
 

 

 

 

 

 

 

 

 اثر تغير المناخ على التنمية االقتصادية في أفريقيا والعالم العربي :

 ورقة عمل أعدها/ يوسف احمد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس 

 في أفريقيا والعالم العـربـي المماثلة

ASSOCIATION OF SENATES, SHOORA AND 

EQUIVALENT COUNCILS 

 IN AFRICA AND THE ARAB WORLD 

ASSOCIATION DES SENATS, SHOORA ET CONSEILS EQUIVALENTS  

D’AFRIQUE ET DU MONDE ARABE 



 مقدمة :1-

لمماثلة رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس اتنظيم هذا اللقاء التشاوري من قبل  أتيي

ول العديد من إيمانا منها بأهمية  تبادل األفكار والرؤى ح    ) اسيكا ( في أفريقيا والعالم العربي

التغير المناخي  لمناقشة هذا اللقاء خصص وقد ,  القضايا المتعلقة بالساحتين اإلقليمية والدولية

همة منها كمسا والسالم , والتحديات التي يفرضها على النمو االقتصادي والتنمية المستدامة

نسيق تغير المناخ ومن اجل ت آثارمعالجة الهادفة إلى المشتركة الراهنة  مساعيال تضاف إلى 

ة عمل خط, فضال عن التحضير  لتنفيذ والدولية  واإلقليميةالوطنية وااللتزامات الجهود 

.في المستقبل المناخ  آثارالتكيف مع والتخفيف   

العربية  شكل عام و البلدانوتعد قضية المناخ واحدة من ابرز التحديات التي يواجهها العالم ب

باتخاذ  العديد من البلدان قامت أنوعلى الرغم من  . في وقتنا الراهن واألفريقية بشكل خاص

جود تباين في التدابير جزافا مع و تم اتخاذ هذه هأن إال .تغير المناخ  آثاربعض التدابير لمعالجة 

 السرعة والجهود والنتائج.

النظر في هذه  إعادةمسالة تغير المناخ قضية حياة وموت وبات من الضروري  ضحتلقد أ

وتنسيق اضحة سياسة وعمل ومدروسة خطة عمل  تأسيسومراجعتها بجدية من اجل القضية 

التطورات الديناميكية  تالءمالجهود لتنفيذ هذه الخطة , وذلك لوجود دواعي مترابطة 

 والعالم العربي أفريقيافي السلبية لتغير المناخ  آلثارا  تعالج و حاضرا ومستقبالالمتسارعة 

 : ومن ضمن هذه األسباب ما يلي 

لمعالجة  جادةالتزامات  اهبإجماع عالمي وترتب عنالمناخ بشان تفاقية باريس ا حظيت   -1

الدفيئة التي تعتبر عامال رئيسيا في تغير  اتغاز ية تغير المناخ والحد من انبعاثاتقض

 المناخ .

خالفا لغيرها من االتفاقيات العالمية ,فان اتفاقية باريس تتطلب خطة عمل خاصة  -2

وعدت الدول الغنية , كما والتحقق من انبعاث غازات الدفيئة بشفافية ومسؤولية 

النظيفة وبناء االقتصاد الخالي من  الطاقات إلى انتقالها تمويل على النامية الدول بمساعدة

 .المناخ تغيرلتكيف مع ومساعدتها على االكربون 

 كل عام منذ اتفاقية باريس . ية التي تحدثالمناخ اتتغيرالالزيادة المتفاقمة في  -3

الدول الغنية /  أنالمفارقة الكبيرة وغير العادلة في طبيعة الوضع القائم والمتمثل في  -4

الدول الفقيرة /  أنالمتقدمة هي سبب هذه المشكلة ) انبعاث غازات الدفيئة ( , في حين 



تساهم بنسبة  أنهامن عبء الغازات السامة المنبعثة مع  %08النامية تمتص ما نسبته 

 . اتاالنبعاث هفقط من هذ % 0

السلبية لتغير المناخ  لآلثارعرضة  أكثروالعالم العربي التي تعتبر  أفريقياشعوب  إن -5

في مناطق قريبة من خط االستواء ومناطق تتميز بارتفاع  تعيش,  كونها شعوب فقيرة

على الرغم من أنها من اقل , لتغير المناخ  ةالسلبي لآلثاردرجة الحرارة فيها وتتعرض 

 .   االنبعاثات , إال أنها أكثرها عرضة آلثارهاالشعوب مساهمة في هذه 

 من اجل التنسيق  األفريقية –الجهود العربية  تتضافر بانهناك حاجة ملحة وعاجلة  -6

, وحماية التنمية تغير المناخ  آثارعمل مشترك فيما يتعلق بمسالة التخفيف والتكيف مع ل

 االقتصادية في المنطقة .

