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 فلسطين: السياسات صنع وعملية والتكيف التأثيرات: المناخ تغير
 دراسية كحالة

 زيتون ومارك مايسون ومايكل ميمي. أ زياد
  

 إن تغير املناخ العاملي الناجت عن العمليات الطبيعية واألنشطة البشرية هو موضوع مثير :نبذة مختصرة
بشكل كبير على " االحتباس احلراري"ؤثّر ظاهرة ويتوقع أن ت. للقلق واالهتمام في جميع أنحاء العالم

وهكذا، يبدو أن تأثير تغير املناخ يأتي كعنصر إضافي على رأس عدد كبير من املشاكل . املوارد املائية
ستقوم هذه الورقة بتحديد اجلهات الفاعلة الرئيسية املعنية بتغير املناخ . القائمة املتصلة باملياه
لتغير املناخ واستعراض املعلومات املتاحة بشأن تغير املناخ وتقييم آليات صنع وتقييم اآلثار احملتملة 

كما سيتم حتديد تدابير التكيف مع تغير املناخ والقدرة . السياسات واألولويات لفلسطني كحالة دراسية
  . ةعلى التكيف والثغرات في السياسات والبحوث وغيرها من القضايا اخلاصة بكل بلد والقيود املؤسسي

  
 موجز

 
  مقدمة

يعتبر االحترار العاملي إحدى القضايا الرئيسية في وقتنا احلاضر وهو مسألة متعددة التخصصات 
فيما يتعلق بفلسطني على وجه التحديد، . سيكون لها تأثيرات مناخية مختلفة في قطاعات مختلفة

 ، وستستهدف اآلثار كل من)وغيرها(سيكون لتغير املناخ تأثيرات كبيرة على املوارد املائية وقطاع املياه 
  . إمدادات املياه اجلوفية والسطحية لالستخدامات املنزلية والصناعية والري والنظم البيئية املائية

  
. تقع الدولة الفلسطينية الناشئة في جنوب غرب آسيا على الساحل الشرقي للبحر األبيض املتوسط

تتميز مبوسمني مناخيني، شتاء رطب . ضفة الغربيةتتألف من منطقتني منفصلتني هما قطاع غزة وال
 400 ملم في الضفة الغربية وحوالي 450يبلغ متوسط هطول األمطار السنوي حوالي . وصيف جاف

وهناك نوعان من . إن نهر األردن هو مورد املياه السطحية الوحيد في الضفة الغربية. ملم في قطاع غزة
اخلزان اجلوفي اجلبلي في الضفة الغربية واخلزان اجلوفي : ني وإسرائيلاخلزانات اجلوفية املشتركة بني فلسط

  .  الساحلي في غزة
  

متلك فلسطني وإسرائيل واألردن ومعظم البلدان الشرق أوسطية األخرى التي تتميز عموماً باجلفاف موارد 
 ً ً في فلسطني، نصيب الفرد من توافر املياه هو من بني األدنى عا. مائية محدودة جدا ومع استمرار النمو . مليا

السكاني والسيطرة اإلسرائيلية على املوارد املائية املشتركة، سوف تؤدّي التنبؤات بشأن تغير املناخ في 
ستعاني فلسطني من عجز . املنطقة والتغيرات في كمية األمطار وتوزيعها إلى تفاقم هذه املشاكل

  . 2020ي عام  متراً مكعباً ف271x106ب خطير ويقّدر هذا النقص 
  

تهدف هذه الورقة إلى حتديد العناصر الفاعلة الرئيسية املعنية بتغير املناخ وتقييم اآلثار احملتملة لتغير 
املناخ واستعراض املعلومات املتاحة بشأن تغير املناخ وتقييم آليات صنع السياسات واألولويات 

  . لفلسطني كحالة دراسية
  

  سية في قضية تغير املناخ في فلسطني اجلهات الفاعلة واألبحاث الرئي

أطلق : استراتيجية التكيف مع تغير املناخ وبرنامج العمل للسلطة الوطنية الفلسطينية )1
برنامج / وبتمويل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ) EQA(البرنامج من قبل سلطة جودة البيئة 

  .   مساعدة الشعب الفلسطيني

مت تنفيذ املشروع من قبل املعهد الدولي للتنمية : د التوتراتارتفاع درجات احلرارة وتصاع )2
  ). IISD(املستدامة 
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  ).أكادميية(جامعة النجاح الوطنية  )3

  ).حكومية(أكادميية فلسطني للعلوم والتكنولوجيا  )4

بتمويل من الوزارة االحتادية األملانية للتعليم والبحث العلمي :  على نهر األردنGLOWAمشروع  )5
)BMBF ( من مبادرة كجزءGLOWAيتم . التغير العاملي في الدورة الهيدرولوجية:  البحثية

  .تنسيق هذا املشروع من قبل قسم علم البيئة النباتية في جامعة توبنغن في أملانيا

مت متويل املشروع من قبل احلكومة البريطانية ومت تنفيذه من قبل السلطة : SUSMAQمشروع  )6
  . الوطنية الفلسطينية

  ). منظمة غير حكومية(ألرض أصدقاء ا )7

  
  حتليل وضع تغير املناخ في فلسطني

ً "يعتبر مناخ فلسطني  خالل هذا القرن، . ويتنوع املناخ الداخلي بتغير االرتفاع وخطوط العرض" متوسطيا
تتوقع الهيئة . كان هناك انخفاض ملحوظ في كمية هطول األمطار وزيادة ملحوظة في كمية االحترار

