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                      لعراقل التعاون الدوليالتغير المناخي وقضايا 

 د. أحمد محمد حسن                                                                         

 دائرة التعاون الدولي  خبير                                                                   

   

 دمة:قم

تلك االثار الناجمة عن تزايد " بانها   ةالمناخيات التغير UNDP/ 7002تقرير التنمية البشرية الصادر عن  عرف

يعتبر "، إذ جو االرض بمعدل لم يسبق له مثيل ربونية التي تؤدي الى حبس الحرارة فيانسبة المخلفات الك

( 0.2)زادت درجات الحرارة حوالي ، وطاقته على التحملل جو االرض فوق االحترار العالمي دليالً على اننا نحم

صلت التركيزات الحالية الى مايزيد عن قد وو، الصناعية ومعدل الزيادة في تسارعدرجة مئوية منذ بداية الحقبة 

هو حالة طوارئ عالمية تتجاوز الحدود الوطنية، وإنه ، فون من مكافئ ثاني اوكسيد الكربونجزء في الملي( 080)

ة تتطلب حلوالً منسقة على جميع المستويات وتعاوناً دولياً لمساعدة الدول على التحرك نحو اقتصاد منخفض قضي

 .الكربون

ً ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة مما جعله واحد من البلدان الخمسة األكثر تاثيرا  العراقو  يقع جغرافيا

بالتغيرات المناخية، إذ سيؤدي ارتفاع درجات الحرارة الى انخفاض مناسيب مياه االنهار والبحيرات 

وع البايولوجي، وسيساهم بمعدالت غير مسبوقة، وسيتعرض العراق لتهديدات مباشرة على النظم البيئية والتن

ذلك في تقليص رقعة االرض الزراعية وانخفاض اعداد الحيوانات بما فيها البرية، وستنعكس أثاره على 

التنمية الوطنية، وقد يكون سببا في هجرة السكان، أضافة لما سيخلفه من النتائج االقتصادية واالجتماعية 

 على حياة الناس .والبيئية المختلفة التي ستنعكس اثارها سلباً 

ً بأهم القضايا التي يمكن ان نضعها على أجندة و هذه الورقة الموجزة عن التغيرات المناخية تقدم وصفا

التعاون الدولي في القضايا العابرة للحدود كالهجرة والمياه والتلوث البيئي وحقوق االنسان والحق في 

تم ية وغيرها سيالغبارالعواصف والتصحر و  امةالتنمية المستدكقضايا   هناكو وليست جميعها .التنمية

اطاللة على االهتمام الدولي بالتغيرات المناخية من هذه الورقة وسنلقي في ، تناولها من قبل باحثين اخرين

خالل عقد االتفاقيات والمؤتمرات، والى فعاليات العراق الدولية بشأنها  ومنها تقرير المناخ والتنمية الذي 

لتخطيط والبيئة المشاركة في اعداده مع البنك الدولي، والى اهم القضايا الدولية الموضوعة تعكف وزارتي ا

هذه أهم مسارات التعاون الدولي المقترحة اتجاه على االجندة العالمية كما اشرنا اليها انفاً، وكذلك التطرق الى 

 مواجهة التحديات الناتجة عنها .ل القضايا الدولية
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 الدولي بالتغير المناخي:االهتمام أوالً. 

حول البيئة  2997عام في في أعقاب مؤتمر األمم المتحدة  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ تإنشاء 

 المتحدة للتغيرمؤتمرات األمم  تعقدمن ثم و  قمة األرض(.)والتنمية في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو 

تعد بمثابة  التي (UNFCCC)  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية  مؤتمرات سنوية تعقد في إطارعلى شكل   المناخي

كان الهدف المعلن لهذه و ،االجتماع الرسمي لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التغير المناخي

بدأت ، إذ الخطير الناجم عن النشاط البشري االتفاقية هو تقليل غازات االحتباس الحراري من أجل منع تغير المناخ

ولكن بسبب انتشار  2991اجتماعات رسمية تعقد سنويا منذ عام  COPsمؤتمرات األطراف في االتفاقية  

 .واحد لمدة عام  COP26تم تأجيل  29-كـوفيد جائحة

انعقد المؤتمر  ، حيث7072حتى عام اً مؤتمر (72) بلغ عدد مؤتمرات االمم المتحدة عن التغيرات المناخية قد و 

أبريل عام  2مارس إلى  78األول لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التغير المناخي في الفترة من 

 2992يوليو عام  29إلى  8انعقد مؤتمر األطراف الثاني في الفترة من ، بينما انعقد في ألمانيا برلين في 2991

اتفاقية  اعتُمدت، إذ في اليابان كيوتو في 2992مؤتمر األطراف الثالث في ديسمبر و ،في سويسرا جنيف في

 في األرجنتين. بوينس آيرس في 2998انعقد مؤتمر األطراف الرابع في نوفمبر  ثم ،بعد مفاوضات مكثفة كيوتو

انعقد و في ألمانيا. بون في 2999نوفمبر عام  1أكتوبر و 71األطراف الخامس في الفترة ما بين انعقد مؤتمر و

  في هولندا. الهاي في 7000نوفمبر عام  71-20مؤتمر األطراف السادس في الفترة بين 

في بون في ألمانيا، وأُحرز تقدم  7002يوليو  72-22استؤنفت مفاوضات مؤتمر األطراف السادس بين كما 

لمؤتمر األطراف في اتفاقية الثامنة دورة تم عقد الو، ضئيل في حل الخالفات التي أدت إلى طريق مسدود في الهاي

الثامنة دورة تم عقد ال . كما  COP 8 :2002  في المغرب / مراكش  األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 

تم عقد ، وCOP 8 :2002 نيودلهيفي لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 

 ، COP :2003 إيطاليا /ميالن فيمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 

على أنها  7001رف كل مؤتمر من المؤتمرات منذ عام ، وعُ COP 11/CMP 1 :2005 كندا /مونتريالمؤتمرو

 :2006  اكيني /يروبين وتلتها مؤتمراتCMP)  )مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في اتفاقية كيوتو»

COP 12/CMP2  2007 ا إندونيسي /باليمؤتمر   و: COP 13/CMP 3 2008 بولندا/بوزنان، ومؤتمر: 

COP 14/CMP 42009   الدنمارك /كوبنهاغنمؤتمر ، و: COP 15/CMP5. 

https://unfccc.int/
https://unfccc.int/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A
https://www.un.org/ar/coronavirus
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B3_%D8%A2%D9%8A%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B3_%D8%A2%D9%8A%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%84%D9%87%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%84%D9%87%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%BA%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%BA%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83
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 :2011 دير بان/جنوب افريقيا ، ومؤتمرCOP 16/CMP 6 :2010 المكسيك /كانكونمؤتمرعقد و 

COP17/CMP 7 ،  2012 قطر /الدوحة ومؤتمر: COP 18/CMP 8،  2013 بولند/   وارسو ومؤتمر: 

COP 19/CMP9، 2014ا بيرو / ليماومؤتمر: COP 20/CMP 102015 فرنسا/باريس، ومؤتمر: COP 

21/CMP 11  2016  المغرب /مراكشومؤتمر: COP 22/CMP 12 2017  ألمانيابون في  ، ومؤتمر: 

COP 23/CMP 13اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التغير  في والعشرون لألطرافالرابع المؤتمر ، و

ؤتمر م، وبولنداب كاتوفيتسه في 7028ديسمبر  21و  7ُعقد بين   الذي ،COP 24/CMP 14 :2018  المناخي

  7029كانون األول  20 - 7إسبانيا، في الفترة  /األمم المتحدة الخامس والعشرون لتغير المناخ الذي عُقد في مدريد

2019: COP 25/CMP 15 ، في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في  72 ؤتمر األطرافمو

  في غالسكو. 7072تشرين الثاني/نوفمبر 

مليار  200في كوبنهاغن وعدت الدول الغنية بتحويل   COP15، خالل مؤتمر 7009في عام نشير هنا الى انه و

لمساعدتها على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف االرتفاع   7070ثراء بحلول عام دوالر سنويا إلى الدول األقل 

تلعب الشركات دورا رئيسيا في خفض انبعاثات ، وعديتم الوفاء بهذا الوعد بلم  ، حيثاإلضافي في درجات الحرارة

بشأن تغير  اتـفاق باريس لىا انضمت كل الدول قد عملياو غازات االحتباس الحراري ودعم تنفيذ التزامات الدول.

درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر  2.1إلى الحفاظ على درجة الحرارة العالمية عند الذي يدعو  المناخ

هدف الوصول بانبعاثات الكربون إلى مستوى الصفر، إبداء عدد متزايد من البلدان تعهدات بتحقيق و ، الصناعي

حيث واتفاق باريس  بهاطارية وملحق كيوتواالمم المتحدة اال اتفاقية  من اهم االتفاقيات هي ، و7010بحلول عام 

  .وضعتت االسس للتعاون الدولي اتجاه التغيرات المناخية 

 دخلو. 7021  كانون األول 27في باريس في  72في مؤتمر األطراف  اتفاق باريس دولة 292تبنت وقد  

يهدف إلى الحد بشكٍل و أول اتفاق دولي شامل حول حماية المناخك 7022نوفمبر  4حيز التنفيذ رسمياً في  االتفاق 

غازات االحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى كبير من انبعاثات 

يتضمن االتفاق التزامات من جميع الدول لخفض و درجة 2.1درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 

 كذلك نصَّ االتفاقوم منخفض الكربون بداية تحول نحو عال، وانبعاثاتها والعمل معاً للتكيف مع آثار تغير المناخ

   . على إجراء عمليتَي مراجعة واحدة على مدى خمس سنوات

 مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغير المناخمن اهما عقد  7077عشرة فعاليات دولية خالل عام  20وهناك 

(COP27)   مصربشرم الشيخ  / تشرين الثاني فينوفمبر 28 -2في . 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%88
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A
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 فعاليات العراق الدولية بشأن التغيرات المناخية :ثانياً. 

االنضمام ، وكان هذا    7070لسنة  02وفق القانون رقم  االنضمام الى اتفاقية باريسأعلنت الحكومة العراقية 

 .خطوة مهمة تسمح بتنوع االقتصاد واستخدام اآلليات النظيفة التي تضمن استمرارية الحياة على سطح االرض

ً بدأ العراق في كتابة و وبالفغل تُعد السياسة العليا للعمل في مجال تغير المناخ التي  ثيقة المساهمات المحددة وطنيا

  7000-7070والتي تؤسس لتنويع  االقتصاد وترسم الطريق الستخدام الطاقات المتجددة واالليات  النظيفة للفترة 

 :كاالتي  الى مرحلتينتم تقسيم جهود العراق المساهمات الوطنية  حسب وثيقة 

سياسات وفي العلى دمج العمل المناخي في الخطط الوطنية، تركز : و ( 7071-7070 ) المرحلة االولى .2

تشريعات. وضمان الحد من غازات االحتباس الحراري، والتاسيس لمشاريع التكيف في المناطق الهشة الو

 .والمعرضة بشدة لتغير المناخ

تركز على زيادة الطموح ونقل التكنولوجيا الحديثة لضمان الحد ( : و 7000-7071)  المرحلة الثانية .7

 أولويات العراق من خالل الوطنية  وثيقةالحددت وقد   والتقليل من انبعاثات غازات االحتباس الحراري.

  :االتي 

 .غاز الميثان التخفيف من انبعاثات غازات اإلحتباس الحراري من صناعة النفط والغاز وخاصة إنبعاثات .أ

 .صون التنوع اإلحيائي من تاثيرات تغير المناخ  .ب

 .اإلدارة السليمة للموارد المائية واستخدام التقنيات الحديثة في الري  .ت

 .واستخدام الطاقة النظيفة تشجيع الطاقات المتجددة والمستدامة  .ث

  .إدماج الشباب في قضايا التغيرات المناخية  .ج

 .مكافحة الفقر .ح

 .إدماج القطاع الخاص وتشجيع االستثمارفي التحول لإلقتصاد األخضر المستدام  .خ

 .وتحقيق أهداف التنمية المستدامة  .د

 تحقيق المساواة في النوع االجتماعي. .ذ

يعمل   وهذا التقرير للعراق تقرير المناخ والتنميةوسيشارك المعنيين في وزارتي التخطيط والبيئة في اصدار 

  .اعداد التقرير مرة واحدة كل خمس سنواتيتم و  .بين السياسات والبيئة واالقتصاد الكلي  عليه البنك الدولي ويربط
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وصف عام لوقائع المناخ واالنبعاثات ومراجعة االلتزامات الوطنية  :أولهما هيكلية التقرير اربع فصول وتتضمن 

المبادرات والسياسات القطاعية  وثالثهما:  االقتصادية الكلية لألثار المناخيةالتأثيرات وثانيهما :   .والعالمية

  .االستنتاجات والتوصيات ذات االولويةورابعهما:   الحكومية

 :التي تهم العراق القضايا الدولية عن التغيرات المناخية بعضثالثا . 

 : المياه .2

أن االحترار العالمي سوف يؤدي الى تغير ، وموجود فب البحار والمحيطات واالنهار ي الماء مركب كيمياو

( WWIتشير تقديرات معهد مراقبة البيئة العالمية )لوجية التي تحدد مدى توفر المياه، حيث االنماط الهيدرو

االرصاد العالمية اكدت تقارير منظمة و .%70بان التغيرات المناخية ستؤدي الى زيادة ندرة المياه بنسبة 

(WMO بأن زيادة قدرها )درجة  4، وزيادة %77درجة مئوية تؤدي الى نقص معدل مياه االمطار بنسبة  7

في العراق خاصة سيكون هناك اجهاد مائي لمعظم مناطق العالم وو من تلك االمطار. %27مئوية قد تقلل 

 ا سيهدد االمن المائي.وستصبح القدرة على التنبوء بتدفقات المياه اكثر محدودية مم

 : االهتمام الدولي بالمياه  .أ

ستوكهولم للبيئة عام انعقد مؤتمر ي السياسة الدولية منذ السبعينات، حيث اخذ متغير المياه يشهد اهتمام ف 

وقضايا البيئة وتم الربط بين المياه  والبيئة واثر في لفت االنتباه العالمي للمياه وكان نقطة تحول  2927

قامت االمم المتحدة بإعداد البرنامح  2921عام والجفاف، وفي المناخ والمياه بين على المياه العذبة، والتلوث 

 2980 عقديفي وعقدت اول مؤتمر للمياه في االرجنتين/ ماردل بالتا.  2922عام وفي  المائي الدولي.

واالقتصادية الزراعية تم الربط بين المياه والسياسة وبين المياه واالقتصاد والتاثير على التنمية  2990و

“ قمة االرض”عقد مؤتمر  2997عام وفي  .2997عام عقد مؤتمر المياه والبيئة في دبلن والمستدامة،  ثم 

عقد مؤتمر وزاري عالمي حول المياه  2994عام وفي  للتنمية والبيئة  في البرازيل / ريودي جانيرو.

عقد ، و2992عام  عقد الملتقى العالمي للمياه في المغرب وشكل مفوضية لدراسة المياهكما  والصحة في كندا.

 7000اكد اعالن االمم المتحدة بشان االلفية ، وقد 7000في عام  الملتقى العالمي الثاني في الهاي/ هولندا

 7000عام ، وفي 7021لن يحصلوا على مياه شرب مامونة الى النصف في تخفيض نسبة االشخاص الذين 

، ثم “الماء من اجل الناس ، الماء من اجل الحياة” اصدرت االمم المتحدة تقرير عن تنمية المياه في العالم 

المياه في عام  "اصدرت تقرير ثالث، و7002في عام  “المياه: مسؤولية مشتركة” صدرت تقرير ثان ا

في و،  7002في عام والمكسيك ،  7000لعام في اليابان  : عقدت منتديات للمياه، كما 7009في عام  "متغير
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 7000في  722/18اصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار ، و7027وفي فرنسا  7009تركيا 

 77العالمي للمياه يوم  الماء من اجل الحياة  وبدا التفيذ من اليوم -العقد العالمي للمياه 7021-7001 رباعتبا

تسعير المياه هناك فكر جديد عن واصبح ، وضع البنك الدولي المياه والبيئة على اجندتهكما  .7001اذار في 

كونها عملية يحقق فيها توازن بين العرض والطلب ويساوي التكاليف الحقيقية الستخراجها بالنظر الى قيمتها 

كما  .دشن هذا الموضوع مفاهيم تصدير واستيراد  المياه، أي بيع المياه بين الدول وفي االستعماالت المختلفة 

تم تداول  مفهوم المياه االفتراضية  في الدراسات المائية والتي سعت بعض الدول لتطبيقه، اي المياه 

 المستخدمة في اماكن اخرى النتاج االغذية ومن ثم يتم تصديرها الى مناطق الشح المائي. 