الثالث في  األفريقيالعربي  اإلعالنمع قرار  يتماشى وجود خطة عمل مشتركة  -7

,  والعمل المشتركالشراكة  إستراتيجية بشانم ( واالتفاقية السابقة  2813الكويت ) 

 تثمار في المنطقةساال  من شانها أن تشجع عملية وبالتالي فان خطة العمل المشترك

 تغير المناخ . آلثار التصدي إلىتوحيد الجهود الرامية  وتصب لصالح

 

 العمل : ونطاق ورقةهدف  -1

 أفريقياتغير المناخ على التنمية االقتصادية  في  آثاردراسة وتقييم  إلىتهدف هذه الورقة 

من  اآللياتوالعالم العربي وتحديد التدابير الالزمة للتخفيف والتكيف , كما تقترح بعض 

 تنفيذها بشكل تعاوني .بحيث يتم خطة عمل مشترك  إعداداجل 

 مجال العمل :

 والياتغير المناخ ت آثارمجال هذا العمل واسع جدا ومعقد كذلك , حيث يتناول  إن 

والعالم العربي اللتان تتألفان  أفريقياالتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية في منطقتي  

المكونات كذا استعراض ومراجعة كافة عوامل السوق الكمية و لىع يحثبلدا .و 77من 

ويتكون تغير المناخ على النمو االقتصادي  آثاروالتي تتعلق بالكمية غير المرتبطة بالسوق 

 من المهام الخمس الرئيسية التالية: – أخرى أمورمن بين  –

  المتعلقة بالتغيرات المناخية والبيئية العامة.مراجعة الوثائق المتاحة  -1

 يم التطورات العالمية واالتفاقيات والخبرات بهذا الخصوص .تقي -2



 واألفريقيةفي البلدان العربية  لظروفوا لألوضاع القائمة والمشاكل دراسة تشخيصية  -3

 .فيما يتعلق بآثار تغير المناخ

تغير المناخ على التنمية االقتصادية في منطقتي  آلثارتحديد وتحليل العناصر الرئيسية  -4

 والعالم العربي . أفريقيا

-العربي  العمل الالزمة من اجل تعزيز تقديم توصيات تتعلق بمجاالت واليات التعاون -5

 .شترك والمضي به قدماالم األفريقي

 

 الدراسات السابقة المتعلقة بآثار تغير المناخ على االقتصاد : -2

واحدة من المهام الرئيسية لهذه الدراسة تكمن في استعراض بعض الدراسات السابقة  إن

تغير المناخ على التنمية , وذلك من خالل استعراض الوثائق الرئيسية ذات  آثاربشان 

بقضية تغير المناخ . ومن  ذات الصلةالصلة والكتب والمقاالت  المتوفرة على االنترنت 

بين مئات المصادر المتاحة فقد تم التركيز بشكل رئيسي على ثمانية مصادر على اعتبار 

 ا سيتم دراسته وهي كالتالي :تمثل المفهوم الرئيسي لم أنها

 م ( . 2886اقتصاديات تغير المناخ ) ستيرن , ن ,   -1

اثر تغير المناخ , التكيف والضعف ) الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ,  -2

 م ( . 2887

 م (. 2882تغير المناخ والنمو االقتصادي ) روبيرت منديليسن ,  -3

 م ( . 2882االقتصادي ) بنجامين جيمس واخرون ,  هل يؤثر تغير المناخ على النمو -4

للتنمية  , المنتدى  األفريقيتغير المناخ , والنمو االقتصادي والحد من الفقر) المنتدى  -5

 م ( . 2818السابع للتنمية ,  األفريقي

البيئة العربية : تغير المناخ , اثر تغير المناخ على البلدان العربية ) تقرير المنتدى  -6

 م (. 2882للبيئة والتنمية "افد " , العربي 

 م ( . 2812المناخ ,  أخطارالمناخ ) منتدى  أخطارمراقبة  -7

المتحدة والبنك الدولي  األممالتقارير والدراسات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن  -0

 والجامعة العربية وغيرها . األوروبيواالتحاد 

 

 



 النتائج الرئيسية للدراسات السابقة : -3

 

 : وآثارهالمتباينة بشان تغير المناخ  راءاآل 1.1

 

