دليل إعداد الإستراتيجيات المائية
وخطط العمل مع تضمينها تأثير
التغيرات المناخية

شكر وتقدير
في إطار دعم عملية صياغة االستراتيجيات وخطط العمل المائية المتكاملة في المنطقة العربية وتضمينها

التغيرات المناخية قام المجلس العربي للمياه بالتعاون مع مكتب اليونسكو االقليمى للعلوم فى الدول العربية

بالقاهرة والوكالة األلمانية للتعاون الدولي وبمشاركة بعض الخبراء والمتخصصين من الدول العربية إلعداد
هذا الدليل التدريبي والذي يعد أول دليل تدريبي باللغة العربية حول موضوع "إعداد اإلستراتيجيات وخطط
العمل المائية مع تضمينها تأثير التغيرات المناخية".

وفي هذا السياق يتقدم المجلس العربي للمياه ،مكتب اليونسكو االقليمى للعلوم فى الدول العربية بالقاهرة ،
والوكالة األلمانية للتعاون الدولي بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إعداد هذا الدليل التدريبي ويخص

بالذكر كل من:

 السادة أعضاء فريق عمل إعداد الدليل التدريبي:

 oالمهندس  /وليد حقيقي  -خبير تخطيط وادارة الموارد المائية

 oالدكتور  /محمد عبد العاطي – خبير التغيرات المناخية وآثارها في قطاع المياه
 السادة المراجعون الفنيون:

 oاألستاذ الدكتور  /عابدين صالح  -أستاذ الهندسة المدنية بجامعة الخرطوم

 oالدكتور  /عبد هللا الدروبي – خبير مشروع التكيف مع التغيرات المناخية بإقليم الشرق األوسط
وشمال أفريقيا (أكوام)

 oاألستاذ الدكتور  /وليد الزباري  -أستاذ إدارة الموارد المائية بجامعة الخليج العربي
 السادة الخبراء من الدول العربيه الذين ساهموا في رسم الخطوط العريضه لمحتويات هذا الدليل عبر
مشاركتهم الفعاله في ورشة عمل شرم الشيخ في شهر نوفمبر 2014

 السادة الخبراء من الدول العربية الذين أثروا الدليل التدريبي بحاالت دراسية من دولهم من خالل
مشاركتهم الفعالة في ورشة العمل التي عقدت في القاهره في شهر ديسمبر  201٥في سياق

مراجعة هذا الدليل.

 أعضاء األمانة العامة وفريق العمل بالمجلس العربي للمياه لجهودهم المتميزة في تيسير اإلعداد
إلصدار هذا الدليل

 السادة أعضاء لجنة تنسيق ومتابعة إعداد الدليل التدريبي:
 oالمجلس العربى للمياه
-

معالى الدكتور  /حسين العطفي  -أمين عام المجلس العربي للمياه

 oالوكالة األلمانية للتعاون الدولي
-

الدكتور  /حمو العمراني – خبير المياه والتغيرات المناخية

 oمكتب اليونسكو االقليمى للعلوم فى الدول العربية بالقاهرة
-

الدكتور  /بشر إمام – الخبير االقليمى بالقاهرة
الدكتور  /عبد العزيز زكي – المنسق الوطنى

وذلك تحت اإلشراف العام لمعالي األستاذ الدكتور /محمود أبو زيد  -رئيس المجلس العربي للمياه ،

الدكتور /غيث فريز – مدير مكتب اليونسكو االقليمى للعلوم فى الدول العربية بالقاهرة
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مقدمة

ملخص الفصل

الماء هو أساس الحياة وهو أحد أهم مدخالت التنمية االجتماعية واالقتصادية وأحد أهم عناصر االستدامة

البيئية .وتعد المنطقة العربية أحد المناطق األكثر فق ار في العالم فيما يتعلق بالموارد المائية .وتسبب ندرة المياه

في معظم دول المنطقة العربية تحديات كبيرة لجهود التنمية المستدامة على المستوى الوطني واإلقليمي.

وتساهم الزيادة السكانية المطردة واآلثار المتوقعة للتغيرات المناخية على المنطقة ،والتي باتت واقعاً ملموساً،

في زيادة الضغوط على الموارد المائية المحدودة.

وقد تبنى المجتمع الدولي مبادئ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية لمواجهة التحديات المتنامية في قطاع المياه
على مستوى العالم وذلك في كافة الجهود لتحقيق التنمية المستدامة ،وآخرها أجندة التنمية المستدامة حتى عام

 2030والتي تم إقرارها من الجمعية العامة لألمم المتحدة في سبتمبر  .201٥وتهدف اإلدارة المتكاملة للموارد

المائية بشكل عام إلى تحقيق الكفاءة اإلقتصادية والعدالة االجتماعية واالستدامة البيئية فيما يتعلق بقطاع

المياه.
وتفتقر العديد من الدول العربية إلى وجود إستراتيجيات متكاملة للموارد المائية تنسق الجهود بين كافة

مؤسسات وأجهزة الدولة على المستوى الوطني لتحقيق التنمية المستدامة .ويساعد هذا الدليل على التعريف
بخطوات صياغة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للمياه مع تضمين التغيرات المناخية ،بما لها من تأثير

كبير على المنطقة العربية ،في تلك االستراتيجيات وخطط العمل.

ويمكن أن يستخدم هذا الدليل كأساس لوضع برامج توعوية وبرامج تدريبية حول موضوع "صياغة
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للمياه مع تضمينها تأثير التغيرات المناخية" لفئات مستهدفة على

مستويات مختلفة.

الهدف من هذا الفصل

 التعرف على أهم قضايا وتحديات إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية
 مناقشة تعريف ومبادئ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية
 التعرف على األهداف اإلنمائية لأللفية وأهداف التنمية المستدامة
 مناقشة كيفية صياغة اإلستراتيجات وخطط العمل المائية القائمة على مبادئ اإلدارة المتكاملة للموارد
المائية
 التعرف على الهدف من هذا الدليل التدريبي والفئات المستهدفة
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الاحتياجات الأساسية في إدارة المياه
الماء هو أساس الحياة وهو المورد الذى يجب أن تعمل البشرية من أجل الحفاظ عليه وتنميته.

ولهذا فإن عملية إدارة المياه هي عملية في غاية األهمية حيث أن المياه تعتبر أحد أهم مدخالت
التنمية كما يمكنها أن تكون أحد المحددات لكافة جهود التنمية االجتماعية واالقتصادية.
وحسن إدارة الموارد المائية ضرورة لتوفير المياه للعديد من االحتياجات األساسية ومنها:
 خدمات مياه الشرب والمياه المنزلية
 خدمات الصرف الصحى
 االحتياجات البيئية
 إنتاج الغذاء
 إنتاج الطاقة
 األنشطة الصناعية
وقد واجه العالم العديد من التحديات فيما يتعلق بالموارد المائية في العقود األخيرة تمثلت في
العديد من العوامل التي أدت إلى تفاقم الضغوط على موارد المياه العذبة المحدودة ،بما في ذلك

النمو السكاني ،والهجرة ،وأنماط االستهالك المتغيرة ،والنزاعات اإلقليمية ،وتغير المناخ ،ونظم
اإلدارة .وأدت هذه الضغوط بدورها إلى زيادة المخاطر وأوجه عدم التيقن المرتبطة بكمية المياه

ونوعيتها ،وبعملية رسم السياسات الرامية إلى تعزيز أهداف التنمية المستدامة.
تحديات الموارد المائية في المنطقة العربية

إذا كان العالم قد واجه ويواجه العديد من التحديات فيما يتعلق بالموارد المائية فإن وضع تلك

التحديات أصبح أكثر حدة في المنطقة العربية .وتعانى المنطقة العربية بشكل خاص من ندرة
المياه حيث تعد المنطقة العربية المنطقة األكثر فق ار في المياه في العالم.

ويوضح الشكل رقم ( )1متوسط نصيب الفرد من المياه في مختلف دول العالم والذى يوضح
مدى تدني متوسط نصيب الفرد في المنطقة العربية .ويختلف نصيب الفرد بين الدول العربية

بعضها وبعض حيث يزيد عن  1000متر مكعب/فرد/سنة في بعض الدول مثل موريتانيا

والعراق والسودان بينما يصل في دول أخرى إلى أقل من  120متر مكعب/فرد/سنة مثل ليبيا
ودول الخليج العربى (شكل رقم  .)2ويوضح الشكل رقم ( )2كذلك أن نصيب الفرد يقل عن

 1000متر مكعب/فرد/سنة ،والذي يمثل حد الفقر المائي ،في  16دولة عربية من إجمالي 22
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دولة ،بينما يقل نصيب الفرد عن  ٥00متر مكعب/فرد/سنة ،والذي يمثل حد الفقر المائي الحاد،

في  12دولة عربية.

