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الهدف 13
العمل المناخي
اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي
لتغير المناخ وآثاره
ُّ

هذه الورقة الخلفية هي من إعداد اإلسكوا ,وبرنامج األمم المتحدة للبيئة،
ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

ّ
ً
ً
حادا على المنطقة العربية ،في
تأثيرا
يؤثر تغيُّ ر المناخ
ظل ارتفاع مستمر في درجات الحرارة .وتتفاقم المخاطر،
مع ارتفاع أعداد األشخاص الذين يعانون من ندرة المياه
والجفافُ .
لحق الكوارث المناخية والظواهر الجوية الشديدة
وت ِ
خسائر في األرواح ،وتتسبب بأضرار اقتصادية وبنزوح
الكثيرين .وأسفرت جائحة كوفيد 19-عن تعقيد عملية تقديم
المساعدة اإلنسانية الرامية إلى االستجابة لهذه األوضاع،
كما ّ
عقدت تقديم المساعدة اإلنمائية الرامية إلى الحد من
المحدقة.
المخاطر االجتماعية واالقتصادية
ِ
ورغم التباطؤ االقتصادي الناجم عن الجائحة ،ال تزال غازات
الدفيئة تبلغ مستويات قياسية في الغالف الجوي وتحبس
الحرارة .1وكانت األعوام من  2011إلى  2020األعلى حرارةً
ّ
على اإلطالق ،وكان عام  2020من
أشدها سخونة.2

ً
بلدانا كثيرة تستثمر في التكيُّ ف مع تغيُّ ر المناخ ،وتنويع
أن
ومع ّ
اقتصاداتها ،وتعميم اعتبارات المناخ في خطط التنمية الوطنية
واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث ،فالحاجة ال تزال
ً
ً
ّ
وابتكارا لتأمين الموارد
شموال
ماسة إلى أدوات مالية أكثر

الالزمة لضمان بلوغ األهداف المنشودة .ويكتسي تأمين هذه
الموارد أهمية كبرى في ّ
ظل التقشف المالي الناجم عن إعادة
توجيه الموارد العامة الستخدامها في التصدي للجائحة .ويتيح
مراع للبيئة
ذلك فرصة فريدة لمواصلة جهود التعافي على نحو
ٍ
المنعة إزاء الصدمات المناخية ،مع التعافي من
وكفيل بتعزيز ِ
الركود االقتصادي الناتج عن الجائحة في الوقت نفسه .ويجب
وضع حلول متكاملة تستفيد من العلوم وتقييمات المخاطر
من أجل توجيه مسارات التنمية المستدامة .ويمكن للجهود
اإلقليمية والمتعددة أصحاب المصلحة أن تدعم التفاهم والعمل
المناخي الجماعيَّ ين ،وذلك على الصعيدين الوطني والمحلي.
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آثار جائحة كوفيد 19-على تحقيق
الهدف  13من أهداف التنمية المستدامة
في المنطقة العربية
ّ
ً
سلبا على البيئة المعيشيةُ ،
لحق الضرر بصحة
يؤثر تغيُّ ر المناخ
وي ِ

للجائحة والتعافي منها .والعمل على التخفيف من آثار تغيُّ ر

 ،)6واألمن الغذائي (الهدف  .)2ومع زيادة أعداد السكان في

(الهدف  ،)8واعتماد أنماط استهالك وإنتاج أكثر استدامة

اإلنسان (الهدف  ،)3واالزدهار (الهدف  ،)8وتوافر المياه (الهدف

جميع أنحاء المنطقة العربية ،يؤدي تغيُّ ر المناخ إلى تفاقم اآلثار
ٌ
ّ
آخذ
والتوسع الحضري (الهدف  .)11والتلوث
السلبية للهجرة
ّ
تسجل مستويات مثيرة للقلق على
في االنتشار ،وبلدان كثيرة
األرض وفي المحيطات وفي الهواء ،مع ما يترتب على ذلك

من عواقب مباشرة على صحة اإلنسان .واألشخاص الفقراء

ّ
والمعرضون للخطر بالفعل (الهدف  ،)1بمن فيهم سكان الريف،

والنساء الفقيرات ،وسكان األحياء الفقيرة ،والالجئون والنازحون،

َ
ومن يعيشون في المناطق الساحلية المنخفضة ،هم األكثر عرضة
لمخاطر تغيُّ ر المناخ والكوارث المرتبطة بهُ .
تغير المناخ
لحق ُّ
وي ِ