في منهجيتها ومجاالتها وتفاصيلها نظرا معظم الدراسات تختلف  أنعلى الرغم من 

 الستنادها على

معظم   أنه ومن خالل تقييم هذه الدراسات فقد تبين أن إالبيانات ومجاالت مختلفة , 

 ما يلي :تلخيصها ف نفس النتيجة والتي يمكن  إلىهذه الدراسات توصلت 

وجهة نظر :هي وتغير المناخ  تأثيربمستوى  تتعلق مختلفةهناك ثالث وجهات نظر 

 واقعية المجموعة األولى والتي تتميز بأنها مجموعة  غير مؤهلة وغير مهنية وغير 

تعتقد أن تغير تنكر حرفيا وجود عمل بشري يؤثر على تغير المناخ , ووهذه المجموعة 

من مظاهر الشيخوخة لدورة الطبيعة , وبالتالي  ا  ظاهرة طبيعية تمثل مظهر المناخ هو

 . لتغير المناخخطيرة  آثار أييتجاهلون وجود  فإن أصحاب هذه المجموعة

أصحابها الخوف  نتابفهي مجموعة ي م ( 2887الثانية ) ستيرن ,  المجموعة أما

وكأن البشرية ستنتهي  لها والهلع نظرا الن لديهم وجهات نظر مغلوطة يبدو من خال

لم يتم اتخاذ تدابير صارمة من خالل  نتيجة لتغير المناخ ما بأسرهقريبا وسينهار العالم 

 دوالر . تلريون  حوالي 22برنامج ضخم يكلف  تنفيذ

في حين يتسم أصحاب المجموعة الثالثة بالواقعية واالتزان في طرحهم ويقبلون بحقيقة 

 تغير المناخ

 : وتتمثل وجهة نظرهم في اآلتيم 2882المتحدة , األمم)منديليسن ,  

التي  األنشطةوعلى وجه الخصوص منذ الثورة الصناعية , البشرية  األنشطة أدت -1

 أكسيدزيادة انبعاثات غازات الدفيئة مثل ثاني  إلىتعتمد على الوقود االحفوري  

 إلى األرضحرارة  درجة ونجم عن ذلك ارتفاعالكربون في الغالف الجوي 

 مستوى خطير .

تكون اشد  اآلثار, ولكن هذه على النمو االقتصادي  سلباارتفاع درجة الحرارة  يؤثر -2

الناتجة عن تغير  األضرارمن  % 08حوالي ب تتأثرعلى البلدان الفقيرة التي  وطأة

 علىوبموقع جغرافي فيها  درجات الحرارة بارتفاع وبالذات تلك التي تتميز ,المناخ

 % 0تساهم بما نسبته  أنهان مستوى سطح البحر على الرغم من مارتفاع منخفض 

الناجمة عن تغير المناخ . وما يثير االهتمام في هذا الخصوص  األضرارفقط من 

 أن مالحظة ابن خلدون كانت رائدة في هذه الخصوص والتي أوردها في كتابههو 



البلدان التي تعاني من ارتفاع درجة  أن أثبتت حيث " مقدمة القرن الرابع عشر " 

 الحرارة سوف تصبح فقيرة في نهاية المطاف .

المناخ  الناجمة عن تغيرالسلبية  لآلثارهناك اختالف كبير في التقدير الكلي  -3

السكان  وعددالمختلفة   والتكاليف المترتبة على ذلك كما ونوعا في المناطق والبلدان

الوعي , وستكون هذه مدى ودرجة الحرارة و ويرتبط ذلك بمستوى دخل الفرد, 

 والعالم العربي . أفريقياعلى البلدان الفقيرة وعلى وجه الخصوص  وطأةاشد  اآلثار

 

درجة الحرارة على النشاط  من خاللهاتؤثر  أنالطرق الثالث الرئيسية التي من الممكن  -4.2

 االقتصادي :

تؤثر درجة الحرارة من خاللها على  أننميز بين ثالث طرق محتملة يمكن  أنمن الممكن 

 النشاط االقتصادي كما يلي :

 في جميع القطاعات مثل الزراعة والسياحة وغيرها . اإلنتاجالتقليل من مستوى  -1

 . اتاالستثمار كونها تمثل عائقا أمام الكثير منض قدرة االقتصاد على النمو يتقو -2

معدل نموها والذي من المتوقع  أيجماح التنمية االقتصادية في البلدان الفقيرة ,  كبح  -3

ووفقا للتقديرات م .  2822وحتى عام  اآلن( كل عام  من  0.(% 6ينخفض بنسبة  أن

انخفاض النمو  إلىؤدي يكل عام درجة مئوية واحدة بواقع  زيادة درجة الحرارة  فان

 . %  1.1االقتصادي في ذلك العام بنسبة 

من الممكن أن تساهم  اآلثار المعنية بدراسة هذه البحوث االقتصادية وفي هذا الصدد فان 