 ر التغير المناخي على المياه في العراق:اث  .ب

تشيرالتوقعات المبينة على النماذج المناخية العددية الوطنية الى زيادة مضطردة في درجة الحرارة تتراوح 

وسيكون ذلك سببا في  7200في عام متوقعة  ( 0.1قد تصل الى  درجة ) 7002( درجة منذ عام 0.9بين )

عن  %00انخفاض كبير ومستمر لهطول االمطار الذي تناقصت معدالته الحالية ويتوقع ان تنخفض بنسبة 

معدالتها وفقا لتبؤات الهيئة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، وان الزيادة الحاصلة من 

لغبار والعواصف الغبارية، ويسبب  ذلك امراض مختلفة، وهذا الجفاف أدت الى التصحر وتزايد حاالت ا

التغير سيفاقم من مشكلة شح المياه في نهري دجلة والفرات وروافدهما مما يترك آثاره الواضحة على االنتاج 

الزراعي، كما يسبب بفقدان الغطاء النباتي وتهديد المناطق الساحلية البحرية المطلة على الخليج العربي 

 ا في محافظة البصرة، وقد هدد ذلك النظم الطبيعية بما فيها تاثيراته على قطاع الطاقة.  السيم

هر وتعتمد الموارد المائية بالعراق بدرجة كبيرة على هطول األمطار والثلوج التي تتساقط في أحواض األن

أعالي األنهر المشتركة ، وعلى مشاريع تشغيل السدود والخزانات المقامة في الرئيسة )دجلة وروافد الفرات(

 ( يبين ذلك بشكل واضح: 2) م، والشكل رقفي كل من تركيا وسوريا وإيران
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 (2الشكل رقم )

 احواض وروافد نهري دجلة والفرات

 

 

لدرجات الحرارة العظمى في بغداد  بشكل واضح ان هناك تغير مناخي فعلي يتمثل في المعدل السنوي  يبينو

(، وعلى ◦م 30.4) 7022لدرجات  الحرارة في العراق، فقد سجلت درجة الحرارة عام ارتفاع تدريحي 

(،  وسجلت ◦م 31.9) 7021الرغم من التذبذب البسيط فيها اال انه سجلت ارتفاعات متوالية وقد سجلت عام 

ذي ( يبين التغير والتذبذب في درجات الحرارة العظمى وال7(/ والشكل  رقم )◦م 32.3) 7070في عام 

 يؤشر ارتفاعاً واضحا فيها.
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 (7الشكل رقم )

 1111-1122للفترة ◦(  مالمعدل السنوي لدرجات الحرارة العظمى في العراق )

 

 

ً  وفي في  يقل  الغالب ووفقا لهذا  االرتفاع في درجات الحرارة  فان معدل سقوط االمطار يكون متذبذبا

  7022سنة معدالت االمطار خالل  ، فقد سجلت العراقفي  ناطق الجافة او شبه الجافة في م سنوات عديدة

سجلت هذه المعدالت في (، بينما  /سنة³مليار م 24.18سجلت ) 7021(، وفي عام  /سنة³مليار م 31.62)

(  /سنة³مليار م 86.52سجلت ) 7027كميات االمطار المتساقطة سنويا ارتفاعا في سنوات اخرى ففي عام 

 .( /سنة³مليار م148.04) 7028( ، بينما سجلت في عام  /سنة³مليار م108.81سجلت) 7020،  وفي عام 

 ( يبين هذا التذبذب في سقوط االمطار .0والشكل رقم )

 (0الشكل رقم )

 ( /سنة³مليار مكمية االمطار الهاطلة حسب السنوات المائية )
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السنوي لتبخر سد الموصل الى  ويؤثر ارتفاع درجات الحرارة كذلك على تبخر المياه  فقد بين المعدل 

 7021( بيتما سجلت عام ³م مليون 298) 7020ضايعات كبيرة تدرجت عبر السنوات فقد سجلت عام 

، مما يعني تعرض كل السدود ( ³م مليون044.72) 7029( ، بينما سجلت عام ³م مليون2487.7)

كما نالحظ ذلك والبحيرات الى ضائعات كبيرة ومماثلة للتبخر في سد الموصل  فضال عن مجرى النهرين، 

 ( أدناه: 4في الشكل رقم )

 (4الشكل رقم )

 ( حسب السنوات المائية³م مليون)المعدل السنوي لتبخر سد الموصل 

 

 

راسات بأنَّ معدل الوارد المائي لنهر الفرات سيقل  بعد أْن تمَّ  0م( مليار 29( بحوالي )%00) بنسبةوتشير الد ِّ

( مليون 9كان ما يقارب )تطوير مشاريع السدود التركيَّة، حيث تبلغ الحاجة اليوميَّة للمياه النَّظيفة الستخدامات الس  

فرات والمياه الجوفيَّة لمختلف األغراض الزراعيَّة والصناعيَّة والبشريَّة. يوميًّا، وتستخدم مياه نهري دجلة وال 0م

سنويًّا فيما تقدر االحتياجات لمياه الشَّرب   0م ( مليار10اعيَّة حوالي )ويبلغ االحتياج إلى المياه لألغراض الزر

( 22هوار البالغة )لبات إدامة األ، يضاف إليها متط 0م مليار (71.1)واالستخدامات البلديَّة والصناعة إلى حوالي 

وبهذا يهدد  ،0م( مليار 21المياه بحدود )، وبذلك ستكون االحتياجات السنويَّة لمختلف األغراض من 0ممليار 

ا سيؤدي إلى تقليل  األمن المائي العراق خاصة بعد إنجاز تركيا مشروع شرق األناضول على نهر دجلة؛ ممَّ

(، األمر الَّذي سينعكس بدوره على جميع الس كان القاطنين على حوض النَّهر؛ إْذ %20)واردات مياه النَّهر بنسبة 

يَّة  ستتأثر حياتهم ابتداء من نمط معيشتهم وتوزيعهم الجغرافي مروًرا بوضعهم االقتصادي وصوالً لحالتهم الصَّح ِّ

وأنَّ موقع العراق كدولة  ل في مياه الشَّرب.الَّتي يتوقع أْن تتردى كثيًرا بفعل زيادة نسبة التَّلوث النَّهري الحاص
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ول الواقعة على مجرى نهري دجلة والفرات )تركيا،  مصب سيضعه في موقف حرج، وسيتأثر سلبًا بإجراءات الد ِّ

كما أثرت المشاريع التي نفذتها ايران على االنهار وسوريا(، واستكمال مخططاتهم الستثمار مياه النَّهرين، 

ة وتحويل مجرى اغلبها ان لم يكن جميعها الى داخل اراضيها وتشبر المعلومات الى قيامها الحدودية المشترك

، وتقوم احيانا منعت وصولها للعراق مما زاد في عملية التصحر فيه سدا على تلك الروافد 22بانشاء 

فضال عن وجود  بتصريف مياه البزل باتجاه االنهار العراقية، وهذا سيؤدي الى انخفاض االيرادات المائية،

، وهناك تراجع في مناسيب الخزن  %10ضائعات مائية مما يضعف كفاءة الري الحقلي الى اقل من 

مقارنة بسعة خزن   0مليار م )20.28  (7028المتحققة في السدود والبحيرات اذ بلغت السعة المائية في 

الموارد المائية التي تزداد  . وهذا يؤكد بان هناك صعوبة في الحفاظ على 7022في  0مليار م 24.22

انكماشا في البلد،  اذ تشير معظم الدراسات الى وجود هدر كبير بالمياه  نتيجة استخدام طرق ري قديمة 

مما اثر على ملوحة   %00ونسبة الضائعات  20-20وتقليدية، حيث تتراوح كفاءة الري في العراق بين 

وانخفاض طاقة الخزانات والسدود واآلبار الى مستويات حة، االرض وادى الى تدني اإلنتاجية في وحدة المسا

ا سيؤثر على السدود والسَّدات ، فضالً حرجة  لزاليَّة؛ ممَّ عن دخول العراق المنطقة الجغرافيَّة في االرتدادات الز ِّ

من المائي يؤكد بال شك عدم امكانية تلبية كافة االستخدامات التنموية بما يظهر هشاشة في االوذاك  ، القائمة

 .في العراق 

  الهجرة : .7

 التي  نظرية االمن البيئيلموضوع تاثير التغير المناخي  على هجرة الناس هي :  اهم النظريات الداعمةمن 

دي الى ؤتشير الى ان نقص نوعية وكمية الموارد المتجددة مع نمو سكاني وتوزيع غير عادل لموارد البيئة سي

هجرة وانخفاض االنتاج االقتصادي فتضعف الدولة تزايد المحدودية موارد البيئة، مما يؤدي الى  تزايد في

مجتمع المخاطر  يربط حيث  مجتمع المخاطر العالمي: وكذلك تظرية  تزداد الصراعات االثنية والدولية.و

على  تأثيراث التغير البيئي ولاون حرذج بونمية والبيئة وتهديد االمن العالمي، فضالً عن بين الحداثة والتنم

بين ندرة الموارد نتيجة التغيرات البيئية واالستهالك المفرط  والصراع فيربط النموذج  االمن والصراع 

