
 

 }أثر التغيرات المناخية على واقع الفقر في العراق{

  -مقدمة :

تعتبر ظاهرة التغيرات المناخية ظاهرة عالمية نظرا لطبيعة وحساسية النظم البيئية في كل منطقة ،وال شك ان ظاهرة التغير 

د مستقبل االنسان خطيرة تهدالمناخي احد القضايا المطروحة على المستوى العالمي في ظل ما يترتب عليها من تغيرات 

اشارت احدى الدراسات الصادرة عن المنظمة الدولية لألرصاد الجوية الى ارتفاع في متوسط درجات  على األرض . وقد

من  ،الل تعطيل امدادات الغذاء والماءالحرارة من المحتمل ان يؤدي هذا االرتفاع السريع الى تهديد استقرار العالم من خ

تغير المناخ في التسبب بالفقر حول العالم وتفتقر المجتمعات المحرومة  االعتراف بالدور الهام الذي يؤديهاألهمية باإلمكان 

يعد المناخ مكوناً رئيساً  ،الريفية والمعزولة غالبا الى القدرات المالية والتقنية الكافية الدارة مخاطر المتعلقة بتغير المناخ ،

جال الطبيعي ومحدداً لبيئة عيش اإلنسان ونشاطاته وصحته إذ يتفاعل جسمه مع تغاير الوضع الجوي وفق من مكونات الم

الفصول وما يمكن أن يتسبب به ذلك من حاالت مرضية ، وأن االرتفاع التدريجي لدرجات الحرارة والرطوبة والرياح تعد 

ذات تأثير سلبي في صحة اإلنسان ومستوى رفاهيته فيجعلنا  من أبرز سمات تغير المناخ فأن ارتفاع تواتر عدة ظواهر جوية

يعتبر الفقراء عموما عرضة لمخاطر بيئية وصحية اكبر ناجمة عن مساحات ندرجها في سياق التغيرات المناخية نفسها ، 

مكتظة سكانيا والعيش قرب مناطق صناعية وصعوبة الوصول لمصادر مياه نظيفة ومشكالت الصرف الصحي 

 األساسية .امات المسبب لثلوث الهواء وضعف الحصول على خدمات واالزدح

تغيّر المناخ والفقر في العالم وجهان لعملة واحدة. ال بّد من حل المسألتين بالتوازي، حيث الفشل في إحداهما يعني اإلخفاق  

تهدد ة الحرارة في المناطق بات درجإن "تقللن نتمكن قط من استئصال الفقر ما لم نعالج مسألة تغيّر المناخ .  في األخرى، 

األمن الغذائي، وتمثل خطورةً على كّلٍّ من الزراعة والبشر واالقتصاد، وتهدد العديد من األنواع الحيوانية والنباتية في جميع 

بسبب زيادة التربة  قعة تشمل جفافأنحاء العالم باالنقراض"، موضحةً أن "عوامل تقلُّبات درجة الحرارة القصوى المتو

التبخر مع ارتفاع درجات الحرارة، فضاًل عما تخلِّّفه تلك العوامل من تَنامٍّ للصراعات وعدم االستقرار السياسي في الدول ".  

ان مشكلة التغيرات المناخية تعتبر من ظواهر المتطرفة والمتمثلة في القحط والجفاف والتصحر والفيضانات وندرة الموارد 

 هر لها اثار متعددة على كل قطب من اقطاب الكرة األرضية .المائية هذه الظوا

تهدف هذه الدراسة الى الوقوف على واقع االثار التي خلفتها والتي من الممكن ان تخلفها التغيرات المناخية  -: هدف الدراسة

  المالئمة لتقليل مخاطر التغيرات المناخية .  ترحاتعلى الموارد والقطاعات المختلفة وإيجاد المق

 

 

 

 

 



 

    أسباب التغيرات المناخيةاوال: 

المقصود بتغير المناخ بانه ذلك التغير الحاصل في العوامل والظروف المناخية الناتج بصورة مباشرة عن األنشطة البشرية 

التي تقوم بطرح كميات كبيرة من غازات االحتباس الحراري الى الغالف الغازي لألرض وارتفاع معدالت النمو في البلدان 

الفحم (  –الغاز  –ستخدامات المضرة للبيئة خصوصا استخدام الوقود األحفوري )النفط بفعل العديد من االالنامية والمتقدمة 

الطبيعية والبشرية وهي عوامل مترابطة وذات عالقة متبادلة  يساهم في تغير المناخ مجموعه من العوامل  ،في توليد الطاقة

     -عوامل أهمها: يعود سبب تغير المناخ إلى عدد .تؤثر على بعضها البعض 

 أسباب بشرية -1

فقد بدأ اإلنسان بحرق كميات متزايدة من الوقود  وزيادة درجة الحرارة، ادت العديد من األنشطة البشرية لتغير المناخ 

في الجّو، والذي ينتج من عملية الحرق التي تحدث بين   (CO2)األحفوري، مما أدى الى تراكم غاز ثاني أكسيد الكربون