سياسات مناسبة  وضعو اآلثارفعالة للتخفيف من هذه  آليات واقتراحتكنولوجيا ال في تطوير

 تغير المناخ . آلثارمن حجم الضرر المتوقع  سوف يقللهذه التدابير بالتالي فان وجود و

 اتفاقية باريس العالمية بشان المناخ : 1.3

ربع قرن من باريس تتويًجا لجهود امتدت ألكثر من  في المناخيوجاءت اتفاقية التغير  

 اآلراءوالمؤتمرات التي تخللها تباين في  واألبحاثالزمن , تمثلت هذه الجهود في الدراسات 

اتفاق باريس   إلىيئي العالمي ومفاوضات شاقة وشاملة خالل تلك المدة , توصل المجتمع الب

االلتزامات في  أساسعلى  وهذا االتفاق قائمبشان تغير المناخ وصادقت عليه جميع الدول . 

بشان تغير المناخ واالتفاقيات الالحقة لها . وتمثلت ابرز  اإلطاريةالمتحدة  األمماتفاقية  إطار

 نقاط هذا االتفاق في : 



 تقليصا وااللتزام ببرنامج يفرضلمعالجة التغير المناخي  تعهداتها على البلدان مراجعة -1

 . الحراري لالحتباس المسببة الغازات النبعاثات شديدا

اتفقت الحكومات على وضع إطار لرصد وقياس والتحقق من تخفيضات االنبعاثات،  -2

 التي تم اتخاذها من قبل اإلجراءاتعلى تعزيز الشفافية للتعرف  إلىوهذا سيؤدى بدوره 

 .جميعال

 عام  من ابتداء  سنويا دوالر مليار تمويل يقدر بمائة بتقديم غنية يلزم االتفاق الدول ال -3

تغير المناخ وبناء اقتصاديات  آثارم وذلك لمساعدة الدول النامية على التكيف مع  2020

 الناجمة عن تغير المناخ . لآلثارالالزمة للتصدي  منخفضة الكربون وتعزيز القدرات

-:بينهما  هنبذة مختصرة عن المنطقتين وأوجه الشب -1-5  

ن إجمالي مرقما ال يستهان به بادئ ذي بدئ تعد مساحة منطقتي أفريقيا والعالم العربي 

بلدا  بمساحة  66مساحة العالم وكما هو مالحظ في الجدول التالي تتألف المنطقتان من 

مليار نسمة. 1222أكثر من مليون كم بينما يبلغ تعداد سكانها  34إجمالية قدرها   

 مساحة أفريقيا والعالم العربي

  أفريقيا األفارقة العرب العرب اإلجمالي
 عدد الدول 44 18 12 66

2مساحتها بالمليون كم 2820 226 324 3322   
ةمليون نسم 071 222 121 1221 مةعدد السكان بالمليون نس   

 

