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املادي  التعرُّض  طريق  عن  البلد  ضعف  يتشكَّل  وآاثره.  املناخ  بتغري  التأثر  شديد  العراق 
واالعتماد القوي على املوارد الطبيعية، وقدرة التكيُّف املنخفضة؛ بسبب الصراع العنيف، والفقر، 
وعدم االستقرار السياسي والفساد. يتعرَّض العراق بصورة خاصة للفيضاانت، واجلفاف، والعواصف 

الرتابية املرتبطة بنحو متزايٍد بتقلُّب درجات احلرارة، وهطول األمطار.
• تؤثر درجات احلرارة املتزايدة، وتناقص وفرة املياه، وزايدة التقلُّبات بي السنوات يف هطول 	

األمن  انعدام  وتفاقم  الغذاء،  وتوفر  األسرة،  دخل  وتقليل  الزراعة،  على  سلبية  بصورة  األمطار 
املعيشي. تتأثر النساء والفتيات بصورة غري متناسبة ابآلاثر الضارة لتغريُّ املناخ؛ بسبب األعراف 

اجلندرية القائمة من قـَْبل، وعدم املساواة املستمرة.
• يساهم اخنفاض احملاصيل الزراعية وفقدان سبل العيش يف زايدة اهلجرة احلضرية، مع وجود 	

حتدايت حضرية مبا يف ذلك أخطار االضطراابت االجتماعية واالحتجاجات يف املدن املضيفة.
• تستفيد اجلماعات املسلحة وامليليشيات من الصعوابت االقتصادية، اليت تفاقمت بسبب 	

اآلاثر املتفاقمة لتغري املناخ، للتجنيد واحلصول على الدعم.
• يزيد ضعف احلوكمة من فرص استغالل النخبة والفساد، ممَّا يؤدِّي إىل مزيٍد من التهميش 	

واإلقصاء الذي يغذي املظامل، ويؤدِّي إىل عدم االستقرار. آاثر تغري املناخ حمسوسة يف عديد من 
القطاعات احليوية- الزراعة واملياه واالقتصاد والصحة العامة والبيئة- اليت تؤثِّر أتثرياً مباشراً على 
حياة املواطني العراقيي. ومع ذلك، كانت االستجاابت لتغريُّ املناخ غري كافية، وأتثرت أتثرياً كبرياً 
ابلنزاع العنيف، واملنافسة السياسية، والفساد، ونقص املوارد املالية. إذا تُرَِكت آاثر تغري املناخ دون 
معاجلة، فستؤدي إىل تفاقم الفقر، وانعدام األمن، وقد تؤدِّي إىل االضطراابت االجتماعية ومزيد 

من عدم االستقرار.

حقائق حول مناخ العراق وسالمه وأمنه

المعهد النرويجي للشؤون الدولية* - معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم**

*  املعهد النروجيي للشؤون الدولية: خمتص إبجراء البحوث، ونشر النتائج املتعلقة بعالقات القوة العاملية، والسياسة األمنية، 
وقضااي التنمية، واالقتصاد الدويل، والسياسة اخلارجية النروجيية.

الصراعات والتحكم  السويد، خمتص يف أحباث  السالم: هو معهد دويل مستقل يف  الدويل ألحباث  **معهد ستوكهومل 
ابألسلحة ونزعها.
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اإلجراءات اليت يوصى هبا:
	 جيب على حكومة العراق وشركائها اإلقليميي والدوليي واألمم املتحدة التعاون على تطوير

أدوات حتليلية شاملة لألخطار األمنية املتعلقة ابملناخ. ميكن دمج التحليل يف خطة التكيف الوطنية 
العراقية.
	 للتحدايت لالستجابة  والتنفيذ  التخطيط  على  قدرهتا  تعزيز  العراق  حكومة  على  جيب 

يف تقدمي اخلدمات العامة؛ بسبب اآلاثر السلبية لتغريُّ املناخ. جيب وضع آليات لتعزيز املشاركة، 
والشفافية، واملساءلة، وإصالح قطاعي الكهرابء واملياه. جيب أن تساعد اجلهات الفاعلة الدولية 