أحد األسباب البشرية الرئيسية لتغيّر المناخ، إذ يزيل  إزالة الغابات تعّد إزالة الغاباتو الهواء، الكربون واألكسجين في

اإلنسان األشجار في معظم الغابات لخلق مساحة للزراعة، وإنشاء المباني، وغير ذلك من األنشطة، مّما يساهم في حدوث 

الكربون في عملية البناء الضوئي، كما تخّزن الفائض منه لدعم االحتباس الحراري، فاألشجار تستهلك غاز ثاني أكسيد 

نمّوها وتطّورها، وعند قطعها ينبعث ثاني أكسيد الكربون المخّزن فيها ليتراكم في الغالف الجوي، باإلضافة إلى أّن إزالة 

ضانات والجفاف من خالل الغابات يؤثّر على أنماط هطول األمطار على مستوى العالم، فلألشجار دور في منع حدوث الفي

تنظيم هطول األمطار، كما تساهم إزالة الغابات أيضاً في تغيّر طبيعة سطح األرض، فتصبح مكشوفة أكثر ألشعة الشمس، 

مّما يؤّدي إلى زيادة في امتصاص سطح األرض للطاقة الحرارية، فهناك العديد من األسباب الطبيعية التي تؤّدي أيضاً إلى 

ولكنّها لم تكن  ي بعض منها: اإلشعاع الشمسيثل التأثيرات والدورات الطبيعية التي تمّر بها األرض، وفيما يأتتغيّر المناخ، م

تطلق البراكين  االنفجارات البركانيترفع من حرارة الغالف الجوي ،كافية لتغيير المناخ، فأي زيادة في الطاقة الشمسية 

تشّكل ، السبب الرئيسي لالحتباس الحراريربون، ولذلك ال تعّد البراكين بعض الغازات الدفيئة مثل غاز ثاني أكسيد الك

ظاهرة تغيّر المناخ تهديداً على مستوى العالم؛ لما لها من آثار كبيرة وواسعة النطاق، فعلى الرغم من أّن كوكب األرض 

معّدل االرتفاع الحالي في متوسّط  تعّرض لتغيّرات طبيعية في درجات الحرارة على مدى عشرات اآلالف من السنين، إاّل أنّ 

منها: التغيّر في األنماط  ائدة في الكثير من التغييراتدرجة حرارة سطحه غير مسبوق، إذ تساهم هذه الطاقة الحرارية الز

المناخية ونسبة هطول األمطار، مّما يهّدد إنتاج الغذاء، إلى جانب تغيّرات في دورة حياة ومواطن العديد من النباتات 

والحيوانات، وارتفاع مستوى مياه البحار، األمر الذي يزيد من خطر حدوث الفيضانات، كما يمكن أن يتسبّب االحترار 

  الحالي أو المستمّر في تغييرات غير متوقّعة، بحيث يجد العديد من الكائنات الحية بما فيهم البشر صعوبة في التكيّف معها.

-غازات الدفيئة الأّدت األنشطة الصناعية التي تعتمد عليها طبيعة الحياة الجديدة إلى رفع مستويات  -: األنشطة الصناعية-2

أنشطة التصنيع ،ترتبط في الغالف الجوي بشكل كبير جداً  -مثل: غاز ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروجين 

باآلثار البيئية الضاّرة التي تسبّب التغيّرات المناخية، إذ أّدت االبتكارات التكنولوجية الحديثة إلى استبدال العمالة  المختلفة



األحفوري كالفحم والنفط في إنتاج  البشرية بآالت تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، ومع زيادة التصنيع ازداد استخدام الوقود

اعية المختلفة، ويؤدي حرقه إلى إطالق العديد من الغازات الضارة كغاز ثاني أكسيد الكربون في الطاقة للقيام باألنشطة الصن

الجو، حيث يتّم استخدامها في توليد الكهرباء، والحرارة، وكذلك في وسائل النقل، والتي تشمل السيارات التي تعمل بالبنزين 

استخدام تلك الطاقة في الزراعة، وإنتاج اإلسمنت، والنفط، والغاز أو الديزل، والطائرات، والشاحنات، والقطارات، كما يتّم 

 الطبيعي .