معترف بهما .أراضي وبلدين غير  2*يستثنى من تلك الدول   

المصدر : بيانات أفريقيا والعالم العربي . -  

يث أن هناك ثانيا  : إن المنطقتين ليسا متجاورتين فحسب وإنما متداخلتين أيضا ح

عاله .عشرة بلدان تعتبر عربية وأفريقية في آن واحد كما موضح في الجدول أ  

ماعية قات اجتعالوة على ذلك فكال المنطقتين متجاورتين وتربط بلدانها عال

لى واقتصادية  وثيقة تمتد جذورها إلى أكثر من أثني عشر قرنا  من الزمان ، إ

موا  جانب أن لديهما أهداف تنموية مشتركة حيث تشهد دول هاتين المنطقتين ن

دية كبيرا  وكذا ظروف مناخية متشابهة ناهيك عن أنهما يواجهان تحديات اقتصا

اخ .متشابهة فيما يتعلق بتغير المن  



-تحليل التغير المناخي في المنطقتين : -2-5  

 على تشير العديد من الدراسات إلى أن درجة  الحرارة تعد مؤشرا  كبيرا  وواضحا  

ارتفاع  حدوث التغير المناخي . إن تغير المناخ الذي يتمثل بدرجة رئيسية في

يرة هذا وت المتوسط العالمي لدرجة الحرارة يعتبر حقيقة مقبولة عالميا  حيث ان

رجة الحرارة االرتفاع تتسارع بشكل يفوق التوقعات تؤدي الزيادة التراكمية في د

جوي حيث إلى انبعاث مقادير كافية من غازات الدفيئة التي تستقر في الغالف ال

تخاذ يمكن أن تؤدي إلى حدوث كوارث غير متوقعة في كوكب األرض إذا لم يتم ا

مناسب .التدابير الوقائية في الوقت ال  

وتعد أفريقيا والعالم العربي من أكثر مناطق العالم عرضة الرتفاع درجة الحرارة وذلك 

بشكل رئيسي إلى موقعها الجغرافي المداري إضافة إلى عوامل التصحر  ىيعز

واالستيطان البشري ، ويتمثل التأثير الرئيسي لتغير المناخ في أنه يمثل تهديدا  للنمو 

محور إستراتجية تخفيف الفقر وتحقيق تنمية ورخاء ورفاه  االقتصادي الذي يمثل

 الشعوب .

ل في عدة ان التهديدات  االقتصادية الرئيسية الناجمة عن  التغير المناخي  تتمث  

:جوانب منها   

ة إلى نتيجة  النخفاض وتقلب منسوب سقوط االمطار اضاف المياهندرة وفرة  -1

رة السيئة للموارد المائية.ازدياد االحتياجات االنسانية واالدا  

حاصيل ندرة األغذية نتيجة لنقص المياه والجفاف والقحط وانخفاض كميات الم-2

 الغذائية .

انحسار المناطق الساحلية نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحار .-3  

تدهور انهيار االنظمة البيئية والحيوية نتيجة لتقلص األراضي والتصحر و-4

اء الغابات .الحياة البرية واختف  

ياحة فقدان االنشطة االقتصادية في قطاعات عدة مثل الزراعة والصناعة والس -5

 وقطاع الخدمات .

دا  وواسع ومن نافلة القول أن التأثير االقتصادي السلبي لتغير المناخ يعد شدي

خرى االنتشار ، كما انه يمثل عامال  مضاعفا  للتهديدات إذا انه يفاقم المشاكل األ

اعات . والهجرة والتوتر االجتماعي والصر االستقرارمثل الفقر والمرض وانعدام 



دة ابعاد ربي آلثار تغير المناخ ينطوي على عان تعرض دول أفريقيا والعالم الع

-كما هو موضح في الخريطة الواردة في الصفحة التالية :  

 

لمنطقتين لتغير المناح في كال ا االقتصاديوعموما  يمكن القول أن فوارق التأثير 

واقاليمها ودولهما تختلف من حيث عوامل الدخل والمناخ والقدرات وجميع هذه 

راء لها ودراستها بشكل شامل من قبل الباحثين العرب والخبالعوامل تم تناو

فارقة اضافة إلى منظمات األمم المتحدة ومستشاريها .األ  

ال وعليه فليس هناك داع للتفصيل فيها هنا .اال انه اجماال   يمكن القول ان ك

 المنطقتين تشهدان  ظروفا  متشابهة تقريبا  .

 االقتصادي في نسبة النمو انخفاضاربي يشهد وتشير التقديرات إلى أن العالم الع

ــ  28ن بي تتراوحإضافة إلى نسبة انقراض في األحياء البيئية  % 3ــ  2بواقع 

 1ه وذلك بمجرد حدوث ارتفاع في المتوسط العالمي لدرجة الحرارة مقدار % 38

درجة مئوية ، كما تشير تلك التقديرات إلى أن اي زيادة في درجة الحرارة 

من  %127درجة مئوية يمكن أن تؤدي الى  خسارة ما مقداره   125مقدارها 

ؤدي إلى ت اقتصاديةى ذلك اضرار أجمالي الناتج المحلي األفريقي ، ويترتب عل

يف اضعاف قدرات البلدان إلى أدنى مستو لها فيما يتعلق بالقدرة على التك

 واالستجابة الفنية والمالية واالدارية .

المناخ ينبغي  ويجدر التأكيد هنا على حقيقة مفادها أن أي سياسة فعالة تتعلق بتغير

بعاثات ة مثالية لمعالجة آثار انأن تقوم على مبادئ اقتصادية تنطوي على سياس

ف اضرار غازات الدفيئة من خالل تقليص التكاليف الحالية المترتبة عن تخفي

تخفيف آثار  وآثار التغير المناخي بمعنى أن التكلفة الطفيفة المترتبة عن اجراءات

الطفيفة  المناخ ينبغي أن تكون مساوية للتكاليف الحالية المترتبة عن االضرار

ر المناخ .ية عن تغالناجم  

-: 1الخريطة   



 
ادي في التأثير المتعدد االبعاد لتغير المناخ بما في ذلك حالة الضعف االقتص

 أفريقيا والعالم العربي .

