواع 
قــادرة علــى تحّمــل الظــروف المتغــرُّّية أكــر مــن غرُّيهــا. إاّل أّن اإلجمــاع يقــوم 
علــى فكــرة أّنــه فــي الماضــي القريــب وفــي الحاضــر، لطالمــا كان المحــّرك 
تغيــرُّي  هــو  العالــم  مســتوى  علــى  البيولوجــي  التنــّوع  لفقــدان  الرئيســي 
وجهــة اســتخدام األراضــي الــذي يقــّرره اإلنســان، وخصوًصــا مــن أجــل تطهــرُّي 
األراضــي مــن أجــل الزراعــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، تشــرُّي األبحــاث إلــى أّنــه نظــًرا 
لمعانــاة البشــر مــن آثــار تغــرُّّي المنــاخ، فــّإن التكّيــف البشــري والتغــرُّّيات فــي 
طــرق اســتخدام البشــر للمــوارد الطبيعيــة يمكــن أن تــؤدي إلــى تفاقــم اآلثــار 

الســلبية علــى التنــّوع البيولوجــي )باسيفيســي وآخــرون،(.

تتألــف  األمطــار،  تســاقط  ونــدرة  الحــرارة  درجــات  ارتفــاع  مــن  الّرغــم  وعلــى 
منطقة البحر األبيض المتوسط ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
األوســع نطاًقــا مــن مناطــق محــّددة تتمّتــع بأولويــة الحفــاظ علــى التنــّوع 

البيولوجــي فيهــا. )مايــرز وآخــرون، 2000؛ مالــون، 2011(.

من المرّجح أن تؤّثر التغرُّّيات في أنظمة تساقط األمطار ودرجات الحرارة، 
بمــا فيهــا مــن درجــات الحــرارة القصــوى، علــى التنــّوع البيولوجــي. غــرُّي أّن 
المحليــة  والحيوانــات  للنباتــات  المســتمر  والّرصــد  األســاس  خــّط  محدوديــة 
يعــي أّنــه مــن الصعــب تحديــد االحتماليــات فــي مــا يتعلــق بوفــرة األنــواع أو 
توّزعهــا اســتجابة للتغــرُّيات المناخيــة )نيانــغ وآخــرون، 2014؛ ســيديغ، 2019(.

يمكــن أن يكــون لتغــرُّّي وجهــة اســتخدام األراضــي - ال ســّيما أنشــطة التحّضــر 
وجــدت  البيولوجــي.  التنــّوع  علــى  كبــرُّي  ســليب  تأثــرُّي   - والتحريــج  والزراعــة 
األبحــاث الــي حّللــت البيانــات بــن عــام 2000 و2011 أّنــه فــي إفريقيــا يعــود ســبب 
26٪ مــن التأثــرُّيات علــى التنــّوع البيولوجــي لالســتهالك فــي مناطــق العالــم 
األخــرى، وأشــارت األبحــاث إلــى أّن تربيــة المواشــي ُتعــّد عامــاًل رئيســًيا لهــذه 
التأثــرُّيات )تجــدر اإلشــارة إلــى أّن التحليــل يتعّلــق بالقــارة األفريقيــة بأكملهــا( 

)ماركــز وآخــرون، 2019(.

إعادة التشجرُّي في غابة أرز الباروك - محمّية الشوف الطبيعّية في جبل لبنان. 

النحال من أريانة ، تونس
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3.5.1
البحريات  الشاطئية

تمتــّد البحــرُّيات الشــاطئية فــي شــمال إفريقيــا مــن الســاحل الغربــي للمغــرب العربــي 
إلى الساحل الجنوبي للبحر األبيض المتوسط، مروًرا بالمغرب والجزائر وتونس وليبيا 
ومصــر. وإلــى جانــب الــدور المهــّم الــذي تضطلــع بــه البحــرُّيات فــي الحفــاظ علــى صّحــة 
النظــام البيــي مــن خــالل توفــرُّي موائــل للحيــاة الربيــة، تشــكل حاجــًزا أساســًيا أمــام ارتفــاع 

مســتوى ســطح البحر.

يوجد في شمال إفريقيا 22 بحرُّية - وهي مسّطحات مائية ضحلة مرتبطة بالبحر من 
خالل قنوات المّد والجزر الي ُتعّد نظم بيئية مهّمة لألراضي الرطبة. تشمل األنشطة 
البشرية في البحرُّيات الصيد التقليدي وتربية األحياء المائية )المحار وتربية األسماك( 
والسياحة )اإلبحار ومراقبة الطبيعة( وصناعات االستخراج )مثل استخراج المعادن(.

يزيد تغرُّّي المناخ من خطر الضغط على النظم البيئية الخاّصة بالبحرُّيات. على سبيل 
المثــال، يمكــن أن تــؤدي زيــادة درجــة الحــرارة المحيطــة بالبحــرُّيات إلــى زيــادة معــّدالت 
التبخر وباالقران مع ارتفاع مستوى سطح البحر الذي يتسّبب في تدّفق مياه البحر 
إلــى البحــرُّية مــا يزيــد مــن ملوحتهــا. وتســتجيب البحــرُّيات الشــاطئية الرتفــاع مســتوى 
ســطح البحــر مــن خــالل التحــّرك إلــى الداخــل، لكــّن االرتفــاع المتســارع فــي مســتوى 
ســطح البحــر قــد ال يمنــح البحــرُّيات وقًتــا كافًيــا للتكّيــف وقــد تغمرهــا ميــاه البحــر، مــا يؤّثــر 
علــى الملوحــة ويــؤدي إلــى هجــرة األنــواع. يمكــن أن يكــون لدرجــة الحــرارة المحيطــة 
ترتفــع  أن  المتوّقــع  مــن  الــي  الضحلــة  الشــاطئية  البحــرُّيات  تأثــرُّي علــى  الهــواء(  )أي 
حرارتها بسرعة أكرب من المسّطحات المائية العميقة أو مصّبات األنهار الي تتدّفق 
إليهــا ميــاه أكــر بــرودة باســتمرار. ويمكــن أن تؤثــر شــّدة المتســاقطات وتواترهــا علــى 
ملوحــة بحــرُّيات الميــاه العذبــة عنــد زيــادة تدّفــق الميــاه العذبــة أو قّلتهــا، وبالتالي فــإّن 
تغــرُّي أنمــاط المتســاقطات يمكــن أن يغــرُّّي التــوازن البيــي الخــاّص بالعديــد مــن البحــرُّيات 

الشــاطئية )أنطونــي وآخــرون، 2009(.

ســاعدت النمــاذج الــي اعتمدهــا العــدوي وآخــرون )2013( فــي بحثهــم حــول تأثــرُّي تغــرُّّي 
المناخ على ثاني أكرب بحرُّية في مصر: بحرُّية الربلس، في ظّل سيناريوهات مناخية 
مســتقبلية مختلفــة. تشــرُّي جميــع نتائــج توقعــات الســيناريوهات المســتقبلية علــى أّن 
زيــادة درجــة الحــرارة المحيطــة ســزيد مــن تبّخــر الميــاه مــن البحــرُّية. )تجــدر اإلشــارة إلــى 
أّن البحــث يســتخدم ســيناريوهات مــن خــالل النمــاذج الــي وضعتهــا الهيئــة الحكوميــة 
الدوليــة المعنيــة بتغــرُّي المنــاخ فــي إطــار ســيناريو النمــاذج الخــاص بالهيئــة الحكوميــة 
الدوليــة المعنيــة بتغــرُّي المنــاخ )2000( بعنــوان »F1 A1« الــذي يفــرُض مســتقباًل أكــر 
اســتهالًكا للوقــود األحفــوري وهــو الســيناريو الــي ترتفــع فيــه نســبة االنبعاثــات. فــإن 
توقعــات العــدوي وآخــرون )2013( ترتكــز حــول فكــرة أّن ملوحــة البحــرُّية يمكــن أن تــزداد 
بنسبة 17٪ بحلول عام 2100 إذا استمّرت بالظروف الحالية، مع زيادة معّدل التبّخر بنسبة 
14٪ بحلــول عــام 2100. وبحســب ســيناريو »B1« الــذي يفــرض اعتمــاد تكنولوجيــا نظيفــة 
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3.6

وكفــؤة فــي اســتخدام المــوارد بعــد عــام 2050، وهــو أكــر المســارات إيجابيــة، ســتكون 
معّدالت التبّخر أقّل بقليل، ولكّنها قد تزداد بنسبة 10 ٪ بحلول عام 2100 مقارنة بيومنا 

هــذا )العــدوي وآخــرون، 2013(.

تتفاقــم الضغوطــات الناجمــة عــن تغــرُّّي المنــاخ بســبب النشــاط البشــري ويمكــن أن 
تســاهم فــي إضعــاف العمليــات الطبيعيــة الــي تتكيــف مــن خاللهــا البحــرُّيات مــع 
الظــروف المتغــرُّّية. علــى ســبيل المثــال، تتحــّرك البحــرُّيات نحــو الداخــل اســتجابة الرتفــاع 
مستوى سطح البحر )كما ورد في فقرة سابقة( ولكّن النمو البشري الذي يعيش 
ضمن المساحة الداخلية المجاورة لحاّفة البحرُّية يمكن أن يشّكل عائقا أمام عملية 
تكّيــف البحــرُّية. فيمكــن مالحظــة تأثــرُّي التحّضــر فــي بحــرُّيات عــّدة فــي شــمال إفريقيــا. 
علــى ســبيل المثــال، جّفــت بحــرُّية المنســترُّي فــي تونــس الســتصالح األراضــي مــن أجــل 
تشييد المباني، وتّم تعديل البعض اآلخر من تلك األراضي لبناء الفنادق والمراسي. 
ومثــال آخــر، تضــّم بحــرُّية بــزنرت فــي تونــس أربعــة مرافــئ، ويجــري العمــل علــى بنــاء 
منــازل وشــقق ومبانــي أخــرى حــول بحــرُّية الناظــور المغربيــة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن 
منظمة األمم المتحدة للربية والعلم والثقافة )اليونسكو( صّنفت بحرُّية اخنيفيس 

يختلــف اســتهالك الطاقــة فــي بلــدان الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا بــن الــدول. 
ــا علــى التباينــات فــي هــذا الصــدد بــن الــدول فــي منطقــة الشــرق  وتــدّل المؤشــرات جليًّ
األوســط وشــمال إفريقيــا إجمالــي. فــكان اســتهالك الفــرد للطاقــة الكهربائيــة فــي 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي عــام 2014 أعلــى بكثــرُّي مــن مجمــوع اســتهالك الفــرد 
للطاقة في العام نفسه في المغرب والجزائر وتونس ومصر ولبنان )البنك الدولي، 

2022( )أنظــر أيًضــا الملحــق 5(.

يشــّكل انتــاج الطاقــة مــن الوقــود األحفــوري مصــدر قلــق مناخــي واضــح ألّن انبعاثــات 
غــازات الدفيئــة تســاهم فــي زيــادة االحتبــاس الحــراري، وبالتالــي مــن المهــّم إدخــال 
تقنيــات الطاقــة المســتدامة بشــكل تدريجــي فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 

يــؤدي تغــرُّّي وجهــة اســتخدام  العالمــي. ويمكــن أن  للــراث  المغــرب كموقــع  فــي 
األراضــي وإزالــة المــوارد الطبيعيــة )المعــادن واألســماك، علــى ســبيل المثــال( وغرُّيهــا 
من عوامل الضغط الناجمة عن األنشــطة البشــرية، مثل جريان المياه الســطحي من 
الملوثات الزراعية )مثل األسمدة االصطناعية( ومياه الصرف الصحي/مياه المجاري، 
إلــى ضغــط شــديد علــى التنــوّع البيولوجــي فــي البحــرُّيات. إّن بعــض البحــرُّيات فــي 
شــمال إفريقيا )بما في ذلك بحرُّية ســيدي موســى في المغرب وبحرُّية المالح في 
الجزائر( ملّوثة ألّن أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي المحّلية إّما غرُّي كافية أو غرُّي 
موجودة. وقد تشّكل خدمات التموين مثل صيد األسماك خطًرا بحيث يمكن أن يكون 
لذلك أثًرا سلبًيا في المستقبل سواء من الناحية االقتصادية من حيث صيد األسماك 

أو مــن الناحيــة الصحيــة إذا كانــت األســماك ملوثــة )مهــراد وآخــرون، 2020(.

إّن اســراتيجيات اإلدارة والحفــاظ علــى البحــرُّيات الشــاطئية فــي شــمال إفريقيــا الــي 
اقرحهــا مهــراد وآخــرون )2020( تضّمنــت نشــًرا للوعــي وعمــاًل مــع المجتمعــات لتعزيــز 

الممارســات المســتدامة وتنفيــذ سياســات حمايــة الســواحل.

الطاقة
المتجــّددة  الطاقــة  إنتــاج  يشــّكل  ال  يومنــا هــذا،  فــي  لكــن  أخــرى.  إفريقيــا ومناطــق 
واســتهالكها إاّل نســبة ضئيلــة مــن مجمــوع اســتخدام الطاقــة واســتهالكها فــي بلــدان 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا المذكورة في هذا التقرير باستثناء المغرب 
وتونــس )اســتهلك كّل بلــٍد منهمــا حّصــة طاقــة متجــّددة بلغــت نســبتها 12.2٪ و٪10.69 
في عام 2019(، ولم تبلغ نسبة اجمالي استهالك الطاقة المتجّددة في أّي من دول 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا أكر من 5.5٪. )البنك الدولي، 2022( )انظر أيًضا الملحق 5(.

يســتخدم قطــاع الطاقــة الميــاه العذبــة بشــكل كثيــف. وتعتمــد بشــكل خــاص الطاقــة 
المنَتجــة مــن الوقــود األحفــوري علــى الميــاه العذبــة فــي العمليــات الــي تشــمل نقــل 
الطــن وغســيل )للفحــم(، والحفــر والتكريــر والتشــّقق )النفــط والغــاز(، والتربيــد فــي 

بحرُّية دخلة - المغرب.
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محّطــات الطاقــة )ســبانغ وآخــرون، 2014(. ويعتمــد الوقــود الخشــيب بشــكل كبــرُّي علــى 
الميــاه، علــى الّرغــم مــن أّن هــذا النــوع مــن الوقــود هــذا ال يســتخدم بشــكل أساســي إاّل 
فــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء )سانشــز وآخــرون، 2020(. ويحظــى اســتخدام الميــاه فــي 
قطــاع الطاقــة بأهميــة كبــرُّية بالنســبة إلــى بلــدان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيا نظًرا لندرة المياه فيها. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، يعتمد 95٪ من توليد 
الكهرباء في الشرق األوسط وشمال إفريقيا على النفط والغاز )وتجدر اإلشارة إلى 
أّن الحــرب الروســية - األوكرانيــة تحّفــز مــوردي الغــاز غــرُّي الــروس علــى إمــداد الســوق 

العالميــة( )الصّفــار ووانــر، 2022(.

فــي الوقــت الحالــي، ُيســتخدم 86٪ مــن اســتهالك الميــاه فــي إفريقيــا للزراعــة، و٪10 
منــه ألغــراض المحليــة و4٪ للصناعــات بمــا فــي ذلــك توليــد الطاقــة. ومــع زيــادة عــدد 
ســكان بلــدان الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وانتقــال النــاس إلــى المواقــع الحضريــة، 
مــن المتوّقــع أن يــزداد الطلــب علــى الطاقــة. فيبلــغ الطلــب علــى الطاقــة فــي جميــع 

أنحــاء القــارة األفريقيــة ضعــف المتوســط العالمــي وفًقــا للرابطــة الدوليــة للطاقــة 
 .)https://www.hydropower.org/region-profiles/africa( الكهرومائية

وتوفــر الطاقــة الكهرومائيــة الكهربــاء لعــدد مــن البلــدان األفريقيــة )ال ســّيما تلــك الــي 
تتمّتــع بأكــرب الســدود وهــي مصــر فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، 
وفــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء وغانــا وزامبيــا والموزامبيــق وزمبابــوي(. فــي شــمال 
إفريقيــا، توّلــد الطاقــة المائيــة حوالــي 3000 ميغــاواط مــن الكهربــاء لمصــر وأكــر مــن 
1700 ميغــاواط للمغــرب. لكــن يــرى بعــض الباحثــن )سانشــز وآخــرون، 2020( أّن الجانــب 
الســليب للطاقــة المائيــة هــو تبّخــر الميــاه مــن الســدود، ففــي عــام 2016 فــي إفريقيــا 
ُقــّدرت كّميــة الميــاه المتبخــرة بحوالــي 42 مليــار مــر مكّعــب. فيمــا يــرى باحثــون آخــرون 
أّنــه نظــًرا ألّن الســدود تســتخدم  )ســبانغ وآخــرون، 2014( مــن وجهــة نظــر معارضــة 
لغايات أخرى، مثل تخزين إمدادات المياه أو السيطرة على الفيضانات، لذا فإّن نسَب 

ســبب التبّخــر مــن الســدود إلــى الطاقــة الكهرومائيــة يمكــن أن يكــون مضلــاًل.
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3.6.1

3.6.2

تحلية مياه البحر

 تكييف الهواء

الميــاه  فــي  شــديد  شــّح  مــن  إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  تعانــي 
وتتوفــر فيهــا شــبكة مــن مرافــق تحليــة ميــاه البحــر الــي تلــيّب الطلــب علــى الميــاه عن 
طريــق معالجــة الميــاه المالحــة. وباختصــار، تتــّم عمليــة تحليــة ميــاه البحــر باســتخدام 
أســاليب تقنيــة عــّدة )مثــل الغشــاء والحــرارة وغرُّيهــا مــن العمليــات الناشــئة(. كمــا 
أّن عمليــة اإلزالــة ملوحــة تتطلــب طاقــة كثيفــة وتضــّر بالبيئــة بســبب آثارهــا. وتشــمل 
هــذه األخــرُّية محاصــرة الكائنــات الصغــرُّية ونفوقهــا فــي مأخــذ الميــاه قبــل تحليتهــا 
هــذه  فتنعكــس  البحــر.  ميــاه  تحليــة  بعــد  الملحــي  المحلــول  إنتــاج  إلــى  باإلضافــة 
اآلثــار ســلًبا علــى جــودة الميــاه والحيــاة البحريــة عنــد تصريفهــا فــي البحــر )الســعد 

وعلــى  اليوميــة  الحيــاة  علــى  المحيطــة  الحــرارة  درجــات  ارتفــاع  تأثــرُّي  يشــّكل 
درجــات  الرتفــاع  الســلبية  التأثــرُّيات  أحــد  فمثــاًل  فعلــّي.  قلــق  مصــدر  األفــراد  صّحــة 
الحــرارة نهــاًرا وارتفاعهــا بشــكل مزايــد الليــل، هــو أّن النــاس ســوف يلجــؤون إلــى 
التكنولوجيــا لمســاعدتهم علــى الحفــاظ علــى الــربودة فــي الداخــل عندمــا ترتفــع 
ذات  المناطــق  فــي  شــائع  المّكيفــات  اســتخدام  إّن  الخــارج.  فــي  الحــرارة  درجــات 
الدخــل المرتفــع الــي تعانــي مــن درجــات حــرارة عاليــة وتســاعد النــاس علــى الحفــاظ 
بكثافــة. الطاقــة  تســتهلك  المكّيفــات  لكــّن  المــزنل والعمــل،  فــي  الــربودة  علــى 

ومــن المتوّقــع أن يكــون أســرع معــدل نمــو فــي اســتهالك الطاقــة فــي العقــود 
األســر  دخــل  ارتفــاع  مــع  الدخــل  والمتوســطة  المنخفضــة  البلــدان  فــي  المقبلــة 
الطاقــة  اســتخدام  مــن  كبــرُّية  نســبة  المنــاخ ســبب  المناطــق. وســيكون  تلــك  فــي 
فــي البلــدان الــي يّتســم طقســها بالحــرارة المرتفعــة حيــث يتبــىّن النــاس اســتخدام 
المكّيفــات )دايفيــس وغرُّيتلــر، 2015(. تســتخدم الطاقــة لتشــغيل المكيفــات بشــكل 
كبــرُّي فــي البلــدان ذات الدخــل المرتفــع فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا كبــرُّي. 
علــى ســبيل المثــال، يصــف مقــال صحفــي )مفســون، 2019( تقنيــة تكييــف الهــواء 
بمــا  الخارجيــة  المســاحات  فــي  الهــواء  لتربيــد  المســتخدمة  المتطــورة  الخارجــي 
القــدرة  لزيــادة  التســوق فــي قطــر  الجنــوب واألســواق ومراكــز  فــي ذلــك ملعــب 
علــى تحّمــل البيئــة الحــاّرة. علــى الّرغــم مــن أّن تكييــف الهــواء يجعــل البيئــة داخــل 
المبــىن أكــر راحــة، يســتدعي تشــغيل هــذه التكنولوجيــا طاقــة عاليــة كمــا أّنهــا قــد 
توّلــد انبعاثــات غــازات الدفيئــة إذا كانــت الكهربــاء المســتخدمة لتشــغيل الوحــدات 

مشــتّقة مــن الوقــود األحفــوري.

يــزداد  الطاقــة  اســتهالك  أّن   )2015( وغرُّيتلــر  دايفيــس  أجــراه  الــذي  التحليــل  أوجــد 
بشــكل كبــرُّي مــع ارتفــاع درجــة الحــرارة. فاســتخدم المؤلفــان دراســة الحالــة الخاّصــة 

بشــكل  إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  دول  بعــض  تعتمــد   .)2020 وآخــرون، 
كبــرُّي علــى الميــاه المحــاّلة ومــن بــن هــذه الــدول نذكــر اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
والمملكــة العربيــة الســعودية والكويــت وقطــر والبحريــن وعمــان. فبلغــت ســعة 
مكّعــب  مــر  مليــون   3000 الخليجــي  التعــاون  مجلــس  بلــدان  فــي  المحــاّلة  الميــاه 
فــي الســنة فــي عــام 2000 ومــن المتوّقــع أن تبلــغ حوالــي 9000 مــر مكّعــب فــي 
الســنة بحلــول عــام 2030. وتشــرُّي األبحــاث فــي محطــات تحليــة ميــاه البحــر الــي تعمــل 
انبعاثــات  أّنهــا تقنيــة واعــدة قــد تقّلــل بشــكل كبــرُّي مــن  إلــى  بالطاقــة الشمســية 

غــازات الدفيئــة )ســالمة وآخــرون، 2022(.