شكل  :1نصيب الفرد من املياه على املستوى العاملى

المصدرWorld Water Development Report, 2014 :
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شكل  :2نصيب الفرد من املوارد املائية املتجددة يف املنطقة العربية

المصدر :حوكمة المياه في المنطقة العربية (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)2014 ،

أهم تحديات وقضايا المياه في المنطقة العربية

تواجه المنطقة العربية بوصفها أفقر مناطق العالم مائيا العديد من التحديات فيما يخص الموارد
المائية ويمكن وضع أهم ما يواجهها من تحديات وقضايا في النقاط التالية (إستراتيجية األمن

المائي العربي:)2012 ،
 العجز في تأمين االحتياجات المائية :مع الزيادة السكانية في المنطقة العربية وما يترتب
عليها من تنامي االحتياجات المائية من جهة و محدودية الموارد المائية في المنطقة من

جهة أخرى فإن العجز في تأمين االحتياجات المائية سوف يزيد وقد تم تقدير نسبة تأمين

الغذاء في المنطقة العربية بحوالي  %24فقط في عام  202٥إذا استمر الوضع على ما
هو عليه اآلن وبدون األخذ في االعتبار التأثيرات المحتملة لظاهرة تغير المناخ العالمي

(إستراتيجية األمن المائي العربي.)2012 ،
 تفاقم األبعاد السياسية واالجتماعية ألزمة الغذاء وازدياد الفقر :أصبح نقص اإلمدادات
الغذائية في بعض البلدان ،خاصة في ظل األزمات الغذائية العالمية ،أداة شديدة التأثير
4

الدليل التدريبي إلعداد اإلستراتيجيات المائية وخطط العمل مع تضمينها تأثير التغيرات المناخية

على الشعوب وعلى سيادتها واستقاللها .ولذا يجب على الدول العربية أن تعتمد على
امكاناتها لتحقيق حد أدنى من األمن الغذائي ال سيما فيما يتعلق بالسلع الغذائية الرئيسية

حتى تتمكن من مواجهة التحديات السياسية واالقتصادية.
 ضعف كفاءة استخدام المياه :إن كفاءة استخدام المياه في المنطقة العربية متدنية بشكل
عام في كافة القطاعات .وبالنظر إلى القطاع الزراعي بوصفه المستهلك األكبر للمياه
في المنطقة يالحظ تدني كفاءة استخدام المياه بشكل كبير في ظل استخدام طرق الري

التقليدية السائدة في المنطقة.

 الموارد المائية المشتركة :تنبع معظم األنهار الكبرى في الوطن العربي وهى دجلة

والفرات والنيل والسنغال ،والتي تمثل حوالي ثلثي الموارد المائية في المنطقة ،من خارج

حدود الوطن العربي .وفي ظل غياب اتفاقيات واضحة تنظم اقتسام المياه لمعظم هذه

األنهار فإن إدارة تلك الموارد المشتركة ستبقى مشكلة تهدد االستقرار في المنطقة العربية
خاصة في ظل تنامي االستخدامات في دول أعالي األنهار وتزايد األضرار السلبية على

دول المجرى والمصب.
 غياب النظرة الشمولية في إدارة قطاع المياه :أدى غياب النظرة الشمولية في السياسات
المائية والزراعية خالل العقود الماضية في المنطقة العربية ،باإلضافة إلى غياب البعد

االقتصادي والبعد البيئي وعدم إشراك مستخدمي المياه في تخطيط وادارة المياه إلى
استنزاف الموارد المائية المحدودة وتلوثها وتدهور نوعيتها مما ساهم في زيادة حدة أزمة

المياه في المنطقة.
 ضعف الوعي على مستوى الفرد والمجتمع بقضايا المياه :يبقى اإلنسان هو لبنة التنمية
في أي مجتمع ،ووعي اإلنسان بقضايا المياه والمشكالت والتحديات التي تواجه هذا

القطاع الحيوي في المنطقة العربية وادراك ما هو دوره في مواجهة تلك التحديات هو
ضرورة ألي إصالح .وقد عانت المنطقة العربية من ضعف الوعي بقضايا المياه حيث
سادت ثقافة الوفرة المائية في الكثير من الدول العربية ،ولكن يجب اآلن التحول إلى
ثقافة التعامل مع الندرة المائية وأن ينعكس ذلك على سلوك الفرد والمجتمع في التعامل

مع المياه في كافة القطاعات.
 تأثير ظاهرة التغيرات المناخية :لقد اصبحت ظاهرة التغيرات المناخية حقيقة واقعية
ملموسة وقد أشارت تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ( )IPCCإلى
أن الوطن العربي سيتأثر إلى حد كبير بظاهرة تغير المناخ من خالل تدني كميات
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األمطار وارتفاع درجات الح اررة وما ينتج عنها من زيادة الطلب على المياه في قطاع

الزراعة .كما سيزيد تكرار حدوث تغيرات مناخية غير عادية مثل فترات الجفاف
والفيضانات فضال عن ارتفاع مستوى البحار وما قد ينجم عنه من غمر للمناطق

الساحلية وارتفاع ملوحة المياه الجوفية في تلك المناطق.

 تزايد دور المياه في التنمية االقتصادية :على الرغم من أن قطاع الزراعة هو المستهلك

الرئيسي للمياه في الوطن العربي إال أن عددا من الدول العربية بدأت في االهتمام
بقطاعات تنموية واقتصادية أخرى مثل القطاع الصناعي والسياحي كما هو الحال في

األردن وتونس والمغرب؛ وقد أصبحت لهذه القطاعات أهمية كبيرة في توفير الدخل

المالي لتلك الدول؛ وهذه األنشطة تتطلب بدورها توفير موارد مائية اضافية ،مع اإلقرار
بأن قطاع مياه الشرب ال يزال يحتل األولوية لدى الدول العربية كافة ،وهذا القطاع

سيحتاج إلى مزيد من المياه نتيجة النمو السكاني المتسارع.

 تمويل المشاريع المائية ومشاركة القطاع الخاص :يعاني قطاع المياه في معظم الدول
العربية من ضعف التمويل المتاح للمشروعات المائية خاصة في ظل التكلفة العالية لتلك
المشروعات مع ضعف المردود االقتصادي المباشر لها .وقد اقتصر تمويل تلك

المشروعات في الغالب على القطاع الحكومي ولكن مع الصعوبات المالية التي تواجه
العديد من دول المنطقة فقد أدى ذلك إلى عدم تنفيذ العديد من تلك المشروعات .وقد

بدأت بعض الدول العربية مؤخ ار في إشراك القطاع الخاص في أعمال التمويل واإلدارة
كما هو الحال في المغرب واألردن وتونس وبعضها اآلخر ما زال بصدد دراسة تلك

التجارب.

 ضعععف القععدرات المؤسسعاتية والبشعرية فععي قطععاع الميععاه :تععاني العديععد مععن الععدول العربيععة،
نتيجععة لظععروف متباينععة ،مععن غيععاب الك عوادر الفنيععة المؤهلععة والبنيععة المؤسسععية والتش عريعية

المناسبة؛ مما أدى إلى تفاقم األزمعة المائيعة نظع ار لعجعز المؤسسعات الوطنيعة ععن المتابععة
الجادة لتطور األوضاع المائية فيها فضعال ععن وضعع السياسعات المناسعبة؛ ممعا أدى إلعى

تدهور األوضاع المائية فيها كما ونوعا.


ضعف دور البحث العلمي ونقل التكنولوجيا واسهاماته في تطوير قطاع المياه :تعاني

المنطقة العربية بصفة عامة من ضعف مستوى البحث العلمي على الرغم من وجود

العديد من المؤسسات البحثية .وهناك العديد من الموضوعات والتقنيات التي يجب أن
يكون للبحث العلمي دور أكبر في تطويرها واالستفادة منها في قطاع المياه ،خاصة في

ضوء التحديات وكذلك الميزات النسبية للمنطقة العربية ،ومنها على سبيل المثال
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استخدام موارد الطاقة المتجددة -وخاصة الطاقة الشمسية -في رفع المياه سواء السطحية

أو الجوفية وكذلك في تحلية المياه ،وكذلك استنباط أنواع محاصيل أقل استهالكا للمياه
ومحاصيل أكثر تحمال للملوحة.
 ضعف األطر القانونية والتشريعية :ال تزال العديد من الدول العربية تفتقد إطار قانوني
وتشريعى متكامل يدعم اإلدارة المستدامة للموارد المائية ويحافظ عليها من االستنزاف

والتلوث .وفي حال وجود أطر تشريعية وقانونية فإنها غالبا ال تطبق بالشكل المناسب
وفقا لألهداف التي وضعت من أجلها؛ والسبب في ذلك إما نقص في تلك التشريعات

والقوانين ،حيث أنها ال تغطي جميع الثغرات أو ضعف األدوات المنفذة لها ،والتي ال

تضمن حسن تطبيقها وانفاذها.

 عدم وجود آليات مؤسسية وتشريعية وتنفيذية للمتابعة والتقييم :من المهم وجود تلك
اآلليات لتقييم وتعظيم الفوائد من مشروعات البنية التحتية للمياه واالستفاده من األخطاء

وعدم تكرارها .وتعاني أغلب الدول العربية من غياب تلك اآلليات.