يف هذه اجلهود.
	 جيب على احلكومة ووكاالت األمم املتحدة االستفادة من إمكانية تعزيز العقد االجتماعي

بي اجملتمع واحلكومة عن طريق تقدمي خدمات فعالة ومقاومة للمناخ.
	 لتقدمي املشورة- )UNAMI( جيب توسيع والية بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق

والدعم ومساعدة حكومة العراق يف معاجلة اآلاثر السلبية لتغري املناخ والتدهور البيئي- لتشمل دعم 
التخفيف من حدة تغري املناخ والتكيف معه، مبا يف ذلك يف جمال األخطار األمنية املتعلقة ابملناخ.

	 جيب على حكومة العراق وشركائها اإلقليميي والدوليي العمل بصورة وثيقة مع خمتلف
اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين احمللية، مبا يف ذلك الفئات املهمشة واملستبعدة، والنساء والفتيات، 

واألقليات العرقية والدينية والقبلية يف معاجلة األخطار األمنية املتعلقة ابملناخ.

Government of Iraq on addressing the adverse
impacts of climate change and environmental
degradation – should be expanded to include
support for climate mitigation and adaptation,
including in the area of climate-related security
risks.
The Government of Iraq and its regional and
international partners should work closely with
diverse local civil society actors, including
marginalised and excluded groups, women and
girls, and ethnic, religious and tribal minorities in
addressing climate-related security risks.

Climate Trends and
Projections
Iraq has three main climate zones:
an arid lowland desert in the west
and south-west, a semi-arid steppe
largely covering
the central region, and a moist Mediterranean climate in the north and north-

east.[1] These climate zones have variations in temperature and precipitation.
[2] Iraq has experienced low rainfall rates and unprecedented temperature

increases.[3] It has also increasingly been experiencing flash floods.[4]

Temperature: Temperatures in Iraq have been rising, with the change felt

more acutely in the last decade.[5] Iraq is increasingly witnessing summer
temperatures above 50°C, with extreme heatwaves predicted to become more

frequent in the future.[6] Mean annual temperature is likely to increase by 2°С

by 2050.[7] Temperature increases will adversely affect soil moisture and
water security, increasing the likelihood of longer and more severe droughts

and dust storms.[8] 

Precipitation: Iraq’s precipitation is characterised by high seasonal and
regional variability. Most rainfall happens in the north and north-east with
between 400 to 1,000 mm a year, mostly falling between November and

March, while the steppe’s annual average ranges between 200 to 400 mm.[9]

The south receives only between 40 to 60 mm, mainly between October and

December.[10] Projections indicate that Iraq’s mean annual rainfall will

Dylan O’Driscoll
Programme Director, SIPRI

Events
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االجتاهات والتوقعات املناخية:
واجلنوب  الغرب  يف  منخفضة  قاحلة  رئيسة: صحراء  مناخية  مناطق  ثالث  العراق  ميتلك 
الغريب، وسهوب شبه قاحلة تغطي إىل حدٍّ كبري املنطقة الوسطى، ومناخ البحر األبيض املتوسط 
الرطب يف الشمال والشمال الشرقي1. هذه املناطق املناخية هلا اختالفات يف درجات احلرارة وهطول 
األمطار2. شهد العراق معدالت هطول أمطار منخفضة وزايدات غري مسبوقة يف درجات احلرارة3.  

ا تعاين معاانة متزايدة من الفيضاانت املفاجئة4. كما أنَّ
درجة احلرارة: ارتفعت درجات احلرارة يف العراق، مع تغريُّ أكثر حدة يف العقد املاضي5. 
يشهد العراق درجات حرارة الصيف بصورة متزايدة فوق )50( درجة مئوية، مع توقُّع أن تزداد 
السنوية مبقدار  يرتفع متوسط درجة احلرارة  أن  املرجَّح  املستقبل6. من  الشديدة يف  موجات احلر 
درجتي مئويتي حبلول عام 20507. ستؤثر الزايدات يف درجات احلرارة سلباً على رطوبة الرتبة 
واألمن املائي، ممَّا يزيد من احتمالية حدوث موجات جفاف، وعواصف ترابية أطول، وأكثر حدة8.

