ص َحفيٌ ٌ
بيانٌٌ َ

برنامجٌٌاألممٌالمتحدةٌٌاإلنمائيٌٌ ٌ
ٌ

غيرٌٌالمناخٌسيؤدٌيٌإلىٌتكثيفٌتحدِّياتٌالتنميةٌفيٌالبمدانٌالعربية
تَ ُّ
**

ُّرٌمنٌبينٌدواعيٌالقمقٌالرئيسية
ٌَ
ندرةٌالمياهٌوالتصح
**

نحوٌإيجادٌحمول
اءٌفيٌدمشقٌلمعملٌ ٌَ
اإلنمائيٌٌَيجمعٌخبر ٌَ
ٌُّ
برنامجٌٌاألممٌالمتحدةٌٌ
**

اجهةٌالمناخٌستٌطٌمَقٌبحمولٌنهايةٌالعامٌالجاري
َ
المبادرةٌالعربيةٌلممرونةٌفيٌمو َ
***** ***** *****

فندق ال 51-51 ، Four Seasonsأيلول/سبتمبر 0252
ات تَغيُّر المناخ بتكثيف تحديات التنمية في البمدان
دمشقٌ51ٌ،أيمول/سبتمبرٌ --ٌ0252تُيدد تأثير ُ
اءات لتعزيز القدرة عمى التكيُّف مع المناخ في ىذه المنطقة التي تُكافح
العربية ،ما لم تُتّ َخذ إجر ٌ
ٍ
مستويات مرتفعة من ُندرة المياه والتصحُّر.
بالفعل مع
أن
ات االحتماالت
تُظ ِير تقدير ُ
المستقب ّمية التي نشرتيا الييئةُ الحكوميةُ الدولية المعنيةُ بتَغيُّر المناخ ّ
َ
مئويتَين في السنوات الـ 02-51
من المقدر
َ
ازدياد درجات الح اررة في المنطقة بما َيصل إلى درجتَين ّ
ٍ
مئوية بحمول نياية القرن .ويذىب وْقعُ مثل ىذه الزيادات في
القادمة ،والى أكثر من  4درجات ّ
ٍ
نموية التي
درجات الح اررة إلى ما ىو ُ
أبعد من اإلزعاج ،ضارًبا في صميم مجموعة من التحديات الت َ
ٍ
انخفاض ىطول األمطار
در
ان و
ُ
َ
تُكدر الس ّك َ
أصحاب القرار في البمدان العربية من ُذ فترة طويمة .فالمق ُ
ٍ
انخفاض تدفُّق األنيار والمجاري المائية مثْل
اء من المنطقة؛ كما ُيقدر
ُ
بنسبة تصل إلى  ٪02في أجز َ
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ض األرصدة
الجوفية ،وانخفا ُ
دجمةَ والفرات والنيل .ومن المتوقع تباطُ ُؤ إعادة التغذية لطبقات المياه َ
ياد في التصحُّر.
اإلجمالية لممياه الع ْذبةُ ،يصاحبيما ازد ٌ
ٍ
بمدا من  00إلى مستوى ُندرة المياه البال ِغ  5222سنتِم ٍ
تر
في
منطقة ٍٍ ال يصل فييا أصلً ً 51
الترسيخ اإلضافي ليذه
شبوَ قاحمةُ ،يشكل
ُ
مكعب ،وتُصنف  ٪02من كتمتيا اليابسة قاحمةً أو ْ
ّ
تيديدا رئيسيا ل ُسُبل العيش في جميع أنحاء المنطقة.
التحديات
ً
ِ
فإن
ووفقًا لمييئة الحكومية الدولية المعنية بتَغيُّر المناخّ ،
فو ٍ
العربية سوف يرتبط إلى حد كبير بتجفي ٍ
جفاف طويمَ ْي

الخطر الرئيسي لتَغيُّر المناخ في البمدان
َ
الشرق
األجل مرتبِطَين بالتقمُّب المناخ ّي .ف
ُ

