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أتثَّر العراق بشدَّة -يف السنوات األخرية- بتغريُّ املناخ، مع تزايد موجات احلر اليت تتخطَّى 
)50( درجة مئوية. كان لتغريُّ املناخ آاثر مدمرة على املياه واألمن الغذائي، ممَّا يهدِّد سبل عيش 
العراقيِّي. واكتسبت هذه القضية أمهية أكرب يف الدوائر احلكومية نتيجة لذلك، مع أنَّ البالد تواجه 
عدداً من املشاكل املتوطنة األخرى. سيعكس هذا املقال مدى فعالية سياسات تغريُّ املناخ الناشئة 
يف االستجابة لقضااي األمن الغذائي واملائي يف العراق. وسيناقش كيف ميكن للتعاون مع اجملتمع 
املدين واجلهات الفاعلة األخرى العاملة على أرض الواقع أن يعّزَِز خطط احلكومة لالستجابة لآلاثر 
اليت تكشف التغريُّ املناخي، وميكن أن حيوَِّل التعاون املناخي إىل مكوٍِّن أساسيٍّ يف جهود إعادة 

اإلعمار، وبناء السالم بعد احلرب.

ماذا يعين ارتفاع درجات احلرارة لألمن املائي والغذائي يف العراق؟

كانت درجات احلرارة يف ارتفاع مطَّرد يف مجيع أحناء العراق منذ اخلمسينيات1. ترتفع درجة 
حرارة البالد مبقدار )0.7( درجة مئوية عمَّا كانت عليه قبل )100( عام. واعتماداً على كيفية 
استجابة العامل لتغريُّ املناخ، ميكن أن يرتفع متوسط درجات احلرارة مبقدار )3-2( درجات مئوية يف 
العراق على مدار املئة عام القادمة. كما زاد تواتر درجات احلرارة القصوى يف العراق، على سبيل 
املثال، شهدت احملافظات الوسطى واجلنوبية موجات حرٍّ تزيد عن )50( درجة مئوية يف العقد 
ات يف درجات احلرارة، وكذلك ابألمن الغذائي،  املاضي. تتأثَّر املوارد املائية بشدة جرَّاء هذه التغريُّ

وسبل عيش الناس.

1. https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/iraq/climate-data-historical 
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https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/iraq/climate-data-historical
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البنك الدويل-بوابة معرفة تغيُّ املناخ2

فرضت3 وزارات الزراعة واملوارد املائية العراقيِّتان يف عام 2021 بعَض اللوائح لتقليص األراضي 
النقص  بسبب  )%50(؛  بنسبة  والشعري  القمح  لزراعة  استخدامها  للمزارعي  اليت ميكن  املتاحة 
احلاد يف املياه. قد توقفت زراعة األرز واحملاصيل احليوية األخرى يف عام 20184. تقدِّم احلكومة 
تعويضات مالية -واليت مل تكن كافية ملنع املزارعي أصحاب األراضي الصغرية من املطالبة بتدخُّل 
مستدام- للتخفيف من التأثري على سبل عيش املزارعي. يف حي أنَّ هذه السياسة قد توفِّر حاًل 
مؤقتاً لقضاء الصيف من دون أزمة مياه كبرية، إالَّ أنَّ سياسة املياه امللموسة طويلة األجل ما تزال 
غري متوفرة؛ هذا أيضاً غائب عن املسامهات احملدَّدة وطنياً )NDC( األخرية يف العراق، وهي 
للغاية طاملا  الغذائي غري مستقر  األمن  البالد. يظل  املناخ يف  لتغريُّ  تعمل كسياسة شاملة  وثيقة 

استمرت درجات احلرارة يف االرتفاع، فضاً عن اخنفاض هطول األمطار كل عام.