األضرار بالموارد المائية العابرة للحدود التي تدعم قطاعات المياه
والطاقة والزراعة ،وبال ُن ُظم اإليكولوجية الطبيعية ،مما يزيد من
ّ
تتهدد األمن المناخي في المنطقة (الهدف .)16
المخاطر التي

ولذلك ،فإن التكيُّ ف مع تغيُّ ر المناخ ٌ
أمر حتمي ،ال سيما لتعزيز

المنعة في هذا الوقت الذي تعمل فيه المنطقة على التصدي
ِ

المناخ ٌ
أمر ضروري ،ويمكن تعزيزه من خالل التنويع االقتصادي
(الهدف  .)12وفي البلدان الشديدة االعتماد على النفط ،أصبح

التنويع االقتصادي أولوية قصوى .ويتيح التباطؤ االقتصادي
ً
ّ
تحوالت في مجال الطاقة المستدامة (الهدف )7
فرصا إلحداث
وخلق فرص العمل (الهدف  ،)8من خالل صياغة حزم للتحفيز
ً
استجابة لكوفيد.19-
االقتصادي
ُّ
التقشف
الحصول على تمويل للعمل المناخي تحت وطأة
المالي الذي تفرضه الجائحة
إن التمويــل المخصــص للعمــل المناخــي ،الذي تتلقاه البلدان
ّ
العربية ،ال يلبي احتياجاتها وال يفي بأولوياتها ،ســواء من

حيث الكمية أو النوعية ،وذلك حســب الخطط التنموية
ً
وطنيا ،والمراســات المتعلقة
الوطنية ،والمســاهمات المحددة

باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشــأن تغيُّ ر المناخ .والدعم
المقـ َّـدم حاليـ ًـا مــوزع علــى نحو غيــر متكافئ في المنطقة ،حيث
نموا ّ
ً
إال من نســبة  5في المائة
ال تســتفيد البلدان العربية األقل
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ّ
المقدمة إلى البلدان العربية ،إلى
منــه .3كذلــك ،تتجــاوز القــروض
حــد بعيــد ،تدفقــات المنح الــواردة إليها لتمويل العمل المناخي،
وذلك بمعامل  10إلى  ،1بينما تمويل األنشــطة الرامية إلى
الحــد مــن آثــار تغيُّ ر المناخ يتجــاوز التمويل المخصص للتكيُّ ف
ّ
يتصدر
أن التكيُّ ف
معــه ،وذلــك بمعامــل  4إلــى  ،1علــى الرغم من ّ
ً
أيضا إلى أدوات أكثر
أولويات المنطقة .4وتشــتد الحاجة
ً
ـكارا لضمــان الحصــول علــى التدفقات المالية الالزمة للعمل
ابتـ
المناخــي (الهدف .)16

ً
ْ
مراعيا العتبارات البيئة والمناخ يمكن
وجعل النظام المالي
أن ّ
يعزز فرص الحصول على التمويل للعمل المناخي في إطار
جهود التعافي من الجائحة ،وينبغي أن يشمل تخفيف عبء
الديون عن البلدان العربية المدينة ،لتوفير الفضاء المالي
الالزم لها للعمل على تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمناخ .غير أنه
ينبغي مواءمة هذه الجهود مع األولويات اإلنمائية الوطنية
وااللتزامات المتعلقة بالسياسات التي تستند إلى قاعدة علمية
محسنة.
سليمة وقدرات فنية وبحثية
ّ