 . العنيف بما فيها االنهيار المؤسسي

المؤثرة في التوزيع الجغرافي  العواملوهي من أهم  التصحر والتعرية والجفافيؤدي الى نقص المياه أن 

للسكان لما يترتب عليه من اثار صحية تعترض وظائف االنسان العضوية، فضال عن تاثيرها على نوعية 

الى  لنزوح الداخليلدور كبير في دفع سكان الريف ، ولها التربة والنبات الطبيعي وعلى المحاصيل الزراعية

عدم االستقرار االجتماعي  الىسيؤدي واذا ماحصل النزوح  الهجرة الخارجية. في الداخل أو   مناطق اخرى
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طردهم من المناطق  حينذاك  النزوح من منطقة الى اخرى ليس باالمكانقد حصل  واالقتصادي، وفي حالة 

التي نزحوا اليها، أو فرض العودة القسرية الى مناطقهم االصلية. وتشير بعض التقارير الى أن تغير المناخ قد 

راعات المسلحة منذ عام كما . 7010خل بلدانهم بحلول مليون شخص على الهجرة دا( 722)يجبر  إن الص ِّ

قد تسببت بحركة نزوح غير مسبوقة سواء بين المحافظات أو داخل المحافظة نفسها، حيث إنَّ المسوحات  7000

ا أدى إلى اختالالت مهمة في%40أكدت أنَّ نسبة )  ( من الس كان قد غيروا محل إقامتهم خالل تلك السنوات، ممَّ

وهناك نسبة ال يستهان بها من شريحة الشَّباب قد هاجر إلى خارج العراق وباألخص هجرة  ، التوزيع الجغرافي

ا كان له تداعيات سلبيَّة على أداء هذه  ة والتَّعليم والبحث العلمي؛ ممَّ حَّ الكفاءات العاملة في القطاعات الحيويَّة كالص ِّ

لخارج من أبرز التَّحديات لما لها من تأثير سلبي على أداء وفعاليَّة قوة تُعد هجرة العراقيين إلى اإذ  القطاعات.

ويتوقع ان تكون هناك عمليات نزوح كبرى من الجنوب باتجاه الغرب او الشمال وربما قد يرافقها عمليات  العمل.

المياه الواصلة الى هجرة الى تركيا حيث توجد المياه  في حالة بانت تاثيرات التغير المناخي  على تراجع كميات 

 .ر وفقدان فرص العملحوالتص العراق والهاطلة عليه من االمطار مما قد يؤدي الى الجفاف 

 التلوث البيئي: .0

وأن أي خلةةل   البيئةةة هةةي المحةةيط الَّةةذي يعةةيش فيةةه اإلنسةةان أو أي كةةائن حةةي آخةةر وتشةةمل التربةةة والمةةاء والهةةواء،

يحصل لهذه العناصر يؤدي إلى المساس بوجود اإلنسان في حياته أو صحته أو حاجاتةه،وللمجتمع حقةوق ومطالةب 

إن ظةاهرة االحتبةاس الحةراري مةن أشةد وفي البيئة، كمةا أنَّ البيئةة تفةرض علةى النَّةاس واجبةات إزاء تلةك الحقةوق. 

 درجة حرارة األرض تزداد كلما استمرت هذه الظَّاهرة وتفاقمت ألنَّ  تي تهدد وجود الكائنات الحيَّةالمخاطر الَّ 

أن تراجع كميات المياه وزيادة االنبعاثات الغازية ستسبب تلوثاً كبيرا في الماء والهواء، إذ سيؤثر الصرف و

الصحي على كميات المياه في االنهار التي ستؤثر حتما على  مياه الشرب، كما ان  التعرية وقلة النبات 

 سوء االوضاع الصحية للسكان. الطبيعي والزراعي سيؤدي حتما الى تلوث الهواء، وسينعكس ذلك على 

( من الحجم الكلي لمياه األرض، وهي عصب الحياة لكل الكائنات الحيَّة ومن %0فالمياه العذبة الَّتي تمثل )

 العناصر البيئة الضروريَّة، ورغم ضآلتها تواجه تدهوًرا مضطردًا في نوعيتها وفي صالحيتها بسبب التَّلوث

ا يجعلها غير صالحة لالستخدام، النَّاشئ عن األنشطة البشريَّة وضعف ادارة مشاريع الصرف الصحي وأهمال  ممَّ

 .تهدد استمرار الحياة البشريَّة جميع هذه األنشطة ومعالجتها وعدم إيصال المياه الصالحة للشرب، 

تاثير كما ان للتغيرات المناخية عالقة مباشرة باالستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي والبيئي، وله 

والبد من العمل على   ، كذلك له عالقة بتخطيط المدن واستدامتها.لى السكان وبنمط العيش في الحياةنفسي ع

استعادة النظم االيكولوجية وتعبئة جميع اصحاب المصلحة المعنيين لمنع ووقف تدهور تلك النظم وعكس 

المنظم مع ندرة المياه وتدهور  عاملليمي، ويتم ذلك من خالل  التمسارها على المستويين الوطني واالق
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االراضي والجفاف الذي يصيبها، واالستخدام المستدام للموارد المائية، ومنع تدهور االراضي من خالل 

وضع معالجات فعلية للعواصف الترابية والرملية، وتنشيط االلتزامات واالتفاقيات الدولية القائمة والمتصلة 

العواصف الغبارية بشكل متكامل بتثبيت التربة وتوسيع الرقعة الخضراء سواء ويجب التعامل مع   بالبيئة.

بحزام ام حدائق أو مزروعات مختلفة وهناك حاجة لدراسات التقييم للتغير المناخي العابرة للحدود لدعم خطط 

اون على التكييف المحلي وهوليس شان محلي فحسب، بل شأن اقليمي أوعالمي  يتطلب المعرفة العلمية والتع

 جميع االصعدة .

كما أنَّ التغير في المناخ يؤدي إلى انتشار األمراض واألوبئة وانتقالها، كما يساهم في تفاقم المشاكل البيئيَّة وزيادة 

راسات وجود عالقة  وتيرة الكوارث المناخيَّة الشَّديدة الوطأة والمسببة لهشاشة المجتمعات. وقد بينت عدد من الد ِّ

بو وحساسيَّة التنفس الَّتي وثيقة بين ار تفاع درجة الحرارة وبعض األمراض مثل الكوليرا والبلهارسيا وأمراض الرَّ

وهناك تلوث كبير يحصل في البيئة العراقيَّة نتيجة الضعف في إدارة الموارد  تحصل بسبب تلوث الهواء،

ون استثماره، والتَّلوث النَّاتج من احتراق المستخرجة، منها احتراق الغاز المنبعث من أبار النَّفط بكميات كبيرة د

 .الوقود من العجالت القديمة أو بسبب رداءة تصنيع مادة البنزين

لتَّلوث في مياه نهر دجلة، حيث ترمى المخلفات في النَّهر بشكل مباشر بسبب تقادم شبكات لزيادة  وفد أشر وجود

ا سيؤثر على مستوى جودة الميا ي؛ ممَّ ة وجود انحرافات شديدة في ارتفاع الصَّرف الصَّح ِّ ه، وتؤكد وزارة الصَّحَّ

( محطة منتشرة على طول 42مؤشرات التَّلوث في مياه نهر دجلة والتي ثبتتها محطات التحسس النَّائي وعددها )

ب كونها النَّهر، حيث إنَّ المخلفات الَّتي تقوم المستشفيات برميها في نهر دجلة أشد خطورة من اليورانيوم الُمنَضَّ 

 .تحتوي على فيروسات وبكتريا ومواد كيماويَّة سامة

 حقوق االنسان : .4

 في متأصلة حقيقة اإلنسان، وهي كرامة بصون إنسانية رفيعة وقيمة كبير هدف على ترتكز الحقوق فكرة أن 

 لحقوق العالمي " اإلعالن وأكده به جاء ما عليها، وهذا االعتداء أو التنكر لها واليجوز واليمكن إنسان كل

 تتطلع التي الحقوق أهم ثناياها في جمعت التي الوثيقة هذهو ،2948 عام األمم المتحدة عن الصادر اإلنسان" 

 األمم بإصدار الوثيقة هذه استكملت وقد .المختلفة التاريخية المراحل خالل أجلها من وناضلت إليها البشرية

 وكذلك ،2922 في الصادر والمدنية"  السياسية بالحقوق المتعلق الدولي العهد هما " مهمتين لوثيقتين المتحدة

ترتبط حقوق و. 2922 في " الصادر والثقافية واالجتماعية بالحقوق االقتصادية المتعلق الثاني الدولي " العهد

ً على الحقوق  االنسان بشكل مباشر وغير مباشر بالتغيرات المناخية، فأزمة التغير المناخي ستؤثر حتما

االساسية لالنسان بما فيها الحق في الغذاء والمياه، وقد يؤدي الى انتشار النزاعات والتمييز ضد العديد من 

لمائي بسبب التصحر والجفاف مما سيؤدي الى هشاشة االشخاص، كما سيؤدي  تغير المناخ الى انعدام األمن ا
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او فقدان االمن الغذائي، كما ان التغيرالمناخي سيزيد من البطالة والفقر وعدم المساواة والتمييزضد النساء، 

كما أنه سيؤدي الى النزوح ويفاقم من عدم االستقرار االجتماعي واالقتصادي، وفي حالة النزوح من منطقة 

باالمكان طردهم من المناطق التي نزحوا اليها، أو فرض العودة القسرية الى مناطقهم  الى اخرى ليس

 وبالتالي يؤثر التغير المناخي على حقوق االنسان ويهدده في غذائه وامنه وانسانيته .االصلية. 