سياسات تغيُّ املناخ الناشئة

أحرزِت احلكومة العراقية املنتهية واليتها بعض التقدُّم حنو تصعيد استجابتها لتأثريات تغريُّ 
التكيُّف  إسرتاتيجيات  طريق  عن   -2021 عام  يف  ابريس  اتفاقية  على  التصديق  -منذ  املناخ 
والتخفيف اجلديدة. كان أحد الدوافع هو رغبة الدولة يف احلصول على متويل املناخ من الصندوق 
األخضر للمناخ5 املرتبط ابستيفاء الشروط املنصوص عليها يف اتفاقية ابريس. وهذا بدوره مدفوع 
جزئياً ابحلاجة إىل تعويض فقدان الدخل من اخنفاض أسعار النفط أثناء جائحة »كوروان«. أدَّى 
2. https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/iraq/climate-data-historical 
3. https://iraq.un.org/en/161240-iraq-joins-paris-agreement-un-calls-further-support-
help-country-adapt 
4. https://www.reuters.com/article/iraq-wheat-water-sk4-idARAKCN1LR16Q 
5. https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/readiness-proposals-iraq-
unep-adaptation-planning.pdf 

https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/iraq/climate-data-historical
https://iraq.un.org/en/161240-iraq-joins-paris-agreement-un-calls-further-support-help-country-adapt
https://iraq.un.org/en/161240-iraq-joins-paris-agreement-un-calls-further-support-help-country-adapt
https://www.reuters.com/article/iraq-wheat-water-sk4-idARAKCN1LR16Q
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/readiness-proposals-iraq-unep-adaptation-planning.pdf
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/readiness-proposals-iraq-unep-adaptation-planning.pdf
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من   )90%( من  أكثر6  أنَّ  سيَّما  ال  البالد،  يف  املالية  األزمة  تفاقم  إىل  النفط  أسعار  اخنفاض 
عائدات امليزانية احلكومية كان مصدرها يف السابق قطاع النفط. أيمل7 العراق يف جذب مزيٍد من 
االستثمارات األجنبية للطاقة النظيفة اليت ميكن أن تعّزِز أيضاً الزراعة وإنتاج الغذاء، واليت تعتمد 

هي األخرى إىل حدٍّ كبري على الوقود األحفوري.

 2021 األول/ديسمرب  يف كانون  سابقاً  املذكورة  وطنيا  احملددة  مسامهته  العراق8  أهنى 
انبعااثت  من  طوعاً   )2%-1%( خبفض  متعهداً  اإلمنائي-  املتحدة  األمم  برانمج  من  -وبدعم 
بنسبة  لالنبعااثت  أيضاً خفضاً  غازات االحتباس احلراري9 حبلول عام 2030. وتتضمَّن اخلطة 
تصل إىل )%15(، بشرط أن يكون هناك دعم فين ومايل دويل، فضاًل عن االستقرار الوطين يف 
كلٍّ من القطاعي السياسي واألمين. وسينصبُّ الرتكيز على النفط والغاز والكهرابء والنقل، واليت 

تنتج جمتمعة )%75( من إمجايل انبعااثت غازات االحتباس احلراري يف العراق.

سيمهِّد تطوير املسامهة احملدَّدة وطنياً )NDC( الطريق الستثمارات10 تصل إىل )100( 
العشر  السنوات  مدى  على  املناخ  تغريُّ  من  االقتصاد  محاية  يف  للمساعدة  أمريكي  دوالر  مليار 
القادمة، وهي خطوة كبرية إىل األمام لتعزيز األمن الغذائي واملائي. ولتعزيز قدرة العراق على التكيُّف 
مع تغريُّ املناخ، أعادت احلكومة املنتهية واليتها إنشاء وزارة البيئة بعد أن ُدجِمَت سابقاً مع وزارة 
الصحة يف عام 2015 خلفض النفقات. تعمل احلكومة املنتهية واليتها على ورقة خضراء، إذ حُتدِّد 

إسرتاتيجية ملموسة لتغريُّ املناخ.