مّما نتج عنه الكثير من االنبعاثات المباشرة وغير المباشرة لغازات الدفيئة، وقد رافق نمّو األنشطة الصناعية انتقال الناس 

ً عن عمل، مّما ساهم في اكتظاظ السكان، وزيادة التلّوث، باإلضافة إلى ما تسبّب به التوّسع  إلى المناطق الحضرية بحثا

يُطلق غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الغالف الجوي  الجوي، يادة تراكم غازات الدفيئة في الغالف، وبالتالي زالعمراني الهائل 

، فقد تسبّب اإلنسان بزيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي بنسبة  ؛ مثل التنفّسمن خالل العمليات الطبيعية

 .بّب بتغيير طويل األمد، مّما تس74%

 الهروب عن وتوقفها الحرارة احتباس  في تسبب لألرض الجوي الغالف في الغازات بعضهناك  : االحتباس الحراري-3

ينطوي ارتفاع درجات الحرارة على الصعيد العالمي والتغيُّرات في المناخ على تبعات كبرى في مجال ، الفضاء إلى

ويؤثر ذلك بصورة متزايدة على إنتاج المحاصيل واإلنتاج الحيواني، والموارد الزراعية من التربة والمياه، واألمن عة الزرا

، وزيادة العواصف الت الجوية المتطرفة في الطقسومن تأثيرات درجة الحرارة وحدوث العديد من الحا الغذائي،

المعدية من فيروسات وبكتيريا وفطريات تنشط كثيراً في درجات واألعاصير وتكرار حدوثها ، وانتشار األوبئة واألمراض 

الحرارة المرتفعة ، وتصبح أكثر قدرة على التكاثر واالنتشار بعكس درجات الحرارة الباردة التي تخفف نشاطها ، وأن 

فسية ما يسبب الحساسية درجات الحرارة العالية تسبب جفافاً في األغشية المخاطية التي تبطن االنف والبلعوم والمجاري التن

ويفاقمها في الجهاز التنفسي ولذلك ال يقتصر الضرر على الغبار فقط ، بل للحرارة الدور األساس فيما يعانيه الناس احيانا 

  من حساسية مزمنة ومن االلتهابات تنفسية متعددة.

 االنشطة الزراعية  -4

ف تتفاقم، لتتسبَّب في مزيد من األحوال الجوية البالغة الشدَّة مثل حاالت من المتوقع أنَّ اآلثار المترتبة على تغيُّر المناخ سو

ل تهديداً على األمن  الجفاف والفيضانات والموجات الحارة وتوزيع األمطار على نحو ال يمكن التنبؤ به، وكلُّ ذلك يشّكِّ

كن أن يزداد الوضع تفاقماً بفعل تسارع وتيرة الغذائي ويمكن أن يجعل اإلنتاج الزراعي أمراً صعباً، إن لم يكن مستحيالً. ويم

ض األمن الغذائي لمزيد من الخطر  بةإطالق غازات الدفيئة في الجو من التر تعد  مما يتسبَّب في تدهور حاد لألراضي ويعّرِّ

، وذلك بسبب ما يتّم فيها من إزالة لة عن التغير المناخي الممارسات الزراعية التي يقوم بيها االنسان احد األسباب المسؤو

مثل اللجوء إلى  -الغابات لغاية استغالل أراضيها وتحويلها إلى أراضٍّ زراعية، إلى جانب الممارسات الزراعية الحديثة 

اث التي تعّد من العوامل المساهمة بشكل كبير في زيادة انبع -األسمدة الصناعية، واستخدام اآلالت لتكثيف اإلنتاج الزراعي 

غازات الدفيئة، وحدوث االحتباس الحراري، وتغيّر المناخ، عدا عن الكميات الكبيرة من الغازات التي تُطلق خالل المراحل 

المتعّددة المتعلّقة بإنتاج الغذاء، والتي تشمل التحضير، والتخزين، والمعالجة، والتغليف، والنقل، أّما في مجال تربية الماشية 



أجساد بعض الحيوانات بسبب عملية التخّمر المعوي التي تحدث أثناء هضم الطعام، باإلضافة إلى  فينتج غاز الميثان من

االنبعاثات الكبيرة لهذا الغاز من حقول زراعة األرز، ويجدر بالذكر أّن النفايات الكيميائية التي تنتج عن بعض الممارسات 

ن فقدان التنّوع الحيوي، وتسريع تآكل التربة، وزيادة حموضة مياه الزراعية تساهم في تغيّر المناخ من خالل ما تتسبّب به م

بح األرض إن تراجع نسبة انتاجية التربة يفقدها قدرتها على دعم نمو النباتات، ومع انحسار الغطاء النباتي تص ، المحيطات

تمسك التربة وبالتالي تؤمن حفظ المياه ، إذ يتراجع مخزون المياه الجوفية بسبب قلة النباتات التي عرضة للمزيد من التدهور

ً ا ً اإلفراط في  لى تقلب المناخ واألنشطة البشريةيرجع التصحر أساسا التي تستنزف الموارد الطبيعية، وأكثرها شيوعا

ورغـم أن الجفاف كثيراً ما يرتبط بتـدهور األرض، فإنـه ظاهرة طبيعـية تحدث ة ونـزع الغابات وسوء أساليب الري الزراع

في الواقع تستجيب األراضي الجافة  ،حين يصبح معّدل سقوط األمطار لفترة طويلة أدنى كثيراً من المستويات المسجلة عادة

حين ال يستطيع مستثمرو األراضي االستجابة بمرونة أن يتكيف الناس بدورهم معها. بسرعة لتقلبات المناخ التي ال بد 