 الحق في التنمية : .1

ية من أهم الحقوق االساسية ان حقوق االنسان عالمية ومترابطة وغير قابلة للتجزئة، والن الحق في التنم

للمجتمعات وتكون من واجبات الدول االساسية التي يجب ان تركز على الفرد، اال أن التغيرات المناخية  

تستلزم مسؤولية جماعية للدول لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، وتحتاج الى تأكيد على االلتزام السياسي من 

المناخ يعيق تحقيق التنمية ويؤثر سلباً على حقوق االنسان، واالقتصاد أجل العمل الجماعي بين الدول، وتغير 

العراقي ريعي ويعتمد على انتاج الوقود االحفوري وحتما سيتأثر استخراجه بالتغيرات المناخية،  مثلما 

ت سيؤثر على انحسار رقعة االراضي المزروعة، وسينعكس ذلك سلباً على التنمية، وبالتاكيد سيهدد االنجازا

التنموية والنمو االقتصادي للدولة، وسيؤثر بشكل خاص على الفئات الهشة والمستضعفة، وأن البلدان الهشة 

أنَّ نسبة  7028وتشير البيانات لعام ، والغير قادرة على التعافي  ستكون االكثر  تضررا نتيجة تلك التغيرات

( سبعة ماليين 2.090.179عدد الفقراء )( من مجموع الس كان، وبلغ %70.4الفقر في العراق قد بلغت )

اثرت جائحة كورونا على الفقر والفئات الهشة في المجتمع وثالثمائة وتسعون وخمسمائة وتسع وعشرون. وقد 

( 400( مليونا و)22(، واصبح عدد الفقراء )%02.2وادت الى ارتفاع نسبة الفقر إلى ) 7070العراقي عام 

)بعد  28( ماليين فرد، وان نسبة الفقر بين األطفال دون سن الـ 20حوالي ) الف فرد، بعد ان كان قبل األزمة

(، ولفئة %27إلى أنَّ معدل البطالة قد بلغ ) 7028كما تشير البيانات لعام .  %08جائحة كورونا( بلغت )

شكلة ويرتبط جزء كبير من م ،(%1(، ونسبة عمالة األطفال )%00)(، ونسبة تشغيل النَّساء %04الشَّباب )

تنشيط القطاع  وعدم، ا على قطاع النَّفطبسبب االعتماد كليًّ  7000االقتصاد العراقي بعد عام البطالة بمعضلة 

في حالة والبطالة  ويتوقع الباحث ارتفاع في معدالت الفقر وجود استثمار محلي ناشط وفاعل، وعدم ،الخاص

وارتفاع  الفقر والبطالة يُهدد حصول تراجع في كميات المياه حيث سيؤثر ذلك على  المنتجين من صغار الفالحين 

 األمن واالستقرار، وهما أساسان لضمان أي تنميَّة مستدامة.

 مسارات التعاون الدولي المقترحة اتجاه التغيرات المناخية :رابعا. أهم 
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المعني بالتغير المناخي الذي يتطلب تعاون دولي لغرض التخفيف من االنبعاثات االلتزام باتفاق باريس  .2

المسببة للتغير المناخي، ويتطلب المساعدة الدولية للعراق من خالل تقديم الدعم المالي والتكنولوجي 

 لتنفيذ احكام االتفاقية المذكورة .

 يق أهداف التنمية المستدامة.ضرورة تعزيز التعاون الدولي من أجل حشد وسائل التنفيذ لتحق .7

تعزيز العالقات الدولية لنقل الخبرات واالبتكارات والتكنولوجيا، السيما في مجال الطاقة النظيفة وفي  .0

 مجال البحث العلمي حول التغيرات المناخية.

تعزيزالتعاون الدولي لمواجهة االوبئة واالمراض بمافيها جائحة كورونا وما أنتشر من فيروسات  .4

متحورة عنها، إذ يحتاج العراق الى تعاون اقليمي ودعم دولي ليتمكن من تاسيس انظمة قوية وصامدة 

 ومقاومة للظروف الصعبة لحماية صحة االنسان .

 تعزيز الشراكات الدولية واالقليمية متعددة االطراف لمواجهة التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية .  .1

الدولي لمواجهة مخاطر الكوارث البيئية والطبيعية  وتأسيس انظمة وضع خطط لتوحيد جهود التعاون  .2

 لحماية النظم الطبيعية والتنوع البيولوجي وتعزيز المرونة تجاه أثارهما . 

الدعم الدولي للعراق من خالل تطوير نظم للرصد واالنذار المبكر لالحداث المناخية المتطرفة والقاسية  .2

 واصف المطرية والغبارية ألخذ االستعدادات لمواجهتها. كموجات الجفاف والفيضانات والع

العمل على صياغة  اتفاقيات حول تقاسم مرضي للمياه بين المنبع والمصب وبما يحمي الحقوق في  .8

 االنهار الدولية .
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ويكيبيديا ، اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ، تاريخ الدخول  -الموسوعة الحرة  .2
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 7التَّنميَّة المكانيَّة والقطاعيَّة "، ص صوفي  حضور الباحث. (.2112إلحصاء، ا

في  0/1490لمجلس حقوق االنسان،  العدد /ظ/ 48وزارة الخارجية، تقرير اجتماعات الدورة  .4

74/22/7072. 

تم الحصول عليها من الخبير (، المساهمات المحددة وطنياً، UNDPبرنامج االمم المتحدة االنمائي ) .5

 بان علي عبود / دائرة التنميةاالقليمية والمحلية.
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، ) بغداد :    7028وزارة التخطيط العراقية / الجهاز المركزي لإلحصاء ، كمية ونوعية المياه لسنة  .6

 12،  77، 29، 2، 9( ، ص  ص7029جهاز االحصاء  / قسم احصاءات البيئية ، 

مليون شخص على الهجرة داخل بلدانهم بحلول عام   722المناخ قد يجبر وزارة الزراعة، تغيير  .7

 .1/2/7077في  074، كتاب وزارة الزراعة ذي العدد  7010

وزارة التخطيط، "ارتفاع نسبة الفقر في العراق في ظل جائحة كورونا"، موقع الوزارة، تاريخ النشر:  .2

 .https://mop.gov.iqلرابط: ، متاح على ا7070/ 20/20، تاريخ الدخول 7070/ 2/ 8

 72(، ص7028، )بغداد: مطبعة جهاز اإلحصاء، 7028لعام  Swiftوزارة التخطيط، "نتائج مسح  .9

 .74-70(، ص ص7028"، )بغداد: مطبعة اإلحصاء، 7000وزارة التخطيط، "رؤيَّة العراق  .11

 .1(، ص7022للتنميَّة البشرية"، )بغداد: الجهاز المركزي لإلحصاء، وزارة التخطيط، "التقرير الوطني  .11

في  020ورشة عمل خول  تقرير المناخ واالتنمية  الخاص بالعراق،  العدد خ/، البنك الدولي   .12

 ، حضور الباحث .72/27/7072

 ت للعلوم القانونيَّة،مجلة جامعة تكريأحمد عبدهللا الماضي، "أثر التغيرات المناخيَّة على األمن اإلنساني"،  .13

 .82-22، ص ص7021، حزيران 72، العدد 2مجلد 

  220(، ص 7022أشرف فوزي البارودي، "دائرة العطش : الخطر القادم"،)لندن: اصدارات اي،  .14

التحديات المترابطة : الحفاظ على البيئة ، ادارة المياه ، الزراعة، ) بغداد : مسرح ورشة عمل عن  .15

 ( ، حضور الباحث للورشة .7029المنصور ، حزيران 

 مجلة المستنصريَّة،حبيب فارس عبدهللا، "المياه في العراق بين العامل المناخي والموقع الجغرافي"،  .16