 ضعف خدمات توفير مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي :تعاني العديد من الدول

العربية من عدم القدرة على توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي لقطاع

كبير من مواطنيها خاصة في الريف ،حيث ما زال حوالي  83مليون من سكان المنطقة
العربية ال تتوفر لهم خدمات مياه الشرب النظيفة وحوالي  96مليون نسمة ما زالوا

يفتقدون خدمات الصرف الصحي المالئمة (استراتيجية األمن المائي العربي.)2012 ،
الادارة المتكاملة للموارد المائية

اإلدارة المتكاملة للموارد المائية هي وسيلة لتحقيق إدارة أفضل للموارد المائية والتغلب على
المشكالت والتحديات المتزايدة التي تواجهها وليست هدفا في حد ذاتها .ويجب أن تعمل اإلدارة

المتكاملة للموارد المائية على تحقيق ثالث أهداف إستراتيجية رئيسية وهي:
 الكفاءة في استخدام الموارد المائية إلى أقصى حد ممكن

 العدالة في تخصيص المياه بين مختلف القطاعات االجتماعية واالقتصادية وبين كافة
المستخدمين

 االستدامة البيئية وحماية الموارد المائية والنظم االيكولوجية المرتبطة بها
اإلدارة المتكاملة للموارد المائية ليست نسخة كربونية يمكن تطبيقها في كافة الدول وعلى كافة
الحاالت ولكن يجب تطويعها في التطبيق لتتالءم مع ظروف كل حالة.
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وقد أكد اإلعالن الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في مؤتمر جوهانسبرج في ديسمبر
من عام  2002على أهمية أن تعمل الدول على وضع خطط لإلدارة المتكاملة للموارد المائية
وكفاءة استخدام المياه قبل عام  .200٥وقد أعاد اإلعالن الصادر عن الجمعية العامة لألمم
المتحدة في مؤتمر ريو 20+في ديسمبر من عام  2012التأكيد على أهمية تبنى وضع خطط
لإلدارة المتكاملة للموارد المائية وكفاءة استخدام المياه بما يكفل استخدام المياه على نحو مستدام.
ماهي الإدارة المتكاملة للموارد المائية؟

المنسقة للموارد المائية واألرضية
اإلدارة المتكاملة للموارد المائية هي عملية تتيح التنمية واإلدارة
ّ
وغيرها من الموارد ذات الصلة لتحقيق أكبر قدر من الرفاهية االقتصادية واالجتماعية بشكل
منصف دون التأثير على استدامة النظم األيكولوجية الحيوية(GWP, Integrated Water .

)Resources Management, TAC Background paper No. 4, 2000

تم إرساء أسس التوافق على مبدأ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية خالل المشاورة الفنية الدولية

بشأن تنمية الموارد المائية وادارتها المتكاملة في كوبنهاغن (نوفمبر/تشرين الثاني )1991

أن صياغة تلك
والمؤتمر الدولي عن المياه والبيئة في دبلن (يناير/كانون الثاني  .)1992إال ّ
المبادئ جرت في دبلن على النحو التالي :
 المياه العذبة مصدر محدود وناضب وحيوي الستدامة الحياة والتنمية والبيئة
 يجب أن تقوم تنمية الموارد المائية وادارتها على نهج تشاركي يشمل المستخدمين
والمخططين وصانعي السياسات على كافة المستويات

 تلعب المرأة دو اًر أساسيا في جلب المياه وادارتها وصيانتها
 المياه سلعة عامة لها قيمة اجتماعية واقتصادية أيا كانت استخداماتها
شكلت هذه المبادئ منطلقاً للوثيقة الرئيسية التي دارت حولها مناقشات قمة األرض في ريو دي
جانيرو في يونيو  1992بالنسبة إلى مشاكل المياه .ووافقت جميع الدول خالل المؤتمر على

المنسق للتحكم بالموارد المائية وادارتها وأدرجت في وثيقة أطلق عليها
المبادئ التوجيهية للعمل
ّ
اسم جدول أعمال القرن .21
ركائز الإدارة المتكاملة للموارد المائية

تقوم اإلدارة المتكاملة للموارد المائية على ثالث ركائز (أنظر شكل  :3ركائز اإلدارة المتكاملة
للموارد المائية) وهي:
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 توفير البيئة الممكنة

 إطار مؤسسى شامل وقوى
 استخدام فعال لألدوات اإلدارية والتقنية المتاحة
وتهدف إلى تحقيق الكفاءة االقتصادية والعدالة االجتماعية واالستدامة البيئية
شكل  :3ركائز اإلدارة املتكاملة للموارد املائية

ويندرج تحت كل من هذه الركائز عدد من مناطق التغيير المطلوبة لتحقيق اإلدارة المتكاملة

للموارد المائية وهي(GWP, Catalyzing the change, 2004) :

 البيئة الممكنة

 oالسياسات :وضع األهداف الستخدامات المياه وحمايتها والمحافظة عليها
 oاإلطار التشريعى :ترجمة السياسات المائية إلى قانون

 oهياكل التمويل والتحفيز :الموارد المالية لتلبية المتطلبات المائية

 األدوار المؤسسية

 oإنشاء اإلطار التنظيمى :الشكل والوظائف

 oتطوير وبناء القدرات المؤسسية :تطوير القدرات البشرية
 أدوات اإلدارة

 oتقييم الموارد المائية :فهم الموارد واالحتياجات

 oوضع خطط لإلدارة المتكاملة للموارد المائية :دمج خيارات التنمية في
استخدامات الموارد والتفاعل البشري

 oكفاءة استخدام المياه :إدارة الطلب والعرض
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 oأدوات التغيير االجتماعى :تشجيع مجتمع موجه مائيا

 oحل النزاعات :إدارة الخالفات وضمان المشاركة في المياه
 oاألدوات االقتصادية :استخدام قيمة المياه واألسعار لتحقيق الكفاءة والعدالة
 oاألدوات التنظيمية :توزيع حصص المياه وحدود االستخدام

 oتبادل البيانات والمعلومات :مشاركة المعرفة إلدارة مائية أفضل
الأهداف الإنمائية للألفية
أقر رؤساء الدول والحكومات ،خالل مؤتمر قمة األلفية الذي عقد في نيويورك في شهر سبتمبر

من العام  ،2000إعالن األمم المتحدة لأللفية .وقد ألزم هذا اإلعالن شعوب العالم بشراكة

عالمية جديدة ترمي إلى الحد من الفقر المدقع ،كما وضع سلسلة من األهداف التي حددت مهلة

تحقيقها بحلول العام  ،201٥والتي تعرف بعاألهداف اإلنمائية لأللفية.
تمثلت هذه األهداف في القضاء على الفقر المدقع والجوع ،وتحقيق تعميم التعليم االبتدائي،
وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،وتخفيف معدل وفيات األطفال ،وتحسين الصحة

األمومية ،ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والمالريا وغيرهما من األم ارض ،إضافة
إلى كفالة االستدامة البيئية ،واقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.

وقبل حلول عام  201٥بدأ المجتمع الدولي في وضع تصور ألجندة التنمية المستدامة في العالم

فيما بعد عام  201٥ووضع أهداف للتنمية المستدامة حتى عام .2030
أهداف التنمية المستدامة

أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في اجتماعها المنعقد في سبتمبر  201٥أجندة التنمية
المستدامة حتى عام  2030متضمنة مجموعة أهداف التنمية المستدامة والتي تتكون من 17
هدفا (انظر الشكل رقم  .)4وهناك ارتباط مباشر بين موضوع هذا الدليل وبين اثنين من تلك
األهداف ،الهدف رقم  6والخاص "بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وادارتها
لتغير المناخ وآثاره"
إدارة مستدامة" ،والهدف رقم  13والخاص "بإتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي ّ
(انظر اإلطار رقم  1واإلطار رقم  2لمزيد من التفاصيل حول هذين الهدفين).
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شكل  :4أهداف التنمية املستدامة

