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تقييم اآلثار : تغير المناخ في منطقة المشرق العربي وشمال أفريقيا
المترتبة على الموارد المائية وحالة الوعي والتأهب اإلقليمية والطريق 

 إلى األمام 
 حامد عسّاف

 
.  من قبل العلماء واحلكومات في جميع أنحاء العالمامسلّم به أصبح تغير املناخ اليوم حقيقة موثّقة

تعتبر منطقة املشرق العربي وشمال أفريقيا واحدة من أكثر . غير املناخ يصبح ظاهراً بالفعللقد بدأ ت
هل نحن مستعدون؟ ماذا نعرف : لذلك، ال بد من طرح األسئلة التالية. املناطق تأثراً وعرضة لتغير املناخ

 كم من املعلومات متلكها حالياً عن القضايا املتعلقة بتغير املناخ وآثارها احملتملة على موارد املياه؟
القطاعات اخملتلفة في اجملتمع حول هذه املسألة، مبا في ذلك الباحثون وصانعو السياسات والناشطون 

  في اجملتمع املدني؟ ما هي حالة االستعداد في إطارنا املؤسسي لتفادي هذه الكارثة الوشيكة؟
 

وفي مسعى للقيام بذلك، وضع الباحث الذي قام . هذه هي األسئلة التي حتاول هذه الدراسة اإلجابة عنها
وقد مت عرض نتائج الدراسة وتوصياتها في مناقشات . بهذه الدراسة رسماً بيانياً خلطة عمل أولية

ومداوالت مفتوحة مع الزمالء في محاولة لتحسني فهمنا لتغير املناخ واالستعداد له وتأثيره على املوارد 
 .    املائية

 
منطقة املشرق العربي وشمال أفريقيا بنظم الدوران العاملية فحسب بل أيضاً بتضاريس ال يتأثر مناخ 

تتميز املنطقة بصيف حار شحيح األمطار وبشتاء . املنطقة املعّقدة للغاية واملتفاوتة بشكل حاد
 منوذج دوران"كما وأن مجموعة من عشرين ). NAO(معتدل، كما أنها تتأثر بالتذبذب في شمال األطلسي 

صنّفت منطقة املشرق العربي وشمال أفريقيا في مّقدمة املناطق التي ستخضع جلفاف ) GCM" (عام
 .   شديد

 
، عندما بدأت وسائل اإلعالم الدولية بتسليط الضوء 1998بدأ تغير املناخ يتصدّر عناوين الصحف في عام 

ير املناخ أكثر انتشاراً في منطقة مع تقّدم وسائل اإلعالم احمللية وزيادة الوعي، أصبح موضوع تغ. عليه
لكن بالرغم من موجة الوعي العام هذه، ال تزال املنطقة تفتقر للدراسات . املشرق العربي وشمال أفريقيا

ال يشكّل تغير املناخ أولوية لألبحاث، ولكن كان هناك قدر كبير من التعاون بني مختلف . واألبحاث
  .    وكذلك مع املنظمات ومعاهد البحوث من خارج املنطقةاملؤسسات في جميع أنحاء املنطقة 

 
وعلى مختلف أصحاب ) األردن ولبنان وفلسطني وسوريا(تركّز هذه الورقة على إدارة املياه في املنطقة 

 .املصلحة املعنيني
 

حّدد عّساف فجوة عامة بني الباحثني وصانعي السياسات، ولكن في الوقت نفسه أشار إلى كيفية 
معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون ق هذه الفجوة وكيف أن معاهد السياسات مثل حتقي

وفقاً لعّساف، يشكّل اجملتمع املدني أحد أهم العناصر وأكثرها . تعمل على تقليص هذه الفجوةالدولية 
ألولوية في منطقة املشرق العربي وشمال أفريقيا، تعطى ا. نشاطاً فيما يتعّلق بقضايا تغير املناخ

ملسألتي ندرة املياه والصراعات حول املياه، أّما تغير املناخ الذي بسببه ستتفاقم هذه املشكلة بشكل 
   .   أساسي، فلم يدرج حتى اآلن على قائمة األولويات

ملعاجلة النقص في املوارد والتعامل مع تغير املناخ في الوقت نفسه، ينبغي على احلكومات وضع 
من أجل حتقيق ذلك، .  في االعتبار ضعف املوارد أمام تغير املناخ وإمكانيات التكيفاستراتيجيات تأخذ

يجب تعزيز األبحاث والوعي بشأن قضايا املناخ من خالل وسائل اإلعالم واجملتمع املدني وإدارة النمو 
     .السكاني ووضع خطط للموارد املائية واستراتيجيات اإلدارة

 