 .282، ص7020، آذار 42العدد 

 .72/27/7072ماهر حماد جوهان، دور وزارة التخطيط  في وثيقة المساهمات الوطنية،   .17

اهن للعراق، تاريخ النَّشر:  ،مظهر محمد صالح .12 ، تاريخ الد ِّخول: 27/2/7000الوضع االقتصادي الرَّ

ابط:20/20/7028صباح يوم  22الساعة   . www.aljazeera.net، متاح على الرَّ

 ،هرة المائية في العالقات الدوليةعن اقترابات ومداخل دراسة الظا اتمحمد سالمان طائع ،  محاضر .19

 ( ، حضورالباحث . 7022اهرة / كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، ) القاهرة : جامعة الق

ياسة التنمويَّة، جريدة الصَّباح، متاح  مناف الصَّائغ، سبعة ماليين عراقي تحت خط .21 الفقر والحل في الس ِّ

ابط:   . www.alsabaah.comعلى الرَّ

،  نهج وحلول مخاطر المناخ العابرة للحدود في المنطقة العربية، ورشة عمل عن   على الدوسري .21

 ( ، مشاركة  الباحث في المنتدى العربي للتنمية المستدامة في بيروت 7077بيروت : االسكوا ، 

ياسات"، اإلنساني والتَّنميَّة في العراق: مؤشرات الهشاشة وفاعليَّة عدنان ياسين مصطفى، "األمن  .22 الس ِّ

 .44، ص (7022)عمان: دار أمجد للنشر والتوزيع، 

 ،شيماء فريد الزم، العوامل المناخية المؤثرة، بحث غير منشور، ) بغداد: قسم االحصاءات البيئية .23

7077.) 

https://mop.gov.iq/
http://www.alsabaah.com/
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24. Christian Egenhofer, “Beyond Bali strategic issues for the Post 2012 Climat 

Change Regime”, (Brussels: Center for European policy studies, 2008), p. 55. 



وزارة التخطيط 

دائرة التعاون الدولي

ةالمناخياتالتغير

 تغير المناخ والتعاون الدولي 

أحمد محمد حسن .د

خبير دائرة التعاون الدولي 



القضايا الدولية أزاء تغيرالمناخ 

المياه.1

الهجرة.2

البيئيالتلوث.3

االنسانحقوق.4

التنميةفيالحق.5

اخيالمنالتغييرلمواجهةالمقترحةالدوليالتعاونمسارات=



التغيرات المناخية 
بانهاUNDP2007عنالصادرالبشريةالتنميةتقريرعرفها•

تؤديالتيربونيةاالكالمخلفاتنسبةتزايدعنالناجمةاالثارتلك”

.“مثيللهيسبقلمبمعدلاالرضجوفيالحرارةحبسالى

وقفاالرضجونحملانناعلىدليلا العالمياالحتراريعتبر•

.التحملعلىطاقته

الحقبةبدايةمنذمئويةدرجة0.7حواليالحرارةدرجاتزادت•

.تسارعفيالزيادةومعدلالصناعية

جزء في المليون 380وصلت التركيزات الحالية الى مايزيد عن •
من مكافئ ثاني اوكسيد الكربون 



الدولي بالتغيرات المناخية الهتمام ا

مؤتمرابأعقفيالمناختغيربشأناإلطاريةالمتحدةاألمماتفاقيةإنشاءتم•

ريوةالبرازيليالعاصمةفيوالتنميةالبيئةحول1992لعامالمتحدةاألمم

.(األرضقمة)جانيرودي

فيتعقدسنويةمؤتمرات:المناخيللتغيرالمتحدةاألمممؤتمرات•

االجتماعبمثابةتعد.(UNFCCC)اإلطاريةالمتحدةاألمماتفاقيةإطار

المناخيالتغيربشأناإلطاريةالمتحدةاألمماتفاقيةفيلألطرافالرسمي

منيالحراراالحتباسغازاتتقليلهواالتفاقيةلهذهالمعلنالهدفكان•

.البشريالنشاطعنالناجمالخطيرالمناختغيرمنعأجل

رسميةاجتماعاتهي،COPsأواالتفاقية،فياألطرافمؤتمراتبدأت•

تمفقد،19-كـوفيدجائحةانتشاربسببولكن.1995عاممنذسنوياتعقد

.عاملمدةCOP26تأجيل

https://unfccc.int/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A
https://www.un.org/ar/coronavirus


االهتمام الدولي بالتغيرات المناخية

حتىمؤتمر(26)المناخيةالتغيراتعنالمتحدةاالمممؤتمراتعددبلغ•

:2021عام

شأنباإلطاريةالمتحدةاألمماتفاقيةفيلألطرافاألولالمؤتمرانعقد•

1995عامأبريل7إلىمارس28منالفترةفيالمناخيالتغير

.ألمانيافيبرلينفي

1996عاميوليو19إلى8منالفترةفيالثانياألطرافمؤتمرانعقد•

.سويسرافيجنيففي

في كيوتوفي1997انعقد مؤتمر األطراف الثالث في ديسمبر •

.بعد مفاوضات مكثفةاتفاقية كيوتواعتُمدت. اليابان

بوينس في1998انعقد مؤتمر األطراف الرابع في نوفمبر •

.في األرجنتينآيرس

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B3_%D8%A2%D9%8A%D8%B1%D8%B3


االهتمام الدولي بالتغيرات المناخية

عامنوفمبر5وأكتوبر25بينماالفترةفيالخامساألطرافمؤتمرانعقد•
.ألمانيافيبونفي1999

2000عامنوفمبر25-13بينالفترةفيالسادساألطرافمؤتمرانعقد•
.هولندافيالهايفي

في2001يوليو27-17بينالسادساألطرافمؤتمرمفاوضاتاستؤنفت•
طريقىإلأدتالتيالخلفاتحلفيضئيلتقدموأُحرز،ألمانيافيبون

.الهايفيمسدود

اريةاإلطالمتحدةاألمماتفاقيةفياألطرافلمؤتمرالثامنةدورةالعقدتم•
:2002مراكش/المغربفيالمناختغيربشأن COP 8

اريةاإلطالمتحدةاألمماتفاقيةفياألطرافلمؤتمرالثامنةدورةالعقدتم•
:2002نيودلهيفيالمناختغيربشأن COP 8

اريةاإلطالمتحدةاألمماتفاقيةفياألطرافلمؤتمرالثامنةدورةالعقدتم•
:2003إيطاليا,ميلن,فيالمناختغيربشأن COP 9

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%84%D9%87%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7


االهتمام الدولي بالتغيرات المناخية
•2005: COP 11/CMP 1مؤتمر األطراف العامل »على أنها 2005ُعرف كل مؤتمر من المؤتمرات منذ عام كندا,مونتريال

CMP)كاجتماع لألطراف في اتفاقية كيوتو 

•2006: COP 12/CMP 2كينيا,نيروبي

•2007: COP 13/CMP 3اإندونيسي,بالي

•2008: COP 14/CMP 4بولندا,بوزنان

•2009: COP 15/CMP 5الدنمارك,كوبنهاغن

•2010: COP 16/CMP 6المكسيك,كانكون

•2011: COP 17/CMP 7جنوب أفريقيا,ديربان

•2012: COP 18/CMP 8قطر,الدوحة

•2013: COP 19/CMP 9ابولند,وارسو

بيرو,ليماCOP 20/CMP 10 :2014ا•

•2015: COP 21/CMP 11فرنسا,باريس

•2016: COP 22/CMP 12المغرب,مراكش

•2017: COP 23/CMP 13 في ألمانيا بون

•2018: COP 24/CMP 14 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التغير فيالرابع والعشرون لألطرافالمؤتمر

بولندا،كاتوفيتسهفي2018ديسمبر 15و 2ُعقد بين ،(COP24)المناخي

•2019: COP 25/CMP 15فترة الذي ُعقد في مدريد، إسبانيا، في ال. ؤتمر األمم المتحدة الخامس والعشرون لتغير المناخم

2019كانون األول 2-13

.في غالسكو2021نوفمبر /في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في تشرين الثاني26ؤتمر األطرافم•

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%BA%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7


االهتمام الدولي بالتغيرات المناخية

كوبنهاغن، وعدت الدول في  COP15، خالل مؤتمر 2009في عام •
مليار دوالر سنويا إلى الدول األقل ثراء بحلول100الغنية بتحويل 

الرتفاع ، لمساعدتها على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف ا2020عام 
الوفاء بهذا الوعد بعديتم لم . اإلضافي في درجات الحرارة

تباس تلعب الشركات دورا رئيسيا في خفض انبعاثات غازات االح•
.الحراري ودعم تنفيذ التزامات الدول