التدابير المتخذة من جانب الحكومات العربية
1.1تحديث السياسات وااللتزامات الوطنية وتعزيز االتساق
في ما بينها
يدعــو المقصــد  2-13البلــدان إلى إدماج التدابيــر المتعلقة
بتغير المناخ في السياســات واالســتراتيجيات والتخطيط
ُّ
علــى الصعيــد الوطنــي .ومعظــم الخطط والرؤى اإلنمائية
الوطنيــة الصــادرة عــن الــدول العربيــة بعد عام  2015تتطرق
أن تلــك الصادرة في ذلك العام
إلــى تغيُّ ــر المنــاخ ،فــي حين ّ
أو قبلــه ال تأتــي علــى ذكــره .كمــا أن الخطط والرؤى اإلنمائية
الوطنيــة التــي تذكــر تغيُّ ــر المنــاخ ،ال تتضمن جميعها
ّ
تضمنتها ،فالمقاصــد المتعلقة
مقاصــد خاصــة بالمنــاخ .وإن
بالتخفيــف مــن آثــار تغيُّ ــر المناخ أكثر مــن تلك المعنية
بالتكيُّ ــف معــه ،علــى الرغــم مــن أن التكيُّ ف هو األولوية
بالنســبة للمنطقة.
وقد ّ
قدمت جميع البلدان العربية ،باستثناء بلد واحد،
ً
ً
تقارير عن مساهماتها المحددة وطنيا تماشيا مع التزاماتها
بموجب اتفاق باريس ،والتي تتضمن بمعظمها إشارة إلى
ّ
وعززت الجائحة االهتمام المتجدد
التخفيف والتكيُّ ف.
بإدراج اعتبارات الصحة والحد من مخاطر الكوارث في
ً
وأيضا التدابير المتعلقة
تلك المساهمات والخطط الوطنية،
ّ
بتلوث الهواء والنقل .وفي بعض البلدان العربية ،أبطأت
ّ
الجائحة االستجابة لتغيُّ ر المناخ ،وأخرت العمل على
ً
ّ
وطنيا بحلول المهلة المحددة
المحددة
تنقيح المساهمات

2.2تحديد الثغرات المالية ،وإيجاد أدوات مبتكرة للتمويل
ً
ً
عربيا إلى حاجته إلى تمويل قدره 378
بلدا
أشار أحد عشر
ً
مليار دوالر لتنفيذ مساهماته المحددة وطنيا في الجولة
ً
عمال باتفاق باريس .ويشمل هذا
األولى من البالغات،
المبلغ  343مليار دوالر لتنفيذ أهداف المساهمات ،وهو ما
يتوقف على ّ
تلقي ما يكفي من الدعم الدولي العام .وما
ّ
المقدمة للوفاء بهذه
برحت التدفقات المالية الدولية العامة
االلتزامات محدودة .ومنذ عام  ،2016قام الصندوق األخضر
للمناخ بتمويل مشاريع وطنية بقيمة  1.7مليار دوالر في
ستة بلدان عربية (البحرين ،وجزر القمر ،والسودان ،ودولة
فلسطين ،والمغرب ،ومصر) .وهناك خمسة بلدان عربية
أخرى (األردن ،وتونس ،وجيبوتي ،ولبنان ،وموريتانيا) بين
البلدان المتلقية ألموال مخصصة للمشاريع المشتركة بين
البلدان ،والتي ال تقتصر على المنطقة العربية.
ويلزم بذل مزيد من الجهود لزيادة التدفقات المالية إلى
ً
ً
وفقا لمؤشر التنمية المستدامة
نموا،
البلدان العربية األقل

-13ب ،1-وإلى البلدان العربية األخرى الشديدة التضرر من

تغيُّ ر المناخ .واستجابة لذلك ،تتعاون اتفاقية األمم المتحدة

اإلطارية بشأن تغيُّ ر المناخ ،وجامعة الدول العربية ،واإلسكوا،

لوضع استراتيجية عربية لحشد التمويل للعمل المناخي

قائم على
والوصول إليه ،وذلك في سياق مشروع للتمويل
ٍ

في اتفاق باريس ،وهي كانون األول/ديسمبر .2020
أن ست دول عربية على األقل (األردن والبحرين
غير ّ
وتونس ودولة فلسطين والسودان ولبنان) تقوم بتحديث
مساهماتها لتقديمها في عام .2021

االحتياجات بدأ تنفيذه في المنطقة العربية بالتشاور مع
ُ
ممثلين عن البلدان العربية ومجموعة من الخبراء ،وأطلق

جار لتحقيق االتساق في جميع االلتزامات الوطنية
والعمل
ٍ
ً
ّ
عمال باتفاق باريس وإطار سينداي للحد من
المتعهد بها
ً
مخاطر الكوارث ،تماشيا مع خطة عام  .2030ويشمل ذلك
اعتماد أدوات ومقاييس جديدة لقياس التقدم المحرز
ورصده ،وتكثيف الجهود لزيادة تصنيف البيانات.

