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الهــدف 13: اتخاذ إجــراءات عاجلة للتصدي لتغّير المناخ وآثاره

ض أعداداً كبيرة من الســكان لمخاطر  تطــال المنطقــَة العربيــة مــن جراء تغّير المناخ آثاٌر بالغة، بفعل ارتفاع درجات الحرارة، فتعرِّ
ندرة المياه والجفاف. وُيوقع تزايد الكوارث والظواهر المناخية الشــديدة خســائر في األرواح وُيلحق أضراراً في االقتصاد. وفي 

ف مع تغّير المناخ وتنويع االقتصادات واعتماد اســتراتيجيات وطنية للحد من مخاطر  حيــن يســتثمر العديــد مــن البلدان في التكيُّ
الكوارث، يبقى من الضروري توســيع نطاق الجهود على مســتوى المنطقة، لتشــمل جميع الجهات المعنية، وتوثيق الرابط بين 

من أنظمة التخطيط.  العلــوم والسياســات العامــة للتصــدي لتغّير المناخ، وجعل تقييم آثار تغّير المنــاخ والمخاطر جزءاً أصيال ً

وقائع

شهدت المنطقة العربية ارتفاعًا في درجة الحرارة 
بمعدل 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل 

الحقبة الصناعية1. 

تشير التقديرات إلى أن تغّير المناخ سيتسّبب في 
الحد من توفر المياه، ويغّير أنماط اإلنتاج الزراعي، 

ويهّدد إنتاج الثروة الحيوانية، ويؤثر سلبًا على 
الغابات واألراضي الرطبة، ويزيد من تعّرض 

السكان لتداعيات ندرة المياه وفقدان فرص العمل 
في الزراعة وموجات الحر6.

44 مليون شخص متضرر من الجفاف

ألحق الجفاف أضرارًا بأكثر من 44 مليون شخص في المنطقة بين 
عامي 1990 و2019 4.

19.7 مليار دوالر

أوقعت الكوارث أضرارًا تجاوزت قيمتها 19.7 مليار دوالر بين عامي 
1990 و2019، منها 6.8 مليار دوالر بسبب الزالزل، و5.7 مليار دوالر 

بسبب الفيضانات، و6 مليارات دوالر بسبب العواصف5.

ستتسّبب آثار تغّير المناخ في تناقص موارد المياه 
المتجددة بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2030، 

نتيجة النخفاض هطول األمطار وازدياد الطلب 
على المياه مع ارتفاع درجات الحرارة، واتساع 

نطاق تسّرب مياه البحر إلى المياه الجوفية 
الساحلية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر7.

مساهمة الفرد في انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون

تتزايــد مســاهمة الفــرد فــي انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون علــى 
المســتوى اإلقليمــي وقــد قاربــت المعــدل العالمــي فــي عــام 2013. 

وفــي بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي، كاد معــدل مســاهمة الفــرد 
فــي االنبعاثــات يبلــغ أربــع مــرات المتوســط العالمــي. وتســجل مصــر 
والمملكــة العربيــة الســعودية أعلــى معــدالت االنبعاثــات التراكميــة 

فــي المنطقة9.

خطط التنمية الوطنية

تغّطــي خطــط التنميــة فــي جميع البلــدان اإلنتاج الزراعي والرعوي، 
لكــن الخطــط التــي تتطــرق بالتحديد إلى تغّير المناخ والشــواغل 

البيئيــة تبقى قليلة.

المساهمات المحددة وطنياً

قّدمــت إحــدى وعشــرون دولــة عربيــة مســاهمات محــددة وطنيًا 
عمــًا باتفــاق باريــس بشــأن تغّيــر المنــاخ، شــملت تدابيــر التخفيــف 

والتكّيــف. إال أن ســبع دول لــم تــدرج فــي تقاريرهــا مقاصــد خفــض 
االنبعاثــات )البحريــن، والســودان، والصومــال، وقطــر، والكويــت، 

ومصــر، والمملكــة العربيــة الســعودية(8.

%96 وفيات ناجمة عن الكوارث في البلدان 
األقل نمواً

يزداد عدد الكوارث كل سنة منذ عام 1990 2. وقد بلغ عدد الوفيات 
 الناجمة عن الكوارث بين عامي 2010 و2019 أكثر من ضعف ما 
كان عليه في العقد السابق، معظم هذه الوفيات )96 في المائة( 

حدثت في البلدان األقل نموًا3.
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 الهدف 13: العمل المناخي

تمويل العمل المناخي

ــف مــع تغّيــر المنــاخ أولوّية في المنطقــة، لكّن التدفقات  يشــّكل التكيُّ
الماليــة الثنائيــة مــن البلــدان المتقدمــة ألغــراض الحد من آثار تغّير 

ــف بخمس مرات في عام  المنــاخ تجــاوزت التدفقــات ألغــراض التكيُّ
2016. ولم تســتفد ســوى 5 من أصل 22 دولة عربية من الصندوق 

األخضــر للمنــاخ، وهــو صنــدوق متعــدد األطــراف يدعــم تنفيذ 
اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغّيــر المناخ بُســُبٍل منها 

اتفاق باريس11.

لم تتجاوز مساهمة المنطقة في المجموع 
العالمي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

5 في المائة في عام 2014. كما لم يتجاوز 
نصيب المنطقة من الناتج المحلي اإلجمالي 

العالمي 5 في المائة10.

قياس الهدف 13 في المنطقة العربية وفقًا إلطار المؤشــرات العالمية 
ألهداف التنمية المستدامة

5%

تتوفــر بيانــات عــن مؤشــر واحــد مــن 8 مؤشــرات12، وعــن مقصد 
واحــد مــن 5 مقاصــد للهــدف 13.

