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 التكاليف االقتصادية لتغير املناخ في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا:

تقييم كمي ودراسة للسياسات.
 ) مـن أكـثر الـدول تـعرضـاً لـآلثـار السـلبية لـتغير املـناخ،MENAتـعتبر بـلدان الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا (

 ٪ من الناجت احمللي3.1 إلى 4.0وهى ليست مبنأى عن آثاره املدمرة.  وتشيرالتقديرات إلى خسائر قدرها من 

 ٪ إذا لـم يـتم اتـخاذ الـتدابـير14اإلجـمالـي لـبلدان املـنطقة كـنتيجة آلثـار تـغير املـناخ، والـتي ميـكن أن تـرتـفع إلـى 

 وذلكالـالزمـة.  وتـعتبر مـنطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا واحـدة مـن أكـثر مـناطـق الـعالـم تـعرضـاً لـتغير املـناخ، 

 وفـقاً لـبعض الـدراسـات، فـإنـه مـن احملـتمل أن وبسـبب مـوقـعها اجلـغرافـي ولـكن بـدرجـات مـتفاوتـة فـيما بـني دولـها.

 يـزيـد االرتـفاع فـي مـعدل درجـات احلـرارة واالنـخفاض فـي مسـتويـات سـقوط األمـطار فـي مـنطقة الشـرق األوسـط،

 اآلثـار املـتوقـعة فـي تـلك الـبلدان تـزيـد فـيما يـتعلق بـفقدانكـما أن بـاملـقارنـة مبـعدالت املـتوسـط الـعاملـي املـقدرة .  

 املـياه، وتـدهـور الـتربـة، وارتـفاع مـنسوب املـياه فـوق مسـتوى سـطح البحـر. ومـن املـرجـح أن تـؤثـر كـل هـذه اآلثـار

 عـلى جـميع األنشـطة االقـتصاديـة وبـشكل كـبير عـلى قـطاعـى الـزراعـة والسـياحـة، وذلـك ملـا سـيتبعه مـن خـسارة

 كـبيرة فـي احملـاصـيل الـزراعـية وزيـادة فـي املـلوحـة نـتيجة لـتآكـل وتـلوث الـتربـة. عـالوةً عـلى ذلـك، فـإن تـغير املـناخ

 سـوف يـؤثـر سـلباً عـلى الـنظام الـبيئي مبـا فـي ذلـك الـنظم الـبيئية البحـريـة ممـا سـيترتـب عـليه خـسارة فـى الـتنوع

ـالـتالـي تـؤثـر عـلى األنـواع الـفريـدة، وكـذلـك الـنظم الـبيئية واخلـدمـات املـرتـبطة بـها، والـتي تـعتمد  الـبيولـوجـي، وب

عليها دول املنطقة بشكل ملحوظ.

  ملنطقة شمال أفريقيا)IPCC التى أعدتها الهيئة الدولية املعنية بتغير املناخ (2007 وتشير تقديرات عام 

 20 إلـى 15 درجـة مـئويـة خـالل2والشـرق األوسـط إلـى تـوقـع حـدوث زيـادة فـي درجـات احلـرارة قـد تـصل إلـى 

  درجـات مـئويـة بحـلول نـهايـة الـقرن الـواحـد والعشـريـن وذلـك عـلى الـرغـم مـن قـلة5,6 و4سـنة الـقادمـة، وبـني 
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 ٪ عـلى األقـل مـن األمـطار فـي بـلدان املـنطقة،. والـتى20     عـالوةً عـلى ذلـك فـمن املـرجـح أن يـصاحـب الـزيـادة فـي مـتوسـط درجـة احلـرارة انـخفاض قـدره 

 تـعتبر مـن أكـثر دول الـعالـم مـعانـاة فـيما يـتعلق بـندرة املـياه، كـما تـتأثـر الـزراعـة بـها بـاملـناخ بـشكل كـبير، وكـذلـك يـتركـز نسـبة كـبيرة مـن سـكانـها وانشـطتها

  وبـالـتالـي، فـإن ارتـفاع درجـات احلـرارة املـتوقـعة، وانـخفاض مـعدالت سـقوط األمـطار.االقـتصاديـة فـي املـناطـق احلـضريـة الـساحـلية املـعرضـة لـلفيضانـات