وعلى المستوى الوطني ،أصدرت مصر في أيلول/سبتمبر
 2020أول سند أخضر سيادي في المنطقة العربية أكسبها
 750مليون دوالر ُخصصت لمشاريع وطنية .ومنذ عام ،2016
أصدرت شركات عامة من خمس دول عربية سندات وصكوك
وديون خضراء بقيمة  4.75مليار دوالر .أما اإلصدارات

في ورشة عمل ُعقدت في تشرين الثاني/نوفمبر .52019

ً
استنادا إلى.OCED, Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2013-2018, 2020 :
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 4المرجع نفسه.
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بالمناخ .وتتضمن األدوات المالية المبتكرة األخرى التي يجري
النظر فيها لتيسير الحصول على التمويل المتعلق بالمناخ في
المنطقة مقايضة الديون مقابل العمل المناخي/أهداف التنمية
المستدامة ،وذلك في إطار مبادرة جديدة أطلقتها اإلسكوا.

الخاصة ،فهي أقل إلى حد ما ،وبلغت  3.7مليار دوالر لغاية ذلك
العام .وأصدر البنك اإلسالمي للتنمية في تشرين الثاني/نوفمبر
ً
صكوكا خضراء متوافقة مع الشريعة اإلسالمية بقيمة
2019
ُ
مليار يورو ،خ ّ
صصت عائداتها لتنفيذ مشاريع خضراء ومتعلقة

األكثر عرضة لإلهمال
يؤدي تغيُّ ر المناخ إلى تفاقم ومضاعفة التهديدات المحدقة
ّ
والمعرضة للخطر .وفي ظل افتقارها إلى
بالمجتمعات الفقيرة
الموارد الالزمة للتكيُّ ف مع التغيُّ رات أو الصمود في وجه الصدمات،
ُ
ً
وخلص
تضررا.
من المرجح أن تكون هذه المجتمعات األكثر
ّ
مفصل للمنطقة العربية إلى تحديد الفئات التي لن
استعراض
تحقق مقاصد الهدف  13من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام
 ،2030والتي تفاقمت هشاشتها بفعل الجائحة ،وهي كالتالي:6
فقراء األرياف :هم معرضون للخطر بوجه خاص،
ألنهم بحاجة إلى المياه للزراعة التي تقوم عليها ُسبُل عيشهم.
ً
أيضا نقص المساكن والهياكل األساسية.
ومناطقهم يشوبها
النساء واألطفال في جميع أنحاء المنطقة :هم من األكثر
ً
عرضة لتكبّد خسائر مستمرة بعد وقوع الكوارث ،بما في ذلك من
ّ
وتعطل ُسبُل العيش والشبكات االجتماعية.
خالل النزوح
سكان األحياء العشوائية :من سمات هذه األحياء الرداءة
في تشييد المباني ،وضيق المساحات ،ومحدودية فرص الحصول
على المياه ،وعدم كفاية ُن ُظم إدارة مياه الصرف الصحي .وكل
ً
ّ
خطرا على صحة المقيمين فيها أثناء الجائحة ،ويزيد
يشكل
ذلك
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من ّ
تأثرها بالفيضانات المفاجئة وموجات الحر الشديد .وهذا
ً
مؤخرا في السودان والصومال واليمن ،حيث ّ
أدت
ما حدث

الفيضانات المفاجئة وانهيارات األراضي إلى نزوح المجتمعات
ّ
َ
تعطل شبكات
وتعرقل وصول اإلغاثة اإلنسانية من جراء
المحلية،
الطرق والتدابير الصحية الوقائية المتخذة استجابة للجائحة.

األجيال الشابة والمقبلة :هؤالء هم من سيدفع ثمن
اآلثار التراكمية لألزمة .فبشكل عام ،هم سيرثون بيئة طبيعية
ً
ً
إجحافا،
سخاء وأكثر
ومادية واجتماعية واقتصادية أقل
تتضاءل فيها الموارد وتزداد فيها المخاطر على األرواح ُ
وسبُل
ُ
ّ
مردها إلى ال ُنظم
العيش .ويواجه الشباب العربي عقبة رئيسية
التعليمية التي ال تزودهم بالمعرفة واألدوات الالزمة للتعبئة
ً
أيضا النقاب عن آثار
من أجل العمل المناخي .وكشفت الجائحة
الفجوة الرقمية ،حيث الطالب غير القادرين على الحصول على
تكنولوجيا المعلومات لم يتمكنوا من االستفادة من ترتيبات
ُّ
التعلم عبر اإلنترنت والتي ُن ّفذت للتخفيف من آثار القيود
ً
ّ
تحد كذلك من فرص
استجابة لكوفيد .19-والجائحة
المفروضة
العمل المتاحة للشباب البالغين ،وهي فرص يمكن أن يسفر عنها
مراع للبيئة والصمود في وجه تغيُّ ر
تعاف
بذل الجهود لتحقيق
ٍ
ٍ
ّ
والتحول االقتصادي.
المناخ