الى التصحر فيوضحان أن عدم إعطاء األولوية لحماية البيئة قد يؤدي الى اتخاذ األسباب المؤدية ومًن  ،لتقلبات المناخ 

قرارات سيئة في إدارة األراضي. فبعض األفراد يسعـون الى زيادة مكاسبهم الشخصية الى أقصـى حد، ويفرطون تالياً في 

ى انتزاع ما يستطيـعون من الموارد استخدام األرض على حساب المجتمع بأسره. وفي أحيـان أخرى يصل األمر بالفقراء ال

الى ذلك هناك بعض القوى االقتصادية الدولية التي تشجع الناس على  المتاحة، رغم أن هذا قد يؤدي الى تدهور األرض

صنـع اإلنسـان دوراً في  كوارث الطبيعية والكوارث التي مناإلفراط في استغـالل أرضهم. كما يلعب الجهل واألخطـاء وال

أما العامل األسوأ فيتمثل باالزدياد السكـاني وهـو القوة النهائية الدافعة للتصـحر، فال بد لتزايد عدد الناس في ،  المجالهذا 

ً أكبر على موارد المنطقة. ويـكون الضغط غير مبـاشر، كما يحـدث عندما يتطلب نمو  منطقة ما من أن يمـارس ضغـطا

ي في منـاطق ريفـية غير مزدحـمة. كذلك يرتفع مستوى التلوث في الهواء والمياه، سكان الحضر مزيداً من اإلنتاج الغذائ

ويمكن لالتربة التي تحملها الرياح أن تفاقم المشاكل الصحية لدى المرضى، خصوصاً المصابين بأمراض التنفس والحساسية 

راضي الجافة والنقص في إنتاج الغذاء. ويعتبر التصحر قضية بيئية عالمية رئيسية بسبب الصلة بين تدهور األ، والعيون

ن الواقع السائد هو مضاعفة اإلنتاج ثالث مرات في العقود الخمسة المقبلة، فإووفيما يتطلب وجود غذاء كاف لسكان العالم 

 .قاء سوف يتناقص في كثير من المناطلم يتوقف التصحر ويعكس اتجاهاته، فإن إنتاج الغذغير ذلك. وما

  الفقر أسباب ثانيا:

 اآلمنة الشرب مياه إلى صاشخاال أكثر ،ويفتقر والفقر الجوع من العالم أنحاء جميع في شخص مليون 088 من أكثر يعاني

 الى واستمراره الفقر ظهور يرجع الفقر النتشار الرئيسية األسباب أحد المائي األمن وانعدام الجوع يجعل ،مما منازلهم في

 . ،وبيئية وثقافية ، ،سياسية ية،اجتماع اقتصادية عوامل

                                                                                                                 والكوارث الحروب-1

ً في انتشار الفقر بشكل كبير، ال سيما  اع السياسيّة غير اآلمنه،يُعّد هروب الكثير من األسر من أوطانها بسبب األوض سببا

بين فئة المشردين، فيما تتسع النظرة لتشمل البلدان التي تعاني من حروب أهلية حيث تخفض هذه الحروب من إنتاجيتها 



وتقلل من الناتج القومي لها، ويؤدي عدم االستقرار السياسي التي تخلفه الحروب إلى انخفاض عدد المستثمرين في هذه 

  الدول، مما يترتب عليه ضعف في تقديم الخدمات األساسية واالستفادة منها مثل: الصحة، والتعليم، والمياه،

  التعليم ضعف-2

 يعانون المتعلمين غير األشخاص جميع أن يعني ال هذا ،ولكن التعليم مستوى انخفاض هو الفقر وتفشي انتشار أسباب أحد

ً  يعد التعليم ألن ،خاصة الفقر إلى يؤدي مهم عامل التعليم ضعف ،ولكن الفقر من  لتأمين وظيفة  على للحصول رئيسيا بابا

    لألسر. األساسية الحياة متطلبات

 الحدّ  النخفاض الدخل انخفاض ويعزى بالفقر، المتسببة العوامل أحدّ  انخفاضهُ  أو الدخل انعدام يُعتبر -: األجور تدني-3

   . للفقر األساسي السبب هي البطالة فان منخفضة أجور ذات أعمال في للعمل الفرد االضطرار أو لألجور، األدنى

إّن الكوارث الطبيعية كالجفاف، والفيضانات، والعواصف تؤثر بشكل أكبر على المجتمعات الفقيرة،  :-تغيُّر المناخ -  4 

وعادةً ما يملك هؤالء قوتاً يكفيهم لموسم واحد فقط، فيما السيّما أّن معظم الفقراء في العالم يعتمدون على الزراعة، والصيد، 

ال يملكون االحتياطي المادي الالزم في حالة وقوع أّي كارثة طبيعية ُمحتملة، ففي التغيرات المناخية الصعبة يفقد ماليين 

تفاء التي كانوا عليها كالناس احتياطهم من الطعام ويصبحون أكثر فقراً، مما يجعل من الصعب عليهم الوصول إلى حالة اال

 سابقاً.