المصدر :موقع األمم المتحدة للتنمية المستدامة https://sustainabledevelopment.un.org
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ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وادارتها إدارة مستدامة
 1-6تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030
 2-6تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط في العراء،
وايالء اهتمام خاص الحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة ،بحلول عام 2030
تسربها
 3-6تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث ووقف إلقاء النفايات والمواد الكيميائية الخطرة وتقليل ّ
إلى أدنى حد ،وخفض نسبة مياه المجاري غير المعالجة إلى النصف ،وزيادة إعادة التدوير واعادة االستخدام
المأمونة بنسبة [ ]Xفي المائة على الصعيد العالمي ،بحلول عام 2030
 4-6زيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات زيادة كبيرة وضمان سحب المياه العذبة وامداداتها على نحو
مستد ام من أجل معالجة شح المياه ،والحد بدرجة كبيرة من عدد األشخاص الذين يعانون من ندرة المياه ،بحلول عام
2030
 ٥-6تنفيذ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات ،بما في ذلك من خالل التعاون العابر للحدود حسب
االقتضاء ،بحلول عام 2030
 6-6حماية وترميم النظم اإليكولوجية المتصلة بالمياه ،بما في ذلك الجبال والغابات واألراضي الرطبة واألنهار
ومستودعات المياه الجوفية والبحيرات ،بحلول عام 2020
 -6أ تعزيز نطاق التعاون الدولي ودعم بناء القدرات في البلدان النامية في مجال األنشطة والبرامج المتعلقة بالمياه
والصرف الصحي ،بما في ذلك جمع المياه ،وازالة ملوحتها ،وكفاءة استخدامها ،ومعالجة المياه العادمة،
وتكنولوجيات إعادة التدوير واعادة االستعمال ،بحلول عام 2030
-6ب دعم وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تحسين إدارة المياه والصرف الصحي
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اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره*
* مع التسليم بأن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ هي المنتدى الدولي والحكومي الدولي الرئيسي
للتفاوض بشأن التصدي لتغير المناخ على الصعيد العالمي.
 1-13تعزيز المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة األخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع
البلدان ،وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك األخطار
 2-13إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات واالستراتيجيات والتخطيط على الصعيد الوطني
 3-13تحسين التعليم واذكاء الوعي والقدرات البشرية والمؤسسية للتخفيف من تغير المناخ ،والتكيف معه ،والحد
من أثره واإلنذار المبكر به
 -13أ تنفيذ ما تعهدت به األطراف من البلدان المتقدمة النمو في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ من التزام بهدف التعبئة المشتركة لمبلغ قدره  100بليون دوالر سنويا بحلول عام  2020من جميع
المصادر لتلبية احتياجات البلدان النامية ،في سياق إجراءات التخفيف المجدية وشفافية التنفيذ ،وجعل الصندوق
األخضر للمناخ في حالة تشغيل كامل عن طريق تزويده برأس المال في أقرب وقت ممكن
-13ب تعزيز آليات تحسين مستوى قدرات التخطيط واإلدارة الفعالين المتعلقين بتغير المناخ في أقل البلدان نموا،
بما في ذلك التركيز على النساء والشباب والمجتمعات المحلية والمهمشة
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الإستراتيجية القائمة على مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية
تتميز االستراتيجيات القائمة على مبادئ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية بمجموعة من
الخصائص يمكن وضعها في النقاط التالية:

 إشراك كافة القطاعات المعنية التي تؤثر أو تتأثر بعملية تطوير وادارة المياه – تعمل
على إدارة جزء من منظومة قطاع المياه أو تستخدم المياه كمدخل رئيسى – مثل

قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والصحة والبيئة وغيرها من القطاعات.

 نظرة أشمل إلدارة المياه تعمل على تحقيق األهداف التنموية وال تقتصر فقط على الموارد
واالحتياجات المائية وتحقيق التوازن بينهما.

 إستراتيجية ديناميكية وليست استاتيكية فهي ال تعمل على وضع مجموعة محددة من

الخطوات والق اررات ولكنها تهدف إلى وضع إطار عام لعملية مستمرة من اإلجراءات

والخطوات اإلستراتيجية المنسقة التي يمكنها التكيف مع ما يستجد من متغيرات.
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 إشراك مكثف ألصحاب المصلحة من كافة المستويات مما يساعد على أخذ كافة وجهات
النظر في االعتبار واهتمام كافة أصحاب المصلحة باإلستراتيجية لكونهم ساهموا في

صياغتها.
الأسس الواجب توافرها للوصول لإستراتيجية ناجحة
 االتفاق على األهداف العامة.

 وضع إطار عام مستدام التخاذ الق اررات بشكل أفضل.
 ربط أهداف اإلستراتيجية باألهداف التنموية العامة وبعملية التخطيط التنموي على
المستوى الوطنى.

 توفير االستثمارات الكافية لبناء القدرات والوصول بها إلى المستويات المطلوبة.
 إشراك والحصول على دعم أصحاب المصلحة الرئيسيين(بما فيهم ممثلى المرأة والفقراء).

 وضع نظم الحوكمة والقوانين التي تمكن من تنفيذ اإلستراتيجية في إطار من المشاركة
المجتمعية والشفافية الكاملة.

 توفير الموارد المالية والبشرية المطلوبة لوضع اإلستراتيجية.
 وضع جدول زمنى محدد المعالم واألهداف.

 وضع نظام للمتابعة والتقييم يغذي عملية صياغة وتحديث اإلستراتيجية.
(Catalyzing Change: A handbook for developing IWRM and water efficiency
)Strategies, GWP, 2004

إن عملية تخطيط الموارد المائية هي عملية مستمرة ويجب النظر إليها على أنها دورة تبدأ بوضع
السياسات العامة واالستراتيجيات وخطط العمل ثم العمل على تنفيذها مع المتابعة والتقييم والتي
تنعكس نتائجها على الدورة التخطيطة التالية (انظر الشكل رقم .)٥
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شكل  :5دورة ختطيط املوارد املائية

المصدرGWP, Catlyzing Change, 2004 :

الإستراتيجيات المائية في المنطقة العربية
تفتقر العديد من الدول العربية إلى وجود إستراتيجيات مائية متكاملة على المستوى الوطني وهذه

اإلستراتيجيات أصبحت اآلن ،وفي ظل التحديات المتنامية في قطاع المياه في المنطقة العربية،
ضرورة وليست خيارا .فوجود هذه اإلستراتيجيات المتكاملة هو نقطة البداية حتى يمكن للدول ،في

ظل تنسيق وتعاون وتكامل بين كافة أجهزتها ومؤسساتها ،مواجهة تلك التحديات وتحقيق التنمية

المستدامة لشعوبها .وسوف يتم مراجعة اإلستراتيجيات المائية في الوطن العربي في الفصل
الثاني من هذا الدليل.

وتأثير ظاهرة التغيرات المناخية على المنطقة العربية أصبح واقعا ملموسا وله تأثير كبير على

مستقبل إدارة الموارد المائية في المنطقة .وسوف تؤدي التغيرات المناخية إلى زيادة حدة مشكالت
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وتحديات قطاع المياه في المنطقة العربية .ولذا يجب أن تعمل كافة الدول العربية على إدراج

التعامل مع التغيرات المناخية في سياساتها واستراتيجياتها المائية في أقرب وقت.
الهدف من هذا الدليل

يهدف هذا الدليل إلى التعريف بخطوات صياغة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للمياه مع
التأكيد على تضمين التغيرات المناخية في تلك االستراتيجيات وخطط العمل .ويجب النظر إلى
هذا الدليل على أنه وثيقة حية ) (Living documentيتم تطويرها بشكل دوري ومدها بأمثلة
تطبيقية مفصلة من مختلف الدول العربية.
لمن هذا الدليل
هذا الدليل يعد مفيدا لكل من يعمل في مجال تخطيط وتنمية وادارة الموارد المائية .وان كان

الدليل يركز بشكل أساسى على تخطيط وادارة المياه على المستوى الوطنى إال أنه يبقى مفيدا

للمستويات األخرى سواء على المستويات األقل (المستويات المحلية) أو على المستويات األعلى
(المستويات اإلقليمية واألحواض المشتركة).
وسوف يستخدم هذا الدليل كأساس لوضع برامج توعوية وبرامج تدريبية حول موضوع "صياغة

االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للمياه مع تضمينها تأثير التغيرات المناخية" على ثالث
مستويات مختلفة وهي:
 معالى السادة الوزراء وصانعى القرار

 واضعي السياسات واالستراتيجيات وخطط العمل المائية الوطنية
 الخبراء التنفيذيين في قطاع المياه
المراجع
 World Water Development Report, 2014
 GWP, Integrated Water Resources Management, TAC Background
paper No. 4, 2000
 Catalyzing Change: A handbook for developing IWRM and water
efficiency strategies, GWP, 2004
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 World Water Assessment Programme
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/ environment/
water/wwap/
 FAO AQUASTAT Database
)(http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/

 حوكمة المياه في المنطقة العربية ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي2014 ،
 إستراتيجية األمن المائي العربي2012 ،
 موقع األمم المتحدة للتنمية المستدامة
https://sustainabledevelopment.un.org
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 2الإستراتيجيات المائية الحالية في المنطقة العربية

ملخص الفصل

تعاني معظم الدول العربية من ندرة المياه ،وتعتمد المنطقة العربية بنسبة  %6٥على الموارد المائية

التي تنبع من خارج حدودها .ويقل نصيب الفرد من المياه عن  1000متر مكعب/فرد/سنة ،والذي يمثل
حد الفقر المائي ،في  16دولة عربية من إجمالي  22دولة ،بينما يقل نصيب الفرد عن  ٥00متر

مكعب/فرد/سنة ،والذي يمثل حد الفقر المائي الحاد ،في  12دولة عربية.