أشد الصحاري سخونةً في العالم ،و ِ
بالنسبة إلى معظم أشكال الحياة؛
األوسط يحتوي عمى ّ
قحلً ّ
أكثرىا ْ
مناطق في
أن
َ
أكثر من ذي ْقب ُل عمى ىذه المناطق .ومن المنتظَر ّ
وقد يضع تَغي ُُّر المناخ ضغطًا َ
البمدان العربية كانت تقميديا أكثر خصوبةً ،م ْثل حوض البحر األبيض المتوسط ،ستُو ِ
اجو ضغطًا
َ
انخفاض ىطول األمطار ،وتَزُاي ُد
ايدا فيما ُييدد ُنظُ َميا اإليكولوجيةَ الي ّشة ارتفاعُ درجات الح اررة ،و
متز ً
ُ
ٍ
سيما في الزراعة
األحوال
حادة .ولَسوف ّ
الجوية ال ّ
تؤدي ىذه التغيير ُ
ات إلى سمسمة من اآلثار ،ال ّ
ّ
ذب ُذبا مع مرور الوقت ،وتَ ِ
ستق ّر في أدنى
واألمن الغذائي .ومن المتوقع أن تزداد المحاصي ُل الزراعية تَ ْ ً
ٍ
ٍ
بمدان م ْثل اليمن تعتمد إلى حد
الب ْعمية .وفي
المعدالت عمى المدى الطويل،
وبخاصة في المناطق َ
ّ
لتخفيضات في اإلنتاجية الزراعية بسر ٍ
عة إلى
كبير عمى زراعة الكفاف ،من الممكن أن تتحول ا
ُ
تأثيرات رئيسية في األمن الغذائي والبطالة.

الشدة لمظروف المناخية القاسية والكو ِ
ارث ذات
أيضا أن َيزيد تَغي ُُّر المناخ من الوتيرة و ّ
من المتوقع ً
أحداث أكثر قسوةً م ْث ِل حاالت الجفاف ،والفيضانات ،واألعاصير ،والعو ِ
ٍ
اصف
ؤدي إلى
الصمة ،ما ُي ّ
َ
حادة من
ايدا من األحداث المناخية ال ّ
عددا متز ً
شيدت المنطقةُ العربية في اآلونة األخيرة ً
التُّرابية .وقد َ
خمس أو ُّ
ست حاالت
ىذه األنواع .فالمغرب ،عمى سبيل المثال ،شيد في العقود األخيرة ما معدلُو
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ان العقد الواحد في بداية القرن العشرين.
جفاف في العقد الواحدً ،ا
قافز من حالة جفاف واحدة فقط ّإب َ

فإن
مقدار األضرار المرتبطة بيذا النوع من األحداث ًا
أن
نادر ما ُيقاس كمياّ ،
الرغم من ّ
وعمى ّ
َ
ٍ
ٍ
التقدير ِ
اجتماعية وبيئية ضخمة ُيمكن أن تَعوق
قتصادية و
خسائر ا
ات األوليةَ تُشير إلى
َ
تكاليف و َ
التنميةَ في ٍ
بمدان عديدة.
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ِ
المرصودة لتَغيُّر المناخ في بعض البمدان العر ّبية ،والمتوقع أن تزداد في حجميا،
ومن بين التأثيرات
ياد التوسُّع ِ
ىج ِر المناطق الريفية .ومن المرجح أن يؤدي تَغي ُُّر أنماط ىطول األمطار،
ازد ُ
يني و ْ
َ
المد ّ
ُّ
انخفاض اإلنتاجية الزراعية إلى تقويض ُسُبل العيش في األرياف ،و َس ْوِء
التصحر ،و
وتوسيعُ نطاق
ُ

ِ
توفير
احتماالت فَُرص العمل في المناطق الريفية ،وتسر ِ
ينية ُ
يع اليجرة إلى المناطق ال َمد ّ
حيث سيكون ُ
ٍ
الخدمات العام ِة الملئمة عمى ِ
ِ
مجموعات س ّكانّية
ك ،ال سيما بالنظَر إلى احتشاد
البِ ْنية التحتي ِة و
المح ّ
ّ
ِ ٍ
ٍ
خدمات.
مما َيمزم من ال َ
في عديد من ُمدن المنطقة حاصمة عمى أقل ّ
الس ّكاني تحدي ِ
ُّ
ات تَغيُّر المناخ من خلل تَزُايد الطمب عمى الغذاء والماء فيما َيضع
ُيضخم الن ُم ُّو ُّ ّ
ثلث مر ٍ
ات
عدد س ّكان البمدان العر ّبية
َ
ضاعف ُ
ضغوطًا مت ازيِدة عمى استخدام األراضي .فقد تَ َ
أيضا ُ
ً
تقريبا بين عامي  5092و ِ ،0252
نسمة إلى 010
قاف ًاز من 501
قام شعبةُ
ً
ً
َ
مميون َ
مميونا .وتتنبأ أر ُ
َْ
مميون
عدد س ّكان المنطقة العر ّبية بحمول عام  0212إلى 101
ُّ
الس ّكان في األمم المتحدة بأن َيصل ُ
َ
ألمر الذي ُيرِىق القدرةَ االستيعابية لمبيئة الطبيعية.
َ
نسمة ،ا ُ
ٍ
اىتمام َن ِشط باالستجابة إلىتحدي المناخ في
مناطق أخرى في إبداء
البمدان العربية إلى
وقد انضمت
َ
ُ
ُّ
وضمن حوار السياسات العالمي عمى حد سواء .وتَمنح وسائ ُل اإلعلم في البمدان
النيُج المحمية
ْ