وإقليمية عالية. حيدث  بتقلبات مومسية  العراق  األمطار يف  يتميَّز هطول  األمطار:  هطول 
معظم هطول األمطار يف الشمال والشمال الشرقي مبعدل يرتاوح بي )1000-400 ملم( يف 
السنة، وينخفض معظمها بي تشرين الثاين وآذار، يف حي يرتاوح املتوسط السنوي لسهوب ما 
بي تشرين  ملم( فقط، خصوصاً  ما بي )40-60  اجلنوب  يتلقَّى  ملم(9.  بي )200-400 

1. USAID )2017(. Climate Risk Profile: Iraq.
2. USAID 2017.
3. World Bank )n.d.(. Iraq Climate Change Knowledge Portal Iraq.
4. Mustafa, A. et al. )2019(. Extreme Rainfalls as a Cause of Urban Flash Floods; A
5. World Bank n.d.
6. Washington Post )2020(. Baghdad soars to 125 blistering degrees, its highest 
temperature on record; Zittis, G. et al )2021(. Business-as-usual will lead to super 
and ultra-extreme heatwaves in the Middle East and North Africa. npj Clim 
Atmos Sci 4)1(.
7. USAID 2017.
8. Adamo, N. et al. )2018(. Climate Change: Consequences on Iraq’s Environment. 
Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering 8)3(; World Bank n.d.
9. USAID 2017.
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األول وكانون األول10. ُتِشري التوقعات إىل أنَّ متوسط هطول األمطار السنوي يف العراق سينخفض 
بنسبة )%9( حبلول عام 2050، مع توقُّع اخنفاض احلد األقصى لعدد األايم املمطرة أيضًا11. 
من املتوقع أن يؤدي اخنفاض هطول األمطار إىل إطالة فرتات اجلفاف، مع أتثريات شديدة على 

األمن الغذائي واملائي12. 
الديناميكيات االجتماعية والبيئية

عائدات  من   )90%( من  أبكثر  يساهم  والذي  العراق  اقتصاد  على  النفط  يهيمن 
احلكومة13. يساهم االعتماد الكبري على عائدات النفط يف عدم االستقرار االقتصادي، إذ يعوق 
النمو االقتصادي تقلُّب أسعار النفط واالفتقار إىل التنويع االقتصادي. عالوة على ذلك، أثَّرت 
االنبعااثت من آابر النفط املتقادمة أيضاً على بيئة البالد وصحة الناس14. مع االعتماد على النفط 
يف اإليرادات، يوفر قطاع الزراعة مصدر رزق لـ)%25( من السكان15. ومع ذلك، تتميَّز الزراعة 
يف الغالب ابملزارع الصغرية البعلية أو املروية. أدَّى اخنفاض مستوايت هطول األمطار ووفرة املياه، 
الزراعة وسبل  على  التأثري سلباً  الرتبة إىل  الرتابية، وتناقص خصوبة  واجلفاف املطول، والعواصف 

العيش اليت تعتمد عليها16.
فضاًل عن ذلك قد تؤدِّي أزمة املياه يف العراق إىل تفاقم الديناميكيات االجتماعية والبيئية. 
تعتمد إمدادات املياه يف العراق إىل حدٍّ كبري على نظام نري دجلة والفرات، الذي تنبع روافده 
الرئيسة من تركيا وإيران17. نظراً ألنَّ تغريُّ املناخ يؤدِّي إىل عدم انتظام هطول األمطار بصورة متزايدة 