ولمواجهة التحديات المائية المتنامية في المنطقة العربية ،بدأت بعض الدول العربية في وضع
استراتيجيات وخطط عمل إلدارة الموارد المائية على المستوى الوطني .وهناك اختالف واضح بين دول

المنطقة العربية في مدى تقدمها في صياغة اإلستراتيجيات وخطط العمل المائية المتكاملة ،وكذلك في

م دى تنفيذها ،ووجود آليات للمتابعة والتقييم ،ووجود كيانات مؤسسية تعمل على التنسيق بين الجهات
المعنية على المستوى الوطني.
باإلضافة إلى ذلك كان هناك بعض المبادرات لصياغة استراتيجيات إقليمية للمياه مثل "اإلستراتيجية

الموحدة لقطاع المياه في دول مجلس التعاون الخليجي" .وقد تبنت جامعة الدول العربية ،من خالل
مجلس وزراء المياه العرب ،صياغة "اإلستراتيجية العربية لألمن المائي في الوطن العربي" لمواجهة

تحديات ومتطلبات التنمية المستدامة ،والتي تم إقرارها في القمة العربية  32والتي انعقدت في بغداد عام
.2012
الأهداف من هذا الفصل

 عرض ومناقشة اإلستراتيجيات المائية الوطنية واإلقليمية الحالية في المنطقة العربية
 بيان اإليجابيات والسلبيات في اإلستراتيجيات المائية الحالية وربطها مع خطط التكيف مع
التغيرات المناخية
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يمثل هذا الفصل مراجعة وتحليل لإلستراتيجيات الوطنية واإلقليمية الحالية في المنطقة العربية

وبيان اإليجابيات والخلل وربطها مع خطط التكيف مع التغيرات المناخية .وتم االعتماد في هذا
الفصل على نماذج من إستراتيجيات المياه في المنطقة العربية التي تم عرضها في ورشة العمل

اإلقليمية التي عقدها المكتب اإلقليمي لليونسكو بالقاهرة حول بناء القدرات لتعميم آثار التغير
المناخي في إعداد إستراتيجيات وخطط عمل إدارة الموارد المائية في شرم الشيخ بجمهورية مصر

العربية خالل الفترة من  18 – 16نوفمبر .2014

الإستراتيجية العربية للأمن المائي في الوطن العربي
تم اعتماد اإلستراتيجية العربية لألمن المائي في الوطن العربي لمواجهة تحديات ومتطلبات

التنمية المستدامة في القمة العربية  32والتي انعقدت في بغداد عام  .2012تهدف اإلستراتيجية
العربية لألمن المائي إلى تحقيق تنمية مستدامة تستجيب لمتطلبات المستقبل وتشمل أهدافا

إستراتيجية على المستويات االقتصادية والتنموية ،والمستويات السياسية  ،والتطوير المؤسسي
وتنمية القدرات البشرية والفنية وتنمية الوعي االجتماعي والفردي بمشكلة المياه في المنطقة.
ويمكن إجمال المحاور األساسية لإلستراتيجية في :متابعة الدراسات اإلقليمية حول واقع مصادر

المياه في الوطن العربي وبناء نظام معلوماتي مائي عربي ،وتطوير البحث العلمي ونقل وتوطين

المناخي وتأثيراتها على الموارد المائية في الوطن
التكنولوجيا الحديثة ،ومواجهة ظاهرة التغير ُ
العربي والتكيف معها ،وارساء مبادئ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية ،ورفع كفاءة استعمال

المياه ،وبناء القدرات المؤسساتية والبشرية في قطاع المياه ،باإلضافة إلى رفع مستوى الوعي

المائي والبيئي لدى أفراد المجتمع العربي ،والتطوير المؤسساتي والتشريعات والقوانين المائية،

وتعزيز وتشجيع المشاركة الشعبية ومشاركة القطاع الخاص ،والتكامل بين إستراتيجية األمن

المائي العربي واإلستراتيجيات العربية ذات العالقة ،وحماية الحقوق المائية للدول العربية.

وقد تم وضع وسائل وآليات لتنفيذ تلك اإلستراتيجية وركزت على أهمية تكامل الخبرات العربية
لمواجهة األزمة المائية ودعم الحكومات والمجلس الوزاري العربي بإعتبار أن هذه االستراتيجية
تمثل حلقة وصل بين السياسة المائية القطرية والسياسة المائية العربية التي تهدف إلى تحقيق

التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
ملخص الأوراق القطرية
خالل ورشة العمل اإلقليمية التي عقدت بشرم الشيخ خالل الفترة من  18 -16نوفمبر

 2014تم تقديم أوراق قطرية من دول مصر ولبنان واألردن واإلمارات والكويت والسودان
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والبحرين والمغرب واليمن باإلضافة الي عرض إستراتيجية مجلس التعاون الخليجي
واإلستراتيجية العربية وبعض الخبرات الدولية .وقد خلصت إلى اآلتي:

 تتعرض جميع الدول آلثار التغير المناخي المتمثلة في إرتفاع درجات الح اررة ،وانخفاض

معدالت األمطار والسيول ،وموجات الفيضانات والجفاف المتكررة ،وانخفاض اإلنتاجية

الزراعية ،وانخفاض مناسيب المياه الجوفية ،وارتفاع مستوى سطح البحر.
 تعاني معظم الدول من تحديات كبيرة في إدارة المياه تتمثل في ضعف المؤسسات،
وتداخل المسؤوليات ،وغياب اإلستراتيجيات الوطنية خاصة في ظل التغير المناخي،

وضعف اإلمكانات المالية والبشرية ،وغياب أو عدم تفعيل القوانين.
 بعض الدول لديها سياسات واستراتيحيات مائية والبعض اآلخر ليس لديه.
 في كل الدول تقريبا لم يتم تضمين آثار التغير المناخي بصورة مباشرة في السياسات
واإلستراتيجيات المائية والخطط اإلستثمارية مما يتطلب مراجعة تلك اإلستراتيجيات.

 هنالك فجوة في المنطقة العربية في الكوادر الفنية إلعداد اإلستراتيجيات مما يتطلب
االستعانة بخبراء أجانب وهذا يؤكد أهمية بناء القدرات في هذا الجانب.
 هنالك فجوة أيضاً في إستخدام النماذج المناخية لتقييم أثر التغيرات المناخية على الموارد
المائية والتقييم التكاملي للتكيف.

 تعاني معظم الدول من ضعف في أنظمة المعلومات المائية وضعف الموارد المالية
ألنظمة المراقبة وجمع المعلومات وتحليلها ونشرها وتقديمها بصورة مبسطة لصانعي

القرار ،مما يتطلب بذل الجهود لمعالجة هذا األمر بإعتبار أن المعلومات هي الركيزة
األساسية لألبحاث والدراسات واتخاذ الق اررات الصائبة.

 هناك عدم تنسيق بين مختلف المؤسسات ذات الصلة بتخطيط وادارة المياه وبالتغير
المناخي في معظم الدول العربية مما يتطلب مزيدا من التنسيق والتعاون.

 ضرورة زيادة الوعي بآثار التغير المناخي على إدارة الموارد المائية على مستوى التعليم
األساسي والجامعي.
 ضرورة اإلهتمام بمشروعات حصاد مياه األمطار واستخدام التقنيات الحديثة في إعادة
إستخدام المياه العادمة وتحلية مياه البحر.
 ضرورة التعاون اإلقليمي بين الدول في تبادل المعلومات والخبرات المكتسبة في وضع
اإلستراتيجيات المائية.
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مملكة البحرين

 زيادة السكان يبلغ  1.32مليون في  2012بمعدل نمو . %3.4
 متوسط سقوط األمطار  78مم/سنة.
 ارتفاع الح اررة  1درجة في  27عام وزيادة تناوب االيام الحارة .
 زيادة استهالك المياه من حوالي  110مليون م 3سنة  19٥0الي  360مليون متر
مكعب سنة . 2010

 زيادة معدالت تحلية مياه البحر من  ٥مليون متر مكعب سنة  1980الي  210مليون
متر مكعب سنة .2010
 ال يوجد إستراتيجية مائية متكاملة وال سياسات مائية واضحة في البحرين .يوجد خطط
قطاعية لقطاعات مياه الشرب ،والزراعة ،ومياه الصرف الصحي ،والبيئة وان كانت تركز
بشكل رئيسي على الجوانب الفنية والتشغيلية لتلك القطاعات.

 يوجد العديد من القوانين المتعلقة بالمياه ولكنها تتعلق بالقطاعات المختلفة وغير مترابطة
وال يضمها إطار عام متكامل .هناك حاجة لتحديث القوانين القائمة ووضعها في إطار
قانون عام متكامل للمياه يعكس السياسات التوجهات اإلستراتيجية.

 قدمت البحرين تقرير االتصال الثاني للتغيرات المناخية والذي أوضح التأثير الكبير
الرتفاع منسوب مياه البحر وزيادة السحب علي كمية ونوعية المياه الجوفيه حتي عام

.202٥
 نظام إدارة المياه غير كفء وغير مستدام ويتوقع أن يكون تأثير التغيرات المناخية كبي ار
ولذا سيضيف تحديات جديدة مما يتطلب إحداث تطوير مؤسسي وقطاعي.