 ملـشاكـلفـي بـلدان املـنطقة  مـليون نـسمة  100 إلـى80الـناجـمة عـن تـغير املـناخ سـوف يـؤدى إلـى زيـادة فـى مـوجـات اجلـفاف، والـتي سـوف تـعرض مـن

  درجـة مـئويـة فـي املـناطـق احلـضريـة فـي بـلدان املـنطقة3 إلـى 1.  وبـاإلضـافـة إلـى ذلـك، فـإن زيـادة درجـة حـرارة مـن 2025 بحـلول عـام مـتعلقة بـاملـياه

 حـكومـات الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا هـذه التحـديـات، فـعلى وتـدرك  ألـف نـسمة �ـاطـر الـفيضانـات الـساحـلية.25 إلـى 6ميـكن أن يـعرض مـن 

 سـبيل املـثال، فـي بـيان مشـترك لـلدول الـعربـية جـاء فـيه أن احلـكومـات تـدرك مـثل هـذه التحـديـات، وتتخـذ الـتدابـير الـالزمـة.  وعـالوة عـلى ذلـك، وعـقب

اتفاق كوبنهاغن، أعلنت أربع من دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا انضمامها لالتفاق، وهما املغرب واألردن وإسرائيل، وتونس.

 ومـن املـتوقـع أن يـؤثـر تـغير املـناخ عـلى قـطاع الـزراعـة واألمـن الـغذائـي فـي بـلدان املـنطقة، األمـر الـذى قـد يـترتـب عـليه خـسائـر كـبيرة فـي احملـاصـيل

 الـزراعـية. وعـالوة عـلى ذلـك، فـإن تـغير املـناخ قـد يسـبب مـشاكـل خـطيرة مـرتـبطة بـإدارة املـياه وارتـفاع مسـتوى سـطح البحـر.  أمـا بـالنسـبة لـألثـر السـلبي

 لـتغير املـناخ عـلى قـطاع الـزراعـة، فـمن املـرجـح أن  يـكون لـه نـتائـج سـلبية عـلى الهجـرة مـن املـناطـق الـريـفية إلـى املـناطـق احلـضريـة والـتي مـن املـرجـح أن تـزداد،

 وبـالـتالـي سـوف تـؤثـر عـلى عـملية الـتحضر، ومـا يسـتتبعها مـن مـشاكـل مـرتـبطة بـاإلسـكان وخـلق فـرص الـعمل، وكـذلـك االسـتثمارات فـي الـبنية الـتحتية.

 ٪ مـن الـناجت احملـلي اإلجـمالـي فـي بـلدان مـنطقة الشـرق األوسـط12 إلى 2السـياحـة سـلباً مـن جـراء تـغير املـناخ (بنسـبة تـتراوح مـا بـني سوف تتأثر وأخيراً، 

وشمال أفريقيا) وذلك بسبب العديد من العوامل مبا في ذلك ارتفاع درجات احلرارة، وتوافر املياه، وأسعار النقل الدولي.

     وبـاسـتخدام طـرق الـتقديـر الـقياسـية، يـبني هـذا الـتقريـر أن أي زيـادة فـي درجـة احلـرارة بـدرجـة مـئويـة واحـدة سـوف يـؤدي إلـى انـخفاض فـي الـناجت احملـلي

 ٪ فـي تـركـيا وتـونـس وبـعض دول املشـرق. وتـعتبر هـذه0٪ فـي مـصر إلـى 17٪ فـي املـتوسـط، حـيث تـتراوح النسـبة بـني 8اإلجـمالـي لـلفرد الـواحـد بنسـبة 

 ٪5.8النسـبة قـريـبة جـدا مـن نـظيرهـا الـعاملـى والـذي يظهـر أن ارتـفاع درجـة مـئويـة واحـدة يـؤدي إلـى انـخفاض فـي الـناجت احملـلي اإلجـمالـي لـلفرد بنسـبة 

 .). ومـع ذلـك، فـإن تـأثـير انـخفاض سـقوط االمـطار عـلى الـناجت احملـلي اإلجـمالـي لـلفرد الـواحـد عـمومـاً يـعد ضـئيل بـحيث2009(ديــل وآخــرون، 

تأكدت هذه التقديرات باستخدام أساليب االقتصاد القياسي (املكانية وبيانات لوحة االقتصاد القياسي).