مع الدعم السياسي رفيع املستوى الذي تقدِّمه احلكومة املنتهية واليتها آلاثر تغريُّ املناخ، إال 
أنَّه ما تزال هناك عديد من التحدايت11 الكبرية اليت تقف يف وجه العراق. وتشمل هذه القدرات 
6.https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/how-iraq-can-move-beyond-oil-
sector-32014#_ftn1 
7. https://agsiw.org/iraq-steps-up-solar-energy-plans-with-2-gw-award-to-the-uae/ 
8. https://unfccc.int/node/180426 
9.https://iraq.un.org/en/161240-iraq-joins-paris-agreement-un-calls-further-support-
help-country-adapt 
10.https://iraq.un.org/ar/161240-m-andmam-alraq-aly-atfaq-barys-llmnakh-tdw-
alamm-almthdt-aly-tqdym-almzyd-mn-aldm-lmsadt 
11. https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/readiness-proposals-iraq-
unep-adaptation-planning.pdf?msclkid=6f5982f2a93b11ecb6a42121da041136 

https://agsiw.org/iraq-steps-up-solar-energy-plans-with-2-gw-award-to-the-uae/
https://unfccc.int/node/180426
https://iraq.un.org/en/161240-iraq-joins-paris-agreement-un-calls-further-support-help-country-adapt
https://iraq.un.org/en/161240-iraq-joins-paris-agreement-un-calls-further-support-help-country-adapt
https://iraq.un.org/ar/161240-m-andmam-alraq-aly-atfaq-barys-llmnakh-tdw-alamm-almthdt-aly-tqdym-almzyd-mn-aldm-lmsadt
https://iraq.un.org/ar/161240-m-andmam-alraq-aly-atfaq-barys-llmnakh-tdw-alamm-almthdt-aly-tqdym-almzyd-mn-aldm-lmsadt
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/readiness-proposals-iraq-unep-adaptation-planning.pdf?msclkid=6f5982f2a93b11ecb6a42121da041136
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/readiness-proposals-iraq-unep-adaptation-planning.pdf?msclkid=6f5982f2a93b11ecb6a42121da041136
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املؤسسية غري الكافية لرتمجة سياسات التكيُّف إىل مشاريع على أرض الواقع، وعدم كفاية البياانت 
إجراءات  واجملتمعات، وضعف  القطاعات  املناخ على خمتلف  تغريُّ  بتأثريات  املتعلقة  والتحليالت 
املسامهات  يف  السياسات  تؤكِّد  الفعالة.  غري  التمويل  إسرتاتيجيات  عن  فضاًل  واإلبالغ،  الرصد 
عن  مرنة  القطاعات  هذه  أمهية جعل  على  واملياه  الغذاء  بتوفري  املتعلقة  العراق  يف  وطنياً  احملدَّدة 
طريق تطوير إسرتاتيجية شاملة للمياه واألراضي تستمر حىت عام 2035. ومع ذلك، ويف ظل 
التحدايت احمليطة ابلقدرات املؤسسية والتمويل، فإنَّ وضع إسرتاتيجية تشغيلية شاملة يتطلَّب دعماً 
دولياً وتضافر اجلهود مع اجلهات الفاعلة احمللية األخرى. كما أنَّ الفساد12 يف ختصيص امليزانيات 
وإنفاقها ويف إنفاذ القانون يعوق13 احللول حلماية املوارد املائية، أو وقف استغالل الزراعة ألغراض 

جتارية أو خاصة.

املياه واألمن الغذائي على احملك

تعمل درجات احلرارة املرتفعة واالخنفاض احلاد يف هطول األمطار على تقويض األمن املائي 
والغذائي يف العراق. تكون معظم األنشطة الزراعية يف السهل الغريين الذي تقلَّص تقلُّصاً ملحوظاً 
مع مرور الوقت بسبب اجلفاف. يعّزِز هذا اخلطر الوشيك السياق األمين اهلش يف العراق عن طريق 
هتديد سبل عيش ماليي العراقيي، وكثري منهم مضطرين14 لالنتقال من جمتمعات زراعية إىل املناطق 
ا أدى إىل  ن )40( عاماً، ممَّ احلضرية. كان توافر املياه15 يف عام 2021 هو اثين أدىن مستوى إابَّ

اخنفاض إنتاج القمح بنسبة )70%(.