ترّكــز مقاصــد ومؤشــرات الهــدف 13 علــى الِمنعــة إزاء تغّيــر المنــاخ 
والتخطيــط والتعليــم والتمويــل. وبيــن هــذه المقاصــد ومقاصــد 

ومؤشــرات األهــداف األخــرى روابــط واضحــة، مثــل الهدف 7 الذي 
يتضّمــن مقاصــد عــن كفــاءة اســتخدام الطاقــة والطاقــة المتجــددة؛ 

والهــدف 9 بشــأن التصنيــع المســتدام؛ والهدفيــن 1 و11 ومقاصدهمــا 
عــن القــدرة علــى الصمــود؛ والهــدف 12 ومقاصــده عن االســتخدام 

المســتدام للمــوارد وعــدم كفــاءة إعانــات الوقــود األحفوري.

وترتبــط مقاصــد ومؤشــرات الهــدف 13 باتفاقيــة األمــم المتحدة 
اإلطاريــة بشــأن تغّيــر المنــاخ كمــا بإطار ســنداي للحد مــن مخاطر 

الكــوارث. ويتيــح تقديــم التقاريــر بموجــب االتفاقيــة واإلطار 
مجــااًل أفضــل لقيــاس حالــة تغّيــر المنــاخ مــع مرور الوقــت. فللجهود 

اإلقليميــة الحاســمة والمســتمرة والمتضافــرة إلنتــاج البيانــات 
وتبادلهــا، فضــًا عــن تقييمــات وتوقعــات تغّيــر المنــاخ، أهميــة بالغة، 
وهــي تدعــم جهــود الحكومــات العربيــة فــي قياس األثــر، وتصميم 

التدخــات، وتقديــم التقاريــر عــن االلتزامــات العالمية13. 

ومــن الثغــرات المحتملــة في المؤشــرات الرســمية للهدف 13 التركيز 
علــى اعتمــاد الخطــط واالســتراتيجيات والتبليــغ عنهــا، بــداًل مــن 
التركيــز علــى جــودة هــذه المــواد ومحتواهــا ومــدى االلتــزام بها.

ومــن الثغــرات فــي المؤشــرات أيضــًا مــا يرتبــط برصــد االنبعاثات. 
فليــس هنــاك ســوى مؤشــر رســمي واحــد عــن انبعاثــات ثاني أكســيد 

الكربــون، وهــو ضمــن الهــدف 9 )المؤشــر 9-4-1 بشــأن انبعاثــات 

ثانــي أكســيد الكربــون لــكل وحــدة مــن القيمــة المضافــة(. ويســتلزم 
القيــاس المائــم للتقــدم المحــرز فــي اإلجــراءات المتعلقــة بتغّيــر 

المنــاخ فــي المنطقــة العربيــة كمــا فــي أماكــن أخــرى، اســتكمال 
المؤشــرات الرســمية بمؤشــرات وطنيــة عــن إجمالــي انبعاثــات غــازات 

االحتبــاس الحــراري ومســاهمة الفــرد فــي االنبعاثــات واالنبعاثــات 
المنســوبة الــى كل وحــدة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي. والبيانــات 

بشــأن هــذه المؤشــرات متاحــة علــى نطاق واســع.

ومن شأن المؤشرات المتعلقة بالتمويل وبناء القدرات ودعم تطوير 
التكنولوجيا ونقلها واعتمادها في مجال تغّير المناخ والحد من 

مخاطــر الكــوارث أن تســاعد أيضــًا فــي تقييــم االحتياجــات والفوائد 
وفي تقّدم البلدان النامية، وفي تسريع تحقيق الهدف 13.

13 الهدف 
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 العوائق الرئيســية أمام التصدي لتغّير المناخ وآثاره 
على المنطقة العربية

علــى الرغــم مــن الفــوارق بيــن البلــدان العربيــة في مســتويات 
انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري، ومســاهمتها المنخفضــة نســبيًا 

مــن االنبعاثــات علــى مســتوى العالــم، تتحّمــل المنطقــة أعبــاًء ثقيلــة 
مــن جــراء تغّيــر المنــاخ. ومــن العوامــل التــي تزيــد مــن وطأة هذه 
األعبــاء مــا تشــهده المنطقــة مــن نــدرة فــي الميــاه وتوّســع عمراني 

فــي غيــاب اإلدارة الســليمة، وعــدم الكفــاءة وضعــف اإلنتاجيــة فــي 
القطــاع الزراعي.

 وتطــال آثــار تغّيــر المنــاخ البيئــة المعيشــية وصحــة اإلنســان 
)الهــدف 3(، واالزدهــار )الهــدف 8(، وتوفــر الميــاه )الهــدف 6(، 

واألمــن الغذائــي )الهــدف 2(. ومــع النمــو الســكاني فــي جميــع 
أنحــاء المنطقــة، يفاقــم تغّيــر المنــاخ اآلثــار الســلبية للهجــرة 

والتوّســع العمرانــي )الهــدف 11(. والتلــوث فــي تصاعــد يطــال البــر 
والمحيطــات والهــواء، ويصــل فــي بلــدان عديــدة إلــى مســتويات 

 باعثــة علــى القلــق، لمــا لهــا مــن عواقــب مباشــرة علــى صحــة 
 اإلنســان. ولعــّل أكبــر العواقــب الناجمــة عــن تغّيــر المنــاخ ومــا 

يجلبــه مــن كــوارث تقــع علــى الفئــات الفقيــرة والمعرضــة للفقــر 
)الهــدف 1(، وال ســيما ســكان الريــف والنســاء الفقيــرات وســكان 
األحيــاء الفقيــرة والاجئيــن والنازحيــن وكذلــك ســكان المناطــق 

الســاحلية المنخفضــة.