 *حاد * شديد *مرتفع * متوسط * منخفض

مرصد المناخ العالمي*منتدى المناخ العالمي ، دارا  -*المصدر :  



-منطقتين :قتصادي في العوامل الضعف اال -6  

ار كما تمت االشارة إلية آنفا  فإن منطقة أفريقيا والعالم العرب تعاني من آث

هذه  واضرار مجحفة وغير عادلة ناجمة عن انبعاثات غازات الدفيئة التي ليس ل

سريع المنطقة فيها ناقة وال جمل ، حيث أن الدول الغنية ذات النمو االقتصادي ال

يا أجمالي االنبعاثات الغازية بينما تساهم أفريق من %08مسئولة عن ما نسبته  

ك فقط من أجمالي تلك االنبعاثات   حيث ساهمت في ذل %0والعالم العربي بنسبة 

ي االقتصاد على الزراعة, واستيطان البشر ف واعتمادعدة عوامل منها الفقر 

 مناطق منخفضة االرتفاع .

 لنسبة وزع بنسب متكافئة وفقا  إن آثار االضرار الناجمة عن تغير المناخ ال تت

ساهمة في االنبعاثات بينما يتم تحمل العبء بنسب متساوية من قبل الدول االقل م

جيال حدوث االنبعاثات الغازية . عالوة على ذلك فإن هذه األضرار تنتقل إلى اال

 القادمة التي ليس لديها اصوات تمثلها على طاولة المفاوضات .

ريقيا والعالم االقتصادية المستقبلية لتغير المناخ على أف ويمكن إيجاز التأثيرات

-العربي على النحو التالي :  

ن من يتوقع أن ربع سكان افريقيا ومعظم سكان الدول العربية سوف يعانو -1

م وذلك نظرا  لتغير المناخ .2828الجفاف والنقص المتزايد للمياه بحلول عام   

الغذاء  بما في ذلك امكانية الحصول على يتوقع ان يتضرر االنتاج الزراعي -2

ي المنطقة .نتيجة لتقلب المناخ وتفاقم سوء التغذية وانخفاض نسبة االنتاجية ف  

سبة يتوقع أن تنخفض كمية المحاصيل الزراعية المعتمدة على االمطار بن -3

م .2828بحلول عام  58%  

احد هاية القرن الوان االتفارع المتوقع في منسوب مياه البحار عند حلول ن -4

سكانية والعشرين سوف يؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة ذات الكثافة ال

ها بواقع متر الكبيرة مثل مصر التي يتوقع ان تؤدي أرتفاع منسوب مياه البحر في

من  %12من أجمالي الناتج المحلي وما نسبته  %6واحد سوف يجعل اكثر من 

ضة للخطر . اخصب االراضي الزراعية فيها عر  

ر أن قطاع النقل والبنى التحتية األخرى سوف تكون عموما  عرضة  للخط -5

اع منسوب نتيجة للزيادة المتوقعة في حدة وتواتر الطقس الحار والعواصف وارتف

 مياه البحار.



-لتنوع الحيوي :ا -6  

حوالي  إن ارتفاع درجة الحرارة بواقع درجتين مئويتين سوف يؤدي إلى انقراض

 من األحياء والكائنات البيئية , كما ان إن تعرض العديد من االصناف 48%

لتي تواجهها هذه النباتية واألحياء البيئية للتغير المناخي سوف يفاقم من التهديدات ا

 االحياء فيما يتعلق بعنصر البقاء.

ر يرة ألثاهاما  تعتبر معرضة بدرجة كب اقتصادياإن السياحة التي تمثل قطاعا   -7

في متوسط درجة  % 4ــ  1التغير المناخي , كما أن اي زيادة تترواح بين 

ة ارجاء الحرارة سوف تؤدي إلى انخفاض شديد في مؤشر الرضا السياحي في كاف

 المنطقة.