اإلسكوا ،التقرير العربي للتنمية المستدامة.2020 ،

تعاف شامل للجميع
توصيات على مستوى السياسات العامة لضمان
ٍ
وتحقيق الهدف  13من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030
ّ
يقدم التقرير العربي للتنمية المستدامة  2020التوصيات المبيَّ نة أدناه لتسريع تحقيق الهدف  13من أهداف التنمية المستدامة في
ً
المنعة
المنطقة العربية ودعم تحقيق باقي األهداف .وترمي هذه التوصيات أيضا إلى تيسير التعافي من جائحة كوفيد 19-وتعزيز ِ
إزاء الصدمات واألزمات في المستقبل.7
ً
ً
وتماشيا مع الظروف الوطنية
عمال باالتفاقات العالمية
تطوير استجابات وطنية متماسكة للتخفيف من آثار تغيُّ ر المناخ والتكيُّ ف معه،

تعزيز القدرات المؤسسية والتقنية في المنطقة للتصدي لتغيُّ ر المناخ
زيادة الوعي وإشراك جميع أصحاب المصلحة في تحويل أنماط االستهالك واإلنتاج ،بما في ذلك استخدام الموارد الطبيعية وغيرها
حشد تمويل إضافي وتعبئة التكنولوجيا وتسريع بناء القدرات للعمل المناخي في المنطقة ،باالعتماد على مصادر عامة وخاصة
7

واف لهذه التوصيات ،انظر اإلسكوا ،التقرير العربي للتنمية المستدامة.2020 ،
لالطالع على تحليل
ٍ
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الهدف  13من أهداف التنمية المستدامة :حقائق أساسية
العالم

المنطقة العربية

عدد األشخاص المتوفين والمفقودين ومن تضرروا مباشـرة بسبب الكوارث من بين
كل  100,000شخص
المتضررين من الكوارث من بين كل  100,000شخص
عدد األشــخاص
ّ

94.26

في عام 2017

857.37

في عام 2017

المتوفين بســبب الكوارث من بين كل  100,000شخص
عدد األشــخاص
ّ

0.23

في عام 2017

0.06

في عام 2017

عدد األشــخاص المفقودين بســبب الكوارث من بين كل  100,000شخص

0.79

في عام 2017

0.41

في عام 2017

عـدد البلـدان التي تعتمد اسـتراتيجيات وطنيـة للحد من مخاطر الكوارث
بحلول نهاية عام  ،2020أكملت خمس دول عربية استراتيجياتها الوطنية للحد من مخاطر
ّ
الكوارث واعتمدتها (األردن ،واإلمارات العربية المتحدة ،والبحرين ،والسودان ،ومصر) ،وأعدت
ثماني دول مسودة استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث (تونس والجزائر والصومال
8
والكويت ولبنان والمغرب والمملكة العربية السعودية وموريتانيا).

نسـبة الحكومـات المحلية التـي تعتمد وتنفذ اسـتراتيجيات محليـة للحد من مخاطر الكوارث
تم تطوير خطط محلية في مصر (مدينة واحدة) واألردن (سبع مدن) ولبنان (ثالث مدن)
وموريتانيا (أربع مدن) و دولة فلسطين (مدينة واحدة) والسودان (مدينة واحدة) وتونس
(ثالث مدن) واإلمارات العربية المتحدة (مدينة واحدة).
المصدر :اإلسكوا ،التقرير العربي للتنمية المستدامة .2020

ّ
للحد من مخاطر الكوارث 9-2 ،تشرين الثاني/نوفمبر .2020
 8مكتب االمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ،االجتماع الخامس للشراكة العربية
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