فيــه  تســّجل  يــوم  لــكّل  أّنــه  ووجــدا  الدخــل،  متوســطة  دولــة  وهــي  بالمكســيك، 
الحــرارة درجــة أعلــى مــن 90 درجــة فهرنهايــت )32 درجــة مئويــة(، يــزداد اســتخدام 
الكهربــاء بنســبة 3.2٪. ويعــود ذلــك إلــى اســتخدام المــراوح الكهربائيــة والمعــّدات 
األخــرى لكــي يحافــظ النــاس علــى الــربودة. ويتوقــع المؤلفــان أّن فــي المكســيك 
بحســب مســار الركــز التمثيلــي 4.5، ســيبلغ اعتمــاد المّكيفــات نســبة 71٪ بحلــول 
باليــوم  مقارنــة   ٪64 بنســبة  زاد  قــد  الكهربــاء  اســتهالك  وســيكون   ،2100 عــام 
الحالــي. علــى الّرغــم مــن أّن دراســة دايفيــس وغرُّيتلــر )2015( جــرت فــي المكســيك، 
البلــدان ذات الدخــل المتوســط  يكــون الوضــع مشــابًها فــي  يتوّقــع المؤلفــان أن 
يــزداد  الدخــل،  زيــادة  مــع  أّنــه  أيًضــا  الدراســة  ووجــدت  العالــم.  حــول  والمنخفــض 
االعتمــاد علــى التكييــف - ومــن المثــرُّي لالهتمــام أّن نتائــج الدراســة وجــدت أّن الدخــل 
هــو المحــرك الرئيســي الســتخدام التكييــف وليــس درجــة الحــرارة. وفــي المكســيك، 
األســرة.  دخــل  مــن  أمريكــي  دوالر   10000 لــكل   ٪27 بنســبة  المكّيفــات  ملكيــة  زادت 
فخلــص دايفيــس وغرُّيتلــر )2015( إلــى أّن البلــدان ذات الدخــل المرتفــع قــد وصلــت 
إلــى نقطــة التشــّبع فــي مــا يتعّلــق بامتــالك األســر لمكيفــات، وتتوقــع أن تســتثمر 

البلــدان منخفضــة ومتوســطة الدخــل فــي التكنولوجيــا.

دايفيــس  األجــل. فيضيــف  تدابــرُّي طويلــة  المكّيفــات  إلــى  الحاجــة  تقليــل  ســيتطّلب 
وغرُّيتلــر )2015( قائــالن أّن تقليــل الحاجــة إلــى التكييــف و/أو التخفيــف مــن انبعاثــات 
غــازات الدفيئــة ســيتطّلب اســتخدام الطاقــة المتجــددة وتصاميــم مبتكــرة للمســاكن 
الدوليــة  )الوكالــة  للطاقــة  لدوليــة  للوكالــة  ووفًقــا  للطاقــة.  موّفــرة  ومكّيفــات 
للطاقــة، 2018( عــادًة مــا ال تتطلــب المبانــي المشــّيدة بمــواد تقليديــة مثــل األرض أو 
الحجــر تربيــًدا اصطناعًيــا، ويمكــن للمبانــي المشــّيدة باســتخدام مــواد حديثــة وعازلــة 

أن تخّفــض الحــرارة الــي تدخــل المبــىن، وبالتالــي تقّلــل كميــة التربيــد االصطناعــي.
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يرّكــز القســم الثانــي مــن التقريــر علــى ســّتة بلــدان بالتفصيــل، ويتــم عرضهــا مــن الغــرب إلــى 
الشــرق وتوّضــح التوّجهــات المناخيــة الرئيســية مــن الماضــي وفــي الحاضــر والمســتقبل، 
كمــا تعــرض التوّقعــات حــول طريقــة تأّثــر األمــن الغذائــي والمائــي فــي البلــدان الســّت 
بالمنــاخ مســتقباًل. وتــرد معلومــات متعّلقــة بالمنــاخ فــي بلــدان منطقــة الشــرق األوســط 

وشــمال إفريقيــا. انظــر إلــى الملحــق 5 لالّطــالع علــى مقارنــة مــع بلــدان أخــرى.

القسم الثاني
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4.0
عدد السكان

المساحة الربية

المناخ 

المعلومات المتعلقة بالمناخ )أحدث األرقام(

تقــّدر بيانــات الســّكان الحاليــة لعــام 2022 أّن عــدد الســكان يبلــغ 37.8 مليــون نســمة فــي المغــرب، ومــن المتوّقــع أن 	 
يرتفــع إلــى 46.2 مليــون نســمة بحلــول عــام 2050 ومــن ثــّم ينخفــض إلــى 44.7 مليــون بحلــول عــام 2100.

تقــّدر الكثافــة الســكانية فــي عــام 2022 بـــحوالي 84.6 نســمة لــكّل كــم2، مــا يجعــل المغــرب أحــد أكــر البلــدان كثافــة 	 
فــي الســّكان فــي العالــم.

بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي لعام 2021، 3500 دوالر أمرُّيكي )البنك الدولي، 2022(.	 

تبلغ مساحة المغرب 710850 كم2 )274461 ميل2( )بي بي سي، 2021(. 	 
يحــّد البــالد مــن الشــرق سلســلتا جبــال الريــف واألطلــس، وهــي أراٍض منخفضــة شــبه قاحلــة. وبفضــل سالســل الجبــال 	 

هــذه، تتمّتــع البــالد بمــوارد غنيــة مــن الجــداول واألنهــار. 

يتمــّز شــمال البــالد بمنــاخ متوســطي حيــث تتمّتــع بصيــف حــار وجــاف وشــتاء مصحــوب بتســاقط األمطــار. وتصّنــف 	 
المناطــق الجنوبيــة والجنوبــي الشــرقية، الــي تقــع مقابــل الصحــراء الكــربى، علــى أّنهــا صحــاري قاحلــة وشــديدة 

الحــّر.  
يــراوح متوســط درجــات الحــرارة خــالل النهــار بــن 17 درجــة مئويــة و32 درجــة مئويــة بحســب المواســم. وترتفــع 	 

درجــة الحــرارة فــي بعــض أنحــاء البــالد إلــى 38 درجــة مئويــة. وتنخفــض درجــة الحــرارة إلــى 7 درجــات مئويــة فــي 
األشــهر البــاردة فــي معــّدل شــهر واحــد وبحســب المنطقــة. 

بلغ نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2019 = 2,0 طًنا مرًيا )البنك الدولي، 2022(.	 
فــي عــام 2015 بلــغ إنتــاج الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــة المتجــّددة )باســتثناء الطاقــة الكهرومائيــة(، الــي تشــمل 	 

الحيويــة والوقــود  الريــاح والكتلــة  المــّد والجــزر وطاقــة  الشمســية وطاقــة  الجوفيــة والطاقــة  الحراريــة  الطاقــة 
الدولــي، 2022(. )البنــك  الحيــوي = ٪8.2 

ُتعّد البالد عرضة بشّدة لتغرُّي المناخ، ال سّيما للجفاف، الذي سيؤثر على اإلنتاج الزراعي )البنك الدولي، 2021(.	 

المغرب
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4.1

4.2

4.1.1 

 األمن الغذائي

توافر المياه

 التأثريات على المحاصيل الزراعية - التوّقعات المستقبلية

يعتمــد المغــرب علــى واردات الحبــوب، ويعــود ذلــك جزئًيــا إلــى أّن غّلــة الحبــوب فــي البــالد تعتمــد بشــكل كبــرُّي علــى تســاقط األمطــار. ســّجل 	 
محصول 2022 أرقاًما أقّل بكثرُّي من المعّدل ولهذا السبب من المتوّقع أن ترتفع واردات الحبوب لعامي 2023/2022. ويعود سبب انخفاض 
الغّلــة ظــروف الجفــاف خــالل موســم النمــو لعــام 2022. تــروي الســدود المحليــة 15٪ مــن األراضــي الزراعيــة فيمــا تــروي األمطــار نســبة األراضــي 

الزراعيــة المتبقيــة الــي تبلــغ 85-90٪. )منّظمــة األغذيــة والزراعــة، ج2022؛ شــيلينغ وآخــرون، 2012(.

إّن المحاصيل الرئيسية هي الشعرُّي والقمح والبطاطا والذرة )منّظمة األغذية والزراعة، 2022 ج(.	 

ا من اقتصاد البالد ويوّظف حوالي 50٪ من السّكان. وُتعّد المغرب عرضة بشكل خاص للتغرُّيات 	  ُيعّد القطاع الزراعي في المغرب جزًءا مهمًّ
المناخيــة ألّن قدرتهــا علــى التكّيــف منخفضــة. إّن المداخيــل فــي المغــرب منخفضــة ويمكــن أن يــؤدي تأثــرُّي انخفــاض الغّلــة الزراعيــة إلــى زيــادة 
التفاوت االجتماعي. وللمساعدة في التغّلب على تقّلبات تساقط األمطار، يمكن زراعة الشعرُّي بداًل من القمح ألّنه يحتاج إلى كميات أقل 
من المياه. وتساعد زراعة العدس بعد تساقط األمطار على التخفيف من تقّلبات تساقط األمطار خالل موسم الزراعة )شيلينغ وآخرون، 2012(.

من المتوّقع أن تشهد المنطقة الشمالية الغربية من القارة األفريقية، الي تضم المغرب، ظروف من الجفاف الزائد وزيادة متوسط درجات 	 
الحرارة السنوية في العقود المقبلة من هذا القرن، ما سيؤثر على إنتاج الغذاء )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغرُّي المناخ، 2022(.

تشرُّي التوّقعات المناخية إلى انخفاض معّدل اإلنتاجية الزراعية في المغرب بحلول عام 2080 بسبب تغرُّي أنماط تساقط األمطار. فيمكن 	 
أن تتأثر األراضي المروية سلًبا بفعل التمّلح، عندما يتبّخر الماء تارًكا كّمية مرّكزة عالية من األمالح على سطح الربة. ومن المرّجح أن يكون 

السكان المغاربة األكر فقًرا هم األكر تضرًرا من التمّلح ألنهم يعتمدون على الزراعة للحصول على الدخل )شيلينغ وآخرون، 2012(.

واستجابة للتحّول في المناخ، ال سّيما في أنماط تساقط األمطار، يقرح شلينغ وآخرون )2012( أّن تعديل أوقات زراعة محاصيل معينة قد 	 
يساهم في تحقيق مستوى معّن من التخفيف من حّدة آثار تغرُّي المناخ.

أّيار/حزيران-مايو/يونيــو 2020، وذكــرت المنظمــة العالميــة 	  إلــى شــهري  كانــت األجــواء جاّفــة فــي المغــرب مــن أيلول/ســبتمرب 2019 
أكــر األعــوام جفاًفــا منــذ عــام 1981« )المنظمــة العالميــة لألرصــاد  بــن  العــام كان مــن  لــذاك  الجويــة أن »موســم األمطــار  لألرصــاد 

.)2021 الجويــة، 

2100. ومــع ذلــك، مــن 	  النمــاذج المناخيــة انخفاًضــا فــي المتســاقطات فــي المغــرب فــي العقــود القادمــة حــّى عــام  تتوّقــع جميــع 
وتعانــي  البــالد.  فــي  المتســاقطات  نســبة  فــي  انخفــاض  أكــرب  المغــرب  غــرب  جنــوب  فــي  الميــاه  مســتجمعات  تشــهد  أن  المتوّقــع 

.)2018 )ترامبــالي وآخــرون،  الزراعــة  علــى  كبــرُّي  تأثــرُّي  لذلــك  يكــون  مــن ظــروف قاحلــة، فقــد  المنطقــة 

علــى مــدى القــرن الماضــي، تشــرُّي األدلــة إلــى فقــدان حوالــي ثلــي موائــل الواحــات فــي المغــرب، باإلضافــة إلــى موائــل مماثلــة مــن 	 
البلــدان المجــاورة. وقــد دفعــت العمليــات الطبيعيــة والتصّرفــات البشــرية إلــى انخفــاض نظــم الواحــات. ويبــدو أّن االنخفــاض قــد تســارع 

فــي الســنوات األخــرُّية ورافقــه جفــاف أنهــار رئيســية )المختــار وآخــرون، 2022(.
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ظواهر 4.3
الطقس المتطّرف

المنطقــة 	  فــي  االحــرار  احتماليــة  إلــى  التوّقعــات  تشــرُّي 
الــذي  ماســة،  ســوس  )حــوض  للمغــرب  الغربيــة  الوســطى 
تحــّده مــن الشــمال جبــال األطلــس الكبــرُّي وتحــّده مــن الجنــوب 
جبــال األطلــس الصغــرُّي(. فتعــّد هــذه المنطقــة منطقــة زراعيــة 
مهّمة في المغرب. وُتســتخدم 93 ٪ من المياه المســتخرجة 
أّمــا النســبة  مــن ميــاه حــوض ســوس ماســة ألغــراض زراعيــة، 
وفــي  صناعيــة.  وألغــراض  للشــرب  فتســتخدم  المتبقيــة 
التوّقعــات  بشــأن   )2022( وآخريــن  عطــار  بهــا  قــام  مراجعــة 
المتســاقطات  نســب  فــي  كبــرٌُّي  اختــالف  لوحــظ  المناخيــة 
هــذه  تشــرُّي  الخلفيــة،  هــذه  رغــم  و2015.   1933 عامــي  بــن 
الركــز  مســار  إطــار  فــي  التوّقعــات  لدراســات  المراجعــة 
المتســاقطات  فــي  كبــرُّي  انخفــاض  إلــى  و8.5،   4.5 التمثيلــي 
فــي المنطقــة لبقيــة هــذا القــرن. وتتوّقــع جميــع النمــاذج أيًضــا 
أنحــاء  جميــع  فــي  الســنوي  الحــرارة  درجــات  متوّســط  زيــادة 
المثــال،  ســبيل  وعلــى  الســيناريوين.  كال  ظــّل  فــي  المنطقــة 
تشــرُّي توّقعــات عــام 2100 وفًقــا لمســار الركــز التمثيلــي 4.5 
إلــى انخفــاض ســنوي فــي نســبة المتســاقطات يبلــغ 80 فــي 

موجــات 	  المســتقبل  علــى  التأثــرُّي  الشــديدة  الظواهــر  تشــمل 
حــّر غــرُّي مســبوقة تمتــّد إلــى مــا بعــد موســم الصيــف )مولينــا 
وآخرون، 2020؛ زيتيس وآخرون، 2021 أ(. وستؤثر هذه الظواهر 
بشكل مباشر على صّحة اإلنسان والزراعة وسزيد الطلب على 
الطاقــة والميــاه فــي األشــهر الدافئــة مــن الســنة. وبالنظــر إلــى 
التأثــرُّي المعتــدل للمحيــط األطلســي والبحــر األبيــض المتوســط، 
ستكون هذه األحداث أكر حّدة في مناطق المغرب الجنوبية 

والجنوبيــة الشــرقية.

وخصوًصــا 	  األوســع،  المتوســط  األبيــض  البحــر  منطقــة  ُتعــّد 
فــي  بشــّدة  للجفــاف  عرضــة  منطقــة  منهــا  الغربــي  الجنــوب 
2017؛  وآخــرون،  واحــة  2017؛  وآخــرون،  )دريويــش  المســتقبل 
المغــرب  أن يشــهد  المتوّقــع  ســبينوني وآخــرون، 2021( ومــن 
البيئيــة  النظــم  علــى  ســتؤّثر  مســبوقة  غــرُّي  جفــاف  موجــة 
القطاعــات  مــن  وغرُّيهــا  الخدمــة  ميــاه  وإمــدادات  والزراعــة 
الجفــاف  احتماليــة  إلــى  باإلضافــة  واالقتصاديــة.  االجتماعيــة 
إجمــااًل، يمكــن أن يســّجل تســاقط األمطــار معــّدالت أعلــى ّممــا 

ب(.   2021 وآخــرون،  )زيتيــس  التاريــخ.  فــي  الســجالت  ســّجلت 

المائــة ووفًقــا لمســار الركــز التمثيلــي 8.5 قــد يبلــغ60 ٪، إلــى 
جانــب زيــادة التفــاوت فــي نســبة المتســاقطات بــن الســنوات 

.)2022 وآخــرون،  )عطــار 

فــي 	  المائيــة  المــوارد  إدارة  علــى  المفروضــة  القيــود  تشــمل 
حــوض ســوس ماســة المغربــي عــدم قيــام محطــات األرصــاد 
الجويــة قيــاس درجــة الحــرارة والتبّخــر والنتــح التبخــري )عطــار 

.)2022 وآخــرون، 

مثــل 	  تدابــرُّي  اّتخــاذ  الــالزم  مــن  المغــرب،  شــرق  شــمال  فــي 
المعالجــة  الصــرف  ميــاه  اســتخدام  وإعــادة  الــري  تحســن 
المــوارد  علــى  للحفــاظ  مفتوحــة  قنــوات  عــرب  الــري  وتجّنــب 
المائيــة. لكــن ُيشــار إلــى انخفــاض توافــر الميــاه علــى أّن ســببه 
وجــود  إلــى  أيًضــا  وُيشــار  المنــاخ.  وليــس  اإلنســان  األساســي 
مشــكلة محتملــة فــي اســتخدام الميــاه فــي قطــاع الســياحة 

.)2013 وآخــرون،  )تــّكان  االقتصــاد(  إلــى  بالنســبة  )القّيــم 
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5.0
عدد السكان

األراضي

المناخ 

المعلومات المتعلقة بالمناخ )أحدث األرقام(

ُتقــّدر بيانــات الســّكان لعــام 2022 أّن عــدد ســّكان الجزائــر يبلــغ 45 مليــون نســمة ومــن المتوّقــع أن يرتفــع إلــى 61 مليــون 	 
نســمة بحلــول عــام 2050 وإلــى 71 مليــون نســمة بحلــول عــام 2100.

ُتقّدر الكثافة السكانية لعام 2022 بـ 19.04 نسمة/كم2	 
تجــدر مالحظــة أّن بيانــات الســّكان فــي هــذا القســم مصدرهــا روزيــر 2013، الــذي يســتند إلــى الســيناريو القائــم وفــق 	 

المتغــرُّّي المتوســط لتوقعــات األمــم المتحــدة الخاّصــة بســّكان العالــم. 
بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي لعام 2021، 3700 دوالر أمرُّيكي )البنك الدولي، 2022(.	 

تبلغ مساحة الجزائر 2.4 مليون كم2 )919.595 ميل2(	 
تقع أربعة أخماس األراضي الجزائرية في الصحراء الكربى )بي بي سي، 2019 أ(.	 

إّن المنــاخ فــي الجزائــر شــبه اســتوائي يــراوح بــن منــاخ صحــراوي فــي الجنــوب إلــى منــاخ صيفــي حــار فــي الشــمال 	 
كما في مناطق البحر األبيض المتوسط. لذلك فهو أكر جفاًفا ودفًئا مّما هو عليه في العديد من بلدان العالم. 

تكــون األمطــار غزيــرة فــي بضعــة أشــهر مــن الســنة أكــر مّمــا هــي عليــه فــي باقــي األشــهر، خصوًصــا فــي الشــمال.
يــراوح متوّســط درجــات الحــرارة خــالل النهــار بــن 17 درجــة مئويــة و37 درجــة مئويــة حســب الموســم. وترتفــع درجــة 	 

الحرارة في بعض أنحاء البالد إلى 42 درجة مئوية. وفي األشــهر الباردة وبحســب المنطقة، تنخفض درجة الحرارة 
إلــى معــّدل شــهري يبلــغ 5 درجــات مئويــة. 

بلغ نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2019 = 4 أطنان مرية )البنك الدولي، 2022(.	 
فــي عــام 2015 بلــغ إنتــاج الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــة المتجــّددة )باســتثناء الطاقــة الكهرومائيــة(، الــي تشــمل الطاقــة 	 

الحراريــة الجوفيــة والطاقــة الشمســية وطاقــة المــّد والجــزر وطاقــة الريــاح والكتلــة الحيويــة والوقــود الحيــوي = ٪0.1
 )البنك الدولي، 2022(.

5.1 الجزائر

5.2
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5.1

5.2

5.1.1 

 األمن الغذائي

توافر المياه

 التأثريات على المحاصيل الزراعية - التوّقعات المستقبلية

ُيعّد القمح المحصول الغذائي الرئيسي؛ إضافة إلى الذرة الرفيعة والشعرُّي اللذان يعّدان مهّمان أيًضا )منّظمة األغذية والزراعة، 2022 أ(.	 

تروي األمطار محاصيل الحبوب وبالتالي تعتمد الغاّلت على تساقط األمطار وتوزيعها )منّظمة األغذية والزراعة، 2022 أ(.	 

كان إنتاج الحبوب لعام 2022 أقّل بقليل من المعّدل )منّظمة األغذية والزراعة، 2022 أ(.	 

علــى الّرغــم مــن إنتــاج الحبــوب محلًيــا، تعتمــد البــالد اعتمــاًدا كبــرًُّيا علــى واردات الحبــوب )القمــح الطــري والــذرة والشــعرُّي( الــي تشــّكل 	 
حوالــي 70 فــي المائــة مــن االســتهالك المحلــي )منّظمــة األغذيــة والزراعــة، 2022 أ(.

 	 )Triticum turgidum( تشــّكل الحبــوب 50٪ مــن المحاصيــل الزراعيــة فــي البــالد، وخصوًصــا القمــح الصلــب. يســتخدم القمــح الصلــب
ُينتــج 25-30٪ مــن احتياجــات الســّكان. ويعتمــد قطــاع الزراعــة  البــالد علــى الحبــوب لكــّن نظامهــا الزراعــي  لصنــع الكســكس. وتعتمــد 
البعلية على المتســاقطات بشــكل كبرُّي. لذلك فإّن أّي انخفاض في تســاقط األمطار ســيؤثر على الغاّلت. وتشــرُّي التوقعات المناخية 
)فــي إطــار ســيناريو نمذجــة مســار الركــز التمثيلــي 6.0( إلــى أّنــه فــي المســتقبل )2071-2100( ســيالحظ فــي موقعــن زراعيــن ارتفاًعــا 
فــي درجــة الحــرارة وانخفاًضــا ملحوًظــا فــي معــّدل المتســاقطات، وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن هذيــن الموقعــن همــا الجزائــر العاصمــة 
شــمال وســط الجزائــر، وبــرج بوعريريــج فــي شــمال شــرق الجزائــر. وفــي ظــّل ســيناريو مماثــل، فــإّن التغيــرُّيات المتوقعــة للجزائــر العاصمــة 
فــي المســتقبل )2070-2100( هــي انخفــاض فــي المعــّدل الســنوي لتســاقط األمطــار بنســبة -18٪ وزيــادة فــي المعــّدل الســنوي لدرجــة 
الحــرارة بنســبة + 2.8 درجــة مئويــة مقارنــة بالفــرة المرجعيــة الممتــّدة مــن 1978 إلــى 2007. وتتمثــل توّقعــات بــرج بوعريريــج فــي انخفــاض 
المعــّدل الســنوي لتســاقط األمطــار بنســبة -8 فــي المائــة وزيــادة فــي المعــّدل الســنوي لدرجــة الحــرارة بنســبة + 3.8 درجــة مئويــة 
مقارنــة بالفــرة المرجعيــة الممتــّدة مــن 1980 إلــى 2009. وتشــرُّي االســتنتاجات إلــى أّن أرض الجزائــر العاصمــة ســتصبح غــرُّي مالئمــة لزراعــة 
القمــح الصلــب وأنــه فــي بــرج بوعريريــج فــي المســتقبل، قــد تدعــو الحاجــة إلــى زرع المحاصيــل فــي وقــت مبكــر كاســراتيجية لتجّنــب 

تعــّرض المحاصيــل للجفــاف فــي وقــت الحــق مــن الموســم )شــورغال وآخــرون، 2016(.