10. FAO )2021(. Iraq Accumulate Precipitation.
11. World Bank n.d.; USAID 2017.
12. Adamo et al. 2018.
13. UNDP )2020(. Impact of the Oil Crisis and COVID-19 on Iraq’s Fragility.
14. Rubin, A. & Krauss, A. )2020(. Southern Iraq’s Toxic Twilight Burning Gas 
and Poisoning the Air. New York Times; Billing, L. )2021(. ‘Everything Living 
Is Dying’: Environmental Ruin in Modern Iraq. UNDARK.
15. USAID 2017.
16. Adamo et al. 2018.
17. Mahmoud, S. & Tollast. R. )2021(. Iraq Faces Harsh Summer of Water 
Shortages as Turkey and Iran Continue Dam Projects. The National News; 
Solomon, E. )n.d.(. Why water is a growing faultline between Turkey and Iraq. 
Financial Times.
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يف املنطقة، إذ يعتمد مصب نر العراق على االستقرار اإلقليمي، والتعاون مع جريانه؛ للوصول 
املستدام إىل املياه18.

عالوة على ذلك، فإنَّ وفرة املياه وجودهتا يزداد سوءاً؛ بسبب البنية التحتية القدمية والضعيفة 
للمياه والصرف الصحي وأنظمة الري، فضاًل عن االفتقار إىل سياسات، وممارسات مناسبة إلدارة 
املياه19. ظهرت التوترات القبلية حول التنافس على املياه، وقد ينشأ مزيد من الصراع بي القبائل20. 
لقد أثَّرت جائحة )كوروان( أيضاً على االقتصاد، وفاقمت مستوايت البطالة والفقر املرتفعة ابلفعل، 

وخلقت مزيداً من عدم االستقرار يف العراق21.
أخطار السلم واألمن املرتبطة ابملناخ:

ميكن أن يقوِّض تغريُّ املناخ مكاسب التنمية، ويؤثِّر على ديناميات الصراع، ويعطِّل عمليات 
السالم اهلشَّة. مع عدم وجود عالقة سببية مباشرة بي املناخ والنزاع، فقد حدَّدت األحباث مسارات 
متعددة يتفاعل عن طريقها تغريُّ املناخ مع الضغوط السياسية، واالجتماعية، والبيئية؛ ملضاعفة نقط 

الضعف، والتوترات احلالية22.
تغري  بي  املعقدة  العالقة  يف  للتنقل  مرتابطة  مسارات  أربعة  هذه  احلقائق  ورقة  تستخدم 
املناخ والسالم واألمن: )1( تدهور سبل العيش، )2( اهلجرة والتنقل، )3( تكتيكات الفاعلي 

العسكريي واملسلحي، )4( استغالل النخبة وسوء اإلدارة23.

18. O’Driscoll, D. )2018(. Emerging Trends of Conflict and Instability in Iraq. 
IDS.
19. HRW )2019(. Basra is Thirsty: Iraq’s Failure to Manage the Water Crisis; 
Netherlands MFA )2019(. Climate Change Profile: Iraq.
20. Al Hasan, S. )2020(. Drought Ignites Tribal Conflicts in Southern Iraq. Plan-
etary Security Initiative.
21. UNDP )2020(. Impact of Covid-19 on the Iraqi Economy; World Bank 
)2020(. COVID-19 and Low Oil Prices Push Millions of Iraqis into Poverty.
22. Van Baalen, S. & Mobjörk, M. )2017(. Climate Change and Violent Conflict 
in East Africa: Integrating Qualitative and Quantitative Wesearch to Probe the 
Mechanisms. International Studies Review 20)4(, 47–575.
23. Mobjörk, M. et al )Nov. 2020(. Pathways of Climate Insecurity: Guidance 
for Policymakers. SIPRI.
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تدهور سبل العيش:
لالقتصاد  اجملتمعية  األعباء  تتفاقم  العراق.  يف  العيش  سبل  على  ابلفعل  املناخ  تغريُّ  يؤثِّر 
الضعيف، وأنظمة احلوكمة بسبب أتثريات تغري املناخ اليت تؤثر سلباً على الزراعة، وتقلِّل من دخل 