والتكّيــف مــع تغّيــر المنــاخ أمــٌر ال منــاص منــه، كذلــك حــال جهود 
التخفيــف مــن آثــاره.  ويمكــن دعــم هــذه الجهــود بالتنويــع 

االقتصــادي، الــذي هــو مــن األولويــات الحاســمة في حــاالت االعتماد 
الشــديد علــى النفــط )الهــدف 8(، والتحــّول إلــى أنمــاط اســتهاك 

وإنتــاج أكثــر اســتدامة )الهــدف 12(.

 ويرتبــط تحقيــق الهــدف 13 بتحقيــق العديــد مــن أهــداف 
التنميــة المســتدامة األخــرى ومقاصدهــا، بمــا فــي ذلــك الهــدف 7 

 )كفــاءة الطاقــة والطاقــة المتجــددة(، والهــدف 2 )األمــن 
 الغذائــي(، والهــدف 9 )االنبعاثــات الصناعيــة(، والهــدف 12 

)كفــاءة المــوارد ودعــم الوقــود األحفــوري( والهدفــان 14 و15 
 )ســامة المحيطــات والغابــات(. غيــر أن هــذه الروابــط ال تأخــذ 

الحّيــز الــازم فــي التخطيــط اإلنمائــي وال في االســتراتيجيات 
والسياســات القطاعية.

ومــن أشــّد آثــار تغّيــر المنــاخ مــا يرتبــط بتّوفــر الميــاه، ومــا يترتب 
عليــه مــن تداعيــات علــى اإلنتــاج الزراعــي واألمــن الغذائــي. وتقع 
األضــرار علــى المجتمعــات الريفيــة، وعلــى الفقــراء فــي المناطــق 

الريفيــة والحضريــة علــى حد ســواء.

وتتزايــد الظواهــر المناخيــة الشــديدة، مــن جفــاٍف وفيضانــات 
مفاجئــة وعواصــف رمليــة وترابيــة، بوتيــرة لــم يســبق لهــا مثيــل14. 
وهــي تهــدد البلــدان الفقيــرة والغنيــة علــى حــد ســواء، فتؤّثــر في 

حيــاة األفــراد وصحتهــم، وتتســبب بأضــرار جســيمة للبنيــة التحتيــة، 
وللمــوارد ســواء أكانــت مــن خيــر الطبيعــة أم صنــع اإلنســان. 

ــف مــع تغّيــر المنــاخ بيــن البلــدان العربيــة،  وتتفــاوت كثيــرًا علــى التكيُّ
وتبقــى البلــدان األقــل نمــوًا هــي األكثــر عرضــة لمخاطره15. 

المقصد 13-أ تنفيذ ما تعهدت به األطراف من البلدان المتقدمة 
النمو في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّير المناخ من 

التزام بهدف التعبئة المشتركة لمبلغ 100 بليون دوالر سنويًا 

بحلول عام 2020 من جميع المصادر لتلبية احتياجات البلدان 
النامية، في سياق إجراءات التخفيف المجدية وشفافية 

التنفيذ، وجعل الصندوق األخضر للمناخ في حالة تشغيل كامل 
عن طريق تزويده برأس المال في أقرب وقت ممكن

 يتضّمن الهدف 13 مقصدًا واحدًا ينبغي تحقيقه 
بحلول عام 2020 

فــي العــراق، هاجــر أكثــر مــن 60,000 مــزارع فقيــر إلــى مناطق 
 حضريــة، بعــد أن تضــّررت ُســُبل عيشــهم بالجفــاف فــي عامــي 

2006 و2008. وشــهد األردن حــركات نــزوح مماثلــة.

فــي مناطــق الســاحل فــي موريتانيــا، تســببت كل موجــة كبيــرة مــن 
موجــات الجفــاف بنــزوح إلــى المــدن وانتقلــت األســر مــن البــدو بمئات 

 اآلالف إلــى نواكشــوط ونواذيبــو حيــث تامــس اآلبــار العميقــة 
 الميــاه الجوفيــة. وازداد عــدد ســكان نواكشــوط مــن 40,000 إلــى 

أكثــر مــن 700,000 بيــن عامــي 1970 و2000. 

 فــي الســودان، تحــّرك خــط المناطــق شــبه الصحراوية 
 والصحراويــة مــن 50 إلــى 200 كيلومتــر جنوبــًا منــذ عــام 1930، 

 ومــن المتوقــع أن يســتمر بالتحــرك جنوبــًا، مــا يهــّدد 25 فــي المائــة 
 مــن األراضــي الزراعيــة فــي البــاد ويخّفــض إنتــاج الغذاء بنســبة 

20 فــي المائة.

.United Nations, 2017 :المصــدر
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فــي ما يلي العوائق الرئيســية أمــام تحقيق الهدف 13 في المنطقة العربية

مستويات عالية من التعرض لتغّير المناخ والتأثر به

ُيعزى ارتفاع مستويات للتعرض لتغّير المناخ والتأثر به إلى خصوصيات إقليمية أساسية منها ندرة المياه العذبة والجفاف والنمو 
السكاني وتزايد التوّسع العمراني والفقر وعدم االستقرار والهشاشة والصراعات16. ولتغّير المناخ أيضًا آثار عابرة للحدود كما 

التحركات السكانية التي تنتجها، جراء تأثر الموارد المائية المشتركة وتزايد التصحر.  لذلك يتوقع أن يكون ألي إجراءات يتخذها 
ف أو التخفيف أثر على بلدان أخرى. أحد البلدان للتكيُّ

ويتفاقم التعّرض لتغّير المناخ بفعل النقص في المساكن اآلمنة الميّسرة الكلفة وفي شبكات الصرف الصحي في المناطق 
الحضرية، وتقطع الكهرباء وضعف التدفئة والتبريد. وتزداد هذه المشاكل حدة في ظل توّسع عمراني من دون تخطيط. وفي 

ف مع تغّير المناخ والتخفيف من آثاره، من المتوقع أن يزيد انكشاف المنطقة على مخاطر تغّير المناخ  غياب التدابير الفعالة للتكيُّ
وانعدام األمن الغذائي في العقود المقبلة17، وتتسع موجات الهجرة والنزوح، وتنتهي أعداد متزايدة من السكان إلى المدن.