إلى جانب االحرار الشــديد الملحوظ )الذي يراوح بن 1.5 إلى 5 درجات مئوية حســب الســيناريو والفرة المســتقبلية(، ومن المرّجح 	 
لــن يتجــاوز هــذا االنخفــاض -10٪ بحســب  يــزداد الجفــاف فــي الجزائــر )زيتيــس وآخــرون، 2019(.  وباّتبــاع مســار منخفــض االنبعاثــات،  أن 
المســار المّتبــع الماضــي )1986-2005(. لكــن علــى عكــس مــا ســبق، بحســب ســيناريوهات مســار الركــز التمثيلــي، يكــون هــذا االنخفــاض 
أكــر حــّدة مّمــا ســبق ومــن المتوقــع أن يصــل إلــى -30٪، مــع حــدوث تغيــرُّيات فــي شــمال البــالد وشــمال غربهــا وهــو أيًضــا الجــزء األكــر 

اكتظاًظــا بالســّكان.

إّن اآلثــار المنّشــطة للحــّد مــن المتســاقطات )الــي ُتعــّد ضروريــة للغايــة خــالل الشــتاء والربيــع( والزيــادة الكبــرُّية فــي درجــات الحــرارة 	 
ســتؤّدي إلــى حــاالت جفــاف أكــر حــّدة وتواتــًرا )واحــة وآخــرون، 2017؛ درويــش وآخــرون، 2020؛ ســبينوني وآخــرون،2020(.  وســتكون 
هــذه األحــداث ُمهلكــة فــي ظــّل ســيناريوهات زيــادة االنبعاثــات وقــرب نهايــة القــرن الحالــي. ونتيجــة لذلــك، ســتواجه المــوارد المائيــة 
فــي الجزائــر تحدًيــا خطــرًُّيا )ترامبــالي وآخــرون، 2018(. باإلضافــة إلــى ذلــك، مــن المحتمــل أيًضــا أن تتأثــر طبقــات الميــاه الجوفيــة الشــاطئية 

بتســّرب الملــح بســبب ارتفــاع مســتويات ســطح البحــر األبيــض المتوســط )واحــة وآخــرون، 2017(.
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5.3
 ظواهر

 الطقس المتطّرف

علــى 	  التأثــرُّي  الشــديدة  المتطــّرف  الطقــس  ظواهــر  تشــمل 
بعــد  مــا  إلــى  تمتــّد  مســبوقة  غــرُّي  حــّر  موجــات  المســتقبل 
 2021 زيتيــس وآخــرون،  2020؛  الصيــف )مولينــا وآخــرون،  موســم 
أ(. وســتؤثر هــذه الظواهــر بشــكل مباشــر علــى صّحــة اإلنســان 
والميــاه  الطاقــة  علــى  الطلــب  كبــرُّي  بشــكل  وســزيد  والزراعــة 
فــي األشــهر الدافئــة مــن الســنة. وبمــا أّن المنــاخ معتــدل فــي 
منطقــة البحــر األبيــض المتوســط، ســتكون هــذه الظواهــر أشــّد 

والمــّدة. الشــّدة  حيــث  مــن  البــالد،  جنــوب  حــّدة 

مــن المتوّقــع أن تصبــح منطقــة البحــر األبيــض المتوســط األوســع 	 
معّرضــة للجفــاف فــي المســتقبل )ســبينوني وآخــرون، 2021(. 
غــرُّي  جفــاف  حــاالت  الجزائــر  تشــهد  أن  أيًضــا  المتوّقــع  ومــن 
وإمــدادات  والزراعــة  اإليكولوجيــة  النظــم  علــى  تؤّثــر  مســبوقة 
ميــاه الخدمــة وغرُّيهــا مــن القطاعــات االجتماعيــة واالقتصاديــة. 
يســّجل  أن  يمكــن  إجمــااًل،  الجفــاف  احتماليــة  إلــى  باإلضافــة 
فــي  الســجالت  ســّجلت  ّممــا  أعلــى  معــّدالت  األمطــار  تســاقط 

ب(.  2021 وآخــرون،  )زيتيــس  التاريــخ  .20
ر 21
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6.0
عدد السكان

األراضي

المناخ 

المعلومات المتعلقة بالمناخ )أحدث األرقام(

ُتقــّدر بيانــات الســّكان لعــام 2022 أّن عــدد ســّكان تونــس يبلــغ 12 مليــون نســمة ومــن المتوّقــع أن يرتفــع إلــى 13.8 مليــون 	 
نســمة بحلــول عــام 2050 ومــن ثــّم ينخفــض إلــى 13 مليــون نســمة بحلــول عــام 2100.

ُتقّدر الكثافة السكانية لعام 2022 بـ 77.5 نسمة/كم2 ما يجعل تونس أحد البلدان األكر اكتظاًظا بالسّكان في العالم.	 
بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي لعام 2021، 4000 دوالر أمرُّيكي )البنك الدولي، 2022(.	 

تبلغ مساحة تونس 164150 كم2 )63378 كم2( )بي بي سي، 2020(.	 

يتمّتــع شــمال تونــس بمنــاخ متوســطي يّتســم بشــتاء معتــدل وممطــر وصيــف جــاف. أّمــا وســط وجنــوب البــالد فتعــّد 	 
صحــراء حــاّرة.

يــراوح متوّســط درجــات الحــرارة خــالل النهــار بــن 17 درجــة مئويــة و35 درجــة مئويــة حســب الموســم. وترتفــع درجــة 	 
الحــرارة فــي بعــض أنحــاء البــالد إلــى 39 درجــة مئويــة. وفــي األشــهر البــاردة وبحســب المنطقــة، تنخفــض درجــة الحــرارة 

إلــى معــّدل شــهري يبلــغ 7 درجــات مئويــة. 

بلغ نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2019 = 2.6 أطنان مرية )البنك الدولي، 2022(.	 
فــي عــام 2015 بلــغ إنتــاج الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــة المتجــّددة )باســتثناء الطاقــة الكهرومائيــة(، الــي تشــمل 	 

الطاقــة الحراريــة الجوفيــة والطاقــة الشمســية وطاقــة المــّد والجــزر وطاقــة الريــاح والكتلــة الحيويــة والوقــود 
الحيــوي = 2.5٪ )البنــك الدولــي، 2022(.

ُتعــّد البــالد عرضــة بشــّدة لتغــرُّي المنــاخ، ال ســّيما بســبب ارتفــاع الحــرارة والقحــط، مــا يــؤّدي إلــى انخفــاض معــّدل 	 
المتســاقطات وارتفاع مســتوى ســطح البحر )البنك الدولي، 2021(.

تونس
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6.3

6.1

6.2

6.1.1 

 األمن الغذائي

توافر المياه

 التأثريات على المحاصيل الزراعية - التوّقعات 

ُتعّد البطاطا والقمح الصلب من المحاصيل األساسية يليها الشعرُّي )منّظمة األغذية والزراعة، 2022 د(.	 
ُتعّد محاصيل األشجار )خصوًصا الزيتون والتمر( مهّمة أيًضا للتصدير )شبيل وآخرون، 2019(.	 
بلغ إنتاج الحبوب في عام 2022 حوالي معّدله على مستوى البالد )منّظمة األغذية والزراعة، 2022 د(.	 
ذكرت تقارير صحفية أّن درجات الحرارة المرتفعة بشكل استثنائي )حوالي 47 درجة مئوية( وحرائق الغابات ألحقت أضراًرا بمحصول 	 

القمــح، مــا قــد يقّلــل مــن إجمالــي الغّلــة )رويــرز، 2022(.
ويتفــاوت إنتــاج المحاصيــل مــن ســنة إلــى أخــرى ألّنــه يعتمــد علــى الــرّي مــن ميــاه األمطــار أساًســا؛ فيتــم ري حوالــي 10٪ -15٪ فقــط مــن 	 

المحاصيــل )منّظمــة األغذيــة والزراعــة، 2022 د(.
الحبــوب. وســتكون 	  غّلــة محّليــة مالئمــة مــن  ُتحصــد فيهــا  الــي  الســنوات  الحبــوب، حــّى فــي  البــالد بشــكل كبــرُّي علــى واردات  تعتمــد 

د(.  2022 والزراعــة،  األغذيــة  )منّظمــة  المعــّدل  مــن  بقليــل  أعلــى   2023/2022 لعامــي  الــواردات 

يــزداد مؤّخــًرا متوّســط درجــات الحــرارة الســنوي. فــي عــام 2020 بلــغ متوســط درجــة الحــرارة 20.2 درجــة مئويــة، مــا يجعــل ســنة 2020 مــن بــن 	 
ا فــي تونــس منــذ عــام 1950، بعــد عامــي 2016 و2014 )المنظمــة العالميــة لألرصــاد الجويــة، 2021(. أكــر الســنوات حــرًّ

 	
تشــرُّي التوّقعات المناخية إلى أّن منطقة شــمال إفريقيا ستشــهد مســتوى متســاقطات أقّل في العقود المقبلة. في تونس، ســيؤّثر 	 

انخفــاض مســتوى المتســاقطات ســلًبا علــى الزراعــة البعليــة، الــي تشــّكل 88٪ مــن إجمالــي الزراعــة. وتمّثــل الزراعــة المرويــة حوالــي ٪10 
إلــى 15٪ مــن الزراعــة فــي تونــس. عــادًة مــا يختلــف تســاقط األمطــار علــى أســاس ســنوي. بــن عامــي 1951 و 2002، فارتفــع متوســط درجــات 
الحــرارة الســنوية فــي القــرُّيوان وســط تونــس، علــى الّرغــم مــن غيــاب احتماليــات ملحوظــة لتســاقط األمطــار فــي بيانــات تســاقط األمطــار 

خــالل الفــرة المذكــورة نفســها. )موغــو وآخــرون، 2011(.
 	
تعتمــد تونــس علــى اإلنتــاج الزراعــي فــي العمالــة والنمــو االقتصــادي، وبالتالــي إّن انخفــاض اإلنتاجيــة نتيجــة للتغــرُّيات المناخيــة يمكــن أن 	 

يكــون لــه آثــار ســلبية ويؤّثــر علــى األمــن الغذائــي للبــالد. ومــن النتائــج المحتملــة لزيــادة األمــن الغذائــي نــزوح الســّكان إلــى المناطــق الحضريــة 
بحثــًا عــن عمــل أو إلــى أماكــن أخــرى فــي المنطقــة الــي تكــون فيهــا الظــروف المناخيــة أكــر مالئمــة للزراعــة )موغــو وآخــرون، 2011(.

تؤّثــر التقلبــات المناخيــة لهــا بشــكل كبــرُّي علــى المحاصيــل الزراعيــة فــي تونــس، كمــا يّتضــح مــن تنــّوع الغــاّلت: بلــغ إجمالــي إنتــاج الحبــوب 2.9 	 
مليــون طــّن فــي عــام 1996، و0.5 مليــون طــّن فــي عــام 2002، و2.9 مليــون طــّن فــي عــام 2003 )شــبيل وآخــرون، 2019(.

ُتشــّكل ندرة المياه تهديًدا مســتقبلًيا بالنســبة إلى تونس. وتشــمل تدابرُّي الحّد من ندرة المياه اســتعمال تقنيات متطّورة للرّي وتهدف الى 	 
التكّيــف مــع انخفــاض نســب الميــاه المتاحــة لــرّي المحاصيــل )شــبيل وآخــرون، 2019(. [ لــم توّضــح الدراســة مــدى فعاليــة تغيــرُّي أنمــاط الحصــاد 

كتدبرُّي للتكّيف. 
 	
يســتهلك القطــاع الزراعــي التونســي أكــر مــن 75٪ مــن إجمالــي اســتخدام الميــاه فــي البــالد. ويمكــن أن يــؤدي تحســن كفايــة ميــاه الــري إلــى 	 

تحســن أداء ميــاه الــري وزيــادة مّدتــه )شــبيل وآخــرون، 2019(.

يشــرُّي نمــوذج توقعــات المنــاخ للمتســاقطات فــي تونــس حــّى عــام 2100 إلــى بعــض الشــكوك - فتشــرُّي بعــض النمــاذج إلــى انخفــاض فــي 	 
المتســاقطات بينمــا تشــرُّي بعــض النمــاذج إلــى زيــادة طفيفــة فيهــا. وُتعــّد الشــكوك أكــرب بالنســبة إلــى شــرقي تونــس )ترامبــالي وآخــرون، 2018(.
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 ظواهر الطقس المتطّرف6.3
تشمل الظواهر الشديدة التأثرُّي على المستقبل موجات حّر غرُّي مسبوقة تمتّد إلى ما بعد موسم الصيف )مولينا وآخرون، 2020؛ 	 

زيتيس وآخرون، 2021 أ(. وستؤثر هذه الظواهر بشكل مباشر على صّحة اإلنسان والزراعة وسزيد بشكل كبرُّي الطلب على الطاقة 
والمياه في األشهر الدافئة من السنة. وبما أّن المحيط األطلسي والبحر األبيض المتوسط يتمّتعان بتأثرُّي معتدل، ستكون هذه 

الظواهر أكر حّدة في المناطق الجنوبية في تونس.

تعــّد منطقــة البحــر األبيــض المتوســط األوســع نطاًقــا وخصوًصــا الجنــوب الغربــي منطقــة معّرضــة للجفــاف فــي المســتقبل )درويــش 	 
وآخــرون، 2017؛ واحــة وآخــرون، 2017؛ ســبينوني وآخــرون، 2021( ومــن المتوّقــع أن تشــهد مصــر موجــة جفــاف غــرُّي مســبوقة ســتؤّثر 
علــى النظــم البيئيــة والزراعــة وإمــدادات ميــاه الخدمــة وغرُّيهــا مــن القطاعــات االجتماعيــة واالقتصاديــة. باإلضافــة إلــى احتماليــة 

الجفــاف إجمــااًل، يمكــن أن يســّجل تســاقط األمطــار معــّدالت أعلــى ّممــا ســّجلت الســجالت فــي التاريــخ.  )زيتيــس وآخــرون، 2021 ب(
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7.1

7.2

7.0
عدد السكان

المساحة الربية

المناخ 

المعلومات المتعلقة بالمناخ )أحدث األرقام(

ُتقّدر بيانات السّكان لعام 2022 أّن عدد سّكان مصر يبلغ 106.16 مليون نسمة ومن المتوّقع أن يرتفع إلى 159.9 مليون 	 
نســمة بحلول عام 2050 ومن ثّم إلى 224.7 مليون نســمة بحلول عام 2100.

ُتقّدر الكثافة السكانية لعام 2022 بـ 106.64 نسمة/كم2 ما يجعل مصر أحد البلدان األكر اكتظاًظا بالسّكان في العالم.	 
يرتكز 97٪ من سّكان مصر على 4٪ من المساحة الكّلية للبالد( الخطة القومية للموارد المائية، 2005(.	 
بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي لعام 2021، 3800 دوالر أمرُّيكي )البنك الدولي، 2022(.	 

تبلغ مساحة مصر مليون كم2 )386874 كم2( )بي بي سي، 2020(.	 
تشّكل الصحراء غالبية مساحة البالد؛ فيرّكز السكن على طول نهر النيل ودلتا النيل )بي بي سي، 2019 ب(.	 

المنــاخ فــي مصــر شــبه اســتوائي، يتمــّز بأجــواء جاّفــة وحــاّرة )صحــراء حــاّرة(. وتــزداد حــّدة األمطــار فــي الشــتاء فحســب 	 
)خصوُصــا بــن شــهري كانــون األّول/ديســمرب وكانــون الثاني/ينايــر(.

يراوح متوسط درجات الحرارة خالل النهار بن 21 و37 درجة مئوية حسب الموسم. وترتفع درجة الحرارة في بعض 	 
أنحــاء البــالد إلــى 43 درجــة مئويــة. وفــي األشــهر البــاردة وبحســب المنطقــة، تنخفــض درجــة الحــرارة إلــى معــّدل شــهري 

يبلغ 9 درجات مئوية.

بلغ نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2019 = 2.5 أطنان مرية )البنك الدولي، 2022(.	 
فــي عــام 2015 بلــغ إنتــاج الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــة المتجــّددة )باســتثناء الطاقــة الكهرومائيــة(، الــي تشــمل الطاقــة 	 

الحراريــة الجوفيــة والطاقــة الشمســية وطاقــة المــّد والجــزر وطاقــة الريــاح والكتلــة الحيويــة والوقــود الحيــوي = ٪0.9 
)البنــك الدولــي، 2022(.

ُتعّد البالد عرضة بشّدة لتغرُّي المناخ، خصوًصا على صعيد األمن المائي واإلنتاج الزراعي )البنك الدولي، 2021(.	 

 مصر
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7.1

7.2

7.1.1 

 األمن الغذائي

توافر المياه

 التأثريات على المحاصيل الزراعية - التوّقعات المستقبلية

ا من اقتصاد البالد )شيلينغ وآخرون، 2012(.	  ُيعّد القطاع الزراعي في مصر جزًءا مهمًّ

تتأّلف المحاصيل الغذائية الرئيسية من الذرة واألرز والقمح ويعّد الشعرُّي والدخان من المحاصيل المهّمة أيًضا	 
 )منّظمة األغذية والزراعة، 2022 و(

يســتخدم الــّري لزراعــة الحبــوب، مــا يعــي أّن الغــاّلت مســتقرة )أو كانــت فــي الماضــي مســتقّرة( نســبًيا علــى أســاس ســنوي )منّظمــة 	 
األغذيــة والزراعــة، 2022 و(.

في عام 2021، بلغ محصول الحبوب معّدله كما بلغت واردات الحبوب أعلى بقليل من المعّدل )منّظمة األغذية والزراعة، 2022 و(.	 

تستورد مصر 40٪ من غذائها )منّظمة األغذية والزراعة، 2020(.	 

في العقود المقبلة، سيصبح توافر المياه لرّي المحاصيل الزراعية قضية رئيسية وسيؤّثر على األمن الغذائي في مصر	 
 )عمر وآخرون، 2021(.	 

وجدت دراسة نمذجة أّن تّغرُّي المناخ ألحق تغيرُّيات بمياه في نهر النيل ما سيؤّثر ستؤثر سلًبا على األمن الغذائي. فمن المتوقع أن 	 
يؤدي انخفاض تدفق المياه في دلتا النيل إلى زيادة ملوحة المياه وتقليل صافي اإلنتاجية الزراعية وسيؤثر ذلك على توافر فرص 

عمل لعّمال المزارع، ما سيؤّثر بدوره على الوضع االجتماعي واالقتصادي من خالل انخفاض الدخل )عمر وآخرون، 2021(.

إّن الحلــول المقرحــة لتفــادي مواجهــة مشــاكل األمــن الغذائــي تشــمل تدابــرُّي تكييــف أنمــاط المحاصيــل إلنشــاء مناطــق محاصيــل ثابتــة 	 
للبســاتن والعــدس والــذرة والبصــل والبنــدورة والخضــروات. ويقــرح المؤلفــون أن تحديــد مناطــق لمحاصيــل معينــة يزيــد مــن المســاحة 

اإلجماليــة للمحاصيــل، ويضمــن اإلمــداد بهــذا المحصــول ويؤّمــن األمــن الغذائــي )عمــر وآخــرون، 2021(.

يجب اّتخاذ تدابرُّي لضمان استخدام المياه بكفاية وتأمن إمدادات مياه الخدمة بدون نشوب مشاكل متعّلقة باألمن الغذائي بسبب 	 
نقص المياه في العقود المقبلة.

تستهلك الزراعة حوالي 86٪ من إجمالي الموارد المائية في مصر )عمر وآخرون، 2021(.	 

 	 Terwisscha( يروي نهر النيل أغلب محاصيل مصر، إّما من خالل الّري المباشر عرب القنوات أو بشكل غرُّي مباشر من خالل المياه الجوفية
van Scheltinga وآخــرون، 2021( باســتثناء منطقــة صغــرُّية علــى طــول ســاحل البحــر األبيــض المتوســط. ومــن المتوّقــع أن تــؤّدي التغــرُّيات 
المناخية إلى الضغط على الموارد المائية المحدودة في مصر من خالل )1( زيادة الشّح في المياه مع انخفاض منسوب مياه النيل و )2( 

زيــادة ملوحــة ميــاه الــرّي )عمــر وآخــرون، 2021(.

ســتدعو الحاجــة إلــى مزيــد مــن الميــاه لــرّي األراضــي الزراعيــة مــع اســتمرار ارتفــاع الطلــب. مــن المرّجــح أيًضــا أن تــزداد الحاجــة الــى الميــاه الاّلزمــة 	 
للــرّي الزراعــي بســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة، وفًقــا لدراســة أجراهــا مصطفــى وآخــرون )2021(. وتشــرُّي توقعــات النمذجــة فــي الدراســة إلــى 
أن معــّدل درجــة الحــرارة الســنوية فــي وســط مصــر ســرُّيتفع بمقــدار 2,12 درجــة مئويــة بحلــول عــام 2050 وبمقــدار 3,96 درجــة مئويــة بحلــول 
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7.3

عــام 2100، مقارنــة بخــط األســاس فــي التســعينيات، وباســتخدام ســيناريو تــزداد فيــه االنبعاثــات بحلــول عــام 2030، ثــّم تنخفــض الحًقــا إلــى 
مســتويات مماثلــة لتلــك الــي ُســّجلت فــي عــام 1990. وتــراوح الزيــادة المتوقعــة فــي ميــاه الــري للمحاصيــل الشــتوية )الشــعرُّي والقمــح 
والفــول والبطاطــا والبنــدورة( مــن 6.1٪ إلــى 7.3٪ بحلــول عــام 2050 ومــن 11.7٪ إلــى 13.2٪ بحلــول عــام 2100. وتــراوح الزيــادة المتوّقعــة 
في مياه رّي للمحاصيل الصيفية )القطن والذرة ودّوار الشمس والبطاطا والبندورة( من 4.9 في المائة إلى 5.8 في المائة بحلول 

عــام 2050 ومــن 9.3 فــي المائــة إلــى 10.9 فــي المائــة بحلــول عــام 2100 )مصطفــى وآخــرون، 2021(.