ثار التغير تشير الدراسات إلى أن التكاليف المترتبة عن اجراءات  التكيف مع آ -0

من اجمالي الناتج العالمي اال أن التكاليف  % 1المناخي وتخفيفها تقدر بحوالي 

إلى ما  المترتبة عن اي تأخير في معالجة تلك اآلثار  سوف ترفع هذه التكاليف

من أجمالي الناتج المحلي العالمي . %28 نسبته  

م في درجات الحرارة وزيادة أيا ارتفاعوتشير الدراسات الحديثة إلى حدوث 

والعالم  في أفريقيا الحرارةارتفاع في درجة الصيف األمر الذي يؤدي إلى حدوث 

عند حلول نهاية القرن  اعلىدرجة مئوية كحد  25العربي بحيث تصل إلى 

خسائر والواحد والعشرين . ووفقا  لتقرير صادر عن منتدى المناخ العالمي فإن ال

لى اكثر من االقتصادية الناجمة عن التغيير المناخي وانبعاثات الكربون قد تصل إ

م. 2828من أجمالي الناتج العالمي بحلول عام  %127 نسبتهتريليون  أو ما  821  

من أجمالي  %325وهذا سوف يؤدي بدوره إلى تضاعف التكاليف بنسبة تقدر بــ 

 م . ان فقدان الدخل في دول العالم الفقيرة التي2838الناتج المحلي بحلول عام 

 بالنسبة لمسألة تعتبر أكثر عرضة للتغير المناخي يعتبر كبيرا  سلفا  ويمثل خطرا  

ي تم اتباعها نموية . أن مؤشر االجراءات التتخفيف الفقر وتحقيق اهداف األلفية الت

تخفيفها إلى في القرن الواحد والعشرين فيما يتعلق بمعالجة آثار التغير المناخي و

دي جانب الجمود الحاصل في هذا الشأن يشير إلى ارتفاع  في إجراءات التص

ه هذ باتخاذبينما ترتفع نسبة الجمود فيما يتعلق  %122لتغير المناخ بنسبة 

المناخي  من آثار التغيير التخفيفوترتفع نسبة إجراءات  %127االجراءات بنسبة 



اع وجميع هذه النسب تحسب من اجمالي الناتج العالمي وهذا االرتف %725بنسبة 

-يعتبر مثيرا  للقلق كما يشير إلى ذلك المخطط  التالي :  

 
 

 

ي منتدى المناخ العالم  -مرصد المناخ العالمي  -* المصدر :  

عدة  خرى فقد تم عمل العديد من المبادرات إلى جانب تنظيم مؤتمراتأومن ناحية 

العديد من  في أفريقيا والعالم العربي لمكافحة آثار تغيير المناخ من خالل تبنى

ليها في الجزء المقاربات بما في ذلك آليات التكيف والتخفيف التي سيتم التطرق ا

 التالي من هذه الورقة .

 ةت حول إجراءات التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي وآليتوصيا -

-التعاون المطلوب :  

جهود لقد عبر كل من أفريقيا والعالم العربي عن رغبتهما في المشاركة في ال

تخفيفها ، حيث العالمية المبذولة في سبيل تحقيق  التكيف مع آثار التغير المناخي و

ل من بتوقيع اتفاقية باريس واالنضمام إلى كوقد قامت جميع دول المنطقتين 

ما المعاهدة االطارية لألمم المتحدة حول تغير المناخ ومنتدى المناخ العالمي، ك

ك هناك قامت بتأسيس كيانات وطنية ومكاتب اقليمية لهذا الغرض . عالوة على ذل

ف مع العديد من قصص النجاح التي سجلت في دول المنطقتين من حيث التكي

اليمن ، يرات التغير المناخي كما حدث في مصر والمغرب وأثيوبيا وتونس وتأث

-حيث ينبغي أن تركز هذه الجهود على ما يلي :  



ليص اتخاذ العديد من اإلجراءات ورسم السياسات الصديقة للمناخ بهدف تق-1

 انبعاث الغازات الدفيئة وتعزيز عملية استنفاذ غاز الكربون .

ر الطاقة لطاقة النظيفة وخصوصا  في ضوء وفرة مصادتطوير تكنولوجيا ا -2

ة المتاحة في المنطقة وخصوصا  الطاقة الشمسية والطاقة الهوائي المتجددة

 والطاقة المائية .

ية إدخال تقنية الزراعة الذكية مثل تغير أنماط انتاج المحاصيل الزراع -3

لى الحرارة إوتطوير أنواع جديدة من المحاصيل وخصوصا  تلك التي تقاوم 

 اعتماد جانب المحاصيل ذات اإلنتاجية العالية على المدى القصير ، إلى جانب

دارة الموارد تقنيات ترشيد المياه وادخال اساليب جديده ومتكاملة فيما يتعلق بإ

 المائية .

تثمار إدماج استراتيجية مكافحة التغير المناخي واالقتصاد األخضر واالس -4

قليص نسبة ديثة والنظيفة والفعالة من اجل المساعدة على تفي التكنولوجيا الح

 تركيز الغازات الدفيئة في الغالف الجوي .