المملكة الأردنية الهاشمية

 تقع المملكة األردنية في اإلقليم الجاف وشبه الجاف وتعتمد علي المياه السطحية
والجوفيه وتستقبل  %90من مساحة المملكة حوالي  100مم/سنة أمطار يتبخر منها

حوالي  %90ونصيب الفرد حوالي  13٥م/3سنة ومعدل النمو السكاني حوالي %2.2
 تمثل مشكلة زيادة عدد الالجئين ضغطا متزايدا علي الموارد المائية
 تستهلك الزراعة حوالي  %٥6من المياه
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 تم وضع إستراتيجية األردن للمياه  2022 -2008والتي تركز علي إجراءات إعادة
استخدام مياه الصرف والتحكم وادارة الطلب علي المياه طبقا للمعايير البيئية .ويوجد

سياسات وخطط قطاعية لمياه الري والصرف والمياه الجوفية والطلب علي المياه
 قدمت األدرن تقارير االتصال الوطني االول والثالث في  1997و 2014
 تم وضع سياسة التعامل مع التغيرات المناخية في الفترة من  2013إلى 2020
جمهورية السودان



تأثير التغيرات المناخية تتمثل في نقص كميات األمطار والسيول في الوديان ونقص
إنتاجية المحاصيل وزيادة العواصف الترابية وتناقص منسوب المياه الجوفية وزيادة درجة
الحرارة .

 تتمثل االستراتيجية في ثالث برامج تشمل التكيف واهداف االلفية واالستراتيجية القومية
الحالية لمدة  2٥سنة.

 تتمثل برامج إدارة الموارد المائية علي المستوي الوطني في سياسة إدارة الموارد المائية
منذ (سنة  )2000والتي تهدف إلى الوفاء بمتطلبات تخطيط وادارة الموارد المائية
وقانون الموارد المائية لسنة  1996والذي يركز علي المنتفعين والبحث والتسعير
والترخيص لصناعة الطوب والنقل النهري واستهالك المياه.
 أهم التحديات التي تواجه إدارة الموارد المائية تشمل التحديات المؤسسية والتنسيق بين
القطاعات المختلفة (الزراعة والري والصحة ...إلخ) ونقص الوعي والتمويل باإلضافة

لنقص البيانات والمعلومات.
جمهورية مصر العربية

 قامت مصر بوضع أول سياسة مائية في عام  197٥ثم وضعت خطة تنمية الموارد
المائية سنة  1980والسياسة المائية سنة  1982وركزت فيها على إدارة جانب الموارد

المائية .وفي سنة  1997تم وضع السياسة المائية المحدثة للتعامل مع جانبي إدارة
الموارد المائية وادارة الطلب على المياه .في عام  200٥تم وضع الخطة القومية للموارد

المائية والتي قامت على مبادئ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية ،وتغطي المدى الزمني

حتى عام  .2017وقد تم تحديث االستراتيجية في عام  2009ثم في عام .2013
 ويعتبر نهر النيل هو المصدر الرئيس لمياه مصر حيث يمثل أكثر من  %9٥من
مصادر المياه بينما تمثل األمطار على الساحل الشمالى والمياه الجوفية  ،%٥وتستخدم
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الزراعة حوالى  %70على األقل من مصادر المياه بينما تستخدم الصناعة ومياه الشرب
واالستخدام المنزلي . %30

 وتعتبر مصر من المناطق المعرضة لمخاطر التغيرات المناخية سواء فيما يتعلق
بالمناطق الساحلية أو المياه الواردة من نهر النيل أو األمطار إلى جانب زيادة الطلب
على المياه في قطاع الزراعة.
 المؤشرات تدل على خطورة تأثير التغيرات المناخية المتوقع  ،وتتمثل تلك المخاطر في
النقاط التالية:

 .1زيادة درجات الح اررة سوف يؤدى الى زيادة معدالت البخر وبالتالى زيادة الضغط
على مصادر مياه الزراعة والصناعة واالستهالك اآلدمى.

 .2تغير معدالت وأماكن سقوط األمطار ومواسمها سوف يؤدى (إذا لم يحسن
استغالله) الى فقدان كميات من األمطار كانت تستغل فى الزراعة واالستهالك
اآلدمى على الساحل الشمالى.

 .3ارتفاع سطح البحر سوف يؤدى الى تدهور نوعية المياه الجوفية فى اآلبار الضحلة
فى المناطق الساحلية.

وفى الواقع ال توجد دراسة تفصيلية متكاملة لتأثير التغيرات المناخية على مصادر المياه فى

مصر.

 تم تضمين التغيرات المناخية في السياسات واالستراتيجيات المائية في الخطة القومية
للمياه حتي  2017والتي صدرت سنة  200٥وعنيت بالمخاطر ومعايير الثقة في نقص

الموارد المائية وكيفية سد الفجوة بين الموارد واالستخدامات وتم تحديث الخطة القومية

للمياه باستراتيجية الموارد المائية والتي صدرت سنة  2009وركزت علي زيادة التعاون

االقليمي والدولي فيما يخص ظاهرة التغيرات المناخية.

 أصدر جهاز شئون البيئية في سنة  2010تقرير االتصال الوطني الثاني والخاص
بالتغيرات المناخية تبعه في  2011إصدار االستراتيجية القومية للتغيرات المناخية ثم في

االسترتيجية القومية للتأقلم مع التغيرات المناخية في مجال المياه.
ا
 2011ايضا إصدار

 وتتمحور اإلستراتيجية حول التكيف مع التغيرات المناخية في قطاعات الموارد المائية
والزراعة والسواحل والصحة والسكان والمناطق الحضرية واإلسكان والطرق والسياحة.

 وفيما يتعلق بمستقبل السياسات واالستراتيجيات للموارد المائية تم وضع رؤية لتنمية
وادارة الموارد المائية حتي عام  20٥0وتم إدراج التكيف مع التغيرات المناخية كأحد
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محاورها .وقد بدأ في بداية عام  201٥وضع الخطة القومية للمياه للفترة من 2017

حتي

 2037والتي ستتناول بمزيد من التفصيل تأثير التغيرات المناخية واجراءات

التكيف معها.
المملكة العربية السعودية

 يتمثل الهدف االساسي في استدامة استخدام المياه مع التركيز على الحفاظ عليها
والكفاءة والمساواة في االستخدام واألمن المائي

 وتركز األهداف الفرعية علي تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها مع رفع كفاءة واستدامة
االستخدام لتحقيق أعلى فائدة مجتمعية للجيل الحالي والمستقبلي مع تحسين الحوكمة

وتطبيق وتنمية وسائل التكنولوجيا الحديثة وأفضل الممارسات وتحسين اإلدارة وبناء

القدرات وتحسين البيئة من خالل تطبيق التشريعات على كل القطاعات
 وتشمل المبادئ األساسية للتطبيق في قطاع المياه مبدأ االستدامة ،ومبدأ توزيع المياه،
ومبدأ العدالة ،ومبدأ األمن المائي.

 وتحدد اإلستراتيجية سياسات إدارة الموارد واالحتياجات من خالل استخدام التكنولوجيا
وزيادة كفاءة االستخدام واستخدام مصادر الطاقة الغير تقليدية في التحلية.

 تشمل أهم التحديات زيادة السكان وأنماط استخدام المياه وزيادة التنافس علي طلب المياه
وتدهور نوعية المياه ،واألنشطة الصناعية ،وانتاج الطاقة ،مع التغيرات المناخية.

 تشمل أهم اإلجراءات لتنفيذ اإلستراتيجية تحسين اإلدارة المتكاملة للمياه ،وأسلوب تجميع

واتاحة البيانات ،وتحسين إدارة الطلب بزيادة الكفاءة ،واعطاء الحوافز لتوفير االستهالك،
واعادة استخدام المياه ،مع تشجيع حصاد مياه األمطار واستخدام تكنولوجيا التحلية
وزيادة الوعي العام من خالل إدارة المناقشات المجتمعية عن االستراتيجية وتطبيقها.

الكويت

 تتمثل الموارد المائية لدولة الكويت في تحلية مياه البحر ،والمياه الجوفية ،واعادة إستخدام
مياه الصرف الصحي المعالجة.

 تتمثل أهم التحديات التي تواجه إدارة المياه في الكويت في زيادة معدالت االستهالك
والزيادة السكانية والقوانين غير المحدثة ،ومحدودية المعرفة عن التغيرات المناخية،

وتشرزم قطاع المياه ،والتركيز علي إدارة الموارد واهمال إدارة الطلب.

23

الدليل التدريبي إلعداد اإلستراتيجيات المائية وخطط العمل مع تضمينها تأثير التغيرات المناخية

 ال توجد استراتيجية للمياه في الكويت ولكن يوجد قوانين مختلفة تركز علي المخاطر.
المشاركة المجتمعية محدوده وغير فعالة في إعداد التشريعات والخطط.