املثال،  سبيل  فعلى  للحكومة.  اجلديدة  املناخ  سياسة  يف  األولوية  والزراعة  املياه  أعطيت 
اقرتحت املسامهة احملددة وطنياً )NDC( االستثمار يف حتلية املياه واستصالح األراضي لوقف 
التصحُّر، وزايدة غلَّة احملاصيل عن طريق إدخال الزراعة الذكية مناخياً. وهذا يشمل تكييف أنظمة 
اليت تتحمَّل اجلفاف. ومع ذلك، ما تزال إسرتاتيجية  املتقدِّمة، وتشجيع أصناف احملاصيل  الري 

12.https://elbarlament.org/climate-change-and-democracy-the-impact-of-climatic-
change-on-political-stability-in-iraq/ 
13.https://elbarlament.org/climate-change-and-democracy-the-impact-of-climatic-
change-on-political-stability-in-iraq/ 
14.https://www.washingtonpost.com/world/interactive/2021/iraq-climate-change-
tigris-euphrates/ 
15.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Food%20Security%20
English%20-%20Issue%204%20.pdf 

https://elbarlament.org/climate-change-and-democracy-the-impact-of-climatic-change-on-political-stability-in-iraq/
https://elbarlament.org/climate-change-and-democracy-the-impact-of-climatic-change-on-political-stability-in-iraq/
https://elbarlament.org/climate-change-and-democracy-the-impact-of-climatic-change-on-political-stability-in-iraq/
https://elbarlament.org/climate-change-and-democracy-the-impact-of-climatic-change-on-political-stability-in-iraq/
https://www.washingtonpost.com/world/interactive/2021/iraq-climate-change-tigris-euphrates/
https://www.washingtonpost.com/world/interactive/2021/iraq-climate-change-tigris-euphrates/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Food%20Security%20English%20-%20Issue%204%20.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Food%20Security%20English%20-%20Issue%204%20.pdf
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التنفيذ واإلطار الزمين وآليات التمويل هلذه السياسات غري واضحة. وما يزال العراق معتمداً على 
الدعم الدويل لتحقيق هذه اجلهود.

يف املسامهات احملدَّدة وطنياً اخلاصة بم وأثناءCOP26(16( »كما هو موضح سابقًا«، 
سلَّط17 العراق الضوَء على أنَّ اجلهود املبذولة لبدء إجراءات ملموسة للتكيُّف مع املناخ، والتخفيف 
من آاثره لن تتحقَّق إال إذا ساعد اجملتمع الدويل العراق مالياً وتقنياً. ولكن مع االنتعاش األخري يف 
أسعار النفط، قد تكون التكلفة املالية أقل أمهية. إنَّ الدعم الفين من حيث بناء القدرات احمللية 
وتطوير اإلسرتاتيجيات التشغيلية هو أكثر ما حيتاجه العراق. واألهم من ذلك، أنَّ دعم السلطات 
التنفيذية -مثل مديرايت البيئية والزراعية اإلقليمية- يف معاجلة قضااي احلوكمة واإلدارة حباجة إىل 
التوسُّع. غالباً ما تتوقَّف اجلهود احمللية؛ بسبب النزاعات السياسية مع احلكومة املركزية أو االشتباه 
يف وجود فساد يف إنفاذ القانون وميزانيات اإلنفاق. على سبيل املثال، تتغاضى السلطات احمللية عن 
بيع األراضي الزراعية واخلضراء أو أتجريها للمستثمرين ألغراض جتارية18. مع تقييد القانون19 ملثل 
هذه املمارسات، إال أنَّ إعادة استخدام األراضي الزراعية هذه متارس على نطاق واسع يف اجلنوب.