حسن توزيع االموال التي تم جمعها من أجل الحد من آثار تغير المناخ -5

يقية تبذل واالستفادة منها بشكل فاعل. ومن نافلة القول أن الدول العربية واالفر

ء جهودها وتبادل الخبرات فيما بينها وتحسين إدا جإلدماكل ما في وسعها 

م تم إنشاء منتدى المناخ 2882وتطوير آليات جمع البيانات لديها . وفي عام 

بلدا  معرضة لتأثيرات تغير المناخ وذلك  58العالمي كمنبر تعاوني لخدمة 

 مي إضافةلغرض معالجة القضايا ذات االولوية المرتبطة بالتغير المناخي العال

 إلى تحقيق جملة من األهداف التي تشمل ضمن اهداف أخرى بناء اجماع عام

ز الوعي بين هذه الدول وتحقيق التقارب في المواقف والعمل التعاوني وتعزي

تغير الجمعي وتبادل الخبرات حول الممارسات الجيدة والسياسات المتعلقة ب

 المناخ .

 ف تحديد ورسم االهدافوقد قام المنتدى برسم خارطة طريق خاصة به بهد

التعاون وخطط االنشطة وتسليط الضوء على دور القنوات المختلفة الخاصة ب

الناجح  وكذا االجراءات المتعلقة بالتغير المناخي وذلك من أجل ضمان التنفيذ

باريس ومانيال . إلعالنيوالمناسب   



بإجراءات  خطة العمل المتعلقة إلنجاحويتطلب األمر القيام بتبني آلية متابعة 

نسق عملية التكيف والتخفيف والتمويل وبناء القدرات تبادل التكنولوجيا وت

لك كله الرصد على المستويات المحلية واالقليمية والدولية ومن اجل تحقيق ذ

م ينبغي أن تسير هذه االجراءات بشكل متناغم . انه لمن الضروري أن يت

مليار دوالر سنويا بحلول  188درة من الدعم المالي البالغ ق األدنىتوفير الحد 

منتدى اثيوبيا كرئيس قادم لهذا ال اعتمادعلى األقل , وقد تم مؤخرا   2828عام 

م .2817م ــ 2816لعامي   

لتبني  وبناء  عليه فإن الرابطة ) آسيكا( يمكن أن تحصل على فرصة كبيرة

عمل  رنامجموقف مشترك وسياسات واستراتيجيات مشتركة إلى جانب تنفيذ ب

ينها وبين جماعي مشترك  وبذل جهود تعاونية لتحقيق التفاعل في األداء فيما ب

رصة ينبغي على مكتب الرابطة أن يستغل هذه الف اإلطارالمنتدى . وفي هذا 

نفيذ االهداف إلنشاء مكتب ارتباط وتواصل بهدف تحقيق التناغم والتعاون في ت

ق النتائج تدى وتعزيز عملية تحقيوالغايات وتبادل الخبرات والتجارب مع المن

  منهما.التفاعلية بما يخدم مصالح كل 

 

-المراجع :  

ر المناخ م . تقرير مراجعة سترن : التكاليف االقتصادية لتغي2886سترن،ن.-1

 ، لندن : ه . م ترجري .

م : 2887م التغير المناخي 2887الهيئة الدولية لمكافحة تغير المناخ ) ( ، -2

مبردج لتكيف والتعرض ، المملكة المتحدة كامبردج : دار جامعة كالتأثير ، وا

 للطباعة .

م ( ، التغير المناخي والنمو االقتصادي ، 2882روبرت مندلسون ) -3

( .68مفوضية النمو والتنمية ، ورقة عمل رقم )   

ي ، بتيامين جميز وأخرون ، هل يؤثر تغير المناخ على النمو االقتصاد -4

م .2882  

http:voxeu.org/article. 



ف الفقر ، منتدى التنمية االفريقي ، تغير المناخ ، النمو االقتصادي ، تخفي-5

م ، اديس أبابا 2815ــ  12المنتدى االفريقي التنموي  السابع ، عدد الصحفية 

 ، اثيوبيا . 

ئة العربية ، المنتدى العربي للبيئة والتنمية ) افد ( ــ التغير المناخي / البي -6

م .2882تأثير تغيير المناخ على الدول العربية ، تقرير صادر عام   

م ، دارا .2812العالمي ،  مرصد المناخمنتدى المناخ العالمي،  -7  

تقارير وقرارات صادرة عن األمم المتحدة والبنك الدولي واالتحاد األوروبي  -0

    . اخرىوالجامعة العربية ومنظمات 