از متازي ًدا لقضايا المناخ في السنوات األخيرة؛ كما تُشارك مجموعةٌ من جماعات المجتمع
العربية إبرًا
وقادة الرأي في حوارات ِ
ِ
المدني ،ومؤس ِ
نشطة بشأن تَغيُّر
سات أبحاث السياسات ،واألكاديميين،
ّ
المناخ .وكان تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام  ،0220وىو تقر ٌير مستق ّل عن تحديات التنمية
عرب متبحرون برعاية المكتب اإلقميمي ُّ
التابع لبرنامج األمم المتحدة
لمد َول العر ّبية
عمماء
كتبو
ِ
ٌ
ُ
ّ

احدا من تحديات السياسات الرئيسية التي تُو ِ
اجو
أيضا تَغي َُّر المناخ باعتباره و ً
اإلنمائي ،قد حدد ً
اسع النطاق في وسائل اإلعلم االقميمية وبين قادة الرأي بشأن الخيارات
َ
البمدان العربية؛ مثي ًار نقا ًشا و َ
لممضي قُ ُد ًما.
ُ

ات تشمل في مداىا استثمار ٍ
أظير قادةُ السياسات أيضا اىتماما وعملً ،بمبادر ٍ
ات جديدةً في الطاقة
ً
ً
ٍ
ٍ
ٍ
فعالة في حوارات
المتجددة ،وا َ
طلق خطط لمتنمية الوطنية مع ضمانات بيئية قوية ،ومشاركةً ّ
السياسات ال ّدولية .وعمى الصعيد اإلقميمي ،أ ِ
تحو ٍل ىامةٌ في الحوار العربي حول التَغيُّر
ُنجزت نقطةُ ُّ

اء البيئة في البمدان العربية عام  0229عمى اإلعالنٌالوزاريٌالعربيٌحولٌ
المناخي عندما اتّفق وزر ُ
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المحتممة
الضوء عمى التأثيرات
اإلجماع ال ّدولي بشأن تَغيُّر المناخ ،وسمط
التَغيُّرٌالمناخي ٌالذي أيد
َ
َ
َ
في التنمية في البمدان العربية ،ودعا إلى اتّخاذ إجر ٍ
اءات في السياسات تتراوح بين "إدراج سياسات
ٍ
تبني ُخطَ ِط ٍ
وطنية واقميمية لمتعامل مع
عمل
التعامل مع قضايا تَغيُّر المناخ في ك ّل المجاالت "،و" ّ
ٍ
قضايا تَغيُّر المناخ" ،و" ِ
إنشاء مر ِ
بحوث ودراسات ُّ
الدول النامية بما
اكز
لمتغيرات المناخية في أقاليم ّ
اكز يجب أن "تُعنى بدراسة التأثيرات والتحديات التي
ًا
إقميم الوطن العربي؛"
أن ىذه المر َ
مشير إلى ّ
فييا ُ
يعاني منيا مو ِ
جراء ُّ
التغيرات المناخية".
اطنو
ُ
وشعوب الدول النامية من ّ

ُّ
صفو شري ًكا
المكتب
حاليا ،يعمل
ُ
بو ْ
اإلقميمي لمد َول العر ّبية التابعُ لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيَ ،
ّ
ٍ
سمسمة من المشاورات مع خبراء ور ِ
ٍ
سياسات وطنيين
اسمي
مكر ًسا لمبمدان العربية ،عمى إطلق
َ
الفر ِ
تحدي تَغيُّر
واقميميين من أجل تحديد
الرامية إلى مواجية ّ
ّ
ص المتاحة لتحفيز الجيود ّ
األولويات و َ

المناخ ،كما دعا إلى ذلك قادةٌ ومجموعةٌ من القطاعات في المنطقة العربية.

المكتب اإلقميمي ُّ
لمد َول العر ّبية التابعُ لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع و ازرة البيئة في
وقد اتّفق
ُ
ّ
طري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في سوريا عمى
الجميورية العربية السورية وكذلك مع المكتب القُ ْ

وغدا ( 51و  51أيمول/سبتمبر) .وسوف َيجمع
استضافة التّشاور األول من العممية في
اليوم ً
َ
دمشق َ
ِ
ات المتحدثين ،ل َج ْرد التحديات والفرص في مجال
أكثر من 02
مشارًكا ،بينيم عشر ُ
شاور ً
معا َ
ىذا التّ ُ
خاص عمى ُندرة المياه ،والتصحُّرُّ ،
ٍ
وتنقل الس ّكان .ومن بين المتحدثين
تركيز
تَغيُّر المناخ ،مع
ّ
بمدا عربيا ،ومؤس ٍ
ٍ
المشاركين خبراء ور ِ
و ِ
سات إقميميةً بما فييا جامعةُ ال ّدول
اسمو
سياسات ُيمثمون ً 59
ّ
ُ
الصحة
دولية تشمل منظمةَ األغذية والزراعة ،والمنظمةَ ال ّدولية لميجرة ،ومنظمةَ
العربية ،ومنظ ٌ
ّ
مات ْ
العالمية ،ومنظمةَ