 درجة مئوية ومزيد من االنخفاض بنسبة أكثر 2.5 - 2.2ية املعنية بتغير املناخ زيادة قدرها احلكومية الدول
  . 2020٪ في هطول األمطار في عام 10من 

  
تشهد فلسطني منواً سكانياً سريعاً وفرضاً للقيود على التنمية االقتصادية واملوارد املائية من قبل 

ً إسرائيل، وهذا يزيد من الضغوط على املوا ومن املتوقع أن تشهد فلسطني زيادة في . رد الشحيحة أصال
من أجل تقييم الضعف والتنبؤ . اإلجهاد املائي وتغير املناخ مع انخفاض في هطول األمطار السنوي

بالتغيرات املناخية في املستقبل، مت استخدام عدد من النماذج، ولكن أياً منها ليس خاصاً باملنطقة أو 
 .اخلصوصية االجتماعية واالقتصادية لفلسطنييأخذ باالعتبار 

 
 
  

  التأثيرات على قطاعات السياسات ذات األولوية
سيعاني القطاع الزراعي . سوف يؤثّر تغير املناخ على القطاعات اخملتلفة في فلسطني بدرجات مختلفة

 فيضانات شديدة من الظروف اجلوية القاسية مثل زيادة اجلفاف أو تساقط األمطار الكثيف مما يؤدي إلى
ومن شأن القيود اإلسرائيلية املفروضة على التنقل . تؤثّر على كل من احملاصيل التي تتأثّر بالبرودة واحلرارة

  .والوصول إلى املياه إلى جانب التغير املناخي أن تزيد من الضغط على املوارد املائية
  

املناطق الساحلية بشدة من جرّاء تغير كما ستتأثّر قطاعات أخرى مثل الطاقة والصحة العامة وإدارة 
ومن املتوقع أن يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة املشاكل الصحية املتعلقة . املناخ

بنقص املياه، باإلضافة إلى زيادة خطر التعرض لألمراض الطفيلية بسبب زيادة متوسط درجة احلرارة 
  .  السنوي

  
  التكيف

هناك ثالثة أنواع من اخليارات املتاحة .  حسب املنطقة والوضع والظروف احملددةتختلف ممارسات التكيف
ميكن إجراء بعض من . في القطاع الزراعي وهي التدابير التقنية أو اإلدارية أو املتعلقة بالبنية التحتية

ير من هذه التدابير من دون دعم، ولكن التدابير املتعلقة بالبنية التحتية سوف حتتاج إلى قدر كب
وكانت إحدى النتائج الرئيسية لهذه التدابير استراتيجية التكيف مع تغير . االستثمارات الرأسمالية

  . املناخ لفلسطني
  

  التدابير
إن القدرة على التكيف على املستوى الوطني في فلسطني معرّضة للخطر بشكل مباشر من خالل 

من أجل مواجهة اخلطر . وارد املائية واألرضيةالقيود املفروضة على التنقل، فضالً عن عدم كفاية امل
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حالياً، هناك هيئتان وطنيتان . املناخي في فلسطني، ينبغي إدراج برنامج للجمع املنّسق والتحليل والنشر
للتخطيط متكّنتا من تعميم قضية تغير املناخ هما اجمللس األعلى للدفاع املدني واللجنة الوطنية 

هي الوكالة الرائدة في مجال تغير املناخ ) EQA(احلالي، سلطة جودة البيئة في الوقت . ملكافحة التصحر
وينبغي على اجملاالت األخرى، كالزراعة واملياه على وجه التحديد، . التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية

  .   زيادة مرونة املزارعني ومعاجلة تغير املناخ من خالل بناء القدرات
  

  يط للسياساتإدراج التكيف في التخط
هناك عدد من . إن اإلدارات احلكومية الرئيسية بحاجة إلى أن تشارك في وضع استراتيجيات التكيف

اإلجراءات التي ميكن أن تساعد في تيسير التكيف وإدماجه في السياسات، مبا في ذلك اتخاذ إجراءات 
تغير املناخ وسياسات ينبغي طرح قضية . على مستوى األفراد وعلى الصعيدين الوطني واإلقليمي

التكيف في قطاعات رئيسية من خالل وسائل اإلعالم، وذلك باستخدام األحداث اجلارية حتديداً مثل 
من شأن حتسني الوعي العام وتطوير استراتيجيات . األزمات املتعلقة بالطقس واالقتصادية والصحية

 . العادياالتصاالت عموماً أن يجعل علم تغير املناخ في متناول املواطن
  

  اخلالصة
 ً مت حتديد . يتطلب التقييم الشامل للمخاطر املناخية في املستقبل قدرات بحثية محلية أكثر عمقا

حاجة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى احلصول على زيادة القدرة على رصد ومنذجة تقلبات هطول 
ت املوصى بها على أن تعطى تشدد إحدى املمارسا. األمطار وتغير املناخ الطويل األجل في فلسطني

األولوية للتدابير ذات التكلفة املنخفضة واملتوسطة التي لديها أعلى مستويات من القدرة على التكيف 
كما أن الدعم الدولي . ومن الضروري بناء القدرات فضالً عن التدريب وزيادة الوعي العام. واجلدوى الفنية

 .    هو أمر حاسملبناء وتعزيز املؤسسات البيئية والقطاعية
 