األسرة والغذاء وأتمي سبل العيش.
العراق يف عام 2021 ابجلفاف؛ بسبب اخنفاض مستوايت هطول األمطار،  أتثَّر مشال 
يف حي شهد اجلزء اجلنويب من البالد اخنفاضاً يف إمدادات املياه العذبة؛ كالمها أدَّى إىل فشل 
كبري يف احملاصيل24. أدَّى اجلفاف يف األجزاء الشمالية من البالد اليت تُعدُّ -عمومًا- منطقة فائض 
من احلبوب إىل اخنفاض احلصاد يف حمافظة نينوى، واخنفاض إنتاج احملاصيل إىل النصف يف إقليم 
كردستان العراق. ُقدِّر أنَّ حمصول القمح يف نينوى كان أقل بنسبة )%70( ممَّا كان عليه يف عام 
إقليم كوردستان أن يقل  املتوقَّع يف  2020، وأقل بنسبة )%50( عن عام 2019. كان من 
إنتاج القمح بنسبة )%50( عن حمصول عام 202025. ساهم فشل احملاصيل يف زايدة أسعار 
املواد الغذائية، إذ ُيْسَتكمل اإلنتاج احمللي عن طريق الواردات الغذائية26. تؤدِّي خسائر احملاصيل، 
األمن  وهتديد  الضعف،  نقط  تفاقم  إىل  الغذائية  املواد  أسعار  يف  والزايدات  الدخل،  واخنفاض 
الغذائي وسبل العيش27. وقد ظهرت ابلفعل توترات بي اجملتمعات، وقد يؤدِّي تدهور سبل العيش 
املرتبط بتغري املناخ، ونقص املياه إىل زايدة أخطار التنافس على املوارد، واهلجرة، وجتنيد اجلماعات 
األخرية كأحد  السنوات  الشغب يف  وأعمال  االحتجاجات  برزت  العنيف28.  والصراع  املسلحة، 

الصور األساسية للخالف املرتبط ابألخطار املتعلِّقة ابملناخ.
تتأثَّر النساء أتثرياً غري متناسب بتغري املناخ يف العراق؛ بسبب األدوار اجلندرية املوجودة   
مسبقاً، وعدم املساواة، ممَّا يعين أنَّ النساء غالباً ما يفتقرن إىل خيارات كسب العيش واملوارد املتاحة 

24. Norwegian Refuge Council )2021(. Iraq’s Drought Crisis and the Damaging 
Effects on Communities.
25. FAO )2021(. The Republic of Iraq: Drought in Northern Parts of the 
Country; Dahan, M. & Jalabi, R. )2018(. How Iraq’s Agricultural Heartland is 
Dying of Thirst. Reuters.
26. Norwegian Refuge Council 2021.
27. Norwegian Refuge Council 2021.
28. Hassan, K. et al. )2018(. Iraq: Climate-Related Security Risk Assessment.
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للرجال. احتل العراق املرتبة )154( من بي )156( دولة يف التقرير العاملي للفجوة بي اجلنسي 
تتأثر  للمرأة29.  السياسي  والتمكي  والتعليم  واملشاركة  االقتصادية  الفرص  اخنفاض  مع   ،2021
النساء سلباً -يف أهوار احلويزة، على سبيل املثال- بنقص املياه، وظروف اجلفاف، وعليهن البحث 
عن مصادر املياه األخرى يف املناطق البعيدة؛ إلعالة األسر واملاشية30. حينما تتدهور سبل العيش، 
يهاجر الرجال إىل املدن؛ حبثاً عن وظائف اتركي النساء إلعالة أسرهن ومواشيهن، ممَّا يزيد عبئاً 
إضافياً من املسؤولية يف أوقات الشدة31. ومن ثَّ فإنَّ معاجلة تدهور سبل العيش جيب أن أتخذ يف 

االعتبار ديناميكيات النوع االجتماعي يف العراق.
burden of responsibility in times of distress.[31] Thus, addressing livelihood
deterioration should consider the gender dynamics in Iraq.