 األمن المائي هو محور أي إستراتيجية مائية ومن المستهدف أن تغطي الطاقة المتجددة
 %1٥من الطاقة المولدة وانتاج المياه بحلول عام  ،2030وأن تمثل الطاقة الشمسية

المصدر الرئيسي لمصادر الطاقة المتجددة وخصوصا لالستخدام في تحلية المياه وكذلك
في تشغيل اآلبار في المناطق النائية.

 بالنسبة ألولويات تخصيص المياه يجب إعادة تعريف األولويات مع زيادة كفاءة إستخدام
المياه في الزراعة وكافة االستخدامات مع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
 يعد غياب السياسات وضعف التنفيذ ونقص القدرات والنمو السكاني وتلوث المياه أهم
التحديات التي تواجه ادارة المياه.
 هناك رغبة قوية من و ازرة الكهرباء والمياه لوضع استراتيجية وطنية للمياه بالتنسيق مع
الجهات المعنية.

 تشمل المبادئ المقترحة لوضع االستراتيجية المائية وتضمينها التغيرات المناخية:
االعتماد على مبادئ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية لتعمل على تحقيق الكفاءة

االقتصادية واالستدامة البيئية ،وضع برامج للحفاظ على المياه ،وضع سياسة زراعية،
تخفيض الفواقد في شبكات المياه ،دعم القدرات البشرية والمؤسسية في قطاع المياه
خاصة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والتعليم البيئي ،تشكيل لجنة عليا للمياه من

الجهات المعنية لوضع وتنفيذ ومتابعة استراتيحية المياه.
جمهورية لبنان

أثير واضحا للتغيرات المناخية وتذبذب االمطار وزيادة درجة الح اررة وتؤثر
 شهد لبنان ت ا
التغيرات المناخية علي قطاعات المياه والزراعة والطاقه وتم عمل إستراتيجية وطنية

للمياه تشمل التغيرات المناخية وتعتبر بناء القدرات والخطط التنفيذية أهم التحديات التي

تواجه تنفيذ تلك االستراتيجية.

 تتكون لبنان من إقليم جبلي يصل أعلي ارتفاع له في الجزء األوسط في الشرق ويبلغ
معدل سقوط األمطار  700الي  1٥00مم/سنة مع غطاء ثلجي يغطي مساحة حوالي
 2200كم. 2

 تم في  2010إعداد إستراتيجية الموارد المائية والطاقة وتركز اإلستراتيجية الوطنية

لقطاع المياه علي البنية التحتية فيما يتعلق باإلنتاج والتوزيع ومياه الصرف وعلي ادارة
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قطاع المياه فيما يتعلق بالمأسسة والتمويل واالطار القانوني واالعتبارات البيئية والتوعية

والترشيد.

 تشمل أهم تحديات إستراتيجية قطاع المياه ضعف التنسيق ،والتشرزم بين القوانين
والمسؤلية ونقص القدرات الفنية والمالية وكذلك نقص الشفافية وغياب المحاسبة على

االستهالك باإلضافة للمشاكل البيئية والفجوة في اإلطار القانوني التي تؤدي لتأخر قطاع

المياه وأعمال التشغيل والصيانة للمشروعات .

 بالنسبة للتغيرات المناخية يوجد عدة مشاريع وبرامج مع و ازرة الطاقة والهيئات الدولية
كاألمم المتحدة واالتحاد األوروبي ويشمل البرنامج الوطني إلدراج التغيرات المناخية على

أجندة التنمية التركيز علي الطاقة المتجددة وتقليل االنبعاثات.
جمهورية اليمن

 تبلغ كمية المياه المتجددة حوالي  2.1مليار م 3واجمالي االستخدامات  3.2مليار م3
وتستهلك الزراعة  %90من المياه بينما يستهلك االستخدام المنزلي والصناعة %10
وتعاني اليمن من األمطار الموسمية التي تسبب السيول.
 بالنسبة للتغيرات المناخية تم إعداد تقرير البالغ الوطني في  2001ثم تقرير البرنامج
الوطني للتكيف في  2008وتنفيذ مشروع تجريبي لمجابهة أخطار التغيرات المناخية ثم

إعداد التقرير الوطني الثالث من  2013الي . 201٥

 تم وضع قانون للمياه في عام  2002وتم إعتماد الالئحة التنفيذية لقانون المياه في عام
.2011

 هناك استراتيجيات قطاعية للصحة والبيئة وخطة متكاملة إلدارة المناطق الساحلية.
الإمارات العربية المتحدة

 تمثل الموارد المائية  2.4مليار متر مكعب من المياه الجوفية و  0.٥مليار متر مكعب
من المياه السطحية و  1.8مليار متر مكعب من مياه البحر المحالة.
 تتمثل استخدامات المياه في  %34لالستخدام المنزلي و  %32للزراعة و %1٥للغابات
و  %11للتجميل والموقع العام و %3لالستخدام التجاري والصناعة و  %٥فواقد .

 تزايدت كميات مياه البحر المحالة بمعدالت سريعة حيث زادت من  ٥000جالون/يوم

في سنة  196٥إلى  100٥مليون جالون/يوم في  2013ومتوقع أن تصل الي 2٥00

مليون جالون/يوم في  2030مما سيسبب ضغطا علي موارد الطاقة.
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 تتمثل الجهود الحكومية لمجابهة الزيادة المطردة في االستهالك في إدارة الطلب من

خالل تعيير أنماط االستهالك ،كما في الحدائق والمتنزهات العامة والمساحات الخضراء

بتغيير أنماط زراعتها بأنواع نباتات أقل استهالكا للمياه.
 تم إعداد الخطة القومية للمياه سنة  2009وادراج التغيرات المناخية سنة  2010واعداد
إستراتيجية المياه في  2010والتي تم بها إدراج إعادة إستخدام مياه الصرف الصحي
 تمثل زيادة درجات الح اررة ،ونقص االمطار ،وزيادة منسوب مياه البحر ،ونقص البيانات
التاريخية (أول تسجيل لدرجة الح ارراة بدأ سنة  ،)1967أهم التحديات التي تواجه
االمارات فيما يخص التغيرات المناخية.
المملكة المغربية

 وضعت المملكة المغربية استراتيجية وطنية للماء في عام .2009
 تغطي اإلستراتيجية الفترة الزمنية حتى عام .2030
 حددت اإلستراتيجية عددا من التوجهات المستقبلية لمواجهة تحديات الموارد المائية في
المغرب وأهمها :مواصلة جهود تخزين المياه السطحية ،تطوير استخدامات مصادر

المياه غير التقليدية ،الحد من االستغالل المفرط للمياه الجوفية ،مكافحة الهدر وتشجيع
طرق االقتصاد في المياه ،حماية الموارد المائية من التلوث ،الوقاية والحماية من
الفيضانات ،تنويع مصادر التمويل وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص،

تطوير اإلطار المؤسسي واصالح المنظومة القانونية.
 تقوم اإلستراتيجية على ستة محاور رئيسية ومنها محور خاص بالتقليل من األخطار
المرتبطة بالماء والتأقلم مع التغيرات المناخية.

الاستراتيجية الموحدة لقطاع المياه في دول مجلس التعاون الخليجي

 تم توضيح أهداف اإلستراتيجية المتمثلة في تحقيق اإلستدامة المائية في دول التعاون
الخليجي واعداد موجهات التنمية في القطاعات المختلفة ذات الصلة بالمياه في تلك

الدول مع مراعاة الجوانب البيئية واإلقتصادية .ومحاورها الرئيسية المتمثلة في تقييم

الوضع الحالي وتحليل االستراتيجيات المائية في دول التعاون الخليجي واعداد إستراتيجية
موحدة لتلك الدول وتناسق إستراتيجيات الدول األعضاء مع اإلستراتيجية الموحدة.

وتكوين وحدة لدعم هذه االستراتيجية باإلضافة الى إنشاء نظام إطاري لبناء القدرات في
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المستقبل .وأوضحت الورقة ما تم إنجازه من محاور اإلستراتيجية مع التركيز على محور

إعداد اإلستراتيجية الموحدة واألنشطة المزمع قيامها لتكملة اإلستراتيجية.

 تم وضع تلك اإلستراتيجية طويلة المدي بهدف خدمة األجيال القادمة في مجتمع مجلس

التعاون الخليجي وبهدف عمل إستراتيجية متكاملة الدارة المياه في عدة قطاعات لتقديم
التوجيه لوضع االستراتيجيات الوطنية والخطط التنفيذية لكل دولة.