إّن حالة إمدادات المياه تفسح المجال إلمكانية نشوب نزاع حول المياه بسبب استخدام مصر مياه نهر النيل نظًرا ألّن مصّب النهر ليس 	 
من داخل حدودها الوطنية )يرد شرح حول الزناع في القسم 3,4 من هذا التقرير(.

وتشرُّي بعض التوّقعات إلى زيادة مستقبلية في نسبة المتساقطات في جنوب مصر )زيتيس وآخرون، 2022(. لكّن السبب األساسي 	 
لذلك هو تساقط األمطار لوقت قليل بحيث ال يمكن أن تكون كافية لتجديد موارد المياه.

من المتوّقع أن يتأثر توافر المياه في مصر )والسودان( سلًبا بسبب سّد كهرومائي )سد النهضة اإلثيوبي الكبرُّي( الي تشّيده إثيوبيا. 	 
فتطالب مصر بضمان حصولها على كّمية من المياه متفق عليها، ألّن البالد تعتمد بشكل كبرُّي على النيل في احتياجاتها

 المائية )زين، 2021(.

مــن المتوّقــع أن يؤثــر ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر وتغــرُّّي المنــاخ علــى النظــم الشــاطئية - وتوافــر الميــاه - فــي نهايــة القــرن. ويمكــن 	 
أن يــؤّدي تســرب الميــاه المالحــة إلــى تدهــور إمــدادات الميــاه الجوفيــة وإغــراق المناطــق الســاحلية المنخفضــة. حّللــت دراســة أجراهــا 
الشــّناوي والمالكــي )2021( تأثــرُّي ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر بمقــدار 73 ســم بحلــول عــام 2100 علــى منطقــة جمصــة راس الــرب فــي دلتــا 
النيل المصرية. وتشرُّي نتائج الدراسة إلى أّن تسرب المياه المالحة سيؤثر على حوالي 271 كم2 )60٪( من المنطقة إذا اقربت واجهة 
الميــاه العذبــة والميــاه المالحــة إلــى الداخــل بحوالــي كيلومــر واحــد. وســيؤثر ارتفــاع الميــاه الجوفيــة ســلًبا علــى الصــرف ويســبب التشــّرب.

ســتؤّثر موجــات حــّر غــرُّي مســبوقة علــى مصــر )مولينــا وآخــرون، 2020؛ زيتيــس وآخــرون، 2021 أ(. فــي عالــم مســتقبلي ترتفــع فيــه نســبة 	 
االنبعاثات، من المتوّقع أن تتجاوز درجات الحرارة القصوى 55 درجة مئوية خالل موجات الحّر(. وستؤثر هذه الظواهر بشكل مباشر 
علــى صّحــة اإلنســان والزراعــة وســزيد بشــكل كبــرُّي الطلــب علــى الطاقــة والميــاه فــي األشــهر الدافئــة مــن الســنة. وبمــا أّن البحــر األبيــض 
المتوســط يتمّتــع بتأثــرُّي معتــدل، مــن حيــث الشــّدة والمــّدة، ســتكون هــذه الظواهــر أكــر حــّدة فــي المناطــق الجنوبيــة فــي مصــر. ومــع 
ذلــك، فــي المــدن الكــربى فــي القاهــرة واإلســكندرية، مــن الممكــن أن تعمــل ظاهــرة الجــزر المناخيــة الحراريــة بشــكل نشــط لزيــادة التأثــرُّيات.

تعّد منطقة البحر األبيض المتوسط األوسع نطاًقا منطقة معّرضة للجفاف في المستقبل )سبينوني وآخرون، 2021(. من المتوّقع 	 
أن ت باإلضافــة إلــى احتماليــة الجفــاف إجمــااًل، يمكــن أن يســّجل تســاقط األمطــار معــّدالت أعلــى ّممــا ســّجلت الســجالت فــي التاريــخ. 

)زيتيــس وآخــرون، 2021 ب(

 ظواهر الطقس المتطّرف

القلعان هي واحدة من آخر قريي صيد متبقيتن على البحر األحمر ، مصر. تم تجهز القرية اآلن بالطاقة الشمسية ، مما يسمح بوضع 
األسماك الي يتم صيدها في المجمدات. 56
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8.0
عدد السكان

المساحة الربية

المناخ 

المعلومات المتعلقة بالمناخ )أحدث األرقام(

ُتقّدر بيانات السّكان لعام 2022 أّن عدد سّكان لبنان يبلغ 6.7 مليون نسمة ومن المتوّقع أن ينخفض قلياًل إلى 6.5 مليون 	 
نسمة بحلول عام 2050 ومن ثّم ينخفض أكر إلى 5.71 مليون نسمة بحلول عام 2100.

ُتقّدر الكثافة السكانية لعام 2022 بـ 653.5 نسمة/كم2 ما يجعل لبنان أحد البلدان األكر اكتظاًظا بالسّكان في العالم.	 
بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي لعام 2021، 2600 دوالر أمرُّيكي )البنك الدولي، 2022(.	 

تبلغ مساحة لبنان 10452 كم2 )4036 ميل2( )بي بي سي، 2021 أ(	 
يتمّتع لبنان بمنطقة جبلية وسهول ساحلية تمتّد إلى البحر األبيض المتوسط. ويمّر نهر الليطاني عرب سهل	 

 البقاع الخصب.
تغّطي أشجار األرز اللبنانية جزًءا صغرًُّيا فحسب من لبنان الذي كان في السابق بلًدا ُمشجًرا بغالبيته.	 

ا 	  المنــاخ فــي لبنــان شــبه اســتوائي معتــدل، يتمــّز بصيــف متوســطي حــار. خــالل فصــل الشــتاء تبلــغ المتســاقطات حــدًّ
أقصــى، فــي حــن أّن الصيــف عــادًة مــا يكــون جاًفــا.

يراوح متوسط درجات الحرارة خالل النهار بن 14 و33 درجة مئوية حسب الموسم. وترتفع درجة الحرارة في بعض 	 
أنحــاء البــالد إلــى 35 درجــة مئويــة. وفــي األشــهر البــاردة وبحســب المنطقــة، تنخفــض درجــة الحــرارة إلــى معــّدل شــهري 

يبلــغ 6 درجــات مئويــة أو حــّى إلــى مــا دون درجــة التجّمــد فــي الجبــال العاليــة. 

بلغ نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2019 = 4.1 أطنان مرية )البنك الدولي، 2022(.	 
في عام 2015 بلغ إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجّددة = 0٪ )البنك الدولي، 2022(	 
سيؤّثر ارتفاع مستوى سطح البحر على التنّوع البيولوجي والنظم البيئية؛ كما ستنتج ظواهر طقس متطّرف تأثرُّيات 	 

سلبية عّدة من بينها تأثرُّيات على البىن التحتية وصّحة اإلنسان واإلنتاج الزراعي. )البنك الدولي، 2022(.

لبنان
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8.1

8.2

8.1.1 

 األمن الغذائي

توافر المياه

 التأثريات على المحاصيل الزراعية - التوّقعات المستقبلية

يتمّتع لبنان بمناخ البحر األبيض المتوّسط   والربة الخصبة وإمدادات المياه الوفرُّية نسبًيا )سكاف وآخرون، 2019(.	 

المحاصيل الرئيسة هي الشعرُّي والقمح )منّظمة األغذية والزراعة لألمم المّتحدة، 2022 ب(.	 

تقــع 46 ٪ مــن األراضــي المزروعــة فــي لبنــان فــي ســهل البقــاع، والمحاصيــل األساســّية فيهــا هــي الحبــوب والشــمندر الســكري والعنــب. 	 
كذلــك، يركــز فــي البقــاع اإلنتــاج الحيوانــي )فرُّينــرُّي وآخــرون، 2013(.

يزايد انعدام األمن الغذائي بسبب األزمة االقتصادّية المستمّرة )منّظمة األغذية والزراعة لألمم المّتحدة، 2022 ب(.	 

يوّفر إنتاج الحبوب المحلي أقل من 20 ٪ من احتياجات السكان )منّظمة األغذية والزراعة لألمم المّتحدة، 2022 ب(.	 

منذ منتصف القرن العشرين، تغرُّّي اإلنتاج الزراعي في لبنان من الزراعة قليلة المدخالت إلى الزراعة الكثيفة، ما أدى إلى تدهور جودة 	 
الربة. كما أن اإلنتاج الزراعي في لبنان انخفض في خالل الفرة، ما أدى إلى اســترُّياد لبنان 80 ٪ من غذائه. وكون األغذية المســتوردة 

باهظة الثمن، أدى ذلك إلى التفاوت االجتماعي والفقر الغذائي )سكاف وآخرون، 2019(

سيعتمد األمن الغذائي في المستقبل على نجاح منتجي الغذاء )في لبنان والعالم( للتكيف والظروف المتغرُّّية )فرُّينرُّي وآخرون، 2013(.	 

تشرُّي النماذج المناخّية إلى أّن االحرار في لبنان سرُّيتفع بوترُّية أسرع من وترُّية المتوّسط العالمي وأّنه بحلول منتصف القرن، يمكن 	 
أن يرتفع متوّسط درجات الحرارة السنوّية بمقدار 1،3 درجة مئوّية إلى 2،7 درجة مئوّية ويمكن أن تنخفض المتساقطات بمعّدل 10 إلى 
20 ٪ )فرُّينرُّي وآخرون، 2013(. أما التوّقعات المحّدثة، الي تستند إلى مسار عالي االنبعاثات )زيتيس وآخرون، 2022(، فتشرُّي إلى متوّسط 
احرار أعلى )أّي أعلى من 4،5 درجة مئوّية( ومتســاقطات أدنى بمعّدل تصل إلى 30 ٪ بالنســبة إلى الظروف الماضي القريب )أّي ما 

بــن عامــي 1986 و2005(.

يــؤدي ارتفــاع متوّســط درجــات الحــرارة الســنوّية وانخفــاض المتســاقطات فــي موســم األمطــار إلــى زيــادة مخاطــر التأثــرُّي علــى المحاصيــل 	 
الزراعّيــة وال ســّيما القمــح الــذي يتأثــر بالجفــاف )فرُّينــرُّي وآخــرون، 2013؛ وكوســتانتينيدو وآخــرون، 2016(

يتمّتع لبنان بإمدادات مائّية غنّية نسبًيا، إذ يبلغ عدد األنهر فيه 2000 نهر )فرُّينرُّي وآخرون، 2013(.	 

ما يقرب من نصف األراضي الزراعّية في لبنان هي مروية وفًقا إلحصاءات العام 2010 )منّظمة األغذية والزراعة لألمم المتحّدة، 2022هـ(. 	 
ويســاهم الــرّي فــي إنتاجّيــة لبنــان الزراعّيــة )كــون الزراعــة فــي المنطقــة ال تعتمــد بشــكل كامــل علــى المحاصيــل البعلّيــة، فهــذا يعــي أّن 

إمــدادات ميــاه موثوقــة تتوافــر للمناطــق الزراعّيــة( )فرُّينــرُّي وآخــرون، 2013(.

ُيستخدم ما يقّدر بـ 60 إلى 70 ٪ من المياه المتوافرة في لبنان للزراعة )فرُّينرُّي وآخرون، 2013(.	 

تشرُّي الدالئل إلى أّن لبنان شهد انخفاًضا في توافر المياه منذ الستينيات. لكن، ال يعود سبب هذا االنخفاض إلى تغرُّّي المناخ فحسب، بل 	 
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8.3

 التأثريات على المحاصيل الزراعية - التوّقعات المستقبلية

المرّبع: أشجار األرز في لبنان

 ظواهر الطقس المتطّرف
سيتأثر شرق البحر األبيض المتوسط   بموجات الحّر الشديدة، حى في ظل سيناريوهات التأثرُّيات الوسطّية )زيتيس وآخرون، 2016؛ وهوشمان 	 

وآخرون، 2022؛ وزيتيس وآخرون، 2021أ(. ومن المتوّقع أن يزداد العدد السنوي لموجات الحّر بمقدار 3 إلى 6 مّرات، واتساعها بمقدار 6 درجات 
مئوّية إلى 7 درجات مئوّية، بينما من المحتمل أن تراوح مدة الظواهر األطول أمًدا من أسابيع إلى أشهر عّدة.

وفًقــا إلســقاطات المنــاخ المســتقبلّية، ســتتأثر المنطقــة بحــاالت جفــاف ترّددهــا أكــر ومّدتهــا أطــول )ســبينوني وآخــرون، 2021؛ هوتشــمان 	 
وآخرون، 2022(. ويسّبب ذلك األثر التآزري لالحرار الشديد. من المتّوقع أن يمتد موسم الجفاف في لبنان وال سّيما في السيناريوهات العالية 

االنبعاثــات، عــالوة علــى الجفــاف الشــامل، فيمكــن أن يصــل هــذا التوّســع بحلــول نهايــة القــرن إلــى شــهر واحــد )زيتيــس وآخــرون، 2022(.

تفاقمــت حرائــق الغابــات فــي المرتفعــات فــي شــمال لبنــان بســبب الحــرارة الشــديدة والجفــاف فــي أشــهر الصيــف )رويــرز، 2021؛ زيتيــس وآخــرون، 	 
2022(. كما هو الحال في معظم غابات البحر األبيض المتوسط، ترتفع مخاطر حرائق الغابات في البيئات األكر دفًئا وجفاًفا. باإلضافة إلى 

ذلك، من المتوّقع أن يشمل موسم الحرائق فصلي الربيع والخريف.

شــجرة األرز هــي الشــعار الوطــي للبنــان وهــي تــربز فــي وســط العلــم اللبنانــي. أثــرُّيت مخــاوف تتعّلــق ببقــاء أشــجار األرز فــي لبنــان فــي 
العقــود المقبلــة بســبب ارتفــاع درجــة حــرارة المنــاخ وتغــرُّيات األنمــاط المناخّيــة، إن كان فــي الصحافــة العلمّيــة )هاجــر وآخــرون، 2010؛ 

شــدادي وخاطــر، 2022( أو وســائل اإلعــالم الدولّيــة )سوســي، 2012؛ برنــارد، 2018(.

تتمّثل النقاط األساس باختصار بما يلي: 

يعيــش األرز اللبنانــي )Cedrus libani( فــي المناطــق الجبلّيــة فــي جبــل لبنــان )الرســم البيانــي 1( )هاجــر وآخــرون، 2010؛ شــدادي 	 
وخاطر، 2022(.

أظهــرت دراســات فــي علــم الطلــع، أن غابــات األرز اللبنانــي C. libani تعــود إلــى أكــر مــن 15 ألــف عــام فــي لبنــان. وتاريخًيــا، غّطــت 	 
الغابــات القديمــة 70 ٪ مــن مســاحة لبنــان، لكــن التقديــرات الحالّيــة تشــرُّي إلــى تقّلــص مســاحة الغابــات إلــى أقــل مــن 14 ٪ بســبب 

تغــرُّّي اســتخدام األراضــي )التحّضــر والرعــي( والســياحة وقطــع األخشــاب )شــدادي وخاطــر،2022(.
ٌتصّنــف أشــجار األرز اللبنانــي C. libani علــى أنهــا »هّشــة« علــى »القائمــة الحمــراء لألنــواع المهــددة باالنقــراض« الصــادرة عــن 	 

االّتحــاد الدولــي لحفــظ الطبيعــة، )غاردنــر، 2003(.
تشــرُّي النمذجــة لتوّقــع التوزيــع الجغرافــي المســتقبلي ألشــجار األرز اللبنانــي C. libani إلــى أن عــدًدا قليــاًل فقــط مــن غابــات األرز 	 

كذلك إلى زيادة المتطّلبات من السكان )بسبب زيادة السكان ونقص البنية التحتّية للمياه واآلبار الخاصة واالستغالل المفرط لطبقات المياه 
الجوفّية( وتقلبّية المناخ الطبيعّية. فمنذ الستينّيات، انخفض توافر المياه من األنهار والمياه الجوفّية بمعدل 23 إلى 29 ٪. أما المتساقطات 

فانخفضت )األمطار والثلوج( بمعدل 12 إلى 16 ٪ )فرُّينرُّي وآخرون، 2013؛ شعبان، 2009(. 

إذا استمر انخفاض توافر المياه في لبنان، سيعاني لبنان المخاطر بسبب العجز المائي )فرُّينرُّي وآخرون، 2013(.	 

فــي تحليلهــم للمســائل الــي تتعّلــق توافــر الميــاه للزراعــة فــي لبنــان، يوصــي )فرُّينــرُّي وآخــرون، 2013( بمــا يلــي: )i( تنفيــذ الــري بالتنقيــط فــي لبنــان 	 
للمســاعدة فــي االقتصــاد فــي اســتخدام المــوارد المائّيــة فــي الزراعــة؛ )ii( تخزيــن الميــاه وتوفــرُّي بنيــة تحتّيــة خاصــة بالــري يســاعدان فــي الحفــاظ 

علــى ميــاه األمطــار الســتخدامها فــي أوقــات مختلفــة مــن العــام؛ و )iii( زراعــة أنــواع المحاصيــل المقاومــة للجفــاف.
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ــا ســيصمد فــي المنطقــة الجبلّيــة الشــمالّية مــن جبــل لبنــان، ألنــه مــن المتّوقــع أن تنتــج عــن المنــاخ المتغــرُّّي  القائمــة حاليًّ
منطقــة أكــر جفافــًا )هاجــر وآخــرون، 2010(، علــى الرغــم مــن أنــه فــي بعــض المناطــق، قــد تتمّكــن الغابــات مــن التوّســع 
فتمتــّد لتبلــغ ارتفاعــات أعلــى. وخلصــت الدراســة إلــى أن إنشــاء مناطــق لحمايــة أشــجار األرز مــن رعــي الماشــية وتغيــرُّي 
ــا للمســاعدة فــي زيــادة القــدرة التكيفّيــة لألشــجار والحفــاظ علــى مجموعــات األرز اللبنانــي  اســتخدام األراضــي ُيعتــرب ضروريًّ

.C. libani
تقــرح أبحــاث أخــرى وضــع تدابــرُّي للحفــظ فــي ممــر علــى طــول سلســلة الجبــال فــي جبــل لبنــان للمســاعدة علــى البقــاء 	 

القيليقــي  الشــوح  آخريــن وهمــا  إلــى ونوعــن مســتوطنن  )باإلضافــة   C. libani اللبنانــي  األرز  لمجوعــة  األمــد  طويــل 
المصّغــرة  الحمايــة  ممــرات  إنشــاء  يســاعد  أن  يمكــن   .)Juniperus excelsa المرتفعــات  وعرعــر   Abies cilicica
 ،C. libani على تسهيل تشتت البذور وهجرة األنواع وتدّفق الجينات بن مجموعات األرز اللبناني »microrefugia«

مــا قــد يســاعد فــي النهايــة علــى إنشــاء التنــوع الجيــي والقــدرة علــى التكيــف مــع المنــاخ )شــدادي وخاطــر، 2022(.

الرسم البياني ب 1. خريطة لبنان توضح التوزيع الجغرافي لغابات األرز اللبناني )Cedrus libani( )مظللة باللون األحمر(. )المصدر: الرسم البياني 1 من 
.)/4.0/http://creativecommons.org/licenses/by :اخ.شدادي وخاطر، 2022؛ مرخص لالستخدام بموجب مؤّسسة المشاع اإلبداعي
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9.0
عدد السكان

األراضي

المناخ 

المعلومات المتعلقة بالمناخ )أحدث األرقام(

تقــّدر بيانــات الســكان الحالّيــة لعــام 2022 أّن 10،1 مليــون نســمة يعيشــون فــي اإلمــارات العربّيــة المّتحــدة ومــن المتوّقــع أن 	 
يرتفــع هــذا العــدد إلــى 10،4 مليــون بحلــول العــام 2050 وأن يزيــد إلــى 12،9 مليــون بحلــول العــام 2100.

تّقدر الكثافة السكانّية في العام 2022 بما يقارب 142 شخًصا لكل كيلومر مربع، ما يجعل اإلمارات في أعلى المراتب 	 
من حيث الكثافة السكانّية بن البلدان في العالم.

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في العام 2020 يساوي 36000 دوالر أمريكي )البنك الدولي، 2021(.	 

تغطي دولة اإلمارات العربّية المّتحدة مساحة 77700 كيلومر مربع )30 ألف ميل مربع(.	 
تتأّلف اإلمارات العربّية المّتحدة من الصحراء في الغالب، وتحوي كثبان رملّية شاسعة وتفتقر إلى البحرُّيات أو الجداول 	 

الطبيعّية ويبلغ معدل المتساقطات السنوي فيها ما يقارب 10 إلى 15 سم.

المناخ حار ورطب ساحاًل. أما المناخ الداخلي فهو حار وجاف. فمتوّسط درجة الحرارة يبلغ في شهر كانون الثاني\	 
يناير 18 درجة مئوّية وفي شهر تموز\يوليو 33 درجة مئوية )بريتانيكا، 2022(.

نصيــب الفــرد مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون فــي العــام 2019 كان يســاوي 19،3 طًنــا مرًيــا للفــرد )البنــك الدولــي، 	 
.)2022

إنتاج الكهرباء في العام 2015 من مصادر متجّددة )باستثناء الطاقة الكهرومائّية(، وهي تشمل الطاقة الحرارّية 	 
األرضّية والطاقة الشمسّية والمد والجزر وطاقة الرياح والكتلة الحيوّية والوقود الحيوي بما يساوي 0,2 ٪ من 

إجمالي الكهرباء )البنك الدولي، 2022(.
يمكن أن يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر إلى اإلضرار بمنشآت تحلية المياه في البالد ويمكن لكّل من زيادة درجة 	 

الحرارة وانخفاض المتساقطات اإلضرار بالزراعة )البنك الدولي، 2021(.

 اإلمارات العربّية المّتحدة

61

على شفري الهاوية



9.1

9.2

9.1.1 

 األمن الغذائي

توافر المياه

 التأثريات على المحاصيل الزراعية - التوّقعات المستقبلية

تتوافر في دولة اإلمارات العربّية المتّحدة مساحة محدودة من األراضي المناسبة لزراعة المحاصيل الصالحة للزراعة، والصناعة الزراعّية 	 
منخفضة جًدا بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي للدولة )مانيكاس وآخرون، 2022(.