 الى الوصول على القدرة في صعوبة الى معين بمرض اإلصابة او كالعجز الصحية الحاله سوء يؤدي -: الصحي ضعالو-5

 .باإلضافة إلى ما يتسبب به ذلك من تكاليف مالية إضافية بشكل يومي لتوفير العالج الالزم . العمل مكان

 . االقتصادي النمو معدل انخفاض -6

 بخطط القيام عن تباطئ في غالبتها والتي الحكومات تطبقها التي السياسات هي الفقر الى المؤدية األسباب اهم من -7

 . الحقيقية التنمية

 ظهور الى يؤدي الذي ،االمر الشديد الفقر النتشار الرئيسي السبب يعتبر الرشيد الفكر غياب ان : الرشيد الفكر غياب-8

  . االمل فقدان نتيجة العنف الى يلجأ ومعنويا ماديا العاجز االنسان ،ان العنف وممارسة اإلرهاب

  . السكاني النمو معدل ارتفاع -9

  . الزراعة قطاع تطوير عن العجز-11

 البيئي .أو الفقر  التعُرض للحاالت المفاجأة مثل األزمات اقتصادية، أو الكوارث طبيعية،-11

 اثر التغيرات المناخية على الفقر في العراق ثالثا: 

يعاني العراق ارتفاع في درجات الحرارة وتأثير الرياح الجافة وتكرار العواصف الغبارية في المنطقتين الوسطى والجنوبية 

ربما بوجه خاص وكل ارض العراق بوجه عام، وبالتالي يتطلب فهم اثارها البيئية واالقتصادية واالجتماعية والصحية و

لتقليل االثار السلبية وتحقيق النتائج الملموسة في  الزمةتقبل، للوصول الى الوسائل الالسياسية في الوقت الحاضر والمس



ئج المتحققة خفض تزايد ارتفاع درجات الحرارة والغبار من جهة والنهوض بالبيئة وتشغيل االنسان واستثمار النتا

ً واجتماعيا النسان على ا وائد مختلفةاالستزراع وانشاء الغابات والمحميات النباتية وما تعكسه من فواهمية  .اقتصاديا

 والبيئة .

يعد التغير المناخي عاماًل أساسيًا في زيادة الجفاف على األرض، حيث يمكن أن يتسبب االرتفاع في درجات الحرارة في 

، وبالتالي فإن الجفاف يمكن أن يتسبب بأضرار كبيرة على من سطح األرض إلى الغالف الجوي تسريع عملية نقل المياه

الموارد المائية في المستقبل، كما يمكن أن يؤثر على النمو السكاني، زيادة التلوث، ارتفاع مستويات المعيشة، تغيير 

يادة الطلب على المياه العادات الغذائية، تغيير الممارسات الزراعية، زيادة األنشطة الصناعية، تغير األنشطة االقتصادية، ز

ً غير مسبوق اال وهو تغير المناخ الذي سيؤثر بدوره على الزراعة واالمن الغذائي مخلفا والطاقة،  يواجه العالم تحديا

الزيادة في عدد السكان في المناطق التي تسود فيها أعلى مستويات نقص التغذية والتعرض بعد الجوع والفقر وخصوصاً 

 .في المائة 61بنسبة  2151لمناخ. فمن المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على األغذية في عام الشديد آلثار تغير ا

 وازدياد موجات الجفاف حرارةالرتفاع درجات ال يعاني اإلنتاج الزراعي أصالً في العديد من األقاليم من اآلثار السلبية

راضي القابلة للزراعة وقلة المياه العذبة ومع تكثّف والفيضانات وازدياد كثافة الظروف المناخية المتطرفة وتملّح األ

وتربية الحيوانات وإدارة الغابات  تغير المناخ على الزراعة سيصبح من الصعب أكثر فأكثر زراعة المحاصيل تأثيرات

لياف فالمحاصيـل التي نزرعها لتوفير األغذية واأل األماكن ذاتها كما في الماضي وصيد األسماك بالطرق ذاتها وفي

الكافيـة وقـد تُفيد درجات الحرارة األعلى  إلى ظـروف محـددة كي تنمو بما في ذلك الحرارة األمثل والمياه والطاقة تحتاج

المسـتوى األمثل للمحصول أو  المحاصيـل في بعـص أنحاء العالم إنما إذا تجاوزت درجات الحرارة إلى حد ما زراعة بعض

الظواهـر المتطرفة  كما أن ازدياد تواتر ات مـن المحتمل أن تتراجع االنتاجوالمغذيـ المياهإذا لم تتوفّر كمية كافية من 

 ً تحدياً  ويمكن أن يصبح التعامل مع الجفافبالمحاصيـل ويقلّـص اإلنتاج  وبخاصة الفيضانات وموجات الجفاف يضر أيضا