Migration and Mobility
Iraq has been experiencing large-
scale urban migration due to crop

failures and loss of livelihoods.[32]

For example, in Basra city,
migration from rural areas was
mainly driven by a lack of economic
opportunities, water scarcity and
severe environmental degradation
to rural livelihoods. Many of these
migrants live in poor and unsafe
urban areas already prone to social
problems related to
economic security. Urban migration patterns in Iraq have shown that most
migrants settle in slums and these slums, together with the migrants’
precarious conditions, have created a breeding ground for recruitment into

armed groups and the growth of criminal networks.[33] Sources of insecurity
in host cities are centred around tribal conflicts, unemployment, lack of

services, and drug and alcohol trafficking.[34] Increased urban migration adds
to challenges in urban areas, straining local authorities’ capacities to manage

and meet population demand for services.[35]

As of December 2021, over 1 million people were internally displaced in Iraq,
while 4.9 million have been registered as returning to their region of origin.
[36] Many internally displaced persons (IDPs) and returnees are in regions
experiencing heightened food insecurity, including along the Euphrates River
in Anbar and the Tigris River in Salah Al-Din. Ninewa governate hosts the
largest number of IDPs and returnees in Iraq, where drought conditions in

2021 led to the displacement of returnee households.[37] Displacement has
negative effects on individual and household resilience, and returnees may be
more vulnerable to the adverse effects of climate change because
displacement can have negative impacts on livelihood and financial security.

Tactics of Military and Armed Actors
Increased climate-related and environmental stress may motivate armed
groups to capture or destroy agricultural land and water infrastructure such
as dams, pipelines and waste water plants. This phenomenon has been

29. World Economic Forum )2021(. Global Gender Gap Report 2021.
30. UNDP )2021(. Ahwari Women, The Beating Heart of the Iraqi Marshes.
31. UNDP 2021.
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اهلجرة والتنقُّل:
يشهد العراق هجرة حضرية واسعة النطاق؛ بسبب فشل احملاصيل، وفقدان سبل العيش32.   
على سبيل املثال، يف مدينة البصرة، كانت اهلجرة من املناطق الريفية مدفوعة بصورة أساسية بنقص 
الفرص االقتصادية، وشحَّة املياه، والتدهور البيئي الشديد لسبل العيش الريفية. يعيش عديد من 
هؤالء املهاجرين يف مناطق حضرية فقرية، وغري آمنة معرَّضة فعاًل ملشاكل اجتماعية تتعلَّق ابألمن 
األحياء  يستقرون يف  املهاجرين  معظم  أنَّ  العراق  احلضرية يف  اهلجرة  أناط  أظهرت  االقتصادي. 
أرضاً  خلقت  قد  املستقرة،  غري  املهاجرين  ظروف  جانب  إىل  الفقرية  األحياء  هذه  وأنَّ  الفقرية، 
خصبة للتجنيد يف اجلماعات املسلحة، ونو الشبكات اإلجرامية33. ترتكَّز مصادر انعدام األمن يف 
املدن املضيفة حول النزاعات القبلية، والبطالة، ونقص اخلدمات، واالجتار ابملخدرات والكحول34. 
تضيف اهلجرة املتزايدة إىل املناطق احلضرية إىل التحدايت يف املناطق احلضرية، ممَّا جيهد قدرات 

السلطات احمللية على إدارة طلب السكان على اخلدمات وتلبيتها35.
ابتداًء من كانون األول 2021 نزح أكثر من مليون شخص داخلياً يف العراق، يف حي   
َل )4.9( مليون شخص بوصفهم عائدين إىل مناطقهم األصلية36. يوجد عديد من النازحي  ُسجِّ
والعائدين يف مناطق تعاين من انعدام األمن الغذائي املتزايد، مبا يف ذلك على طول نر الفرات يف 
األنبار ونر دجلة يف صالح الدين. تستضيف حمافظة نينوى أكب عدد من النازحي والعائدين يف 
العراق، إذ أدَّت ظروف اجلفاف يف عام 2021 إىل نزوح األسر العائدة37. للنزوح آاثر سلبية على 
قدرة الفرد، واألسرة على الصمود، وقد يكون العائدون أكثر عرضة لآلاثر السلبية لتغريُّ املناخ؛ ألنَّ 

النزوح ميكن أن يكون له آاثر سلبية على سبل العيش واألمن املايل.