تدعوتيوالالمناخ،تغيربشأنباريساتـفاقلىاالدولكلانضمتعمليا،•
فوقمئويةدرجة1.5عندالعالميةالحرارةدرجةعلىالحفاظإلى

.الصناعيالعصرقبلمامستويات

اتبانبعاثالوصولهدفبتحقيقتعهداتالبلدانمنمتزايدعددإبداء•
.2050عامبحلولالصفر،مستوىإلىالكربون

.باريسواتفاقكيوتووملحقاطاريةاتفاقيةهناك•

https://unfccc.int/sites/default/files/arabic_paris_agreement.pdf


التغيرات المناخية  والمياه
من الماء مركب كيمياوي ثابت الكمية، واليمكن تخليقه، وينزل-

السماء 

جية أن االحترار العالمي سوف يؤدي الى تغير االنماط الهيدرولو-
.التي تحدد مدى توفر المياه

بان التغيرات ( WWI)تشير تقديرات معهد مراقبة البيئة العالمية -
%.20المناخية ستؤدي الى زيادة ندرة المياه بنسبة 

بأن زيادة قدرها ( WMO)اكدت تقارير منظمة االرصاد العالمية -
، %22درجة مئوية تؤدي الى نقص معدل مياه االمطار بنسبة 2

.من تلك االمطار% 62درجة مئوية قد تقلل 4وزيادة 

ة  سيكون هناك اجهاد مائي لمعظم مناطق العالم وفي العراق خاص-
دية مما سيهدد وستصبح القدرة على التنبوء بتدفقات المياه اكثر محدو

.االمن المائي وقد يكون االمر عرضة للمزيد من احداث العنف



االهتمام الدولي بالمياه 
.بعيناتاخذ متغير المياه يشهد اهتمام في السياسة الدولية منذ الس•

وكان نقطة تحول في 1972انعقد مؤتمر استوكهولم للبيئة عام •
بين المياه  لفت االنتباه العالمي للمياه، وقضايا البيئة وتم الربط

.الجفافوالبيئة واثر التلوث على المياه العذبة، والمناخ والمياه و

.قامت االمم المتحدة بإعداد البرنامح المائي الدولي1975عام •

.  تاماردل بال/ عقدت اول مؤتمر للمياه في االرجنتين1977عام •

ن تم الربط بين المياه والسياسة وبي1990و1980في حقبتي •
صادية المياه واالقتصاد والتاثير على التنمية الزراعية واالقت

.والمستدامة

.عقد مؤتمر المياه والبيئة في دبلن 1992عام •

للتنمية والبيئة  في “ قمة االرض”عقد مؤتمر 1992عام •
.ريودي جانيرو/ البرازيل 



االهتمام الدولي بالمياه 
.عقد مؤتمر وزاري عالمي حول المياه والصحة في كندا1994عام •

ية عقد الملتقى العالمي للمياه في المغرب وشكل مفوض1997عام •
.لدراسة المياه

هولندا/ عقد الملتقى العالمي الثاني في الهاي2000عام •

تخفيض نسبة االشخاص 2000اكد اعالن االمم المتحدة بشان االلفية •
2015الذين لن يحصلوا على مياه شرب مامونة الى النصف في 

”  الم اصدرت االمم المتحدة تقرير عن تنمية المياه في الع2003عام •
“الماء من اجل الناس ، الماء من اجل الحياة

“مسؤولية مشتركة: المياه” اصدرت تقرير ثان 2006عام •

“المياه في عام متغير“ اصدرت تقرير ثالث2009عام •

و في تركيا 2006والمكسيك 2003عقدت منتديات للمياه في اليابان •
2012وفي فرنسا 2009



االهتمام الدولي بالمياه 
في 217/58اصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار -

الماء من -العقد العالمي للمياه2015-2005رباعتبا2003

اذار في 22اجل الحياة  وبدا التفيذ من اليوم العالمي للمياه يوم 

2005.

.وضع البنك الدولي المياه والبيئة على اجندته -

ازن بين واصبح يروج لتسعير المياه كونها عملية يحقق فيها تو-

ا بالنظر العرض والطلب ويساوي التكاليف الحقيقية الستخراجه

الى قيمتها في االستعماالت المختلفة 

ع دشن هذا الموضوع مفاهيم تصدير واستيراد  المياه، أي بي-

المياه بين الدول 



ثر التغيرات المناخية على المياه العذبةا

ا )  (بحيرة تشاد نموذجا



م



المياه االفتراضية 
تاج هناك مفهوم المياه االفتراضية اي المياه المستخدمة في اماكن اخرى الن-

.وفق توني الن.االغذية ومن ثم يتم تصديرها الى مناطق الشح المائي 



تغير المناخ والمياه في العراق

مندواحجعلهمماالجافةوشبهالجافةالمناطقضمنالعراقيقع•

.المناخيةبالتغيراتتاثيرااألكثرالخمسةالبلدان

مياهمناسيبانخفاضالىالحرارةدرجاتارتفاعسيؤدي•

.مسبوقةغيربمعدالتواالنهارالبحيرات

الىطنيةالوالعدديةالمناخيةالنماذجعلىالمبينةتشيرالتوقعات•

منذدرجة(0.9)بينتتراوحالحرارةدرجةفيمضطردةزيادة

سبباذلكوسيكون2100عامعنددرجة(3.5)الى2007عام

عدالتهمتناقصتالذياالمطارلهطولومستمركبيرانخفاضفي

.الحالية



تغير المناخ والمياه في العراق

منمزيدالىستؤديالجفافمنالحاصلةالزيادةان•

اومالغبارية،والعواصفالغبارحاالتتزايدوالتصحر

.مختلفةامراضمنتسببه

لةدجنهريفيالمياهشحمشكلةمنسيفاقمالتغيروهذا•

اجاالنتعلىالواضحةآثارهتركسيمماوروافدهماوالفرات

.الزراعي

احليةالسالمناطقوتهديدالنباتيالغطاءفقدانالىستؤدي•

ةمحافظفيالسيماالعربيالخليجعلىالمطلةالبحرية

.البصرة



اهم النظريات الداعمة: تغير المناخ والهجرة 

واردالموكميةنوعيةنقصانالىتشير:البيئياالمننظرية•

ديؤيسالبيئةلمواردعادلغيروتوزيعسكانينمومعالمتجددة

ضوانخفاالهجرةوتزايدالبيئةمواردمحدوديةفيتزايدالى

نيةاالثالصراعاتفتزدادالدولةوتضعفاالقتصادياالنتاج

.والدولية

وتهديديئةوالبوالتنميةالحداثةبينيربط:العالميالمخاطرمجتمع•

.العالمياالمن

راعوالصاالمنعلىالبيئيالتغيرتأثيراثولحاونربذجونم•

المفرطهلكواالستالبيئيةالتغيراتنتيجةالمواردندرةبينيربط

.المؤسسياالنهيارفيهابماالعنيفوالصراع



تغير المناخ والهجرة 

يفالمؤثرةالعواملمنوالجفافوالتعريةالتصحروالمياهنقص-

عترضتصحيةاثارمنعليهيترتبلماللسكانالجغرافيالتوزيع

ربةالتنوعيةعلىتاثيرهاعنفضلالعضوية،االنسانوظائف

.الزراعيةالمحاصيلوعلىالطبيعيوالنبات

فيرىاخمناطقالىالداخليلنزوحلالريفسكاندفعفيكبيردور-

.الخارجيةالهجرةأوالداخل

االجتماعياالستقرارعدممنويفاقمالنزوحالىسيؤدي-
كانباالمليساخرىالىمنطقةمنالنزوححالةوفيواالقتصادي،

لىاالقسريةالعودةفرضأواليها،نزحواالتيالمناطقمنطردهم
.االصليةمناطقهم

مليون(216)يجبرقدالمناختغيرأنالىالتقاريربعضوتشير-
.2050بحلولبلدانهمداخلالهجرةعلىشخص



تغير المناخ  والتلوث البيئي

لوثاً تراجع كميات المياه وزيادة االنبعاثات الغازية ستسبب ت-

.كبيرا في الماء والهواء

ستؤثر يؤثر الصرف الصحي على كميات المياه في االنهار التي-

.حتما على  مياه الشرب

ى تلوث التعرية وقلة النبات الطبيعي والزراعي سيؤدي حتما ال-

.الهواء

.ينعكس ذلك على سوء االوضاع الصحية للسكانس-



تغير المناخ وحقوق االنسان 
يرات ترررتبط حقرروق االنسرران بشرركل مباشررر وغيررر مباشررر بررالتغ•