ً في المناطق ، الحرارة  لمتأتية عن الحشرات تنمو في ظل درجاتواآلفـات واألمراض ا فالعديد من األعشاب الضارةكبيا

أكسـيد الكربون في الجو كما أن درجات الحرارة األكثر تطرفاً  المرتفعة ومناخ أكثر رطوبة ومسـتويات أعلى من ثاني

 مرفقة بتراجـع هطـول األمطار قد تحول دون نمو انواع عديدة من المحاصيل على اإلطالق كما أن موجات الحرارة التي

تعرض الحيوانات إلى األمراض ما ومن المتوقع أن تصبح أكثر شيوعاً في ظّل تغير المناخ تهدد مباشرةً الثروة الحيوانية 

 ألمراض لدى الماشية .يقلّص إنتاج اللحوم والحليب وسوف يزيد تغير المناخ أيضاً انتشار الطفيليات وا

فان للظاهرة اثار شتى على صحة االنسان بعضها  نسان بشكٍل كبيرعلى صحة اإل ةالمناخي اتتأثير التغيرل اما بالنسبة 

وتواتر الفيضانات ونوبات الجفاف ومن شأنه تواتر موجات الحرارة والبرد ،إيجابي وبعضها سلبي ولكن معظمها سلبي 

امراض الجهاز التنفسي والتي تشمل كل  مثل والعوامل الهوائية المثيرة للحساسية ان تؤثر على الصحة بصورة مباشرة 

 الجوي الوضع بتغاير المرتبطة الصحية األخطار تعدد نفلونزا( انتهاب القصبات وااللتهاب الرئوي ، واأللمن مرض )اال

ً  تمثل والتي األربعة السنة فصول وفق ،  ر المناخي تلوث في الهواءيمكن أن ينتج عن التغي ،اإلنسان صحة على خطرا



ر الحشرات يؤثر التغير في المناخ على انتشا ،ا مهًما للحفاظ على صحة اإلنساني فإن سالمة هذه العوامل يعد أمرً وبالتال

. يؤثر االرتفاع في درجات الحرارة على عمل بعض أنواع األدوية،. يؤدي تعرض اإلنسان إلى التي تحمل أمراض معدية

 .اك الحراري، تشنج في العضالتالصحية مثل؛ ضربة الشمس، اإلنهدرجات الحرارة المرتفعة إلى العديد من المشاكل 

زيادة الهجرة من المناطق الريفية التي تعاني من الجفاف ولتغير المناخ اثار على انتاج الغذاء على الصعيد المحلي و

وبئة واالمراض وتزداد تفشي األ إلى المدن الحضرية،وفقدان المأوى وتلوث امدادات المياه وانخفاض مخزون األسماك 

 .وتعطيل األنشطة االقتصادية . حيث ستتسبب هذه الهجرات بزيادة االزدحام، وتضرر البنية األساسية للخدمات الصحية 

العراق كمعظم الدول العربية والنامية، ال يتحمل سوى جزًء قليالً من المسؤولية في انبعاث الغازات الدفيئة، ذلك أن معظم 

ً لتقرير  5اق، ال تنتج سوى تلك الدول، منها العر في المئة من الغازات الدفيئة الُمسببة لالحتباس الحراري، وذلك وفقا

موجات جفاف عنيفة وبدت آثارها  2118. ومع ذلك تشهد البالد منذ عام 2111المنتدى العربي للبيئة والتنمية لعام 

 .سبوق في درجات الحرارةعن ارتفاع غير م واضحة على الزراعة واألراضي ومصادر المياه والحياة العامة، فضالً 

 األمن الغذائي، نتيجة تراجع الموارد المائية وتقلص اإلنتاج الزراعي وتدهور الغطاء“وتتمثل هذه التغيرات  تهديدها 

حيوية، . كما يشكل تغير المناخ تهديداً الستثمارات اقتصادية وزيادة البطالة تؤدي الى عدم االستقرار السياسيالنباتي 

ان تاثير التغيرات المناخية على الزراعة يسبب في نقص إنتاجية  ة .فضالً عن التداعيات االجتماعية واالقتصادية والصحي

 ومصادر الغذاء ، وزيادة االحتياج الى الماء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع معدل التبخر ،المحاصيل الزراعية 

 .صبح العراق اكثر عرضه للمخاطر نتيجة لتدهور البيئي الحاد واهمال الحفاظ على البيئة ا

فالمجتمعات األشد فقًرا هي األكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ بالنظر إلى قلة ما لديها من موارد يمكن استثمارها في منع 

  تعرًضا للخطر المزارعون.د الناس تأثيرات تغير المناخ والتخفيف منها. ومن بين بعض أش

تقود جميع المؤشرات البيئية والجوية الى مستقبل قائم متوقع للعراق يخيم عليه الجوع والعطش والهجرة والفقر وذلك 

بفعل المتغيرات المناخية التي سيصبح العراق البلد العربي األكثر تاثرا بها ،وأصبحت درجات الحرارة العالية جدا حقيقة 