32. USAID 2017.
33. IOM )2021(. Migration into a Fragile Setting: Responding to Climate-
Induced Informal Urbanization and Inequality in Basra, Iraq.
34. IOM 2021.
35. Adamo et al. 2018.
36. IOM DTM )2021(. Master List Report 124, October – December 2021 
)Including Annual Summary(.
37. IOM DTM )2021(. Climate-Induced Displacement – Ninewa.
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تكتيكات القوى العسكرية واملسلحة:
قد تؤدي زايدة اإلجهاد املرتبط ابملناخ والبيئي إىل حتفيز اجلماعات املسلحة على االستيالء   
على األراضي الزراعية، والبىن التحتية للمياه، أو تدمريها مثل السدود، وخطوط األانبيب، وحمطات 
ن  الصرف الصحي. لوحظت هذه الظاهرة يف صراعات أخرى يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا. إابَّ
احتالل داعش لألراضي يف العراق بي 2017-2013، استهدف التنظيم مصادر مائية مهمة 
مثل سد املوصل والفلوجة، ودمَّر البنية التحتية للري38. كان اخلوف من أن تقوم اجلماعة املسلحة 
بقطع تدفق املياه أو حتويله إىل األجزاء اجلنوبية ذات األغلبية الشيعية يف العراق، وهي منطقة زراعية 
رئيسة تعتمد على الري وترتكها لتجف39. كما أتثَّرت األراضي الصاحلة للزراعة ابلنزاع، والتدمري 
املتعمَّد من قبل داعش. بسبب التأثري املتفاقم لتغري املناخ، قد تستمر البنية التحتية اإلسرتاتيجية 

للمياه يف النهوض بدور مهم يف النزاعات املسلحة املستقبلية يف العراق.
فضاًل عن ذلك، ونظراً ألنَّ انعدام األمن املعيشي يقلِّل من تكلفة الفرصة البديلة لألنشطة   
غري املشروعة، فإنَّه ميكن أن يوفِّر وسيلة للجماعات املسلحة للحصول على الدعم، وجتنيد أعضاء 
ُجُدد40. على سبيل املثال، استخدم داعش يف السابق نقص الغذاء واملاء للحصول على الدعم 
يف جمتمعات معينة يف العراق مقابل أتمي سبل العيش واملوارد واخلدمات األخرى اليت ال تقدِّمها 
الدولة41. يُعدُّ التجنيد يف امليليشيات -يف جنوب العراق- خياراً لكسب العيش لعديد من األسر؛ 

بسبب التدهور البيئي، وانعدام الفرص االقتصادية42.

38. Lossow, T. )2016(. Water as Weapon: IS on the Euphrates and Tigris. SWP 
comments; Collard, R. )2014(. Iraq’s Battleground Dams Are Key to Saving the 
Country from ISIS. Time; King, M. D. )2015(. The Weaponization of Water 
in Syria and Iraq. The Washington Quarterly 38)4(, 153–169; Sowers, J. et al. 
)2017(. Targeting Environmental Infrastructures, International Law, and Civilians 
in the New Middle Eastern Wars. Security Dialogue 48)5(, 410–430.
39. HRW 2019; Netherlands MFA 2019.
40. Hassan, K. et al )2018(. Iraq: Climate-Related Security Risk Assessment.
41. O’Driscoll 2018.
42. IOM 2021.
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استغالل النخبة وسوء اإلدارة:
يف العراق، تعين اآلاثر اجملتمعة للحكم الضعيف، واستغالل النخبة، والتهميش، واإلقصاء   
أنَّ تغريُّ املناخ يؤثِّر على بعض الفئات أكثر من غريها، ممَّا يؤدِّي بدوره إىل تغذية املظامل اليت تؤدِّي 