ويمكن أن يصل ارتفاع درجات الحرارة المتوقع في أجزاء من المنطقة إلى 5 درجات مئوية مع نهاية القرن، في حين يتوّقع أن 
ينخفض معدل هطول األمطار إلى حد كبير18، وال سيما في بلدان شمال أفريقيا المطلة على البحر األبيض المتوسط. فقد ينخفض 

هطول األمطار في مرتفعات المغرب، مثًا، بنسبة 40 في المائة بحلول نهاية القرن19. وفي استمرار عدم الكفاءة وضعف اإلنتاجية في 
ُظــم الزراعيــة، احتمــاالت كبيــرة لتفشــي الجــوع والفقــر، خاصــة في المناطــق الريفية. النُّ

قدرة محدودة على التكيُّف في العديد من البلدان، واستجابات في السياسات والتخطيط غير مالئمة

عندما يجتمع النمو السكاني السريع والتوّسع العمراني وتواتر الكوارث الناجمة عن تغّير المناخ، تزداد تعقيدًا تحديات التخطيط 
والتنمية20. وفي حين تتأثر البلدان بأشكال مختلفة، تبقى البلدان التي تملك موارد مالية وتقنية كبيرة وبنية تحتية سليمة في 
وضع أفضل لاستجابة. وال بد من المزيد من العمل على تبادل المعلومات والتكنولوجيا والقدرات داخل المنطقة لتأمين البنية 

التحتية الازمة والفعالة في جميع البلدان. 

وتخضع قدرات الحكومات لقيود إضافية بفعل تزايد الخسائر االقتصادية، وارتفاع تكاليف إعادة التوطين القسري والصراع على 
موارد متضائلة، فيتعثر تنفيذ الخطط اإلنمائية، وتزداد البلدان تعرضًا للمخاطر. فا بّد من تعزيز الجهوزية على صعيد البلدان، 

ف  والحد من مخاطر الكوارث لتقليل الخسائر واألضرار الناجمة عن األحداث الشديدة.  ومن الضروري تزويد استراتيجيات التكيُّ
التي تبني الِمنعة على المدى المتوسط والبعيد، بما تحتاج إليه من موارد للتمويل ومّقوماٍت للتنفيذ.  وال يزال يلزم المزيد من 

العمل على تحقيق التكامل والترابط على مستوى السياسة العامة بين االستراتيجيات والخطط واالستثمارات المعنية بالتصّدي 
لتغّير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، وتعميم المقاصد والسياسات المعنية بتغّير المناخ في الخطط والرؤى اإلنمائية الوطنية. 

قدرات تقنية وبحثية محدودة

يقّوض ضعف البحث والتطوير وإنتاج المعرفة العمل على التصدي لتغّير المناخ في المنطقة. فهذه األسس الزمة لتوجيه وضع 
السياسات، وكذلك لقيادة التحّول الثقافي الازم للتوعية بتغّير المناخ والتصدي له. 

 فالبحوث التي تتناول تغّير المناخ وتقييم آثاره في تحّسن حاليًا، لكنها لم تستأثر بعد باالهتمام الذي تستحقه.  ونتيجة لذلك، 
 لم ُتدمج آثار تغّير المناخ في التخطيط القطاعي الوطني ودون الوطني، والتخطيط العمراني وتخطيط استخدام األراضي. 

ُظــم الصحيــة والبنيــة التحتيــة واإلســكان، وتحصيــن المجتمعــات والمجموعــات  وال ُيسترشــد بهــا صراحــًة فــي تدابيــر بنــاء ِمنعــة النُّ
السكانية إزاء المخاطر، وال سيما النساء وكبار السن وصغار المزارعين والمهاجرين. ويمّثل ضعف إدارة المخاطر تحديًا وطنيًا 

وإقليميًا. ومن الضروري تعميق التعاون اإلقليمي في أنظمة اإلنذار المبكر بموجات الجفاف والعواصف الرملية والترابية وغيرها 
من الظواهر المناخية الشديدة.

نقٌص في كمية ونوعية الدعم المقدم في التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات

يتوّقف الوفاء بااللتزامات التي تعهدت بها الدول النامية في المساهمات المحددة وطنيًا على الدعم المالي من الدول المتقدمة. 
غير أن الوصول إلى الصناديق العالمية المعنية بالمناخ )مثل الصندوق األخضر للمناخ( وتغذيتها يبقيان مبعث قلق. وال تزال 

ف، وهي أولوية للمنطقة، منخفضة. فالعقبات السياسية، ومسوغات األهلية ومعاييرها، أو القدرة  األموال المخصصة لمشاريع التكيُّ
المحدودة في إعداد المشاريع، تشّكل عوائق لبعض البلدان. وقد نجحت البحرين، وجزر القمر، ومصر، والمغرب، ودولة فلسطين 
من بلدان المنطقة في الحصول على تمويل من الصندوق األخضر للمناخ، وتستفيد بلدان أخرى من صناديق برنامج التأّهب في 
حين يسعى بعض البلدان إلى االستفادة منها في إعداد المشاريع. لكّن المتطلبات الصارمة التي يفرضها المانحون والمستثمرون 

وصعوبة وضع االقتراحات لمشاريع تحظى بالتمويل ال تزال ضمن العقبات أمام الحصول على التمويل.
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عرضة لإلهمال

ال يوفــر تغّيــر المنــاخ أحــدًا، وســتطال آثــاره الجميــع، لكــّن بعــض 
الفئــات تبقــى أكثــر عرضــة مــن غيرها.