دور القطاع اخلاص

لعب القطاع اخلاص يف العراق دوراً مهماً، إذ أنشأ عدداً من أفضل املمارسات فيما يتعلَّق 
ابستعادة األراضي واستخدام أنظمة الري الذكية اليت قد يكون هلا آاثر إجيابية على األمن املائي 
والغذائي. كان هذا هو احلال بصورة خاصة يف األجزاء الوسطى واجلنوبية من البالد. على سبيل 
الشيعية، وتقع يف حمافظة كربالء  الوقف  أُنِشئت مزرعة فدك20 يف عام 2016 من قبل  املثال، 
ابلصحراء الغربية. تعتمد املزرعة اليت تبلغ مساحتها )2000( فدان على اآلابر »األرتوازية« لري 
أنواع خنيل التمر وغريها من األشجار املقاومة للمناخ ابلتنقيط. بدأت املزرعة تسويق منتجاهتا يف 
عام 2021 يف ثالث حمافظات، وختطِّط للتوسُّع أكثر. هذا املشروع الضخم21، وهو جزء من 

https://n9.cl/bwiie  :2021 16. مؤمتر األمم املتحدة للتغريُّ املناخي
17.https://iraq.un.org/ar/161240-m-andmam-alraq-aly-atfaq-barys-llmnakh-tdw-
alamm-almthdt-aly-tqdym-almzyd-mn-aldm-lmsadt 
18.https://n9.cl/dj27z

19. املصدر السابق نفسه.
20. http://www.nashatat.org/view.php?id=7291 
21. https://almadapaper.net/view.php?cat=246042 

https://iraq.un.org/ar/161240-m-andmam-alraq-aly-atfaq-barys-llmnakh-tdw-alamm-almthdt-aly-tqdym-almzyd-mn-aldm-lmsadt
https://iraq.un.org/ar/161240-m-andmam-alraq-aly-atfaq-barys-llmnakh-tdw-alamm-almthdt-aly-tqdym-almzyd-mn-aldm-lmsadt
http://www.nashatat.org/view.php?id=7291
https://almadapaper.net/view.php?cat=246042
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مبادرة زراعية أطلقتها وزارة الزراعة العراقية، هو مثال جيد على كيفية قيام احلكومة مبكافحة قضااي 
اإلدارة والقدرات املؤسسية عن طريق التعاون مع القطاعات األخرى.

طُوَِّر مشروع استصالح آخر من قبل مستثمر خاص من الكويت22يف عمق صحراء البصرة. 
مزرعة البابطي، وهي مزرعة مساحتها )8000( فدان متخصصة يف أشجار النخيل، واحملاصيل 
املومسية، وتربية احليواانت، تستخدم أنظمة متطورة لتحلية املياه اجلوفية للري. يُعدُّ مشروع البابطي 
مثااًل جيداً على فتح الباب أمام التعاون اإلقليمي اهلادف إىل مكافحة التصحُّر واملياه املاحلة يف 
جنوب العراق. حىت اآلن، يبدو أنَّ الزايدة احلادة يف تفويض املشاريع الزراعية للقطاع اخلاص هي 
هنج معقول ميكن للحكومة العراقية عن طريقه تعزيز استجابتها لتغريُّ املناخ، مع إبقاء التكاليف 

املباشرة منخفضة نسبياً.

دور اجملتمع املدين

الفاعل املهم اآلخر الذي جيب على احلكومة العراقية إدخاله يف استجابتها لتغريُّ املناخ هو 
اجملتمع املدين، مبا يف ذلك الناشطون يف جمال تغريُّ املناخ والبيئة. كانت جهود اجملتمع املدين العراقي 
-عمومًا- حامسًة يف دعم احلكومة يف خمتلف األزمات واملواضيع. نظراً ألنَّ السلطات احلكومية 
فقد  والتخفيف من آاثره،  املناخ  للتكيُّف مع  قوية  إسرتاتيجية  لوضع  الكافية  القدرات  متتلك  ال 
يكون دمج القدرات املتزايدة للمجتمع املدين ضرورايً؛ لتحقيق املسامهات احملددة وطنياً الطموحة 

يف العراق.