من أراضي  %39يع انحاء البالد والجفاف اكثر تواترا والعواصف الترابية اكثر حدة ،ويؤثر التصحر على ملحوظة في جم

السدود على منابع نهري دجلة والفرات والذين  من المساحة المزروعة . كما أن %54ق كما ان زيادة ملوحة بنحو العرا

تدفق المياه مما أدى الى نقص كبير في الموارد المائية ، قد انخفاض كبير في مما أدى يعتبران شريان الحياة في البالد 

. سوف يتفاقم هذا بسبب  2135مليار متر مكعب من المياه سنويا بحلول عام  1108تواجه البالد عجزا يصل الى 

وم الى مليون نسمة الي 41مجموعه من العوامل الديموغرافية والبيئية ومن المتوقع ان يتضاعف عدد السكان العراق من 

، كما سينخفض الدخل الذي يعتمد الى حد كبير على انتاج النفط بشكل كبير نتيجة تخلي  2151مليونا بحلول عام  81

 قاله الى طاقة نظيفة ومستدامة . العالم عن الوقود االحفوري اثناء انت

 



 برنامج استراتيجية التخفيف من الفقر على المستوى الصحي 

 يعني انه خاصة للبلد السياسة الوطنية في بأولوية ويحظى العراقية في الدولة الحيوية القطاعات من الصحي القطاع يبقى

 .الصحي المواطن وأمنه بحياة

 لكافة والشاملة والتأهيلية المتكاملة والعالجية الوقائية الصحية بمستوى الخدمات االرتقاء إلى الصحة محصلة تهدف

ً  المواطنين ولجميع المناطق عراقي  مجتمع لخلق إليها الوصول سهولة مع تحقيق والفقيرة النائية المناطق وخصوصا

ً  معافى ً  جسديا ً تسعى اإلدارة التنفيذية إلستراتيجية التخفيف من الفقر الى تحقيقها مع التأكيد على  ونفسيا واجتماعيا

لرعاية الصحية األولية المحسنة الخدمات الصحية الوقائية الى جانب الصحية العالجية وتشمل هذه السياسات خدمات ا

وتعتبر السيطرة على االمراض امراً مهما بالنسبة للوضع الصحي والنمو  ،تي تضم عدد من األنشطة والمشاريعوال

االقتصادي للبلدان النامية حيث تبدو الكثير من االمراض الفتاكة حساسية شديدة اتجاه تغير درجات الحرارة مما يؤدي الى 

هناك عالقة شديدة االرتباط بين التغيرات المناخية والجانب الصحي اذ يعتبر شديد الحساسية اتجاه تلك كما ان  انتشارها،

 التغيرات وعليه ان االهتمام بالجانب الصحي يعتبر من االولوية القصوى لتدارك التغيرات المناخية.

 :من المشاريع التي تخص القطاع الصحي منهاوبناءاً على ذلك قامت االستراتيجية وضمن عملها االساسي بالعديد 

 محافظة لكل تدرن وحدة بناء المشــــروع يضمدينار  ( مليار51بكلفة ) توفير متطلباتها مع التدرن وحدات وتأهيل بناء 

 رعـــاية خدمات توفير خالل من المستوى الصحي تحســــــن الى ويهدف ،)كردستان اقليم عدا(العراق  محافظات من

 مختلف  على موزعة وحدة تدرن  ( 28 )بناء طريق عن اليــــها الوصول عليهم يسهل محســـنة للفقراء اوليــة صحية

ً الى المحافظات في التدرن وحدات مواقع حددتاذ  المحافظات  ضمن الجغرافية الرقعة في المرض انتشــــار تبعــــا

 متر  ( 600 )واحــدةــال الوحدة مساحة ،للفقراء الصديقة االمراض من المرض هذا يعد اذ فيها، ونســــبة الفقر المحافظة

 وغرفة وصيدلية ومختبر غرفة طبيب من تتكون استشارية عيادة األرضي الطابق يضم ثالث طوابق، من تتكون مربع،

 وسيتم الوحدات، في العامل للكادر سكنية شقق فيضم والثالث الثاني الطابق اما تذاكر، وقاطع إحصائي ومكتب أشعة

 تذاكر، وقاطع إحصائي  2اشعة و مصور 2و صيدلي مساعد 2و مختبر مساعد  2و طبيب 2بواسطة الوحدات هذه أشغال

 .المرض هذا على للقضاء الالزم بالعالج المرضى وتزويد التدرن حاالت ومتابعة تشخيص عن مسؤولة وحدة كل وتكون

  :المشروع اهدف

توفير  عن فضال المراكز تغطيها تلك التي الفقيرة المناطق التدرن في مرضى لفحص استشارية مراكز الوحدات هذه تعد

  .المرضى لعالج الالزمة األدوية

 :المستفيدة الشرائح

مليون  4قدم الخدمة لـ ي( الف فرد للمركز الواحد ومجموع المراكز ممكن ان 151يقدر عدد المستفيدين من المشروع بـ)

 مستفيد .