 وهـناك الـعديـد مـن املـبادرات الـتي اتخـذت فـي بـلدان املـنطقة لـلتعامـل مـع تـغير املـناخ. وقـد مت تـنفيذ مـعظم هـذه املـبادرات بـاالشـتراك مـع جـهات

 مـانـحة مـثل املـفوضـية األوروبـية والـبنك الـدولـي. وقـد وضـعت عـدة مـشاريـع لـلتعامـل مـع تـغير املـناخ فـي كـل بـلد مـن بـلدان املـنطقة، ممـا يشـير إلـى أن

 احلـكومـات تـدرك الـعواقـب السـلبية احملـتملة لـتغير املـناخ.  وال تـزال هـذه اجلـهود غـير كـافـية إلحـداث  تـغيير إيـجابـي واسـع الـنطاق. لـذا فـإن هـناك حـاجـة

 إلجــراء تــغيير هــيكلي وشــامــل فــي الســياســات احلــكومــية. وعــالوة عــلى ذلــك، يــجب أن تــتم مــثل هــذه الــتغييرات بــشكل جــيد ومــتناســق ممــا يــسمح
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 بـرامـجها الـوطـنية لـلتكيف مـع تـغير املـناخلـم تـقم بـعد بـإعـداد الـعديـد مـن دول الشـرق األوسـط و شـمال افـريـقيا املـرجـوة. فبـالـوصـول إلـى اآلثـار اإليـجابـية 

 (بـرامـج الـعمل الـوطـنية)، وفـقا ألحـكام اتـفاقـية األمم املتحـدة اإلطـاريـة بـشأن تـغير املـناخ. فـعلى سـبيل املـثال، وضـعت عـدة بـلدان خـطط عـمل وطـنية

).UNFCCC)، متشيا مع املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة بشأن تغير املناخ (NAPAللتكيف (

ـناءاً عـلى املـعارف الـتقليديـة الـتي تـلبي  ويـنبغي  أن تـركـز تـدابـير الـتكيف فـي بـلدان املـنطقة عـلى خـطط الـتكيف البسـيطة ومـنخفضة  الـتكلفة، ب

 أولـويـات ا¦ـاالت األكـثر إحلـاحـاأن تـوضـع وفـقا ل ويـنبغي لسـياسـات الـتكيف .هـدف حتـقيق أهـداف الـتنمية املسـتدامـةباألوضـاع الـداخـلية واحملـلية، 

 (املـناطـق الـساحـلية أو الـقطاع الـزراعـي). وقـد تـختلف هـذه األولـويـات مـن بـلد إلـى آخـر تـبعاً لـلمجاالت األكـثر إحلـاحـاً. وبـعبارة أخـرى، فـإن تـغير املـناخ

 بسـبب وجـود عـدد كـبير مـن الـقضايـا االقـتصاديـة واألنشـطة الـتي وشـمال أفـريـقيا يـؤثـر عـلى مـختلف جـوانـب الـتنمية املسـتدامـة فـي مـنطقة الشـرق األوسـط

 تـؤثـر عـلى جـوانـب مـختلفة (كـاألمـن الـغذائـي، والهجـرة مـن املـناطـق الـريـفية إلـى املـناطـق احلـضريـة، والسـياحـة، إلـخ)، لـذا يـجب وضـع قـائـمة األولـويـات

 وفــقا لــكل دولــة. كــما يــنبغي ملــثل هــذه الــقائــمة أن تــأخــذ بــعني االعــتبار جــانــبني رئيســيني وهــما: احلــاجــة املــلحة لــتأثــير تــغير املــناخ الســلبي، وأهــمية

القطاع/تأثر النشاط. ومع ذلك، فهناك أيضاً السياسات التي ميكن اعتمادها في معظم بلدان املنطقة لتحقيق األهداف املرجوة.

 ثـانـى اكسـيد الـكربـون. حـيث أن الـنمو املـنخفض لـلكربـون قـدCO2  وبـاإلضـافـة إلـى ذلـك، يـنبغي لـبلدان املـنطقة الـتركـيز عـلى احلـد مـن انـبعاثـات  

 يـعود بـالـنفع عـلى اقـتصادات املـنطقة مبـا فـي ذلـك حتـقيق مـكاسـب فـي اإلنـتاجـية فـي اسـتخدام الـطاقـة، وحتسـني نـوعـية الـهواء، واحلـد مـن االخـتناقـات

