
 
 

 في مواجهة تغير المناخ في العالم العربي قيادةلل  وقتالحان  

يحتل التكيف مع تغير المناخ في العالم العربي محور الصدارة وف   س

 2102ديسمبر/كانون األول  5في  في حوار عالي المستوى يجرى

 اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية ألطراف خالل المؤتمر الثامن عشر 

 .رط، قالذي يعقد في الدوحةالمناخ و بتغير معنيةال

التقرير الرئيسي للبنك  لطاقإليجتمع صانعو القرار اإلقليميون وف وس

يشهد و  ."التكيف مع تغير المناخ في البلدان العربية "نالدولي المعنو  

المؤتمر الذي تنظمه جامعة الدول العربية باالشتراك مع قطر والبنك 

رئيس المؤتمر، ، حضور كل من عبد هللا بن حمد آل عطية ، لدوليا

و يهدف    .المستدامة نائبة رئيس البنك الدولي للتنمية ،وراشيل كايت

ما انتهى إليه  سوف يتطرق إلىالذي وهذا الحوار الرفيع المستوى، 

على  أوسع نقاشإلطاق إلى ا تضمنه من سياسات مقترحة، وم التقرير

وتنفيذ استراتيجيات  تطويرلالملحة  مستوى المنطقة حول الحاجة

الناجمة عن  التداعيات التأقلم مع بغية والشعوب على مستوى الدول التكيف

    .تغير المناخ

 الخطوط األماميةعلى 

ال  بات واقعا  تغير المناخ في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

أشد األعوام حرارة  0202، كان عام على الصعيد العالميخاف عليه

بلدا إلى ارتفاع قياسي في درجات  01على اإللطاق، مع تعرض 

ان في منطقة الشرق األوسط وتقع خمسة من هذه البلد    .الحرارة

وعاوة على ارتفاع درجات الحرارة، فإن األحوال  وشمال أفريقيا.

اقتصادية  ا  آثارسوف تخل ف الجوية السيئة المصحوبة بتغير المناخ 

التراجع في هطول  كذلك سوف يؤديوبيئية واجتماعية بعيدة المدى. 

الصناعات المناخ  قساوة هددتو  الجفاف.موجات إلى تكرر األمطار 

مليار دوالر سنويا، فضا  02هم حاليا بنحو االرئيسية كالسياحة التي تس

ثير القلق، يبوجه خاص الزراعة تأثير المناخ على   عن الزراعة. 

السيما وأن نصف سكان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا يعيشون 

لموارد الريفية ويعتمدون على الزراعة واألنمالط التقليدية  في المنالطق

المنطقة من الهجرة  هذه النمط السائد فيسوف يتسارع  و  .    الرزق

  إذا أصبحت الحياة في الريف غير مستدامة.المتواصلة إلى المدن 

المصاحبة للمنالطق العشوائية المكتظة باإلضافة إلى المخالطر الصحية 

األعداد القادمة إلى المدن، فإن الهجرة الجماعية  غالبية هاتقصد التي

والرجال   للبشر تؤثر بشدة أيضا على األدوار االجتماعية التقليدية.     

هم الذين يهاجرون في أغلب األحوال، تاركين خلفهم النساء يتحملن 

 ت الزراعة والمجتمع.   وحدهن كل مسؤوليا

   السياسات الواعية بالمناخ

تتطلب أوجه الضعف في مواجهة تغير المناخ تضافر الجهود على 

على البلدان واألسر أن تنوع من مصادر يتعين إذ  مستويات عديدة.

وينبغي أن يكون التكيف عملية شاملة ومدرجة في كل   إنتاجها ودخلها. 

  افة المستويات، للتيقن من مرونتها إزاء المناخ.  السياسات، وعلى ك

وضع نظام لجمع البيانات عن المناخ يكون متاحا  االمر هذا يشملو

بالتالي، فإن و  تعزيز الخدمات األساسية.   وصوال  إلىللعامة 

لتحديد المستويات المستقبلية للمياه  أساسيةالمعلومات الدقيقة عن المناخ 

الحصول على الخدمات من شأن و وتوقع أي تغيرات في المناخ. 

األساسية كالتعليم والصحة والصرف الصحي فضا عن شبكات فعالة 

أن للحماية االجتماعية للتعويض عن أي فقدان مفاجئ لموارد الرزق، 

يضمن اكتساب جميع الموالطنين المهارات والموارد الازمة لمجابهة 

كما سيكون هناك حاجة للموارد  اجمة عن تغير المناخ.    التحديات الن

المالية لتطبيق السياسات، ولكن قبل ذلك سيتعين بناء القدرة على تحديد 

هذه العملية المتمثلة في تعزيز    لن تزيداالحتياجات وإدارة الموارد. 

 شكلستبل  فحسب من المرونةالخدمات األساسية وزيادة القدرات 

 للمزيد من المرونة المستدامة. الركيزة االساسية

 أساسي القيادة القوية أمر

يعتمد نجاح التكيف على التزام لطويل األجل ودرجة عالية من التنسيق 

 تشكل و  بين الحكومة والمجتمع المدني. بين المؤسسات الحكومية و

االلتزام الضروري والتنسيق  استمرارولبناء  ا  هامالقيادة القوية عنصرا 

 عنصركذلك فإن الحوكمة الرشيدة  على المستويات الولطنية واإلقليمية.

حيث ينبغي أن يتم تقييم السياسات باستمرار بل وتغييرها  أساسي أيضا  

العربي مع التغيرات في هطول تكيف العالم قد ل  إذا لم تكن فعالة.

من  ذلك ب وف يستمر بوساألمطار ودرجات الحرارة آلالف السنين، 

الجهات قيادة قوية توجه استراتيجية شاملة تتواصل مع كل خال 

       .   المعنية

   