 فتغّيــر المنــاخ يفاقــم ويضاعــف المخاطــر التــي تحــدق 
 بالمجتمعــات الفقيــرة. فهــي، إذ تفتقــر إلــى المــوارد الازمــة 

ــرات أو مواجهــة الصدمــات، ُيرّجــح أن   للتكّيــف مــع التغيُّ
 تتعــرض ألشــّد األضــرار. وفقــراء الريــف أكثــر انكشــافًا من 

 غيرهــم العتمادهــم فــي معيشــتهم علــى الميــاه للزراعــة، وعــدم 
كفايــة البنيــة التحتيــة، وســوء ظــروف المعيشــة21. ومــن المناطــق 

ــف، القــرن األفريقي   األكثــر تأثــرًا واألقــل قــدرة علــى التكيُّ
والســاحل األفريقــي وشــبه الجزيــرة العربيــة الجنوبيــة الغربيــة22. 

 وفــي جميــع أنحــاء المنطقــة، فــي المــدن واألريــاف، مــن المرجح 
 أن تتكّبــد النســاء واألطفــال خســائر مســتمرة بعــد وقــوع 

الكــوارث، بفعــل عوامــل مثــل النــزوح وانقطــاع ُســُبل العيش 
والشــبكات االجتماعية. 

وغالبــًا مــا يكــون التوّســع العمرانــي الســريع إمــا مــن دون تخطيــط 
أو بتخطيــط غيــر مــراع لتغّيــر المنــاخ، مــا يــؤدي إلــى نشــوء وتوّســع 

مســتوطنات بشــرية غيــر نظاميــة شــديدة التأثــر باألحــداث 
المناخيــة. ويــزداد التأثــر بفعــل تدميــر البيئــة الطبيعيــة التــي تقــي 

مــن تغّيــر المنــاخ، وهشاشــة المبانــي، والنقــص فــي ُنُظــم الصــرف 
الصحــي وإدارة ميــاه الصــرف الصحــي، وعــدم كفايــة الخدمــات. 

ويؤثــر تغّيــر المنــاخ فــي البيئــة الطبيعيــة والمبنّيــة، وفــي طــرق 
 اســتخدام المــوارد الطبيعيــة واالســتفادة منهــا مثــل األرض 

والميــاه والنفــط وغيرهــا. وال تســتوفي األنمــاط الحاليــة لاســتهاك 

واإلنتــاج مقومــات االســتدامة. وفــي اآلثــار التراكميــة، إلــى جانب 
األضــرار التــي تلحــق اليــوم بالفقــراء والمجموعــات األكثــر عرضــة 

للمخاطــر، ظلــٌم تاريخــي يطــال الشــباب واألجيــال المقبلــة. فهــؤالء 
ســيرثون بيئــة طبيعيــة وماديــة واجتماعيــة واقتصاديــة أقــل ســخاًء 

وأكثــر إجحافــًا، تتناقــص فيهــا المــوارد وتتزايــد المخاطــر علــى 
األرواح وُســُبل العيــش. ويواجــه الشــباب فــي المنطقــة العربيــة 

ُظــم التعليميــة التــي ال تزّودهــم بمــا يلــزم  عقبــًة إضافيــًة بســبب النُّ
مــن معرفــة وأدوات للتعبئــة مــن أجــل العمــل المناخــي. كمــا أن 

ضعــف المشــاركة السياســية والنقــص فــي اآلليــات الفعالــة للمشــاركة 
المدنيــة )الهــدف 16( مــن العوامــل التــي تضّيــق فرصهــم فــي التأثيــر 

علــى وضع السياســات.

طّورت مدينة عّمان في األردن، انطاقًا من إعان العقبة لعام 2013 
بشأن الحد من مخاطر الكوارث في المدن، استراتيجيًة للِمنعة. وهي 

تقوم على خمس ركائز تتناول جميع نواحي الحياة في المدينة 
واحتياجاتها. 

وهذه االستراتيجية هي ثمرة مشاركة واسعة ألصحاب المصلحة 
من القطاعين العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني المحلية 

والدولية، ومجموعات الشباب واألوساط األكاديمية وغيرها، الذين 
اجتمعوا لمناقشة مستقبل المدينة ورسم خريطة طريق على ضوء 

إمكاناتها. وتدعو االستراتيجية إلى تحويل التحديات إلى فرص 
لتنمية المدينة وضمان الرفاه لسكانها ولألجيال المقبلة.

في عام 2018، اجتاح إعصار مكونو ُعمان واليمن، وحسب التقارير 
كان بقوة لم يسبق أن شهدتها عاصفة في المنطقة. 

في ُعمان، هطل من األمطار في يوم واحد ما ُيعادل ثاث سنوات، 
فأسفر عن مقتل 24 شخصًا. وعندما ضرب إعصار مكونو جزيرة 

سقطرى اليمنية في بحر العرب، التي صنفتها اليونسكو موقعًا طبيعيًا 
مــن التــراث العالمــي، ألحــق بهــا أضرارًا جســيمة وتســّبب بنزوح أكثر 

من 500 أســرة.

بحلــول عــام 2017، كان الجفــاف فــي الصومــال قــد تســّبب فــي 
خفــض متوســط محاصيــل الحبــوب بنســبة 70 فــي المائــة، وفــي 

وفــاة أعــداد كبيــرة مــن الماشــية، وفــي تعــّرض أكثــر مــن 360 ألــف 
طفــل لســوء التغذيــة الحــاد. ويواجــه نحــو 3 ماييــن شــخص، 

معظمهــم فــي المجتمعــات الريفيــة، انعــدام األمــن الغذائــي الحــاد. 
وفــي البلــدان الهشــة مثــل الصومــال، تجتــذب الجماعــات المســلحة 

غيــر القانونيــة مثــل حركــة الشــباب، بشــكل متزايــد الشــباب 
المتضرريــن مــن انعــدام األمــن الغذائــي الناجــم عــن الجفــاف ومــن 

محدوديــة فــرص العمــل.