 املـروريـة. وهـناك مـجال كـبير للحـد مـن االنـبعاثـات مـن خـالل مـشاريـع تـوفـير الـطاقـة األمـر الـذي يـتطلب إعـادة الـنظر فـي سـياسـات الـطاقـة احلـالـية مـع إدخـال

 إطـار شـامـل يهـتم بـعنصري الـتسعير وكـفاءة اإلعـانـات املسـتهدفـة. وفـي مـجال إدارة املـياه هـناك عـدد مـن تـدابـير الـتكيف الـتي ميـكن تـنفيذهـا مبـا فـي ذلـك

 تـرشـيد اسـتخدام املـياه مـن خـالل إدخـال نـظم الـتسعير اجلـديـدة الـتي تـعتمد عـلى ظـروف االقـتصاد السـياسـي فـي بـلدان املـنطقة. وهـناك أيـضا حـاجـة

لالعتماد على أنظمة تسمح بإعادة تدوير املياه. كما ينبغي األخذ فى االعتبار مسألة التدابير غير التقليدية إلمدادات املياه وحتليتها.

  ولـلخفض مـن انـبعاثـات الـغازات الـدفـيئة (غـازات االحـتباس احلـراري) هـناك حـاجـة إلـى تـبني مـبادرات خـاصـة تـعتمد عـلى بـناء الـقدرات ونـقل

 الـتكنولـوجـيا ملـساعـدة بـلدان املـنطقة عـلى تـطويـر نـظم عـالـية الـكفاءة فـي اسـتخدام الـطاقـة تـقلل مـن االنـبعاثـات، آخـذة فـي االعـتبار اجلـوانـب االجـتماعـية

 لـلتقليل مـن اآلثـار السـلبية عـلى الـفقراء. إن غـالـبية بـلدان املـنطقة لـديـها قـدرات هـائـلة فـيما يـتعلق بـالـطاقـة الشمسـية. وبـالنسـبة لـقطاع الـطاقـة،  يـجب أن

 تـركـز  الـتدابـير عـلى الـتحول إلـى اسـتخدام الـغاز الـطبيعي، واسـتخدام نـظم الـوقـود احلـفرى األنـظف وذلـك بـاسـتخدام تـقنيات الفحـم الـنظيف وكـذلـك

تكنولوجيا الطاقة النووية لتوليد الطاقة، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة املتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية.

 وبـالـتالـي، وعـلى الـرغـم مـن اجلـهود املـبذولـة حـتى االن، فـهناك مـجال كـبير إلدخـال حتسـينات فـي املسـتقبل وال سـيما الـبرامـج املشـتركـة الـتي تـتطلب
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 حتـديـد األولـويـات االسـتراتـيجية والـبحوث واالسـتثمار. كـما يـنبغي الـتحول مـن االعـتماد عـلى الـتدابـير فـقط لـلتكيف مـع الـوضـع. كـما يـنبغي اعـتماد

  السـياسـات الـتي تهـدف إلـى احلـد مـن الـكوارث وإدارة ا�ـاطـر، مبـا فـي ذلـك اإلنـذار املـبكر والـتأهـب واالسـتجابـة1سـياسـات لـلتكيف مـتضمنة مـا يـلي: 

  اخلـطط الـوطـنية ذات اخلـطوات الـواضـحة2حلـاالت الـطوارئ واحلـد مـن الـكوارث والـتي ال تـزال غـير مسـتخدمـة عـلى نـطاق واسـع فـي بـلدان املـنطقة، 

 لـلتنفيذ والـرصـد بـشأن مـجاالت رئيسـية محـددة مـثل إدارة املـياه، وقـطاع الـزراعـة ووفـورات الـطاقـة واملـناطـق الـساحـلية، والـتنوع الـبيولـوجـي والـنظم الـبيئية،

  بـناء نـظام لـلمقاومـة مـن خـالل تـنويـع3وتـوفـير الـطاقـة، واإلدارة احلـضريـة، والسـياحـة، مـع األخـذ فـي االعـتبار الـعالقـات املـتبادلـة بـني هـذه الـقطاعـات، 

األنشطة االقتصادية للحد من التعرض لتغير املناخ.

 هذا العمل مت اعداده بتمويل من املفوضية الألوروبية في اطار الفيميز. محتويات هذا التقرير تعبر عن وجهة نظر املؤلفني و ال تعكس بأى حال من األحوال وجهة نظر املفوضية او
الفيميز.
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