ُتقــّدر نســبة األراضــي الصالحــة لإلنتــاج الزراعــي المــروي بـــ 6،8 ٪ مــن إجمالــي مســاحة دولــة اإلمــارات العربّيــة المّتحــدة. لذلــك، يمّثــل األمــن 	 
الغذائــي مشــكلة محتملــة )ألدابابســي وآخــرون، 2018(.

تعتمد اإلمارات العربّية المتّحدة بشكل كبرُّي على الواردات الغذائية. فثمانون ٪ من متطّلبات الغذاء في اإلمارات العربّية المّتحدة هي 	 
مستوردة. والجدير ذكره أّن الحرب الروسّية األوكرانّية أّثرت على واردات الحبوب إلى اإلمارات العربّية المّتحدة )مانيكاس وآخرون، 2022(.

حسب إحدى الدراسات، إّن المحاصيل األكر مالءمة للبيئة القاحلة، الي يمكن زراعتها دون استخدام كمّية مفرطة من المياه الجوفّية، 	 
هي الجوجوبا والذرة الرفيعة ونخيل التمر والفواكه )ألدابابسي وآخرون، 2018(.

80 ٪ تقريًبــا مــن أراضــي دولــة اإلمــارات العربّيــة المّتحــدة هــي عبــارة عــن تربــة رملّيــة غــرُّي صالحــة لزراعــة المحاصيــل. وُتعتــرب درجــات الحــرارة 	 
المرتفعــة كمــا العواصــف الرابّيــة ظروًفــا معاكســة للمحاصيــل )ألدابابســي وآخــرون، 2018(.

تتمــّز دولــة اإلمــارات العربّيــة المّتحــدة باســتهالك مرتفــع للميــاه وبنــدرة المتســاقطات. لذلــك، معظــم إنتــاج الميــاه مصــدره محطــات تحليــة 	 
الميــاه الــي تســتخدم كمّيــات كبــرُّية مــن الطاقــة. مــن المتوّقــع أن يــزداد إنتــاج الميــاه المحــالة فــي هــذا القــرن مــع زيــادة عــدد الســكان. إذ إن 
متوّسط   استهالك الفرد من المياه يومًيا في دولة اإلمارات العربية المتحدة في العام 2016 بلغ 550 لًرا، 96،4 ٪ من مياه البحر المحالة 
و1،4 ٪ مــن الميــاه الجوفّيــة المحــاّلة و2،2 ٪ مــن الميــاه الجوفيــة غــرُّي المحــاّلة )صالــح وآخــرون، 2019(. والجديــر ذكــره أّن الحاجــة إلــى تقليــل 

انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون مــن محّطــات تحليــة الميــاه حــّددت ولكــن لــم تطــرح أّي حلــول مفّصلــة فــي هــذه الدراســة.

ُتستخدم المياه الجوفّية في اإلمارات العربّية المّتحدة )أّي 51 ٪ من الطلب( بشكل رئيس للرّي. وُتستخدم المياه المحاّلة )الي تشّكل 37 	 
٪ من إجمالي المياه( في الغالب لالستهالك المحّلي. ولحظت دراسة أجراها غونزاليس وآخرون في العام )2016( انخفاًضا متوسًطا 
قدره 0،5 سم سنوًيا في مستوى المياه الجوفّية في خالل الفرة الي شملتها الدراسة بن العامن 2003 و2012. وحسب الدراسة، إن 
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 ظواهر الطقس المتطّرف9.3
وفًقا لمعظم دراسات النمذجة والتوّقعات المناخّية المستقبلّية، ُتشّكل موجات الحّر الشديدة تحدًيا كبرًُّيا بالنسبة إلى دول الخليـج 	 

)بما في ذلك اإلمارات العربّية المّتحدة(. وســتكون مثل هذه الظواهر ذات تواتر ومدة ودرجات حرارة غرُّي مســبوقة )زيتيس وآخرون، 
2016؛ وزيتيس وآخرون، 2021أ(. من المتوّقع أن تتجاوز هذه الحرارة 56 درجة مئوّية في خالل الظواهر الشديدة الحرارة أو حى أنها قد 
تتجاوز تلك المعدالت في المدن الكبرُّية بسبب تأثرُّي الجزر الحرارّية الحضرّية. باإلضافة إلى ذلك، بسبب التبّخر المزايد من المياه المحيطة 

الضحلة، من المتّوقع أن ترتفع الرطوبة، ما يزيد من ظروف االنزعاج الشديد.

معظم المتساقطات قد فقد بسبب التبّخر، ولم تغّذ المتساقطات إمدادات المياه الجوفّية بسبب االستخدام البشري، وال سّيما الرّي.

اإلمارات العربية المتحدة هي ثاني أكرب مستهلك للمياه المحاّلة بعد المملكة العربّية السعودّية )ألدابابسي وآخرون، 2018(.	 

في العام 2015، وّفرت إمدادات المياه الجوفّية 51 ٪ من إجمالي إمدادات المياه في البالد. و9 ٪ من إجمالي إمدادات المياه في البالد 	 
كانت من المياه المعاد تدويرها وشكلت المياه المحاّلة 40 ٪ من إجمالي إمدادات المياه )صالح وآخرون، 2019(.

تشــمل القيــود المفروضــة علــى البيانــات الدقيقــة مــن أبحــاث الميــاه فــي اإلمــارات العربّيــة المّتحــدة غيــاب شــبكة منّظمــة لمراقبــة الميــاه 	 
الجوفّيــة، كمــا أّن عــدًدا محــدوًدا مــن المحّطــات تراقــب المتســاقطات - وبالتالــي تقييــم احتياطيــات الميــاه الجوفّيــة يســتلزم أدوات أخــرى 

)غونزاليــس وآخــرون، 2016(.

مــن المتوّقــع أن تــزداد درجــات الحــرارة فــي شــبه الجزيــرة العربّيــة علــى مــدار القــرن: تشــرُّي النمذجــة فــي إطــار ثالثــة مســارات اجتماعيــة 	 
واقتصاديــة مشــركة مختلفــة )راجــع مســرد المصطلحــات للحصــول علــى التعريــف( إلــى أّن متوّســط   درجــة الحــرارة الســنوّية فــي شــبه 
الجزيرة العربّية سرُّيتفع بمقدار 1،7 درجة مئوية إلى 2،2 درجة مئوّية في الفرة الممتّدة ما بن العامن 2030 و2059 و2،9 درجة مئوّية 
إلــى 5،3 درجــة مئوّيــة فــي الفــرة الممتــّدة مــا بــن العامــن 2070 و2099، مقارنــة بفــرة خــط األســاس أّي بــن العامــن 1981 و2010. ولكــن، 
ثمة شكوك في ما يتعّلق بأنماط المتساقطات في خالل القرن، باإلضافة إلى زيادة متوّقعة في المتساقطات السنوّية في جنوب 
شبه الجزيرة وانخفاض في المتساقطات السنوّية في شمال شبه الجزيرة مع مرور الزمن )المزروعي وآخرون، 2020 ب(. وأخرًُّيا، تشرُّي 
هذه الدراسة إلى أنه من المرّجح أن يزداد »المتوّسط   السنوي للمتساقطات في شبه الجزيرة العربّية بنسبة 3،76 إلى 31.83 ٪ بحلول 

نهاية القرن الحادي والعشرين«. وتؤكد الدراسات اإلقليمّية الحديثة هذه النتائج )زيتيس وآخرون، 2022(.

الصحراء المحيطة بسويحان في العن ، اإلمارات العربية المتحدة ، المدينة األكر سخونة على وجه األرض وفًقا لمجلة ذا ناشيونال في يونيو 2021 ، مع ذروة درجة حرارة 51.8 درجة مئوية.
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10.0

10.2

 األحواض المحيطّية

محيطّيــة  أحــواض  ثالثــة  التقريــر  هــذا  فــي  الــواردة  البلــدان  يحــّد 
ــج العربــي /  وهــي البحــر األحمــر والبحــر األبيــض المتوّســط والخليـ
الفارسي )ُيشار إليه في هذا المستند باسم الخليـج(. يتناول هذا 
القســم كيفّيــة تأّثــر كّل مــن هــذه األحــواض الثالثــة حالًيــا وربمــا فــي 
المســتقبل بتغــرُّّي المنــاخ وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر باإلضافــة 
إلــى الضغوطــات الــي يســّببها اإلنســان والــي تواجههــم بالفعــل. 
وتكمن النقطة األساس في أّن الضغوطات البيئّية في المحيطات 
الوطنّيــة، فمثــاًل معالجــة مصــادر عوامــل اإلجهــاد  الحــدود  تعــرب 
والتخلــص منهــا تتّطلــب اســراتيجّية إدارة متماســكة )غالدســتون 

.)2013 وآخــرون، 

ويجدر الذكر أّن كّل حوض محيطّي هو مغلق، ويتمّز بنظام بيي 
فريــد وأنــواع موائــل خاصــة بــه. لذلــك، يختلــف تفاعلــه مــع التغيــرُّيات 
الــي تحــدث بســبب االحــرار واألنشــطة البشــرية. وُيعــد هــذا القســم 
بمثابة نظرة عامة لتسليط الضوء على المسائل الرئيسة القائمة 
حــى يومنــا هــذا وتلــك الــي قــد تحــدث فــي العقــود المقبلــة فــي مــا 
يتعلــق بنقطــة أو أكــر مــن النقــاط التاليــة: أّي ارتفــاع درجــة حــرارة 
وارتفــاع  البحرّيــة«(  الحــّر  »موجــات  ذلــك  فــي  )بمــا  البحــر  ســطح 
مســتوى ســطح البحــر وتحّمــض المحيطــات وتحليــة الميــاه وغرُّيهــا 

مــن األنشــطة البشــرّية.

يكمن أحد االهتمامات الرئيسة للحياة البحرّية في منطقة الشرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا والعالــم فــي زيــادة تواتــر موجــات الحــر 
البحرّية. وُتعترب األحواض المحيطّية المغلقة - مثل تلك الي في 

منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا - عرضــة بشــكل خــاص 
لموجــات الحــّر البحرّيــة. علــى الصعيــد العالمــي، زاد عــدد موجــات 
الحــّر البحرّيــة )راجــع مســرد المصطلحــات للحصــول علــى التعريــف( 
احــرار  اســتمرار  ومــع  العشــرين.  القــرن  خــالل  فــي   ٪  50 بنســبة 
المنــاخ، مــن المتّوقــع أن تــزداد أكــر موجــات الحــّر البحرّيــة لجهــة 
تواترهــا وشــدتها فــي العقــود المقبلــة. ومــن المرّجــح أن يكــون 
احرار المناخ البشري المنشأ المحرك الرئيس لموجات الحّر البحرّية 
)أوليفــر وآخــرون، 2018(. كمــا يمكــن أن تلحــق موجــات الحــّر البحرّيــة 
أضراًرا جسيمة بالنباتات والحيوانات البحرّية وخصوًصا باألنواع غرُّي 
المتنّقلة وبالتالي غرُّي القادرة على التحّرك أفقًيا أو عمودًيا لتنتقل 
إلى ظروف أكر مالءمة لها. على الرغم من أن الحيوانات البحرية 
المتنّقلة، بما في ذلك الكثرُّي من الالفقاريات واألسماك، قد تكون 
قــادرة علــى االنتقــال إلــى منطقــة أكــر بــرودة فــي عمــود مــن الماء 
)هوبــداي وآخــرون، 2016؛ وأوليفــر وآخــرون، 2018(، يمكــن أن يكــون 
لهذه الحركة في حد ذاتها آثار على بنية النظام البيي واالقتصاد 
االجتماعي. على سبيل المثال، يمكن أن يؤّثر تغيرُّي توزيع تجّمعات 
األسماك على مصايد األسماك التجارّية وصيد الكفاف إذا انتقلت 
األنــواع إلــى الميــاه العميقــة أو تحّركــت باتجــاه القطبــن. كمــا يمكن 
أن تؤدي إعادة توزيع النباتات والحيوانات إلى ظروف أكر مالءمة 
إلــى تغيــرُّيات فــي االفــراس والتفاعــل بــن األنــواع والتفاعــل بــن 
النبات والحيوان، ما قد يغرُّّي إنتاجّية النظام البيي وتخزين الكربون 
درجــات  ارتفــاع  يســّبب  أن  يمكــن  وأخــرًُّيا،  وآخــرون، 2017(.  )بيســل 
حــرارة ســطح البحــر تأثــرُّيات ســلبّية بشــكل خــاص علــى النظــم البيئّيــة 
الهّشــة، الســاحلّية والميــاه الضحلــة مثــل مــروج األعشــاب البحرّيــة 

وغابــات المنغــروف والشــعاب المرجانّيــة.
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10.1

10.2

 الهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغرّي المناخ 
بشأن أنظمة المحيطات

البحر األبيض المتوّسط

يولــي التقريــر الخــاص األّول للهيئــة الحكومّيــة الدولّيــة المعنّيــة بتغــرُّي المنــاخ )IPCC( بشــأن المحيطــات والغــالف الجليــدي )بورتــر وآخــرون، 
2019( أهمّيــة كبــرُّية لالّتجاهــات والتهديــدات الــي تواجــه النظــم البيئّيــة للمحيطــات مــن منظــور عالمــي. ولكــن، ُتعــىن نتائــج عــّدة بمنطقــة 

الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وُتســرد النتائــج ذات الصلــة باختصــار أدنــاه.

علــى مــدى العقــود الخمســة الماضيــة، ارتفعــت درجــة حــرارة المحيطــات العالمّيــة باســتمرار وامتصــت المحيطــات أكــر مــن 90 ٪ مــن الحــرارة 
الزائــدة فــي النظــام المناخــي )بورتــر وآخــرون، 2019(. ومــن المتوّقــع أن يســتمر اتجــاه االحــرار فــي خــالل هــذا القــرن )بينــدوف وآخــرون، 
2019(. وأّدى حــرق الوقــود األحفــوري إلــى انبعــاث كمّيــات كبــرُّية مــن ثانــي أكســيد الكربــون فــي الغــالف الجــوي، وامتــص المحيــط الكثــرُّي 
منهــا مــا أّدى كذلــك إلــى التحّمــض. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المتوســط   العالمــي لمســتوى ســطح البحــر ال يتوقــف عــن االرتفــاع، لكــن االرتفــاع 
يختلــف بــن المناطــق. فعلــى مــدى القــرن الماضــي، ارتفــع مســتوى ســطح البحــر بمقــدار 1 إلــى 2 ملــم فــي الســنة فــي معظــم المناطــق. 
وارتفــع معــدل ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر العالمــي خــالل القرنــن الماضيــن، حــى باتــت تشــهد مناطــق عــّدة زيــادة فــي مســتوى ســطح 
البحــر مــن 3 ملــم إلــى 4 ملــم فــي الســنة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يعتمــد االرتفــاع المتّوقــع فــي مســتوى ســطح البحــر مــن منتصــف القــرن إلــى 
أواخــره علــى مــدى خفــض االنبعاثــات. وبحلــول العــام 2100، بموجــب مســار الركــز التمثيلــي RCP2.6 2،6، يمكــن أن يــراوح االرتفــاع بــن 4 
ملــم إلــى 9 ملــم فــي الســنة. أمــا بموجــب مســار الركــز التمثيلــي RCP8.5 8،5، فيمكــن أن يــراوح االرتفــاع بــن 10 ملــم إلــى 20 ملــم فــي 
السنة )أوبنهايمر وآخرون، 2019(. ومن المتوقع أن تتأّثر الشعاب المرجانّية واألراضي الرطبة الساحلّية، الي توفر خدمات النظم البيئّية 

األساســّية )مثــل احتجــاز الكربــون(، ســلًبا بســبب احــرار المنــاخ والتغــرُّيات فــي المحيطــات.

مــن المتوقــع أن تتدهــور الشــعاب المرجانيــة حــى فــي ظــل ســيناريو االنبعاثــات المنخفضــة إذ ال يتعــدى متوّســط   درجــات الحــرارة العالمّيــة 
2 درجــة مئويــة فــوق مســتويات مــا قبــل الثــورة الصناعّيــة )القســم 5.3.4 فــي )بينــدوف وآخــرون، 2019(. علــى الصعيــد العالمــي، ُفقــد مــا 
يقــرب مــن 50 ٪ مــن األراضــي الرطبــة العالمّيــة منــذ حقبــة مــا قبــل الثــورة الصناعّيــة، ويعــود ســبب ذلــك إلــى حــد كبــرُّي إلــى الدوافــع البشــرّية 
غــرُّي المناخّيــة مثــل التنميــة الزراعيــة واالســزراع المائــي والتوّســع الحضــري. ومــن المتوّقــع أن تنخفــض المســاحة المتبقّيــة مــن األراضــي 
الرطبــة الســاحلّية العالميــة بنســبة تــراوح مــا بــن 20 إلــى 90 ٪ بحلــول العــام 2100 اعتمــاًدا علــى ســيناريو االنبعاثــات )بينــدوف وآخــرون، 2019(. 
وأخــرًُّي، يجــب تســليط الضــوء علــى النقطــة األســاس وهــي أّن األنشــطة البشــرّية مثــل الصيــد الجائــر والتنميــة الســاحلّية لهــا تأثــرُّي ســليب كبــرُّي 
علــى النظــم البيئّيــة الســاحلّية واألراضــي الرطبــة، وســيؤدي تغــرُّي المنــاخ إلــى تفاقــم الضغوطــات علــى هــذه النظــم الطبيعّيــة، مــا ســيقّلل 

مــن قدرتهــا علــى التكّيــف.
راجع الملحق 3 للحصول على قائمة أكر تفصياًل بالنتائج ذات الصلة بالمحيطات حسب الهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغرُّّي المناخ.

يرّكز هذا القسم في المقام األّول على الجزء الجنوبي والشرقي من الحوض المحيطي.

درجة حرارة سطح البحر. من المتوّقع أن ترتفع درجة حرارة سطح البحر في حوض البحر األبيض المتوّسط بأكر من 1،5 درجة مئوّية 	 
إلــى أكــر مــن ثــالث درجــات مئوّيــة فــي نهايــة القــرن الحــادي والعشــرين )أّي مــا بــن 2070 و2100( مقارنــة بالمتوّســط الســنوي التاريخــي 
لدرجة حرارة سطح البحر )أّي ما بن 1961 و1990(، باإلضافة إلى مجموعة واسعة من اإلسقاطات المتعّلقة بسيناريوهات االنبعاثات 

المختلفة ومسارات الركز التمثيلّية )RCPs( )أدلوف وآخرون، 2015(.

موجات الحر البحرّية. تشرُّي إسقاطات النمذجة إلى أّن موجات الحرارة البحرّية في البحر األبيض المتوّسط يمكن أن تزداد شّدة، على 	 
نحو خاص، بحلول منتصف القرن بموجب المسار 8،5، إذ إنها ُتَسّجل زيادة في درجات حرارة سطح البحر بمقدار يفوق الدرجتن إلى 
4 درجات مئوّية مقارنة بفرة خط األساس بن العام 1982 و2005. واستخدم أوليفر وآخرون )2019( استخدموا توّقعوا من خاللها أن 

تشهد جميع مناطق المحيط زيادة تواتر موجات الحر البحرّية بحلول منتصف القرن )أّي ما بن 2031 و2060(.
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10.3

تعطــي ســيناريوهات النمذجــة الــي درســها دارماراكــي و )2019( تحذيــًرا قويــا بشــأن اتجاهــات ازديــاد موجــات الحــرارة البحريــة فــي البحــر 	 
األبيض المتوسط في ظل اإلحرار المناخي بالمقارنة مع الفرة بن عامي 1976 و2005. وتظهر النتائج أنه في العقود األخرُّية من 
القرن 21 )2071 إلى 2100(، يمكن أن يخترب البحر األبيض المتوسط فرات مطولة من درجات حرارة متطرفة لسطح البحر من يونيو إلى 
أكتوبر تحت RCP4.5 و RCP8.5. إن السيناريو تحت RCP2.6 هو أن موجات الحرارة البحرية ستحدث بشكل أكر تكراًرا خالل الفرة ما 

بــن العامــن 2071 و 2100، ولكــن ســتكون هنــاك فــرات »راحــة« بــن كل موجــة حــرارة بحريــة.
 	