.OCHA, 2018; IFRC, 2018 :المصــدر

.DFID, 2006; FSNAU-Somalia, 2017 :المصــدر
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 الهدف 13: العمل المناخي

ما العمل لتســريع التقّدم في تحقيق الهدف 13

تطويــر اســتجابات وطنيــة متماســكة للتخفيف . 1
باالتفاقات  مــن تغّيــر المنــاخ والتكّيف معه عمــال ً

العالميــة وتمشــيًا مع الظــروف الوطنية:

ــف مــع تغّيــر 	  وضــع أو تحديــث االســتراتيجيات الوطنيــة للتكيُّ
المنــاخ والحــد مــن مخاطــر الكــوارث، وتضميــن آثــار ومخاطر 
تغّيــر المنــاخ فــي الخطــط القطاعيــة، وخطــط التنميــة والبنــى 

 التحتيــة المحليــة والحضريــة، والتخطيــط المتكامــل 
الســتخدام األراضي.

وضــع مقاصــد وطنيــة واضحــة لتخفيف انبعاثات غازات 	 
االحتبــاس الحــراري تمشــيًا مع اتفــاق باريس، واعتماد حوافز 
للحــث علــى تخفيــض االنبعاثــات في قطاعــات الطاقة والنقل 

والقطاعات األخرى، مع اإلقرار بمبدأ المســؤوليات المشــتركة 
ولكــن المتباينة.

اعتمــاد أو تفعيــل اســتراتيجيات اإلدارة المتكاملــة للميــاه على 	 
الصعيديــن الوطني واإلقليمي.

إعطاء أولوية للربط بين العلوم والسياســات واالســتثمار فيه 	 
للتعّمــق فــي المعرفــة وتطويــر الحلول وتشــجيع االبتكار بهدف 

التصــدي لتغّير المناخ.

إشــراك وتنظيم القطاع الخاص باعتباره جهة فاعلة مســؤولة في 	 
ف.  تدابيــر التخفيف والتكيُّ

زيــادة االتســاق بيــن خطــة عام 2030 واتفاق باريس وإطار 	 
ســنداي فــي جمــع البيانــات والتنفيذ وإعداد التقارير.

تعزيــز القــدرات المؤسســية والتقنية في . 2
المنطقــة للتصــدي لتغّيــر المناخ:

توحيــد الجهــود اإلقليميــة لدعــم التدريــب التقنــي وبنــاء القدرات 	 
فــي وضــع النمــاذج المناخيــة وتقييــم اآلثــار وتقييــم المخاطر 

والتخطيــط واســتخدام ُنُظــم المعلومــات الجغرافيــة واالستشــعار 
عــن ُبعــد وقوائــم جــرد انبعاثــات غازات االحتبــاس الحراري لدعم 

الرصــد وإعــداد التقارير.

زيــادة قــدرة واضعــي الخطــط والسياســات، علــى المســتويات 	 
اإلقليميــة والوطنيــة والمحليــة، علــى دمــج نتائــج التقييمــات 

العلميــة آلثــار تغّيــر المنــاخ وقابليــة التأثــر فــي قــرارات 
التخطيــط.

االســتثمار فــي تحســين شــبكات مراقبــة األرصــاد الجويــة 	 
الهيدرولوجيــة، وزيــادة المعرفــة واســتيعاب تكنولوجيــات 

الرصــد الحديثــة مثــل رصــد األرض باألقمــار الصناعيــة.

زيادة الوعي وإشراك جميع أصحاب المصلحة في . 3
تحويل أنماط االستهالك واإلنتاج، بما في ذلك 

استخدام الموارد الطبيعية وغيرها:

دمج تغّير المناخ في المناهج التعليمية في المنطقة، وإشراك 	 
الطاب والشباب في معالجة أسبابه وآثاره.

إشــراك النســاء والشــباب فــي صنــع القــرارات المتعلقــة بتدابيــر 	 
الوقايــة والتخفيــف، وتشــجيعهم علــى توّلــي أدوار قياديــة فــي 

 مجتمعاتهــم لتحويــل اســتخدام الطاقــة والميــاه إلــى أنمــاط 
أكثر اســتدامة.

دعم االبتكار، وتمكين مراكز البحوث ومراكز الفكر على 	 
الصعيدين اإلقليمي والوطني، وإنشاء أو تشجيع آليات الرصد 

والتقييم المستقلين للسياسات واإلجراءات االقتصادية والبيئية.

حشد تمويل إضافي وتعبئة التكنولوجيا وتسريع . 4
بناء القدرات للعمل المناخي في المنطقة، 

باالعتماد على مصادر عامة وخاصة:

تحسين جودة وزيادة كمية التدفقات العامة الدولية لتمويل 	 
العمل المناخي بحيث تشمل حصصًا أكبر من الِمنح غير 

ف. المشروطة وتمويل إجراءات التكيُّ

تقوية موقع المنطقة في المفاوضات العالمية، وتعزيز الوصول 	 
اإلقليمي ودون اإلقليمي إلى التمويل المخصص لتغّير المناخ 

وإلى التكنولوجيا وبناء القدرات.

زيادة الوصول إلى التمويل المخصص لتغّير المناخ من صناديق 	 
ف ومرفق  متعددة )مثل الصندوق األخضر للمناخ وصندوق التكيُّ

البيئة العالمية(، ومصارف التنمية المتعددة األطراف، والمصادر 
الثنائية والقطاع الخاص، وكذلك من خال أدوات االستثمار 

المبتكرة )مثل السندات والصكوك الخضراء(.