.المناخية

ية فأزمرررة التغيرررر المنررراخي سرررتؤثر حتمررراً علرررى الحقررروق االساسررر•

نتشرار لالنسان بما فيها الحق في الغرذاء والميراه، وقرد يرؤدي الرى ا

.النزاعات والتمييز ضد العديد من االشخاص

حر سرريؤدي  تغيررر المنرراخ الررى انعرردام األمررن المررائي بسرربب التصرر•

.والجفاف مما سيؤدي الى هشاشة او فقدان االمن الغذائي

التغيرالمنرررراخي سرررريزيد مررررن البطالررررة والفقررررر وعرررردم المسرررراواة •

والتمييزضد النساء



تغيرالمناخ والحق في التنمية 
لدولاواجباتمنوتكونللمجتمعاتاالساسيةالحقوقأهممنالتنميةفيالحق•

.الفردعلىتركزانيجبالتياالساسية

ً ويؤثرالتنميةتحقيقيعيقالمناختغير• االنسانحقوقعلىسلبا

أثرسيتوحتمااالحفوريالوقودانتاجعلىويعتمدريعيالعراقياالقتصاد•
المناخيبالتغيراتاستخراجه

ً ذلكوسينعكسالمزروعة،االراضيرقعةانحسارعلىسيؤثر• التنميةعلىسلبا

بشكلوسيؤثرللدولة،االقتصاديوالنموالتنمويةاالنجازاتسيهددوبالتاكيد•
والمستضعفةالهشةالفئاتعلىخاص

تلكةنتيجتضررااالكثرستكونالتعافيعلىقادرةوالغيرالهشةالبلدان•
التغيرات

.الدولبينالجماعيالعملأجلمنالسياسيااللتزامعلىتأكيدالىحتاجن•



فعاليات العراق تجاه التغيرات المناخية

وفق االنضمام الى اتفاقية باريسالحكومة العراقية أعلنت •

.2020لسنة 31القانون رقم 

االنضمام خطوة مهمة تسمح بتنوع االقتصاد واستخدام •

طح اآلليات النظيفة التي تضمن استمرارية الحياة على س

.االرض

• ً ، وتُعد بدأ العراق في كتابة وثيقة المساهمات المحددة وطنيا

ؤسس السياسة العليا للعمل في مجال تغير المناخ والتي ت

لمتجددة لتنويع  االقتصاد وترسم الطريق الستخدام الطاقات ا
2030-2020واالليات  النظيفة للفترة 



اتفاقية باريس

في باريس 21في مؤتمر األطراف اتفاق باريسدولة197تبنت •
ا في دخل .2015األولكانون 12في  نوفمبر 4حيز التنفيذ رسميا

2016

.المناخأول اتفاق دولي شامل حول حماية •

لحراري إلى الحد بشكٍل كبير من انبعاثات غازات االحتباس ايهدف •
العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى

درجة1.5درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 

ا والعمل االتفاق التزامات من جميع الدول لخفض انبعاثاتهيتضمن •
ا للتكيف مع آثار تغير  نخفض تحول نحو عالم مبداية ، والمناخمعا

الكربون 

مس على مدى خواحدة نصَّ االتفاق على إجراء عمليتَي مراجعة، •
سنوات

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/FCCC/CP/2015/L.9#page=26


2022عشرة فعاليات عالمية عام 

المناختغيرآثارمنالتخفيف|الثالثالعاملالفريقتقرير|مارس28•

دبي،|2022لعامإفريقياوشمالاألوسطالشرقفيالمناخأسبوع|مارس3-فبراير28•

المتحدةالعربيةاالمارات

.كورياجمهوريةسيول،|2022للغاباتعشرالخامسالعالميالمؤتمر|مايو2-6•

لصيناكونمينغ،|(الثانيالجزء)البيولوجيللتنوعالمتحدةاألمممؤتمر|مايو8-أبريل25•

ديفواركوت|بالتصحرالمعنيعشرالخامسالمتحدةاألمممؤتمر|مايو9-21•

•2 - السويد|50+ستوكهولم|يونيو3

بولنداكاتوفيتشي،|11العالميالحضريالمنتدى|يونيو26-30•

البرتغاللشبونة،|بالمحيطاتالمعنيالمتحدةاألمممؤتمر|يوليو1-يونيو27•

2022المناختغير|تجميعيتقرير|أكتوبر3•

•7 - (COP27)المناخبتغيرالمعنيالمتحدةاألمممؤتمر|نوفمبر18 مصرالشيخ،شرم|



فعاليات العراق تجاه التغيرات المناخية

ق الى تقسيم جهود العراتم المساهمات الوطنية حسب وثيقة •

:مرحلتين

دمج العمل على تركز 2025-2020:المرحلة االولى•

.  عاتتشريالسياسات ووفي الالمناخي في الخطط الوطنية، 

وضمان الحد من غازات االحتباس الحراري، والتاسيس 

تغير لمشاريع التكيف في المناطق الهشة والمعرضة بشدة ل

.المناخ

زيادة الطموح تركز على 2030-2025:لمرحلة الثانيةا•

انبعاثات ونقل التكنولوجيا الحديثة لضمان الحد والتقليل من
.غازات االحتباس الحراري



فعاليات العراق تجاه التغيرات المناخية

:خللمنالعراقأولوياتالوطنيةوثيقةالحددت

فطالنصناعةمنالحرارياإلحتباسغازاتانبعاثاتمنالتخفيف-

.الميثانغازإنبعاثاتوخاصةوالغاز

.المناختغيرتاثيراتمناإلحيائيالتنوعصون-

.الرييفالحديثةالتقنياتواستخدامالمائيةللمواردالسليمةاإلدارة-

.ةالنظيفالطاقةواستخداموالمستدامةالمتجددةالطاقاتتشجيع-

.المناخيةالتغيراتقضايافيالشبابإدماج-

.الفقرمكافحة-

األخضرلإلقتصادالتحولاالستثمارفيوتشجيعالخاصالقطاعإدماج-

.المستدام

.المستدامةالتنميةأهدافوتحقيق-

.االجتماعيالنوعفيالمساواةتحقيق-



للعراقوالتنميةتقرير المناخ 

وزارة يعمل عليه البنك الدولي معتقرير المناخ والتنمية •

.لكليابين السياسات والبيئة واالقتصاد البيئة ويربط

.سنواتواحدة كل خمس مرة التقرير اعداد يتم •

:اربع فصول تتضمنهيكلية التقرير •

عام لوقائع المناخ واالنبعاثات ومراجعة االلتزاماتوصف -

.والعالميةالوطنية 

.المناخيةاالقتصادية الكلية لألثار التأثيرات -

.الحكوميةوالسياسات القطاعية المبادرات -

.االولويةوالتوصيات ذات االستنتاجات -



مسارات التعاون الدولي المقترحة اتجاه التغيرات المناخية

تعاونلبيتطالذيالمناخيبالتغيرالمعنيباريسباتفاقااللتزام-•

ويتطلباخي،المنللتغيرالمسببةاالنبعاثاتمنالتخفيفلغرضدولي

وجيوالتكنولالماليالدعمتقديمخاللمنللعراقالدوليةالمساعدة
.المذكورةاالتفاقيةاحكاملتنفيذ

تحقيقلالتنفيذوسائلحشدأجلمنالدوليالتعاونتعزيزضرورة•
.المستدامةالتنميةأهداف

لوجيا،والتكنوواالبتكاراتالخبراتلنقلالدوليةالعالقاتتعزيز•

حولالعلميالبحثمجالوفيالنظيفةالطاقةمجالفيالسيما
.المناخيةالتغيرات

ةجائحبمافيهاواالمراضاالوبئةلمواجهةالدوليتعزيزالتعاون•

لىاالعراقيحتاجإذعنها،متحورةفيروساتمنأنتشروماكورونا

دةوصامقويةانظمةتاسيسمنليتمكندوليودعماقليميتعاون

.االنسانصحةلحمايةالصعبةللظروفومقاومة



يةمسارات التعاون الدولي المقترحة اتجاه التغيرات المناخ

جهةلموااالطرافمتعددةواالقليميةالدوليةالشراكاتتعزيز•

.المناخيةبالتغيراتالخاصةالتحديات

مخاطرلمواجهةالدوليالتعاونجهودلتوحيدخططوضع•

الطبيعيةظمالنلحمايةانظمةوتأسيسوالطبيعيةالبيئيةالكوارث

.أثارهماتجاهالمرونةوتعزيزالبيولوجيوالتنوع

واالنذارللرصدنظمتطويرخللمنللعراقالدوليالدعم•

افالجفكموجاتوالقاسيةالمتطرفةالمناخيةللحداثالمبكر

داداتاالستعألخذوالغباريةالمطريةوالعواصفوالفيضانات

.لمواجهتها
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