التنميــة الســاحلّية. حــّدد تحليــل أجــراه عبــد ربــه وحّســان )2015( 11 مركــًزا حضرًيــا فــي دلتــا النيــل فــي مصــر ُيحتمــل أن تكــون عرضــة الرتفــاع 	 

مســتوى ســطح البحــر. وتشــرُّي النمذجــة فــي ظــّل ســيناريوهات مختلفــة )أّي ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر بمقــدار 140 ســم و95 ســم 
و75 ســم( إلى أّن المســاحة اإلجمالّية لكّل مركز حضري من المحتمل أن تتأثر بارتفاع مســتوى ســطح البحر، ولكنها تختلف باختالف 
مدى ارتفاع مســتوى ســطح البحر. في ظّل جميع ســيناريوهات ارتفاع مســتوى ســطح البحر، فإّن المدن األربعة األكر عرضة للغمر 
هــي اإلســكندرية )المســاحة الــي ُيتوقــع أن تتضــّرر تــراوح بــن 85 و95 كــم2، بحســب أّي مــن الســيناريوهات الثالثــة(، وإدكــو )بــن 23 
و38 كــم2(، وبورســعيد )43 كــم2 فــي إطــار الســيناريوهات الثالثــة(، وبــور فــؤاد )بــن 14 و16 كــم2(. ومــع ذلــك، يــرى المؤلفــون أنــه بــداًل 
مــن مجــّرد اإلشــارة إلــى مــدى قابلّيــة التضــّرر فــي كّل مــن المراكــز الحضرّيــة، فإنــه مــن المفيــد الركــز علــى قابلّيــة تلــك المجتمعــات علــى 
التكّيــف ومــدى قدرتهــا علــى االســتجابة والتعامــل مــع مثــل هــذه األحــداث، ووضــع مؤشــر لتحديــد كيــف يمكــن أن يتضــّرر كّل مــن المراكــز 
الحضرّية، وذلك بمراعاة العوامل التالية: المخاطر االجتماعّية االقتصادّية، والمادّية والبيئّية والمؤسسّية ومخاطر تغرُّّي المناخ. وقد 
حّددت الدراسة أربعة مراكز حضرّية تّتسم بأدنى درجات القدرة على مقاومة أّي قدر من ارتفاع مستوى سطح البحر )وهي كفر 

الشعاب المرجانّية )ميللر وآخرون، 2022(. ُيعترب البحر األحمر من النقاط الساخنة للتنّوع البيولوجي في العالم. ويرجع ذلك جزئًيا 	 
إلــى احتوائــه علــى أكــر مــن 16000 كــم2 مــن الشــعاب المرجانّيــة الــي تدعــم عــدًدا كبــرًُّيا مــن األنــواع المســتوِطنة )الــي ال تتوافــر فــي أّي 
مكان آخر( )دي باتيســتا وآخرون، 2016(. ويبلغ طول الشــريط الســاحلي للبحر األحمر ما يقارب 4000كم، ويذخر كّل هذا الشــريط تقريًبا 
بالشعاب المرجانية الهدبّية وكذلك بالشعاب المرجانّية في الجزر البحرّية، فتكون الشعاب المرجانّية في البحر األحمر واحدة من 
أطول الشعاب المرجانية الحّية المستدامة في العالم )كالينهاوس وآخرون 2020 أ؛ كالينهاوس وآخرون 2020ب(. وتمّثل مثل هذه 
الشعاب موائل أساسية لألسماك والالفقارّيات. وُيعترب البحر األحمر موطًنا لما يقارب 365 نوًعا من الشعاب المرجانّية الصلبة، منها 
19 نوًعــا )أّي 5،5 ٪( مســتوطًنا )دي باتيســتا وآخــرون، 2016(. كمــا أّن بعــض الشــعاب المرجانّيــة فــي البحــر األحمــر ممــّزة وغــرُّي مألوفــة 
ألنهــا تتحّمــل تقّلبــات كبــرُّية نســبًيا فــي درجــة حــرارة البحــر. ويمكــن لهــذه القــدرة علــى التكّيــف مــع ارتفــاع درجــة حــرارة البحــر، نتيجــة لتغــرُّّي 
منــاخ األرض، أن تكــون ذات أهمّيــة بالغــة لبقــاء نظــام الشــعاب المرجانّيــة فــي البحــر األحمــر. وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن الشــعاب المرجانّيــة 
فــي جميــع أنحــاء العالــم معّرضــة لخطــر االبيضــاض )الــذي يتســّبب فــي مــوت الشــعاب المرجانّيــة( بســبب ارتفــاع درجــات حــرارة البحــر 
وزيــادة تواتــر الظواهــر المناخيــة الطبيعيــة وشــدتها مثــل ظاهــرة إلنينيــو El Niño )هيــوز وآخــرون، 2018(. ويمكــن أن تســاعد دراســة 
الشعاب المرجانّية الفريدة في البحر األحمر وخليـج العقبة الباحثن على فهم كيفّية بقاء هذه الكائنات على قيد الحياة رغم من 
الحرارة المزايدة. واألهم من ذلك، هو أّن الشعاب المرجانّية في البحر األحمر المقاِومة للحرارة، قد تكون من النظم البيئّية الوحيدة 
للشعاب المرجانية الي تبقى على قيد الحياة رغم التأثر الشديد الذي تواجهه الشعاب المرجانّية األخرى بسبب ارتفاع درجات حرارة 

المحيطــات )ســافاري وآخــرون، 2021(.

التنــّوع البيولوجــي )ميللــر وآخــرون، 2022(. يعيــش فــي منطقــة البحــر األحمــر أكــر مــن 1000 نــوع مــن األســماك، و14 ٪ منهــا مســتوِطنة 	 
)دي باتيســتا وآخــرون، 2016(. وُتعتــرب خمســة عشــر فــي المائــة مــن قشــريات البحــر األحمــر مــن األنــواع المســتوطنة، وكذلــك 211 نوًعــا 
من شوكيات الجلد )نجم البحر وقنافذ البحر وخيار البحر( )دي باتيستا وآخرون، 2016(. كما ُرِصَدت في البحر األحمر خمسة أنواع من 

الســالحف البحرّيــة مــن أصــل األنــواع الســبعة فــي العالــم )مانشــيي وآخــرون، 2015(.
ويمكن رصد أبقار البحر في جميع أنحاء البحر األحمر، وهي مدرجة على أنها مهّددة باالنقراض في القائمة الحمراء لالتحاد الدولي 
لحفظ الطبيعة، ألنها تعلق في شباك الصيد وألنها تتغذى على األعشاب البحرّية، وهذا الموئل هو عرضة للخطر بسبب التنمية 
الساحلّية )نصر وآخرون، 2019(. هذا وقد ُرِصد في البحر األحمر ستة عشر نوًعا من الحوتيات )الحيتان والدالفن(، إال أّن تسعة أنواع 

منها فقط قد ُرِصدت بشكل منتظم )نوتاربارتولو ديشارا وآخرون، 2017(.

موجات الحر البحرية. يمكن أن يكون الرتفاع درجة حرارة سطح البحر تأثرٌُّي ضار على الشعاب المرجانّية ويمكنه أن يسّبب لها »االبيضاض« 	 
)فقدان هيكل المرجان للطحالب التكافلّية الدقيقة(، ما قد يجعل الشعاب المرجانية أكر عرضة للتلف أو الموت، كما قد يكون له تأثرُّيات 
أخرى طويلة المدى إذا تكرر أو استمّر ذلك لفرات طويلة. لوحظت ظواهر االبيضاض في الشعاب المرجانّية في البحر األحمر بوترُّية 
مزايدة في العقود القليلة الماضية، كما ُرصدت أحداث معّينة في 2007 و2010 و2012 و2015 )فوربي وآخرون، 2013؛ مونرو وآخرون، 2018(. 

البحر األحمر
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وتشرُّي األبحاث إلى أّنه ال يبّلغ عن ظواهر االبيضاض الناتجة عن موجات الحر البحرّية الشديدة في البحر األحمر بشكل كاٍف بسبب نقص بيانات المراقبة طويلة 
المدى. ولوحظ أّن موجات الحر البحرّية كانت أكر تواتًرا في شمال البحر األحمر منها في جنوب البحر األحمر، كما أّن درجة حرارة سطح البحر في شمال 
البحر األحمر ترتفع بوترُّية أسرع من مناطق البحر األحمر األخرى )جينيفرُّي وآخرون، 2019(. كما تشرُّي األبحاث الي أجراها شايديز وآخرون )2017( إلى أّن معدل 
ارتفاع درجة حرارة سطح البحر في البحر األحمر، حسب العقود الزمنّية، هو 0،17 درجة مئوّية لكل عقد، وهو أسرع من المعدل 0،11 درجة مئوّية لكّل عقد، 
أّي معدل ارتفاع درجة الحرارة في المحيط العالمي. ومع ذلك، لوحظ أّن ظواهر ابيضاض المرجان كانت في المناطق الجنوبّية والوسطى من الحوض 
أكر من المناطق الشمالّية. والسبب هو أّن الشعاب المرجانّية في المناطق الجنوبّية والوسطى تعيش عند أقصى الحدود الحرارّية الي تتحّملها، مقارنة 
بالشعاب المرجانّية في شمال البحر األحمر، وبالتالي، فإن التقّلب في درجات الحرارة له تأثرُّي ضار كبرُّي على تلك الشعاب المرجانية. وتساعد المراقبة في 
تحديد احتمال حدوث موجات حر بحرية في مناطق مختلفة من البحر األحمر. وُيشار إلى أنه من المرجح أن يتواصل االحرار، ما يشرُّي إلى أّن ابيضاض الشعاب 

المرجانية سُيالحظ في جميع أنحاء البحر األحمر في العقود المقبلة. )جينيفرُّي وآخرون، 2019(. 

السياحة والتحّضر والصناعة. ُتعترب القيمة االقتصادّية للسياحة الساحلّية والبحرّية والصناعة في المنطقة ذات وزن كبرُّي. فتنّوع الشعاب المرجانّية 	 
في البحر األحمر وعدد األنواع المتوّطنة المرتبطة بها وامتدادها حى تبلغ المياه العميقة )حى عمق 2000 مر في القسم الشمالي( تشّكل عوامل 
مشركة لتشهر المنطقة لدى الغواصن تحديًدا. وتشمل تأثرُّيات النشاط البشري إنشاء الممرات وتحويل الشواطئ الصخرّية إلى شواطئ اصطناعّية 
وتحويل الشواطئ إلى مبان وإنشاء بحرُّيات اصطناعّية وتشييد جزر اصطناعية واالختناق الناجم عن الرواسب من هذه الشواطئ والجزر االصطناعّية. 
كما أنه من المحتمل أن يكون للتلوث الكيميائي والحراري من محطات تحلية المياه والتلوث - بما في ذلك التهديد المحتمل من التسّربات - من األنشطة 
الصناعية وصناعة النفط والغاز وأنظمة الصرف الصحي غرُّي المالئمة آثار سلبية. ويمكن أن تسبب القوارب السياحّية والغّواصون أضراًرا مباشرة على 
الشــعاب المرجانّيــة. كمــا أنــه ســيكون للتطــّورات علــى الســاحل بشــكل عــام تأثــرُّي ضــار علــى النظــم البيئّيــة الســاحلّية ألنهــا تضاعــف حتًمــا الضغوطــات علــى 

النظم الطبيعّية )غالدستون وآخرون، 2013(.

التوّقعات المستقبلّية. يمّثل توّقع الظروف المستقبلّية في البحر األحمر تحدًيا بسبب التفاعالت المعّقدة بن أنظمة المناخ، وبالتالي، بن الظروف 	 
الجوّية والعمود المائي األســاس. لتوضيح ذلك بتفاصيل إضافّية، تتأثر درجة حرارة الهواء وســطح البحر في شــمال البحر األحمر بتواتر الرياح الشــمالية 
الباردة القادمة من البحر األبيض المتوّسط وبشدتها. وفي السنوات الثالثن الماضية، تزامن االنخفاض في سرعة الرياح وزيادة في درجة حرارة سطح 
البحر. لذلك، إذا كانت الرياح ترّبد سطح البحر بشكل طبيعي، سيكون النخفاض الرياح الباردة تأثرُّي قد يؤدي إلى زيادة معدل تبّخر المياه وبدوره قد يكون 
له تأثرُّي على دوران المياه العميقة في البحر األحمر. ويشــرُّي بحث أجراه النجودان وآخرون )2020( إلى أن الظروف المســتقبلّية في المنطقة الشــمالّية 
للبحر األحمر تعتمد على مسار العواصف في البحر األبيض المتوّسط. ويفضي االستنتاج المبدئي إلى أّن المدى الطويل سيشهد انخفاًضا في سرعة 
الرياح في البحر األبيض المتوســط   وشــمال البحر األحمر. ومع ذلك، فإن التوازن بن أنظمة الطقس دقيق ويصعب توّقعه بأّي يقن وكذلك يمكن أن 
يكون لألحداث العالمية األخرى بعض التأثرُّيات. كما أنه من المحتمل أن يكون للذوبان المستمر للغطاء الجليدي في القطب الشمالي تأثرُّي على أنماط 
األحوال الجوّية بعيًدا عن القطب الشمالي، وبالتالي يمكن أن يؤثر على التوّقعات المناخّية الحالّية حى في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

الشعاب المرجانّية في البحر األحمر.
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 الخليـج 10.4

ــج عبــارة عــن حــوض صغــري  يرّكــز هــذا القســم علــى المنطقــة األقــرب إلــى ســاحل دولــة اإلمــارات العربّيــة المّتحــدة. والخليـ
ضحــل، يبلــغ متوســط عمقــه 60 مــرًتا، وهــو موئــل لعــدد مــن الــرؤوس الصخريــة، وأشــجار المنغــروف، والشــواطئ، والشــعاب 

المرجانّيــة، واألعشــاب البحرّيــة، إال أّن ميــاه البحــر فــي الحــوض دافئــة ومالحــة بشــكل طبيعــي.

ــج للبقــاء 	  الشــعاب المرجانّيــة. تكّيفــت الشــعاب المرجانّيــة فــي الخليـ
علــى قيــد الحيــاة فــي ميــاه شــديدة الحــرارة والملوحــة وتشــهد تقّلبــات 
فــي العناصــر الغذائيــة. أمــا تقّلبــات درجــات الحــرارة فتبلــغ ذروتهــا فــي 
الجنوب، حيث تكون المياه ضحلة للغاية، إذ تبلغ درجة حرارة البحر في 
الشتاء ما يقارب 16 درجة مئوية، وفي الصيف يمكن أن تبلغ 35 درجة 
مئوية. تعاني المنطقة الساحلّية لدولة اإلمارات العربّية المّتحدة أشّد 
الظروف صعوبة بالنسبة إلى الشعاب المرجانّية - واألسماك - بسبب 
العمــق الضحــل ودرجــة الحــرارة الدافئــة. ويمكــن أن تتحّمــل الشــعاب 
المرجانّيــة فــي الخليـــج درجــات حــرارة الميــاه المرتفعــة لمــدة تصــل إلــى 
22 يوًما قبل أن تتعّرض لالبيضاض، ما يجعلها مثار اهتمام كبرُّي لدى 
علمــاء األحيــاء البحرّيــة، ألّن الشــعاب المرجانّيــة فــي مناطــق العالــم 
األخــرى تميــل إلــى االبيضــاض بســرعة أكــرب بكثــرُّي نتيجــة الرتفــاع درجــات 
حــرارة البحــر. ترتبــط قــدرة الشــعاب المرجانّيــة فــي الخليـــج علــى التكّيــف 
أنواعهــا،  لتنــّوع  النســيب  باالنخفــاض  المرتفعــة،  الحــرارة  درجــات  مــع 
ولذلــك بــدوره تأثــرُّي علــى تنــّوع األنــواع غــرُّي المرجانّيــة الــي تدعمهــا. علــى 
ــج تنــّوع فــي أنــواع األســماك أقــّل ممــا  ســبيل المثــال، يتوافــر فــي الخليـ
يتوافر في الشعاب المرجانّية بأماكن أخرى من العالم )بووميسترُّي 
وآخــرون، 2020(. ُيحتمــل أن يكــون لتنــّوع األنــواع المنخفــض تأثــرُّي علــى 
مرونــة النظــام البيــي. ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى أّن انخفــاض تّنــوع 
األنواع قد يشرُّي إلى توافر عدد أقل من األنواع ألداء المهام األساسية 

مثل أكل الحيوانات لألعشاب أو االفراس. وُتعترب الحيوانات العاشبة على 
الشــعاب المرجانيــة أمــًرا مهًمــا لوظيفــة النظــام البيــي المثلــى، وال ســّيما 
بعــد االبيضــاض أو االضطرابــات البشــرية المنشــأ، ألّن الحيوانــات العاشــبة 
يمكنهــا، آنــذاك، أن تــؤدي دوًرا وظيفًيــا رئيًســا فــي إعــادة إحيــاء الشــعاب 
المرجانّيــة. وتزيــل الحيوانــات العاشــبة، مثــل األســماك، الطحالــب الكبــرُّية 
الفائضــة، مــا يشــجع علــى نشــوء مســتوطنات للكائنــات الحّيــة الضرورّيــة 
لبقــاء الشــعاب المرجانّيــة علــى قيــد الحيــاة، مثــل قشــور الطحالــب الجرُّيّيــة 

)بوركبيــل وهــاي، 2011؛ خليــل، 2013(.

ــج  وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن دراســة بيولوجيــا الشــعاب المرجانّيــة فــي الخليـ
يمكنها أن تساعد في فهم آلّية تكّيف الشعاب المرجانّية األخرى وتغرُّّي 
درجــات حــرارة البحــر. وترّكــز األبحــاث الحالّيــة علــى استكشــاف اآلليــات الــي 
ــج القــدرة علــى تحّمــل الحــرارة. ولكــن،  تمنــح الشــعاب المرجانيــة فــي الخليـ
علــى الرغــم مــن أّن الشــعاب المرجانيــة فــي الخليـــج قــادرة علــى مقاومــة 
درجات الحرارة المرتفعة، إال أّن احتمااًل كبرُّيًا الرتفاع وترُّية أحداث االبيضاض 
فــي المســتقبل، حــى فــي هــذه المنطقــة، مــا زال قائّمــا فــي حــال اســتمر 
ارتفاع متوّسط درجات حرارة البحر العالمّية. وتعيش الشعاب المرجانّية 
فــي الخليـــج حالًيــا عنــد الحــّد األقصــى مــن عتبــة درجــة الحــرارة الــي يمكــن أن 
تتكّيــف معهــا، مــا يعــّرض هــذه الشــعاب المرجانّيــة لزيــادة مخاطــر الهــالك 
بســبب االبيضــاض، فــي ظــّل اســتمرار ارتفــاع درجــات الحــرارة. علــى ســبيل 
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 مالحظات ختامّية11.0
فــي هــذا التقريــر، ســّلطنا الضــوء علــى كيفّيــة تأثــرُّي أزمــة المنــاخ علــى منطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا بأكملهــا. فالدالئــل المســتمّدة مــن الدراســات 
العلمّية وبيانات الرصد تشرُّي إلى أّن أنماط الطقس والمناخ قد تغرُّّيت بالفعل. 
إذ تشــهد منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ارتفاًعــا فــي درجــات الحــرارة 
أســرع بمرتــن تقريًبــا مــن المتوّســط العالمــي، وتشــرُّي التوّقعــات إلــى أّن درجــة 
الحــرارة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة ستســتمر فــي االرتفــاع فــي خــالل القــرن 
الحادي والعشــرين. وتجدر اإلشــارة إلى أّن توّقعات النموذج المناخي ألنماط 
هطول األمطار في المستقبل ليست مؤكدة، إال أّن المؤشرات تشرُّي إلى زيادة 
فــي طــول وشــدة فــرات الجفــاف فــي شــمال إفريقيــا فــي العقــود المقبلــة. 
ومــع ارتفــاع متوّســط درجــة الحــرارة الســنوّية فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، تــزداد 
المخاطر على صّحة اإلنسان. فموجات الحر الطويلة تتسّبب في أعداد إضافّية 
مــن الوفيــات الناجمــة عــن األمــراض غــرُّي المعديــة مثــل أمــراض القلــب والســكتة 
إلــى ظهــور  تــؤدي  الظــروف قــد  التغــرُّّيات فــي  أّن  الدماغّيــة والجفــاف. كمــا 

أمــراض المناطــق المدارّيــة.

المثال، في خالل العقدين الماضين، عانى المرجان أكروبورا داونينجى  
Acropora downingi  انخفاًضا كبرًُّيا في عدد مستوطناته في الخليـج. 
وُيذَكر أّن أحداث االبيضاض قبالة الســاحل الغربي لدولة اإلمارات العربّية 
المّتحدة في عامي 1996 و1998 كانت مرتبطة بدرجة الحرارة. )ريغل، 2003؛ 
ريغــل وآخــرون، 2018؛ بووميســترُّي وآخــرون، 2020(. لــم يكــن التعافــي مــن 
هذيــن الحدثــن متماثــاًل فــي جميــع أنحــاء الخليـــج، وال تــزال عالمــات التدهــور 
ظاهرة على عدد كبرُّي من الشعاب المرجانّية في الخليـج )شيبارد، 2016(. 
والمثرُّي للقلق هو أّن أحداث االبيضاض في الخليـج ُيحتمل أن تزداد وترُّيتها 
في العقود المقبلة نتيجًة لتغرُّّي المناخ. ولكن، من دون مراقبة أساسية 
شاملة، سيكون من الصعب إجراء تقييم كامل ألّي تأثرُّي، مهما كان نوعه. 

)بن حســن وكريستنســن، 2019(.

ا 	  مصائد األسماك. ُتعترب مصائد األسماك في الخليـج مورًدا اقتصادًيا مهمًّ
فــي المنطقــة. لكــّن البيئــة البحرّيــة فــي المنطقــة تتعــّرض لضغــوط كبــرُّية 
بسبب المخاطر الي تهّددها، بما في ذلك قطاع النفط والغاز، والتنمية 
الساحلّية / التجريف الذي يزيل الموائل، والتلّوث مثل مياه المجارير / مياه 
الصــرف الصحــي، وارتفــاع درجــات حــرارة ســطح البحــر إلــى 34 درجــة مئويــة 
و36 درجــة مئوّيــة فــي الصيــف، وزيــادة الملوحــة )خصوًصــا فــي شــمال 
الخليـج(. ومن المتوّقع أن تؤدي تأثرُّيات التغرُّّي المناخي إلى تفاقم هذه 

المخاطر )بن حسن وكريستنسن، 2019(.
 	
التنميــة الســاحلّية. بعــد التوّســع الكبــرُّي الــذي شــهدته عملّيــات التنقيــب 	 

الســاحلّية  اإلنشــائّية  للمشــروعات  كان  الســبعينيات،  فــي  النفــط  عــن 
ــج. ولســوء الحــظ، فــإّن  الضخمــة تأثــرُّي ضــاّر علــى البيئــة البحرّيــة فــي الخليـ
شــركات اإلنشــاءات توّلت الدراســات االســتقصائّية األساســّية لتقييم النظم 
اإليكولوجّيــة فــي المنطقــة، وحافظــت علــى ســرّيتها، حــى أنــه لــم تتــّم 
مشــاركة أّي معلومــات بشــأنها. ونتيجــة لذلــك، بقيــت النظــم البيئّيــة فــي 
ــج غــرُّي واضحــة المعالــم. ومــا يزيــد األمــر تعقيــًدا هــو شــبه انعــدام  الخليـ
بــن الحكومــات بشــأن القضايــا البيئّيــة )شــيبارد وآخــرون، 2012(.  التواصــل 

إن التنميــة الســاحلّية، مقرونــة بإتــالف أو إزالــة نظــم الشــعاب المرجانّيــة 
واألراضي الرطبة الساحلّية، تدّمر الموائل الي توفر الخدمات األساسية. 
وهــذه النظــم البيئّيــة، باإلضافــة إلــى توفرُّيهــا أرضّيــة خصبــة للحياة البحرّية 
وعملهــا كمخــزن للكربــون، تســاعد فــي بنــاء القــدرة علــى مواجهــة تغــرُّّي 

المنــاخ وارتفــاع مســتويات ســطح البحــر.

بيئّيــة 	  بأضــرار  الســواحل  طــول  علــى  اإلنشــائّية  األعمــال  وتتســّبب  هــذا 
هائلــة، وهــي تشــمل جــرف المســّطحات المدّيــة وإزالــة غابــات المنغــروف 
والشــعاب المرجانّية وطبقات األعشــاب البحرّية )وجميعها تشــّكل نظًما 
إلــى تكويــن الخلجــان الرملّيــة.  بيئّيــة أساســّية لتخزيــن الكربــون( باإلضافــة 
ويمكــن القــول إّن مثــل هــذه الممارســات قــد أتــاح حدوثهــا ســوء التنظيــم 
ــج  البيــي واالفتقــار إلــى اســراتيجية إدارّيــة مّتســقة علــى مســتوى الخليـ

طــوال العقــود الماضيــة )ســالي وآخــرون، 2011(.