 لتقليل التغيرات المناخيةالحلول المقترحة 

ونشره في مختلف مراحل التعليم بدأ بالتعليم االبتدائي حتى التعليم الجامعي عن  رفع الوعي البيئي ألفراد المجتمع كافة -1

 طريف تخصيص مناهج دراسية . 

مولدات الكهربائية المحلية لما تسببه من )تحسين وضع الطاقة الكهربائية الوطنية وإلغاء التشجيع على توفير الطاقة-2

  .  (ركبات حديثةتلوث شديد داخل المدن ،كذلك منع سير المركبات الملوثة للهواء واالعتماد على م

المصانع القديمة  الحفاظ على البيئة من مصادر التلوث الصادرة عن الوقود )الفحم والغاز( في العراق من خالل تاهيل-3

بوضع مرشحات لها لتقليل انبعاث الغازات المسببة لالحتباس الحراري ، ونقل بعض المصانع من داخل المدن بعيدا عن 

 السكان . 

   .تقليص اعتمادنا على النفط كمصدر أساسي للطاقة -4

استخدام مصادر الّطاقة المتجّددة: مثل الّطاقة الشمسيّة، وقّوة الّرياح لتوليد الطاقة الكهربائيّة، بداًل من استخدام الغاز  -5

الّطبيعي في توليدها، وما ينتج عن احتراقه لتوليد الكهرباء من كميّات عالية من ثاني أكسيد الكربون. استخدام األجهزة 

إذ تتطلّب عمليّة تأمين زات الّدفيئة إلى الغالف الجّوي، م الّطاقة بكفاءة يؤدي إلى تقليل انبعاث الغاالموفّرة للّطاقة: استخدا

الغذاء الكثير من الّطاقة التي تبدأ من استخدام اآلالت الكبيرة في الّزراعة وحراثة األرض، ومروًرا بتجهيزها وتعبئتها، 

يقع على عاتق المتسهلك جزء كبير من المسؤوليّة بهذا الخصوص، إذ انتهاء بمصاريف شحنها، وصواًل إلى المستهلك، و

يجب استخدام ما يحتاجه من الّطعام بعقالنيّة، دون إفراط أو إسراف، فالمبالغة في شراء الّطعام تزيد من كميّة هدره 

الغذاء الذي يحتوي منتجات  وانتهائه في مكب النّفايات، ويُنصح بتقليل استهالك المنتجات الحيوانيّة ألّن عمليّة تجهيز

 المصابيح الموفّرة للّطاقة . حيوانيّة، تتطلّب طاقة أكبر من تجهيز نظيرتها من المنتجات النّباتيّة. استخدام

 . وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة ابتكار مصانع واالت صديقة للبيئة  -6

اتخاذها إلنقاذ البالد من ازمة الطاقة الحالية واعتماد يقترح ان تقوم الدولة بتصميم وتنفيذ سياسات عميقة يجب  -7

لتخفيف التغيرات المناخية وتحقيق سعار معقولة قنيات طاقة متجددة اكثر بساطة وبأبرنامج فعال للطاقة من خالل ابتكار ت

 حماية فعالة للبيئة وضمان استدامتها 

نتائج، فإنه البد من تعميم المرونة تجاه المناخ في المخططات في ظل تغيرات المناخ المتوقعة وما يترتب على ذلك من  -8

التنموية للدولة على مستوى القطاعات كافة، واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لتحقيق أعلى درجات االستعداد وإدارة 

  . المخاطر سواء في الوقت الحالي أو المستقبلي

 . اتخاذ أساليب تساهم في الحفاظ على التربة  -9

تدبير مصادر المياه )وضع إدارة جديدة للمياه وذات خبرة فنية واالستفادة من الخبرات األجنبية فاالدارة المتوفرة  -11

حاليا عاجزة عن عملها وتقع على عاتقها معظم مخاطر الجفاف في العراق ،وانشاء محطات تحلية للمياه على شط العرب 



ريعة التي من شانها تؤدي الى جفاف نهر دجلة والفرات فضال عما تتبعه دول تحسبا للتغيرات المناخية المفاجئة والس

  الجوار بالضغط السياسي على العراق بالهيمنة على وارداته من المياه . 

تشريع قوانين صارمة بحق من يقطع األشجار المعمرة ،السيما شجرة النخيل مع التأكيد على منع استخدام  -11

 المساحات المزروعة بالنخيل لالستعماالت السكنية باعتبارها مناطق خضراء تساعد على تلطيف الجو اال . 

وتغيير ة لألراضي الجيدة ذات اإلنتاجية العالية االهتمام بمشاريع الراي ألغراض الزراعية ،يجب توفير الحصة المائي -12

  .خطط المحاصيل الزراعية واستخدام المحاصيل التي ال تحتاج إلى مياه كثيرة
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