ع مخصصات المناخ في الميزانيات 	  وضع خطوط أساس لتتبُّ
الوطنية ودون الوطنية، وتقييم اإلنفاق الفعلي وأثره.

إعادة هيكلة أسعار الطاقة ومستويات الدعم لدفع االستثمار 	 
الخاص في الطاقة النظيفة واالستهاك األكثر استدامة.

البحث في آليات التسعير لتحفيز االستثمار في خفض غازات 	 
االحتباس الحراري.

إعطاء أولوية لنقل التكنولوجيا، ال سيما إلى البلدان األقل 	 
نموًا، وتحصين مكانة المنطقة في الوصول إلى التكنولوجيات 

الجديدة وفرص التمويل وتكييفها.
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مقاصد الهدف 13 ومؤشــراته في المنطقة العربية

البياناتالمؤشرالمقصد

 1-13
تعزيــز القــدرة على الصمود في مواجهة 

األخطــار المرتبطــة بالمناخ والكوارث 
الطبيعيــة فــي جميع البلــدان، وتعزيز القدرة 

على التكيف معها

 1-1-13
عدد األشــخاص المتوفين والمفقودين 

ومن تضرروا مباشــرة بسبب الكوارث من 
بين كل 100,000 شخص

الشــكل 1 عدد األشخاص المتوّفين والمفقودين وَمن 
تضّرروا مباشــرًة بســبب الكوارث من بين كل 100,000 شخص

مالحظة: ُيضَرب عدد األشــخاص المتضّررين من الكوارث بـ 100,000، 
وُيقَســم على عدد الســكان، للحصول على األعداد اإلجمالية في البلدان. 

وُترّجح جميع المتوسطات حسب عدد السكان بالرجوع إلى التقديرات السكانية 
 United Nations Population Division, 2017; United( )2015( األحــدث

Nations Statistics Division, 2019b(، وُتحسب أيضاً لكل 100,000 
شخص. ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت 
في األعوام المذكورة للبلدان التالية: الجمهورية العربية السورية )2009(، 

اليمن )2010(، الكويت )2011(، جيبوتي )2012(، تونس )2013(، المغرب )2014(، 
األردن وجزر القمر والســودان ودولة فلســطين ولبنان ومصر )2017(.

مالحظة: ُيضَرب عدد األشخاص المتوفين بسبب الكوارث بـ 100,000، 
وُيقَسم على عدد السكان، للحصول على األعداد اإلجمالية في البلدان. 

وُترّجح جميع المتوسطات حسب عدد السكان بالرجوع إلى التقديرات 
 United Nations Population Division,( )2015( السكانية األحدث

United Nations Statistics Division, 2019b ;2017(، وُتحسب أيضاً لكل 
100,000 شخص. ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية 

ُسّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التالية: الجمهورية العربية السورية 
)2009(، اليمــن )2010(، الكويــت )2011(، جيبوتي )2012(، تونس )2013(، 
المغرب )2014(، األردن وجزر القمر ودولة فلســطين ومصر )2017(.

مالحظة: ُيضَرب عدد األشخاص المفقودين بسبب الكوارث بـ 100,000، 
وُيقَسم على عدد السكان، للحصول على األعداد اإلجمالية في البلدان. 

وُترّجح جميع المتوسطات حسب عدد السكان بالرجوع إلى التقديرات 
 United Nations Population Division, 2017;( )2015( السكانية األحدث

United Nations Statistics Division, 2019b(، وُتحسب أيضاً لكل 100,000 
شخص. ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت 

في األعوام المذكورة للبلدان التالية: تونس )2009(، األردن واليمن 
)2010(، جيبوتي والمغرب )2011(، جزر القمر )2017(.
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 )أ( عدد األشــخاص المتضّررين من الكوارث من بين كل
100,000 شخص

)ب( عدد األشــخاص المتوّفين بســبب الكوارث من بين كل 
100,000 شخص

)ج( عدد األشــخاص المفقودين بســبب الكوارث من بين كل 
100,000 شخص 
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 2-13
إدمــاج التدابيــر المتعلقــة بتغّير المناخ في 

السياســات واالســتراتيجيات والتخطيط على 
الوطني الصعيد 

 3-13
تحســين التعليــم وإذكاء الوعي والقدرات 

البشــرية والمؤسســية للتخفيف من تغّير 
ــف معــه، والحد من أثره  المنــاخ، والتكيُّ

واإلنــذار المبكر به

 1-2-13
عــدد البلدان التــي أبلغت عن وضع أو تفعيل 

سياسة/اســتراتيجية/خطة متكاملة تزيد 
ف مع اآلثار الضارة لتغّير  قدراتهــا علــى التكيُّ

المنــاخ وتعزز القــدرة على التأقلم مع المناخ، 
والتنميــة القائمة علــى انبعاثات غازات الدفيئة 

المنخفضــة علــى نحو ال يهدد إنتاج األغذية )بما 
ف وطنية، وتقديم  فــي ذلك وضع خطــط تكيُّ

مســاهمة محددة على الصعيد الوطني، 
وبالغات وطنية، وتقرير عن المســتجدات 

لفترة الســنتين، أو غير ذلك(

 1-3-13
 عدد البلــدان التي أدمجت التخفيف من 

ف معه، والحد من أثره  تغّيــر المنــاخ، والتكيُّ
واإلنذار المبكر فــي مناهج التعليم االبتدائي 

والثانوي والعالي

 2-1-13
عــدد البلــدان التي تعتمد وتنفذ اســتراتيجيات 

وطنيــة للحد من مخاطر الكوارث تمشــياً 
مع إطار ســنداي للحد مــن مخاطر الكوارث 

2030-2015 للفترة 

 3-1-13
نســبة الحكومــات المحلية التــي تعتمد وتنفذ 

اســتراتيجيات محليــة للحد من مخاطر 
الكوارث تمشــياً مع االســتراتيجيات الوطنية 

للحد مــن مخاطر الكوارث

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

الشــكل 2 عدد المســاكن المتضّررة بسبب الكوارث، وعدد 
المســاكن المدّمرة بسبب الكوارث