يتمّثــل التهديــد الرئيــس الــذي تتعــّرض لــه النظــم البيئّيــة البحرّيــة فــي الخليـــج 
فــي التنميــة الســاحلّية، الــي تشــمل الجــرف إلنشــاء مناطــق ســكنية. كمــا 
المّتحــدة.  العربّيــة  اإلمــارات  قبالــة ســاحل دولــة  جــزر اصطناعيــة  نِشــَئت 

ُ
أ

هــذا وتتداخــل تأثــرُّيات الســياحة مــع تأثــرُّيات العوامــل األخــرى، مثــل التلــّوث 
)ســالي  والغــاز.  النفــط  األســماك والقمامــة وصناعــة  الصناعــي وصيــد 

وآخــرون، 2013(. غالدســتون  2011؛  وآخــرون، 

تحلية المياه. إّن معظم إنتاج المياه في دولة اإلمارات العربّية المّتحدة 	 
مصــدره محطــات تحليــة الميــاه. وهــذه المحطــات تســّبب تلوًثــا حرارًيــا وتنتــج 
ــزة، كمــا أنهــا تســتخدم مــواًدا كيميائيــة قبــل  نفايــات الميــاه المالحــة المركَّ
طِلَقــت فــي 

ُ
المعالجــة وبعدهــا، وقــد تلحــق ضــرًرا بالًغــا بالنظــم البيئّيــة إذا أ

البحــر. وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن التأثــرُّي الكامــل لمحطــات تحليــة الميــاه فــي 
المنطقــة ال يــزال غــرُّي مفهــوم تماًمــا، وثمــة حاجــة إلــى المزيــد مــن األبحــاث 

فــي هــذا اإلطــار )ســالي وآخــرون، 2011(.

وال يمكن االستهانة بالتبعات المرّتبة على التنّوع البيولوجي وبالتالي، على 
كّل من النظم البيئّية الربّية والبحرّية. فبعض األنواع ستكون قادرة على التكيف 
مــع الظــروف المتغــرُّّية، أو أّنهــا ســتهاجر إلــى مناطــق أكــر مالءمــة لهــا، لكــّن 
االفتقــار طويــل األمــد للرصــد األســاس فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيا، يعي أنه من الصعب التنبؤ، بأّي قدر من اليقن، بكيفّية تفاعل األنواع 
مع تغرُّّي المناخ. على سبيل المثال، بعض الشعاب المرجانّية في البحر األحمر 
قد أصبحت بالفعل عند الحدود القصوى لتحّملها الحرارة، ويمكن أن تؤدي الزيادة 

المستمرة في درجة حرارة سطح البحر إلى انتشار واسع النطاق لالبيضاض.

تؤّكد الصورة اإلجمالّية الحاجة الملّحة إلى مساعدة المجتمعات الهّشة في 
جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا للتكّيف مع تغرُّي المناخ، 
ومعالجــة الخســائر واألضــرار الحتمّيــة المرتبطــة بتغــرُّي المنــاخ، واّتخــاذ الخطــوات 
الالزمة للحّد من جميع انبعاثات غازات الدفيئة واالنتقال إلى عالم يعمل على 

الطاقة المتجّددة.
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مسرد  المصطلحات12.0

بعض المصطلحات الواردة في هذا القسم مأخوذة من ميلرُّي وآخرين، )2020(.

حــرارة المحيــط. فــي ســياق الطقــس، حــرارة المحيــط هــي درجــة حــرارة الهــواء. يمكــن أن تتأّثــر درجــة الحــرارة الــي يشــعر بهــا الشــخص بعوامــل الرطوبــة أو ســرعة 
الريــاح. لكــن، هــذه العوامــل لــن تؤثــر علــى درجــة حــرارة الهــواء.

ظواهر الطقس المتطّرف. هي ظواهر مرتبطة بالمناخ، وبشكل أساس، بموجات الحر والفيضانات والجفاف والعواصف االستوائّية أو األعاصرُّي الشديدة غرُّي 
المدارّيــة )ولكــن ليــس باألنــواع األخــرى مــن األخطــار الطبيعّيــة مثــل الــزالزل أو االنهيــارات األرضيــة(.

ف المنّظمة العالمّية لألرصاد الجوّية موجة الحّر بأنها: »فرة من الطقس الحار غرُّي العادي الملحوظ )متوّسط   درجة الحرارة القصوى والدنيا  موجة الحّر. ُتعرِّ
واليومّية( في منطقة ما تستمر ثالثة أيام متتالية على األقل في خالل الفرة الدافئة من العام استناًدا إلى الظروف المناخّية المحلّية )على أساس المحطة(، 
باإلضافة إلى تسجيل ظروف حرارّية تفوق عتبات معّينة«. ويستند هذا التعريف إلى أنه ستتكّيف مناطق مختلفة من العالم والمجتمعات المحلّية مع درجات 

حرارة مختلفة بعض الشيء. وبالتالي، فإّن وضع عتبة موجات حر محّددة لتغطية جميع مناطق العالم لن يكون مناسًبا.

موجة الحر البحرّية. )هوبداي وآخرون، 2016( يعّرفون موجات الحّر البحرّية على أنها فرة ملحوظة ال تقّل عن خمسة أيام من الماء الدافئ بشكل غرُّي عادي، 
مقارنة بفرة خط األســاس أو درجة الحرارة في تلك الفرة من العام في المنطقة.

مسارات الرتكزي التمثيلّية RCP. طّورت مسارات الركز التمثيلّية الهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغرُّي المناخ )IPCC( لتقرير التقييم الخامس )AR5(. ومسار 
الركــز التمثيلــي 8،5 ُيســتخدم علــى نطــاق واســع وهــو أيًضــا مــن أقــوى ســيناريوهات مســارات الركــز التمثيلّيــة األربعــة. وهــو ســيناريو احــرار عالمــي ذو انبعاثــات 
عاليــة جــًدا وُوضــع كســيناريو »أســوأ حالــة«، الــذي يتمّثــل بعــدم تنفيــذ سياســات التخفيــف مــن تغــرُّي المنــاخ واســتخدام الوقــود األحفــوري علــى نطــاق واســع وعــدم 
اتخــاذ أي تدابــرُّي للحــد مــن انبعاثــات الكربــون. ويفــرض مســار الركــز التمثيلــي 8،5 حــدوث التأثــرُّي اإلشــعاعي بقــوة 8،5 وات فــي المــر المربــع بحلــول العــام 2100. كمــا 
ُوضعت ثالثة سيناريوهات أخرى للتنبؤ بنتائج االنبعاثات المستقبلية: مسارات الركز التمثيلّية 2.6 و4.5 و6. يفرض مسار الركز التمثيلي 4،5 أن االنبعاثات البشرّية 
المنشــأ تبلــغ ذروتهــا بحلــول العــام 2040 ثــم تســتقر مــع ثانــي أكســيد الكربــون فــي الغــالف الجــوي عنــد مــا يقــارب 500 جــزء فــي المليــون. أمــا مســار الركــز التمثيلــي 8،5، 
فيفرض أن االنبعاثات البشرّية المنشأ تستمر في االرتفاع في خالل القرن الحادي والعشرين، حى أّن ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي قد يبلغ ما يقارب 900 

جزء في المليون.
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قائمة الخرائط والرسوم البيانّيةوالمرّبعات13.0
الجدول 1.1. يعرض التوقعات المناخية لمنطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا زيادًة متوســطة في درجة الحرارة، لكّل منطقة، بالدرجة المئوية، وذلك 

بالنســبة إلــى الفــرة المرجعيــة بــن العاَمــن 1850 و1900.
 

ضــة ســنوًيا لعــّدة فئــات مــن موجــات الحــّر فــي الفــرة الممتــدة بــن 1951  الرســم البيانــي 1.1. نســبة األرض فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا المعرَّ
و2100. ترتبــط التوقعــات بمســار الركــز النموذجــي 8,5.

 
الرســم البيانــي 1.2. مجمــوع عــدد الســّكان فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا تبًعــا لســيناريو مســار الركــز النموذجــي 5، وعــدد الســّكان الــذي مــن 

المتوقــع أن يتعــّرض لموجــات حــّر مختلفــة الشــّدة.
 

الرسم البياني 1.3. ارتفاع الحّد األقصى المتوقع لدرجة الحرارة في خالل النهار في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في مسار الركز النموذجي 
4,5 وفي مسار الركز النموذجي 8,5.

  
الرســم البياني 1.4. عدد الليالي الدافئة المتوقع هذا القرن في منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا في مســار الركز النموذجي 4,5 )إلى اليســار( 

وفــي مســار الركــز النموذجــي 8,5  
 

ات المناخية في المتســاقطات الســنوية وعدد األيام الممطرة لكّل ســنة لمختلف مســتويات االحرار العالمي، كمعّدل  الرســم البياني 1.5. توقعات التغرُّيُّ
لبلدان الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا.

 
.)AR6( .الجدول 2.1. ملّخص عن النتائج المستخلصة من الملّخصات التقنية في تقرير التقييم السادس الصادر عن الهيئة الدولية المعنية بتغرُّيُّ المناخ

 
الرسم البياني 3.1. التغيرُّي إلى أرٍض مالئمة إليواء البشر. 

 
الرسم البياني 3.2. التوقعات بشأن معّدل درجة الحرارة السنوي العالمي.

 
)Cedrus libani( الرسم البياني ب 1. خريطة لبنان توضح التوزيع الجغرافي لغابات األرز اللبناني

 
المرّبع: اتجاهات السّكان المستقبلية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 
المرّبع: ما هي ظاهرة الطقس المتطّرف؟

المرّبع: أشجار األرز في لبنان

وال تقــّدم ســيناريوهات مســارات الركــز التمثيلّيــة افراضــات اجتماعّيــة واقتصادّيــة مّتســقة فأثــار مســار الركــز التمثيلــي 8،5 الجــدل فــي التقاريــر لكونــه غــرُّي 
واقعي، لكن التحليل بّن أنه من بن مسارات الركز التمثيلّية األربعة، ُيعد المسار 8.5 األفضل لتطابق لالنبعاثات بن عامي 2005 و2020 )شوالم وآخرون، 

2020(. عنــد اســتخدامه باالقــران مــع المســارات االجتماعّيــة واالقتصادّيــة المشــركة، يمكــن التوّصــل إلــى توّقــع أكــر شــمواًل.
يتوافر شرح كامل لسيناريوهات النمذجة المناخية وتطّورها في موجز الكربون على الموقع التالي:

global-warming-scenario-5 -https:// www.carbonbrief.org/explainer-the-high-emissions-rcp8

المســارات االجتماعّية واالقتصادّية المشــرتكة SSP. خمســة ســيناريوهات أو »مســارات« مختلفة تأخذ باالعتبار كيف يمكن أن تتغرُّّي العوامل االجتماعّية 
واالقتصادّيــة والديموغرافّيــة علــى مســتوى العالــم فــي المســتقبل. تعتمــد المســارات االجتماعّيــة واالقتصادّيــة المشــركة ســيناريوهات ال تتضمــن سياســة 
لتخفيــف آثــار تغــرُّي المنــاخ. وهــي تــراوح مــن المســار االجتماعــّي واالقتصــادّي المشــرك SSP 1الــذي يتوّقــع ارتفاًعــا قــدره مــا بــن 3 و3.5 درجــات مئوّيــة بحلــول 
العــام 2100 إلــى المســار االجتماعــّي واالقتصــادّي المشــرك 5، الــذي يتوّقــع ارتفــاع درجــة حــرارة األرض مــن 4،7 إلــى 5،1 درجــة مئوّيــة فــوق مســتويات مــا قبــل 
ا في نماذج المناخ باإلضافة إلى مسارات الركز التمثيلّية للمساعدة على  الثورة الصناعّية. وُنشرت المسارات في العام 2016 غرُّي أنه بدأ استخدامها حاليَّ
التنبؤ بكيفّية تغرُّي انبعاثات غازات الدفيئة. تتوافر تفاصيل إضافّية حول المسارات االجتماعّية واالقتصادّية المشركة في موجز الكربون على الرابط التالي:

https://www.carbonbrief.org/explainer-how-shared-socioeconomic-pathways-explore-future-climate-change
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الملحق 1:
 مراجعة منشورات األقران

يوضــح الجــدوالن A1 وA2 أدنــاه عــدد المنشــورات الخاصــة بموضوعــات مختلفــة فــي بلــدان معّينــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. وتوضــح 
 Web of Science Core جــري فــي قاعــدة بيانــات مجموعــة مجــاّلت شــبكة العلــوم

ُ
محتويــات الجــداول عــدد األوراق البحثّيــة الــي ُعرضــت بعــد بحــث أ

جــري البحــث عــن المصطلحــات المشــار إليهــا فــي الجــدول 
ُ
Collection، وهــي تشــّكل نظــرة عامــة علــى نتائــج البحــث العائــدة لجميــع الســنوات المتاحــة. أ

أدنــاه لتضمينهــا فــي موضــوع المقالــة، وهــو يوضــح مــا إذا كانــت المصطلحــات مذكــورة فــي العنــوان والملّخــص والكلمــات المفتــاح للمؤلــف والكلمــات 
الرئيســة أّي علــى ســبيل المثــال، »الجزائــر« + »األمــن الغذائــي« ؛ »مصــر« + »المنــاخ« ؛ »تونــس« + »درجــة الحــرارة« ومــا إلــى ذلــك. ُيعتــرب البحــث دقيّقــا 

اعتبــاًرا مــن شــهر أيلــول \ســبتمرب مــن العــام 2022.

ال ُتعتــرب كّل األوراق ذات صلــة بأهــداف البحــث العائــدة لهــذا التقريــر. ولكــن، هــذا البحــث يوّفــر نظــرة عامــة موّســعة علــى تركــز البحــث والمناطــق الــي قــد 
تشــوبها فجــوات معرفّيــة. واألهــم مــن ذلــك، نظــًرا إلدراج بلــدان الجنــوب، ذلــك يوفــر فكــرة عــن الركــز علــى تمويــل األبحــاث. ولكــن، مــا ال يّقدمــه الجــدول، 

وهــو نقطــة أســاس يجــب مراعاتهــا، هــو موقــع المؤسســات الــي أجــرت البحــث فــي بلــد معــّن.

مصطلحات  البحث

الجزائر

مصر

لبنان

المغرب

تونس

اإلمارات العربية المتحدة

أسرتاليا

فرنسا

المملكة المتحدة

الواليات المتحدة األمريكية

األمن
 الغذائي

توافر
المياه

ظواهر 
الطقس 
المتطرف

درجةالمناخ
المتساقطاتالحرارة

468871,1141,249401

216226181,6412,077477

72504353253121

122166231,7201,545556

7416891,0871,203373

49285370341110

6842,04142819,47615,8854,575

1475951666,5247,4922,202

11086692,1491,357467

1,7341,98294429,27521,55612,982

الجدول A2: عدد النتائج من بحث في قاعدة بيانات مجموعة مجاّلت شبكة العلوم- البحر
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يتأّلف تقرير التقييم السادس )AR6( للهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغرُّي المناخ )IPCC( من تقارير أعدتها ثالثة فرق عمل. ويحتوي هذا القسم على مواد 
منسوخة مباشرة من وثائق الهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغرُّي المناخ وهي موضوعة بن عالمي اقتباس.

الملّخص الفين لفريق العمل األّول
ائّي ُنشر في 9 آب\أغسطس  ر التقييم السادس، تغرُّّي المناخ للعام 2021: األساس العلمي الفزي مساهمة فريق العمل األّول في تقري

2021 )أرياس وآخرون، 2021(.

القسم 4.3.1 العائد للملّخص الفين للتغريات العالمّية العامة
التغيريات المرصودة

ــن 	  ــة ع ــّدة ناتج ــرُّيات ع ــي أن تغ ــطة ف ــة متوس ــل وثق ــت بالفع ــد حدث ــاف، ق ــادة الجف ــاقطات وزي ــي المتس ــاض إجمال ــل انخف ــة، مث ــرُّّيات المناخّي ــي أن التغ ــة ف ــة عالي »ثق
ــرّية.« ــطة البش األنش

التغيريات المتوّقعة
ــة 	  ــول نهاي ــن عامــي 1995 و2014 بحل ــة بخــط األســاس ب ــة مقارن ــد مــن االحــرار بمــا ال يقــّل عــن 4 درجــات مئوّي »مــن المحتمــل أن تتعــّرض معظــم مناطــق اليابســة لمزي

القــرن الحــادي والعشــرين.«
»ثقة عالية في أنه بسبب مستويات االحرار المزايدة والمتكّررة، ستتجاوز الحرارة الشديدة العتبات الحرجة للصحة والزراعة.«	 

القسم 4.3.2 العائد للملّخص الفين للتغريات اإلقليمّية في إفريقيا:
التغيريات المرصودة

»تشهد مناطق شمال شرق إفريقيا انخفاًضا في هطول األمطار منذ العام 1980.«	 
التغيريات المتوّقعة

»ثقة عالية في االنخفاض المتوّقع في إجمالي المتساقطات في مناطق أقصى شمال إفريقيا.«	 
»ثقة عالية في المتساقطات الغزيرة في معظم المناطق األفريقية وستؤدي إلى فيضانات.«	 
»ثقة متوّسطة إلى عالية في أّن الجفاف سيزايد ومن المتوّقع حدوث جفاف في شمال إفريقيا.«	 
»من المرجح أن تشهد مناطق شمال إفريقيا انخفاًضا في المتساقطات.«	 
اح الشديدة وإمكانات طاقة الرياح في شمال إفريقيا.«	  اح والري »ثقة عالية في انخفاض متوسط الري

القسم 4.3.3 العائد للملّخص الفين آسيا
التغيريات المرصودة

ادة في المتســاقطات 	  ّية منذ الثمانينيات بمعدل 6،3 ملم لكّل عقد. في المقابل، ســّجلت زي »يحدث انخفاض في المتســاقطات الســنوّية في شــبه الجزيرة العرب

مصطلحات  البحث

البحر  األحمر

البحر  األبيض المتوّسط

الخليـج 

ظواهر الطقس المتطّرفتغرّي المناخ

1,46052

169

16 / 15

4,048

331 / 265

الملحق 2:
 مالحظات من تقرير التقييم السادس

 للهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغري المناخ
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ــكّل عقــد مــن العــام 1960 إلــى العــام 2013 فــي المرتفعــات فــي شــرق غــرب آســيا الوســطى ». تراوحــت بــن 1،3 ملــم و4،8 ملــم ل
التغيريات المتوقّعة

»ثقة متوســطة في أنه في غرب آســيا الوســطى، ســزداد الجفاف وال ســّيما بعد منتصف القرن الحادي والعشــرين ومســتويات االحرار العالمي الي تتجاوز درجتن 	 
مئويتن.«

2.2 الملّخص الفين لفريق العمل الثاني
ــر  ــر مــن العــام 2022 )بورت ــر ُنشــر فــي 28 شــباط \ فرباي ــة التأث ّي ل ــاخ للعــام 2022: التأثــرُّيات والتكيــف وقاب ــر التقييــم الســادس، تغــرُّّي المن ــق العمــل الثانــي فــي تقري مســاهمة فري

وآخرون، 2021(. 

القسم 4.6.ب العائد للملّخص الفين أنظمة المياه وأمن المياه
التغيريات المرصودة

ــش 	  ــي والتغــذوي وســبل عي ــادة أســعار الغــذاء، مــا يهــدد األمــن الغذائ ــل توافــر الغــذاء وزي ي ــب هطــول األمطــار فــي تقل ــات وتقل »ســاهمت حــاالت الجفــاف والفيضان
ــة والوســطى وتأثرهــم بشــكل متفــاوت  ّي ــا وأمــرُّيكا الجنوب ــى عيــش الفقــراء فــي مناطــق فــي آســيا وإفريقي ــة(، باإلضافــة إل ــم )ثقــة عالي ــى مســتوى العال ــن عل المالي

ــة( ». ي )ثقــة عال

القسم 2.1.ج العائد للملّخص الفين األنظمة البيئّية والتنوع البيولوجي
التغيريات المرصودة

»يزيد االحرار العالمي من 3،0 درجة مئوّية إلى 3،5 درجة مئوّية من احتمال ظواهر حرارّية شديدة وقاتلة في غرب وشمال إفريقيا )ثقة متوسطة( وعرب آسيا.«	 

القسم 4.4.ج العائد للملّخص الفين أنظمة المياه وأمن المياه
التغيريات المرصودة

»فوق درجتن مئويتن، من المتوّقع أن يتضاعف تواتر جفاف الطقس ومدته في شمال إفريقيا وغرب الساحل وجنوب إفريقيا )ثقة متوّسطة(.«	 

القسم 6.3.ج العائد للملّخص الفين الّصحة والرفاه
التغيريات المرصودة

»من المتوقع تســجيل عشــرات اآلالف من الوفيات اإلضافّية في ظل ســيناريوهات االحرار العالمي المعتدلة والعالية، وال ســّيما في شــمال وغرب ووســط إفريقيا، 	 
ــة ثابتــة(.«  ــة بحلــول العــام RCP8.5( 2100( )توافــق عــاٍل، أدّل ــات الحــرارة القاتل وتجــاوز حــى علــى مــدار العــام عتب

القسم 9.2.ج العائد للملّخص الفين المدن والمستوطنات والبنية التحتية
التغيريات المرصودة

ــه والتغــرُّي 	  ــر غــرُّي المخطــط ل ــع والظواهــر المتطّرفــة والتحّض ــاخ المتوّق ــق بالمن ــة الخطــورة فــي مــا يتعّل ي ــا مواقــع عال قي ــة فــي آســيا وإفري ــرب المناطــق الحضرّي »ُتعت
ــة(.« ي الســريع فــي اســتخدام األراضــي )ثقــة عال

القسم 2.4.د العائد للملّخص سوء التكيف
التغيريات المرصودة

ــف 	  ــة التكّي ّي ــاخ مــا يحــّد مــن إمكان ــة أفريقيــة، باإلضافــة إلــى إلمــام منخفــض بالمن ــاخ البشــري المنشــأ يــراوح بــن 23 ٪ و66 ٪ مــن األشــخاص فــي 33 دول »الوعــي بتغــرُّي المن
التحويلــي )ثقــة متوّســطة(.«

2.3 الملّخص الفين لفريق العمل الثالث 
مساهمة فريق العمل الثالث في تغرُّي المناخ 2022، التخفيف من تغرُّي المناخ ُنشر في 4 نيسان\ أبريل 2022 )الهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغرُّي المناخ، 2022(.

مالحظة: تّمت الموافقة على الملخص الفي ولكنه ليس اإلصدار النهائي.