تعاونت املنظمات البيئية غري احلكومية احمللية، على مدى السنوات األخرية، مبا يف ذلك 
مجعية محاة هنر دجلة23، مع املؤسسات الدولية يف تنفيذ مشاريع املياه والزراعة على املدى القصري. 
قامت هذه املنظمات غري احلكومية ببناء املعرفة حول تنفيذ املشروع واخلربة يف الوصول إىل اجملتمعات 
املتضررة؛ لزايدة الوعي ومجع البياانت. كما تلقوا تدريبات متقدمة من مؤسسات دولية وشاركوا يف 
عديٍد من ورش العمل. بعض املنظمات غري احلكومية احمللية اليت ال تركِّز على قضااي املناخ والبيئة قد 
تعاونت أيضاً مع املنظمات الدولية يف مشاريع أصغر حجماً. تعمل هذه املنظمات غالباً ابلشراكة 
م عادًة  مع خرباء وأكادمييِّي حمليِّي؛ من أجل كسب ثقة املاحني وضمان نتيجة إجيابية. ومن َثَّ، فإهنَّ

22. https://n9.cl/ln46a
23. https://humatdijlah.org/ar/ 

https://humatdijlah.org/ar/
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ما يكونون جمهَّزين ابخلربة يف مجع البياانت وحتليلها ونشرها، وهي بعض أوجه القصور اليت ميكن 
للمؤسسات احلكومية التغلُّب عليها عند االنضمام إىل هذه املنظمات غري احلكومية. فضاًل عن 
ذلك، تتمتَّع املنظمات البيئية العراقية خبربة واسعة يف املراقبة واإلبالغ عن القضااي املناخية والبيئية، 

وخصوصاً تلك املتعلقة بنقص املياه، ونوعية املياه، ومعاانة اجملتمعات الضعيفة مثل املزارعي.

مع قلَّة املنظمات اليت تنشط يف القضااي البيئية واملناخية، إال أنَّ خربهتا املتزايدة بشأن أتثريات 
العالقة بي اجملتمع املدين  تغريُّ املناخ ميكن أن تكون حامسة يف دعم اجلهود احلكومية. تعرَّضِت 
أاثرت  املاضية حينما  الثالث  السنوات  مرات عديدة، ال سيَّما يف  لالختبار  والسلطات  العراقي 
قضااي املياه والطاقة وتوفري اخلدمات العامة احتجاجات شعبية. عمَّقِت االحتجاجات انعدام الثقة 
والصراع بي اجلهات احلكومية، اليت ينتمي بعضها إىل اجلماعات املسلحة، وأعضاء اجملتمع املدين 
الذين كانوا يدعون إىل حتسي الوصول إىل اخلدمات العامة، مبا يف ذلك املياه. إن إجياد مسارات 
بعد  السالم وحوار ما  بناء  لتعزيز  العراقية؛  للحكومة  املدين هو فرصة  اجملتمع  للعمل مع  جديدة 

احلرب، مع استمرار النزاعات الداخلية.

يف هناية املطاف، حىت بعد تكثيف اجلهود بشأن سياسات تغريُّ املناخ، تظلُّ قضااي الفساد 
واحلوكمة والقدرات املؤسسية غري الكافية حتدايت كبرية أمام السلطات العراقية للتغلُّب عليها. يف 
التكيُّف مع املناخ والتخفيف من آاثره منذ عام  العراق يقدِّم سياسات جديدة حول  حي كان 
2003 )بعد احلرب(، أدَّت هذه القضااي إىل توسيع الفجوة بي السياسات والواقع على األرض. 
قد يكون دور اجملتمع املدين واجلهات الفاعلة األخرى مثل القطاع اخلاص حامساً للغاية يف تعزيز 

الشفافية ومساءلة اهليئات احلكومية، مع حتقيق النجاحات يف االستجابة لتغريُّ املناخ.

املصدر:

https //:timep .org /commentary /analysis /iraqs-climate -
change-response-the-private-sector-and-civil-society/

https://timep.org/commentary/analysis/iraqs-climate-change-response-the-private-sector-and-civil-society/
https://timep.org/commentary/analysis/iraqs-climate-change-response-the-private-sector-and-civil-society/