وتضم
المركز ال ّدولي لمبحوث الزراعية في المناطق الجافّة.
األمم المتحدة لمبيئة ،و َ
ّ
ِ
جامعة
البحوث العربية الممثمةُ في التّشاور كل من الجامعة األميركية في بيروت ،و

اكز
الجامعات ومر ُ
ُ
ِ
ِ
وجامعة اإلسكندرية ،و ِ
الجامعة
المركز القومي لبحوث المياه (مصر) ،و
الممك عبد العزيز (السعودية)،
ِ
ِ
ِ
ومعيد
بيرَزْيت (األراضي الفمسطينية المحتمة)،
األردنية ،وجامعة الخميج العربي (البحرين) ،وجامعة ْ
الكويت لألبحاث العممية ،ومعيد المناطق القاحمة (تونس) ،و ِ
المعيد الوطني لمبحوث الزراعية
ورث
اء
ٌ
(المغرب) .ويأتي من الواليات المتحدة لممشاركة في االجتماع خبر ُ
عرب من جامعة ُن ْ
كاروالينا ،و ِ
مختبر ناسا لمدفع النفّاث في معيد كاليفورنيا لمتكنولوجيا.
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ٍ
ِ
ألولوّيات المناخ،
توصيات لألنشطة والسياسات التي تستجيب
النتائج المتوقعةُ للجتماعات
تشمل
ُ
اف فاع ٍ
وحشد أطر ٍ
وتوسيع قاعدة المعرفة المحمية واإلقميمية ِ
ذات الصمة ب ِ
مة الرئيسية
أولوّيات المناخ،
َ
َ

تحدي المناخ إلى أعمى مستويات البحوث والسياسات الوطنية واإلقميمية.
قوٍة دافعة ُبغيةَ رْفع ّ
إلنشاء ّ

المكتب اإلقميمي ُّ
لمد َول العر ّبية التابعُ لبرنامج األمم
لممتابعة بشأن التّشاور في دمشق ،سوف ُينظم
ُ
ّ
صدد ارتفاع مستوى
أيضا ،بال ّشراكة مع الو ازرات المعنية والمكاتب القُ ْ
المتحدة اإلنمائي ً
شاوًار ب َ
طرية ،تَ ُ
صدد كفاءة استخدام الطاقة
سطح البحر ُ
شاوًار ب َ
سيعقَد في القاىرة في  05-02أيمول/سبتمبر ،وتَ ُ
ِ
وتوليد
ات لبناء المعرفة
ستمر ىذه المشاور ُ
ُ
سيعقد في المنامة في  9-1تشر َ
ين األول/أُكتوبر .وستَ ّ
فيع المستوى في
صب في
الشراكات من أجل االستجابة
اجتماع إقميمي ر ِ
ٍ
ّ
لتحدي المناخ ،كما ستَ ّ

األفكار
ين الثاني/نوڤمبر .وفي تمك المناسبة ،سوف تُقَّر رسميا تمك المعرفةُ و
المغرب في  4-0تشر َ
ُ
المكتب اإلقميمي ُّ
لمد َول العر ّبية التابعُ لبرنامج األمم المتحدة
وسيطمِق
ُ
المولدةُ خلل العممية التّشا ُوريةُ ،
ّ
الحكومات العربيةُ ال ّشريكةُ مبادرةً إقميمية بشأن االستجابة إلى تَغيُّر المناخ.
اإلنمائي ومعو
ُ
*** *** ***
ِ
ِ
العالمية التابعةُ للمم المتحدة .وتدعو المنظمةُ إلى
اإلنمائي ىو شبكةُ التنمية
لمتحدة
نامج األمم ا
ُّ
بر ُ
التغيير وتَربط البمدان بالمعرفة والخبرة والموارد التي تُساعد الشعوب عمى بناء ٍ
حياة أفضل.
َ
َ
ٍ
خاص ٍة بيا لتحديات التنمية العالمية
حمول
بمدا ،نعمل معيا عمى
نحن موجودن فعلً في ً 511
ّ
ِ
العاممين في برنامج األمم المتحدة
دان قدراتِيا المحميةَ ،تستفيد من
والوطنية .وفيما تُطور ىذه البم ُ
اإلنمائي ومن المجموعة الواسعة لشركائنا.
*** *** ***
لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال :مالك عاتكة مسؤولة اإلعالمSyriamct@undp.org :
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP
دمشق – سورية هاتف+919 66 1689266 :
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