قسم 5.2 العائد للملّخص الفين االنبعاثات الحضرّية
التغيريات المرصودة

»من العام 2000 إلى العام 2015، زادت االنبعاثات الحضرّية من 28 ٪ إلى 38 المئة في إفريقيا ومن 57 ٪ إلى 62 ٪ في غرب آسيا الوسطى.«	 
ــادة 	  ــون للفــرد )زي ــي أكســيد الكرب ــن مكافــئ ثان ــن م ــى 6،2 ط ــن 5،5 إل ــة م ــة العالمّي ــة الحضرّي ــازات الدفيئ ــات غ ــن انبعاث ــرد م ــب الف ــام 2015، زاد نصي ــى الع ــام 2000 إل ــن الع »م

ــى 9،8  ــن 6،9 إل ــطى م ــيا الوس ــرب آس ــي غ ــرد )أّي 22،6 ٪(، وف ــون للف ــيد الكرب ــي أكس ــئ ثان ــن مكاف ــن م ــى 1،5 ط ــن 1،3 إل ــا م ــي إفريقي ــات ف ــبة 11،8 ٪(. وزادت االنبعاث بنس
ــرد )أّي 40،9 ٪( ». ــون للف ــيد الكرب ــي أكس ــئ ثان ــن مكاف ــن م ط

التغيريات المتوّقعة
ــا الشــرقية وغــرب آســيا  ــا وأوروب قي ــة فــي إفري ــى معــدل لنمــو األراضــي الحضرّي ــع أن يحــدث أعل ــة ســزداد: فمــن المتوّق »ثقــة متوســطة فــي أن مناطــق األراضــي الحضرّي

الوســطى.«
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ر بورتنرُّي وآخرين، 2019.	  يتضّمن هذا القسم ملحوظاٍت منقولة مباشرًة من تقري
 	
ملّخص لصانعي السياسات	 
ــدة فــي النظــام المناخــّي 	  ــذ عــام 1970، وأّنهــا امتصــت أكــر مــن 90 ٪ مــن الحــرارة الزائ ــال هــوادٍة من ــم حــدث فيهــا احــراٌر ب ــا أن محيطــات العال ًب ــد تقري A.2 »مــن المؤّك

ــذ عــام  ــة قــد تضاعــف تواترهــا من ــذ عــام 1993، زاد معــدل احــرار المحيطــات بأكــر مــن الّضعــف )مرجــح(. ومــن المرجــح جــًدا أّن موجــات الحــر البحرّي )ثقــة عاليــة(. فمن
ــبه مؤكــدة(. وانخفــض  ــطح )ش ــض الس ــادة تحم ــط لزي ــع المحي ــون، خض ــي أكســيد الكرب ــد مــن ثان ــالل امتصــاص المزي ــن خ ــة جــًدا(. م ــد شــّدتها. )ثقــة عالي 1982 وتزاي

ــطة(.« ــة متوس ــر )ثق ــق 1000 م ــّى عم ــطح وح ــن الس ــجن ب ــوى األكس محت
ــد مــن الصفيحتــن الجليديتــن 	  ــد معــدالت فقــدان الجلي فــاع، وتســارع فــي العقــود األخــرُّية بســبب تزاي «إّن المتوســط العالمــّي لمســتوى البحــر )GMSL( آخــذ فــي االرت

ــادات  مــدد الحــرارّي للمحيطــات. فقــد أّدت الزي ــدات والّت ــة مــن المجل ل ــك اســتمرار فقــدان كت ــة جــًدا(، وكذل ي ــة )ثقــة عال ّي ــة الجنوب ي ــد والمنطقــة القطب نالن فــي غري
ــى تفاقــم ظواهــر مســتوى  فــاٍع نســيّب فــي مســتوى ســطح البحــر، إل ــة بارت ــادات فــي األمــواج المتطّرفــة، المقرن ــة وأمطارهــا، والزي ــاح األعاصــرُّي المداري فــي ري

ــة(.« ســطح البحــر المتطّرفــة واألخطــار الســاحلّية )ثقــة عالي
ا.«	  ا ويتباين إقليميًّ A.3.4 » االرتفاع في مستوى سطح البحر ليس موحًدا عالميًّ
 	
من الفصل الرابع- ارتفاع مستوى سطح البحر وانعكاساته على الجزر والّسواحل والمجتمعات المنخفضة )أوبنهايمر وآخرون، 2019(.	 
الملّخص التنفيذّي	 
» إّن المتوسط العالمّي لمستوى سطح البحر )GMSL( في ارتفاٍع )شبه مؤكد( وتسارٍع )ثقة عالية(«	 
ــادة 	  ــا فــي زي ــوط بشــري المنشــأ، دوًرا هاًم ــة والقديمــة والهب ث ــك اتجاهــات الســكان والمســتوطنات الحدي ــة، بمــا فــي ذل ة غــرُّي المناخّي ــت المحــركات البشــرّي »لعب

ا(.« ــة جــدًّ ي فــاع مســتوى البحــر )ESL( وتأثرهــا بهمــا )ثقــة عال فــاع مســتويات ســطح البحــر )SLR( وتطــّرف ارت ــْي ارت تعــّرض المجتمعــات الســاحلّية المنخفضــة لحدث
»في الّدلتا الساحلية على سبيل المثال، غرُّيت هذه المحركات توّفر المياه العذبة والرواسب )ثقة عالية(.«	 
ر المحلّية.«	  »يمكن القيام بالتكّيف على المدى القصرُّي إلى المتوسط من خالل استهداف محركات الّتعرض والتأّث
ــار 	  ــاخ، واآلث ــط األخــرى المتعلقــة بالمن فــاع مســتويات ســطح البحــر )SLR( وتغــرُّيات المحي ــٍط مكــوٍن مــن ارت ي ــة الســاحلّية بالفعــل بخل ــرت النظــم اإليكولوجّي أّث » ت

ــة وحــّدت  ــل األراضــي الّرطب ــي جــّزأت موائ ة ال ــة( ... وفــي أعقــاب األفعــال البشــرّي ــى اليابســة )ثقــة عالي ــط وعل ة فــي المحي اتجــة عــن األنشــطة البشــرّي ّن الســلبية ال
ــة  ــك تأدي ــا وتوفــرُّي خدماتهــا، بمــا فــي ذل ــف مــع الّتغــرُّيات المســتحّثة مناخيًّ ــا قدرتهــا علــى التكّي جيًّ ــة الســاحلّية تدري ــة، تخســر الّنظــم اإليكولوجّي مــن الهجــرة الربّي

ــة(.« ي ــة )ثقــة عال ّي دور الحواجــز الحمائ
ــة 	  الجليدّي ــح  والصفائ ــة  الجليدّي األنهــار  ــان  وذوب الحــرارّي  التمــّدد  عــن  اجــم  ّن ال البحــر،  ســطح  لمســتوى  العالمــّي  المتوســط  فــي  المســتقبلّي  فــاع  االرت »يعتمــد 

».)RCP( ــة  النموذجّي الركــز  مســارات  مــن  ــع  ب المّت ــات  االنبعاث ســيناريو  ــى  عل شــديًدا  اعتمــاًدا  اليابســة،  ــاه  مي ــن  تخزي فــي  والتغــرُّيات 
ــال حــدث 	  ــا )علــى ســبيل المث خًي ــادر الحــدوث تاري فــاع مســتوى البحــر ن فــاع المتوقــع للمتوســط العالمــّي لمســتوى ســطح البحــر، ســيتحول تطــّرف ارت »بالّنظــر إلــى االرت

ــة(. وســيخترب عــدد كبــرُّي مــن المــدن المنخفضــة والجــزر  ــة كافــًة )ثقــة عالي ــة( إلــى حــدٍث شــائٍع بحلــول عــام 2100، فــي إطــار مســارات الركــز النموذجّي اليــوم، المئوّي
ــًة بحلــول عــام 2050.« ل ــا ســنويًة مماث الصغــرُّية فــي معظــم خطــوط العــرض أحداًث

 	 )ESL( وتطرف ارتفاع مســتوى البحر )SLR( ادة تعرض المجتمعات الســاحلّية لحدثْي ارتفاع مســتويات البحر »ستســتمر المحركات البشــرّية غرُّي المناخّية في زي
ــًة مــع اليــوم )ثقــة عاليــة(.« ــف مقارن ــارة للتكّي ــذل الجهــود الجب وتأثرهــا بهمــا، فــي ظــل عــدم ب

ــص الموائــل وفقــدان األداء الوظيفــّي والتنــوع 	  ــة الســاحلّية علــى مــدار القــرن تقّل فــاع مســتويات ســطح البحــر علــى الّنظــم اإليكولوجّي ــار المتوقعــة الرت »تتضّمــن اآلث
ة مــن الهجــرة  ــي تحــّد فيهــا الحواجــز البشــرّي ــّردم واّل ــار فــي الحــاالت المتعلقــة بأعمــال ال ــة. كمــا ســتتفاقم هــذه اآلث ي ــة والداخل ي البيولوجــّي، والهجــرة الجانب

ــة(.« ي ــة للمســتنقعات وأشــجار المنغــروف ومــن توفــر الّرواســب وانتقالهــا )ثقــة عال ّي الداخل
القسم 4.1	 
ــراوح 	  ــار معــدالت ت ــّم اآلن اختب ت ــن 1 و2 مــم فــي الســنة-1 فــي معظــم المناطــق علــى مــدار القــرن الماضــي، ي ــراوح ب ــا ت فاَع »بعــد أن ســّجل معــّدل مســتوى البحــر ارت

ــق بســيناريو RCP2.6، وبــن 10 و20 مــم فــي الســنة-1 فــي  فــاع لتــراوح بــن 4 و9 مــم-1 فيمــا يتعّل بــن 3 و4 مــم فــي الســنة-1، وستســتمر هــذه المعــّدالت فــي االرت
».RCP8.5 ــق بســيناريو ــة القــرن فيمــا يتعل نهاي

القسم 4.1.3	 
ــي تتضّمــن )i( الغمــر المســتمر 	  ــا لمســتوى ســطح البحــر المناطــق الســاحلّية مــن خــالل مجموعــة مــن األخطــار الســاحلّية اّل فــاع المتوســط واألكــر تطّرًف » يهــدد االرت

ــآكل الّشــديد  ت ــات الســاحلّية أو شــّدتها؛ )iii( وال ــر الفيضان فــاع متوّســط المــّد والجــزر؛ )ii( وكــرة توات ــاه أو ارت فــاع متوّســط مســتوى المي ــادة ارت لليابســة بســبب زي
ــف«. ــة الّتصري ــة والســطحّية؛ و)vi( عرقل ــاه الجوفّي ــة والمي ــح الّرب ــة الســاحلّية أو تغرُّيهــا؛ )v( وتمّل للســاحل؛ )iv( وفقــدان الّنظــم اإليكولوجّي

الملحق 3:
 ملحوظات من تقرير الهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغرّي المناخ 

)IPCC(- »المحيط والغالف الجليدّي في ظّل مناٍخ متغرّيٍ: تقريٌر خاصٌّ 
للهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغرّي المناخ«

75

على شفري الهاوية



ابعة )بيندوف وآخرون، 2019(.	  ّت الفصل الخامس المحيط المتغرُّي والّنظم اإليكولوجية البحرية والمجتمعات ال
الملّخص التنفيذّي	 
» ارتفعت درجة حرارة المحيطات بال هوادٍة منذ عام 2005«.	 
» من المرّجح أّن معدل احرار المحيطات قد ارتفع منذ عام 1993«.	 
ــى 	  ــة إل ــن خمس ــة )RCP2.6(، وم ــات المنخفض ــبة لالنبعاث ــاف بالّنس ــة أضع ــى أربع ــن إل ــن ضعف ــات م ــرار المحيط ــد االح ا أن يزي ــدًّ ــع ج ــن المتوق ــام 2100، م ــول ع »بحل

ــذ عــام 1970«. ــة مــع التغــرُّيات الملحوظــة من ــات المرتفعــة )RCP8.5(، مقارًن ســبعة أضعــاف بالّنســبة لســيناريو االنبعاث
ــوع البيولوجــّي 	  ن ّت ــل والهجــرة وفقــدان ال ــى مــدار القــرن الواحــد والعشــرين بانخفــاض الموائ ــل اســتجابات الّنظــام اإليكولوجــّي الســاحلّي المتوقعــة عل » تتمّث

ــة )ثقــة  ــف الّنظــام اإليكولوجــي الطبيعــّي مــع األخطــار البحرّي ــات الســاحلّية المنتشــرة والناجمــة عــن اإلنســان مــن تكّي واألداء الوظيفــّي. وســتحّد االضطراب
ــى مســاهمتها فــي امتصــاص  ــرُّيات عل التأث ــات مــع  ــا لســيناريو االنبعاث ــن 20 و90 ٪ مــن مســاحتها، وفًق ب ــة  الّرطب ــة(. كمــا ستخســر األراضــي الســاحلّية  ي عال

ــة(.« ي ــة الّســاحل )ثقــة عال ــون وحماي الكرب
ا(، كمــا ســتختلف 	  ــة جــدًّ ي ــة )ثقــة عال ـــ 2 درجــة مئوي ــت درجــة االحــرار العالمــي دون ال ــا، حــّى وإّن بقي ًب ــة كافــًة تقري ي ــّي للّشــعاب المرجان »ســيتدهور الوضــع الحال

ــة )ثقــة عاليــة جــًدا(. وســتقّلل هــذه االنخفاضــات فــي  ّي ــة الحال ــةًّ مــع الّشــعاب المرجاني نــوع مقارن ّت ــن وال ــة فــي الّتكوي ــة المتبقّي ــة الّضحل ّي ــواع الّشــعاب المرجان أن
ــة( والســياحة )ثقــة  ي ــة الّســاحل )ثقــة عال ــة(، وحماي ي ــرٍُّي، كتوفــرُّي الغــذاء )ثقــة عال ــى حــّد كب ــي تقّدمهــا للمجتمــع إل ــة مــن الخدمــات اّل ّي ــة الّشــعاب المرجان صّح

متوســطة(.«
اسراتيجيات التكّيف )في الملّخص التنفيذّي(	 
ــة، فــي تقليــل مخاطــر الّتغــرُّي 	  ــة الســاحلّية، مثــل أشــجار المنغــروف والمســتنقعات المالحــة واألعشــاب البحرّي ــون األزرق اإليكولوجّي » يمكــن أن تســاعد نظــم الكرب

ــة الســاحلّية فــي حــوال 151  ــون األزرق اإليكولوجي ــى األقــل مــن نظــم الكرب ــة. يتوفــر نظــام واحــد عل ــد المتبادل ــد مــن الفوائ ــب العدي ــى جان ــاره، إل المناخــّي وآث
ــى 1000 طــن فــي  إل ــة  ّي ــة النبات ــل البحرّي ــون تحــت األرض فــي الموائ ــن الكرب ــًدا. قــد يصــل معــدل تخزي ل ب ــالث فــي حــوال 71  ث ــم، وتتوفــر الّنظــم ال ــًدا حــول العال ل ب
ــزه فــي  ــون وتعزي ــن الكرب ــى تخزي ــرُّي المحافظــة عل ــق الناجــح لتداب ــة(. إّن التطبي ي ــة )ثقــة عال ــة األرضّي ــار-1، وهــو معــّدٌل يفــوق معظــم النظــم اإليكولوجّي الهكت
ــات الغــازات الدفيئــة وامتصاصهــا )ثقــة متوســطة(. كمــا يمكــن أن تــؤّدي  ــوازٍن بــن انبعاث ــدًة فــي تحقيــق ت ــا عدي ــة المماثلــة قــد يســاعد بلداًن األنظمــة اإليكولوجي
ــي تقّدمهــا والمســاعدة علــى الّتكيــف المناخــّي، مــن خــالل  ــل إلــى اســتدامة مجموعــٍة كبــرُّيٍة مــن خدمــات النظــام اإليكولوجــّي اّل المحافظــة علــى هــذه الموائ
فــاع  ــْي ارت ــة مــن حدث ي ــة مجتمعــات الّشــعاب المرجان ــة، وحماي ّي ــد األســماك المحل ــاج مصائ ت ــوع البيولوجــي، وتحســن إن ن ــل الحرجــة مــن أجــل الت تحســن الموائ
ــاخ،  ــار تغــرُّي المن ــف مــن آث ــاه الســاحلية للّتخفي ــون الطبيعــي مــن المي ــات األخــرى المتصــاص الكرب ي ــة(. إّن العمل ي مســتويات البحــر )SLR( والعاصفــة )ثقــة عال
ــزداد الّشــك  ــًة أو ي ي ــون البحــري، هــي أقــّل فعال ــي أكســيد الكرب ــة المقرحــة المتصــاص ثان ــة والطــرق غــرُّي البيولوجي ــة لألعشــاب البحري ــل النظــم اإليكولوجي مث

ــد مــن األبحــاث.« ــة إجــراء المزي ــة األعشــاب البحري ي ــّي. كمــا تســتدعي ترب حولهــا فــي الوقــت الحال
ــة شــديد 	  ئ ــات الغــازات الدفي ــة إضافــًة متواضعــًة جــًدا فحســب لالنخفــاض النبعاث ــون األزرق اإليكولوجّي ــة لنظــم الكرب ــة المحتمل ــد المناخّي »يمكــن أن تكــون الفوائ

ــه«. ــاًل عن الّســرعة وليســت بدي
القسم 5.3.4 الشعاب المرجانية	 
ــواع 	  ــج عنهــا اســتبدال األن ت ــة االســتوائية ن ــاه الضحل ــة فــي المي ّيّ ــى الشــعاب المرجان ــرُّيٍة عل ــرُّياٍت كب أث ــى ت ــى االحــرار فعــاًل إل ة باإلضافــة إل »أّدت األنشــطة البشــرّي

ــّم  ــّى وإّن ت ــرٍُّي ح ــر كب ــي خط ــة ف ــاه الدافئ ــعاب المي ــة ش ــار المناخّي ــات واألخط ــض المحيط ــيضع االحــرار وتحم ــا س ــّي وتراجعــه، بينم ــاء المرجان ــاض الغط وابيض
ــل الصناعــة.« ــى مــن مســتوى مــا قب ــٍة أعل الحــّد مــن االحــرار العالمــّي حــّى 1.5 درجــٍة مئوي

ا نحو انخفاٍض كبرٍُّي في ظّل احراٍر يبلغ درجتن مئويتن بالّنسبة لمستويات ما قبل الصناعة.«	  »...تّتجه الّشعاب المرجانّية عالمًي
ـ 1.5 درجة مئوية«.	  »...لم يّتم التأكد بعد ما إذا كان تكّيف الّشعاب المرجانّية أم الكائنات الحّية المرتبطة بالّشعاب المرجانّية سيصمد في احرار يتجاوز ال
ــة جــًدا( وخســارات أكــرب )أكــر مــن 	  ــًة )ثقــة عالي ــغ 1.5 درجــًة مئوي ــن 70 و90 ٪ فــي ظــّل احــراٍر يبل ــراوح ب ــٍة ت ــة نحــو انخفــاٍض بنســبٍة إضافّي »...تّتجــه الّشــعاب المرجاني

ــة جــًدا(«. ــة )ثقــة عالي ــى 2 درجــة مئوي 99 ٪( عل

 	 )WG III IPCC AR6( الفريق العامل الّثالث لتقرير التقييم السادس الّصادر عن الهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغرُّّي المناخ 
 	)2022 ،IPCC( 2022 تحت عنوان تغرُّي المناخ 2022: الّتخفيف من آثار تغرُّّي المناخ، في 4 نيسان/أبريل IPCC تّم إصدار تقرير مساهمة الفريق العامل الثالث التابع لهيئة
»الملخــص الّتقــّي ص48: إّن فوائــد تكاليــف الّتخفيــف مــن آثــار تغــرُّّي المنــاخ للحــّد مــن ارتفــاع المتوســط العالمــّي لدرجــة الحــرارة حــّى 2 درجــة مئويــة، تفــوق تكاليــف هــذا 	 

التخفيــف«.
»الملخص الّتقي ص69: يمكن أن تساعد الحلول المجتمعّية، مثل مشاركة الطاقة الشمسية والتنقل كخدمة والشحن المجتمعّي، في تسهيل نظم التنقل منخفضة	 

الملحق 4:
 الهيئة الحكومّية الدولّية المعنّية بتغرّي المناخ حول التخفيف

 من آثار تغرّي المناخ
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الملحق 5:
 مؤشرات التنمية العالمية

 االنبعاثات الكربونية.«	 
»الملخــص التقــي ص103: إّن حافــز األفــراد واألســر منخفــٌض فيمــا يتعّلــق بتغيــرُّي ســلوك اســتهالك الّطاقــة. إذ يجــب أن تكــون التغــرُّيات هيكليــًة وثقافيــًة وأن تتضّمــن متغــرُّياٍت 	 

ســيكولوجّيٍة مثــل التوعيــة والمخاطــر المدركــة والمعايــرُّي الشــخصّية واالجتماعيــة والقيــم والّتحكــم الســلوكّي المــدرك«.
الملخص التقّي ص111: تلعب الجهات الفاعلة من دون الوطنية دوًرا مهًما في تخفيف آثار الّتغرُّي المناخّي.«	 
»الملخص التقّي ص130: يطرح التغرُّي المناخي والتنمية المستدامة تحديات مزدوجة للبلدان. وتؤثر العوامل الثقافية بشّدٍة على كيفية تطبيق التغرُّيات وتوقيتها.«	 
»الملخص التقّي ص138: تتمّتع مجموعٌة واسعٌة من اسراتيجيات تخفيف آثار الّتغرُّي المناخّي بمزيٍد من القّوة والمرونة.«	 
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 Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews,
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شكر وتقدير

لإلقتباس الرجاء ذكر المصدر

يتقــّدم المؤلفــون بالّشــكر لــكل مــن د. مهــى خليــل )الجامعــة األمركيــة فــي القاهــرة، مصــر(، ود. إبراهيــم الشــيناوي )المركــز القومــي لبحــوث الميــاه، مصــر( ود. أيــدن فــارو 
)مختربات منظمة غرينبيس للبحوث، المملكة المتحدة( على تعليقاتهم الثاقبة ومساهماتهم في خالل عملية مراجعة النظراء.
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إّن أجزاء هذا الّتقرير اّلي تغطي النظم األيكولوجية للبحر األحمر مقتبسة من منشور غرينبيس الّتالي: 
 FSO Safer: A shipwreck in slow motion. Greenpeace Research .)2022( .Miller, K., Johnston, P., Santillo, D., Horsman, P. & Droubi, A. E

2022-01 )Laboratories Technical Report )Review
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حة( 02- 2022. إفريقيا. التقرير التقي الصادر عن مختربات منظمة غرينبيس للبحوث )نسخة منقَّ
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