إىل عدم االستقرار.
بي  تقسيمها  طريق  عن  الدولة  مؤسسات  وتسييس  احملسوبية،  وشبكات  الفساد،  حيدُّ   
التوزيع غري  تنفيذ السياسات، ممَّا يؤدِّي إىل  العرقية والطائفية من قدرة احلكومة على  اجلماعات 
املتكافئ للموارد، ويؤدِّي إىل عدم االستقرار. أعاقت املنافسة السياسية عمل احلكومة مع تعهُّدات 
احلكومات املتعاقبة مبعاجلة اآلاثر االجتماعية واالقتصادية لتغريُّ املناخ43. وقد منع هذا العراق من 
القيام ابستثمارات طويلة األجل يف البنية التحتية ملعاجلة آاثر تغريُّ املناخ، على سبيل املثال، مل ينجح 
العراق يف االستثمار يف البنية التحتية للمياه على املدى الطويل للحد من هدر املياه، واالستفادة من 
تدفُّق املياه إىل أسفل جمرى النهر، وزايدة التدفقات املومسية إىل أقصى حد44. مل تنجح جهود إعادة 
اإلعمار اليت قادهتا األمم املتحدة بعد غزو عام 2003 يف وضع البنية التحتية للمياه يف البالد على 
أسس جيدة. بلغت سوء اإلدارة ذروهتا لسنوات، ممَّا أثَّر يف نقص املياه لفرتات طويلة ومستمرة45.

شهد العراق ابلفعل احتجاجات على نقص املياه والكهرابء وغريها من اخلدمات، فضاًل   
عن نقص فرص العمل46. وقد قوبلت هذه االحتجاجات ابلعنف من اجلهات األمنية، وسبَّبت 
مزيداً من عدم االستقرار يف البالد47. يف الوقت نفسه، أدَّت االحتجاجات على قضااي املياه يف 
البصرة أيضاً إىل وعود ابالستثمار يف املنطقة احمللية، بداًل من تبينِّ سياسة أوسع على مستوى البالد. 
43. Bourhrous, A. et al. )2021(. Reform Within the System: Governance in Iraq 
and Lebanon. SIPRI Policy Paper 61.
44. Bourhrous et al. 2021.
45. HRW 2019.
46. Associated Press )2018(. Iraqi City of Basra Seethes Over Water Crisis, 
Unemployment. VOA; Lahn, G. & Shamout, N. )2018(. Basra’s Poisonous 
Water Demands International Action. Chatham House.
47. O’Driscoll, D. et al )2020(. Protest and State–Society Relations in the Middle 
East and North Africa. SIPRI Policy Paper 56.
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ستؤدِّي أتثريات تغري املناخ إىل تفاقم القضااي احلالية املتعلقة بتقدمي اخلدمات. إذا تُرِك دون معاجلة، 
فإنَّ ضعف احلوكمة، واستغالل النخبة، وسوء اإلدارة، والتهميش سيؤدِّي إىل تفاقم الضعف، وعدم 
أن  املرجَّح  املناخ. من  لتغريُّ  السلبية  اآلاثر  بسبب  تتفاقم؛  العراق، ال سيَّما حينما  االستقرار يف 
يؤدِّي تدهور سبل العيش إىل زايدة أخطار االحتجاجات، وخلق عدم استقرار سياسي، ويف بعض 

احلاالت يؤدِّي إىل العنف.
opportunities.[46] These protests
have been met with violence from
security actors and have created

further instability in the country.[47]

At the same time, protests over
water issues in Basra have also led
to promises of investment in the
local area, rather than broader
countrywide policy adoption. The
impacts of climate change will
exacerbate existing issues of service
provision. Left unaddressed, weak
governance, elite
exploitation and
mismanagement, and marginalisation will accentuate vulnerability and
instability in Iraq, especially when compounded by adverse impacts of
climate change. Deteriorating livelihoods are likely to increase the risk of
protests and create political instability, and in some instances lead to
violence.
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