 United Nations( مالحظة: المجاميع هي العدد الكّلي للقيم في البلدان
Statistics Division, 2019b(. ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة 

العربية قيماً بيانية ُسّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التالية: 
الجمهورية العربية السورية )2009(، اليمن )2010(، جيبوتي )2012(، تونس 

ودولة فلسطين )2013(، جزر القمر ولبنان والمغرب )2014(، األردن 
والصومال والكويت ومصر )2017(.
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13-أ 
تنفيــذ ما تعهدت به األطراف من البلدان 

المتقدمــة النمو في اتفاقية األمم المتحدة 
اإلطارية بشــأن تغّير المناخ من التزام بهدف 

التعبئة المشــتركة لمبلغ 100 بليون دوالر 
ســنوياً بحلول عام 2020 من جميع المصادر 

لتلبية احتياجات البلدان النامية، في ســياق 
إجراءات التخفيف المجدية وشــفافية التنفيذ، 

وجعــل الصندوق األخضر للمناخ في حالة 
تشــغيل كامل عن طريق تزويده برأس المال 

في أقرب وقت ممكن

13-ب 
تعزيز آليات تحســين مستوى قدرات 

 التخطيــط واإلدارة الفعالين المتعلقين 
بتغّيــر المنــاخ في أقل البلدان نمواً، والدول 

 الجزريــة الصغيرة النامية، بما في ذلك 
التركيز على النســاء والشباب والمجتمعات 

والمهمشة المحلية 

 2-3-13
عــدد البلدان التي أبلغت عن تعزيز قدرتها 

المؤسســية والهيكلية والفردية على تنفيذ 
ــف والتخفيف ونقل التكنولوجيا  تدابير التكيُّ

والتدابير االنمائية

13-أ-1 
المبلــغ الســنوي الذي يجمع ســنوياً مقّيماً 

بــدوالر الواليات المتحدة فــي الفترة بين 
عامــي 2020 و2025 بهــدف الوفاء بالتزام 

توفيــر 100 بليون دوالر

13-ب-1 
عدد أقــل البلدان نمواً والــدول الجزرية 

الصغيــرة الناميــة التــي تتلقى دعمــاً متخصصاً 
ومقــدار الدعم المقــدم، بما في ذلك 

التمويــل والتكنولوجيــا وبنــاء القدرات، 
آلليات تحســين مســتوى قــدرات التخطيط 

واإلدارة الفعاليــن المتعلقيــن بتغّيــر المنــاخ، 
بمــا في ذلك التركيز على النســاء والشــباب 

والمجتمعــات المحليــة والمهمشــة

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

مالحظــة: وســط وجنــوب آســيا )CSA(؛ شــرقي وجنوب شــرقي آســيا )ESEA(؛ أوروبــا وأمريكا الشــمالية )ENA(؛ بلدان مجلس التعــاون الخليجي )GCC(؛ أمريــكا الالتينّية ومنطقة البحــر الكاريبي )LAC(؛ البلــدان العربية األقل نمواً 
.)SSA( ؛ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)Oceania( ؛ أوقيانوســيا باســتثناء أســتراليا ونيوزيلندا)Arab LDCs(

تســتند جميع األرقام إلى قاعدة بيانات المؤشــرات العالمية ألهداف التنمية المســتدامة )United Nations Statistics Division, 2018(، باســتثناء البيانات المحّدثة )United Nations Statistics Division, 2019a( بشــأن المؤشــر التالي: 
13-1-1 ]عدد األشــخاص المتضررين من الكوارث )عدد(؛ عدد األشــخاص المتوّفين بســبب الكوارث )عدد(؛ عدد األشــخاص المفقودين بســبب الكوارث )عدد([.



177

 الهدف 13: العمل المناخي

ــر المناخ على المــوارد المائية وقابلية تأثــر القطاعات االجتماعيــة واالقتصادية في المنطقــة العربية )ريكار(. . 1 اســتناداً إلــى المبــادرة اإلقليميــة لتقييــم أثــر تغيُّ
  .ESCWA and others, 2017

2 ..UNDRR, 2019 لمزيد من المعلومات، يمكن االطالع على .)CRED, 2019( حسابات اإلسكوا باالستناد إلى بيانات عن عدد حوادث الكوارث

3 . .UNDRR, 2019 لمزيد من المعلومات، يمكن االطالع على .)CRED, 2019( حسابات اإلسكوا باالستناد إلى بيانات عن األشخاص المتوفين بسبب الكوارث

حسابات اإلسكوا باالستناد إلى بيانات عن األشخاص المتضررين من الكوارث، حسب نوع الكارثة )الجفاف( )CRED, 2019(. لمزيد من المعلومات، يمكن . 4
.UNDRR, 2019 االطالع على

 حسابات اإلسكوا باالستناد إلى بيانات عن مجموع األشخاص المتأثرين )بالماليين( واألضرار االقتصادية الناجمة عن الكوارث )بماليين الدوالرات( . 5
.UNDRR, 2019 لمزيد من المعلومات، يمكن االطالع على .)CRED, 2019(

6 ..ESCWA and others, 2017

7 ..ESCWA, 2018

CAIT Climate Data Explorer of the World Resources Institute. االطالع على /cait.wri.org/indcs )استرجعت في كانون الثاني/يناير 2019(.. 8

9 . .ESCWA, 2019b; IEA, 2019; World Bank, 2019

10 ..ESCWA, 2017
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13 ..)ESCWA and others, 2019( مشروع ريكار
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