 تهدف أيضا الي تعظيم العائد االقتصادي من خالل إستخدام الموارد اإلضافية من المياه
في االستخدام المنزلي والصناعي بدون زيادة تكلفة التحلية وكذلك تشجيع تنمية واستخدام
التكنولوجيا الحديثة وكذلك حماية البيئة والتأكيد علي التنمية المستدامة.
 وتتضمن اإلستراتيجية ستة فصول تشمل مراجعة ودراسة الوضع الحالي وتحليل ومراجعة
استراتيجية المياه لكل دولة وعمل استراتيجية مجمعة لدول مجلس التعاون و مواءمة

استراتيجيات مياه الدول األعضاء مع االستراتيجية الخليجية الموحدة ,تصميم الية لدعم

استراتيجيات المياه الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي وانشاء الية لبناء القدرات في
مجال االدارة المتكاملة لموارد المائية.
المراجع
تقرير ورشة العمل االقليمية حول بناء القدرات لتعميم التغيرات المناخية في إعداد إستراتيجيات
وخطط عمل إدارة الموارد المائية ،نوفمبر  ،2014مكتب اليونسكو بالقاهرة.
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 3التغيرات المناخية وقطاع المياه في المنطقة العربية
ملخص الفصل

تعتبر المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم جفافا ومن المتوقع أن تضع التغيرات المناخية مزيدا

من الضغوط في المستقبل على الموارد المائية الشحيحة أصال .وقد حددت اإلستراتيجية العربية
لألمن المائي تغير المناخ باعتباره واحدا من التحديات الرئيسية للتنمية المستدامة وباعتباره خط ار

كبي ار على األمن المائي في المنطقة .وتتعدد التأثيرات المباشرة للتغيرات المناخية لتشمل العديد من

المجاالت وقطاعات التنمية بأشكالها وأنواعها ،ولكن طبيعة تلك التأثيرات تختلف من بلد الى أخر.
وتشمل هذه التأثيرات فياضانات ،وعواصف ،وأعاصير كبيرة ،وتلوث للبيئة ،وتقدم وزحف لمياه

البحار والمحيطات إلى المناطق الساحلية.

وقد خلصت اإلصدارات المختلفة لتقارير  IPCCوالبالغات الوطنية المختلفة إلى إرتفاع متوسط
درجة ح اررة سطح األرض خالل المائة عام الماضية بحوالى  0.74درجة مئوية .وزيادة حدة وتواتر

سقوط األمطار ،والموجات الحارة على معظم مناطق اليابسة ،وزيادة عدد الكوارث بسبب

الفيضانات والجفاف ،وارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار  17سم وازدياد مرات الجفاف والتي تؤثر
على اإلنتاج الزراعي .وبحلول عام 2100خلصت اصدارات ال  IPCCإلى حدوث إرتفاع فى

متوسط درجة الح اررة قدره ثالث درجات مئوية ،وزيادة في مستويات ملوحة البحيرات والمياه الجوفية
نتيجة إزدياد درجة الح اررة ،وارتفاع سطح البحر بمقدار  ٥8-18سم ،وحصول فصول شتاء أكثر

رطوبة ،وفصول صيف أكثر جفافاً ،وفصول صيف أكثر ح اررة وموجات حر ،وأحداث مناخية أكثر
تقلباً وتطرفا .هذه التأثيرات قد تحدث زيادة فى التبخر من المجاري والمسطحات المائية والتربة ،مما
يخفض من الموارد المائية المتوفرة.

الهدف من هذا الفصل

 مناقشة األحداث الدولية واإلقليمية في المنطقة العربية والتي تؤكد حدوث تغير المناخ.
 التعرف علي التأثيرات المختلفة لتغيرات المناخ علي العالم والمنطقة العربية
 مناقشة البالغات الوطنية فيما يخص تغير المناخ

 التعرف علي اصدارات  IPCCالمختلفة ومناقشة ما يخص المنطقة العربية

 التعرف على المخاطر المختلفة للتغيرات المناخية ومتطلبات وتكلفة التكيف في المنطقة
العربية
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الآثار المتوقعة للتغيرات المناخية على قطاع المياه في المنطقة العربية
تعتبر المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم جفافا (البنك الدولي 2010أ) ومن المتوقع أن

تضع التغيرات المناخية مزيدا من الضغوط في المستقبل على الموارد المائية الشحيحة أصال.

وقد حددت اإلستراتيجية العربية لألمن المائي تغير المناخ باعتباره واحدا من التحديات الرئيسية

للتنمية المستدامة وباعتباره خط ار كبي ار على األمن المائي في المنطقة (إستراتيجية األمن المائي

العربي .)2012 ،كذلك استخدمت المبادرة العربية لدراسة تأثير التغيرات المناخية على قطاع
المياه (ريكار  )2013النمذجة المناخية للمنطقة العربية وعرضت نتائج تأثيراتها على المياه
والزراعة.

التغيرات المناخية وآثارها – حقائق وأرقام
ظاهرة التغيرات المناخية
ناتجة

عن

النشاطات

البشرية وخاصة النشاطات
الصناعية التي تقوم بها
معظم دول العالم المتطورة
والنامية  ،وهذه التأثيرات

تضاف

الطبيعية

بمجموعها

خطي ار

الى

التي

تشكل

للغالف

التاثيرات
اصبحت
تهديدا

الجوي

لكوكب أألرض  ،وتعتبر
الدول النامية والفقيرة أألكثر
تضر ار

بظاهرة

التأثيرات

شكل ( )6تغير المناخ إطار متكامل :وتبين األسهم الصفراء دورة األسباب

والتأثيرات بين األرباع األربعة الموضحة في الشكل ،بينما يشير السهم األزرق

إلى االستجابة المجتمعية لتأثيرات تغير المناخ
(المصدر )IPCC

المناخية نظ ار لما تتسببه من
أثار سلبية مباشرة على المناخ وارتفاع درجة الح اررة وعلى مواسم األمطار ومصادر المياه
الشحيحة أصال في غالبية تلك البلدان وبالتالي تلحق أض ار ار بالغة في القطاع الزراعي واإلنتاج

الغذائي لشعوب تلك الدول الفقيرة  ،التي يعتمد سكانها على الزراعة .شكل ( )6يوضح االطار
المتكامل لتغير المناخ ويطلق على الغازات المنبعثة من النشاطات الصناعية بالغازات الدفيئة

وهي المتسببة لظاهرة االحتباس الحراري  ،وأهمها غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج بالدرجة أألولى
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عن إحتراق الوقود أألحفوري ،

ويقدر حجم هذا الغاز المنبعث
من المصانع الى الطبقات

العليا من الجو بأكثر من 6
بليون طن سنويا ،باإلضافة

الى غاز الميثان واألوزون

وغيرهما ،ومن المتوقع أن

تزداد وتتسع أبعاد وتأثيرات

شكل ( )7تغير درجات الح اررة عن المتوسط (المصدر )IPCC

هذه الظاهرة

في المستقبل مع إزدياد التوسع الصناعي للدول المتقدمة والنامية على السواء في حالة لم تتخذ
إج ارءات رادعة وقوية للحد من المخاطر التي تتهدد كامل نظام الغالف الجوي .وقد تبين من
الدراسات والتقارير المختلفة ()IPCC 2007, 2014

بأن المتوسط العالمي لدرجة الح اررة

السطحية ارتفع منذ منتصف القرن التاسع عشر بحوالي  0.6درجة ح اررية حتى عام 1994
باإلضافة إلى ارتفاع أخر منذ عام  199٥حتى اآلن بفارق  0.1٥درجة حيث كان عقد

التسعينات من القرن الماضي من أشد العقود ح اررة وأن عام  1998كان من أشد األعوام ح اررة

منذ عام  .1861وفعال فقد سجلت أعلى درجة ح اررة عظمى قياسية في الكويت في  20أغسطس
 1998وكانت الح اررة  ٥1.3درجة مئوية وفيما يتعلق بالشتاء -كان شتاء 2000 -1999

األعلى ح اررة وكان خريف  2001هو األكثر ح اررة .ويوضح شكل ( )7التغير في درجة ح اررة
سطح األرض خالل العقود الماضية .كما تشير الدراسات بأن تناقص الغطاء الثلجي وانحسار

الرقعة الجليدية بالقطب الشمالي والتي رصدتها األقمار الصناعية قد تناقصت بنسبة  %10منذ

أواخر الستينيات كما تناقصت المدة السنوية للغطاء الجليدي فوق البحيرات واألنهار .ويوضح

شكل  8و 9تناقص الثلج في جبال كاليمانجارو بتنزاينيا.


شكل(-)9مسطحالجليدفيجبالكليمانجاروسنة 2002

شكل(-)8مسطحالجليدفيجبالكليمانجاروسنة 1912
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المصدرhttp://350africa.org/2014/12/12/8-ways-climate-change-is-already-affecting-africa:

كما ارتفع المتوسط العالمي لمستوى سطح البحر حيث تشير بيانات مقياس المد إلى أن المتوسط
العالمي لمستوى سطح البحر قد ارتفع بما يتراوح بين  0.1و  0.2متر خالل القرن العشرين وهي
على ارتفاع خالل هذا القرن أيضا .كما ارتفعت درجات الح اررة للمحيطات منذ أواخر
الخمسينيات مما زادت في نسبة األمطار واألعاصير في السنوات األخيرة أما القطب الشمالي فقد
واصل تقلصه بمعدل يصل إلى  %2.7في العقد الواحد.
التأثيرات المباشرة للتغيرات المناخية تشمل العديد من المجاالت وقطاعات التنمية بأشكالها
وأنواعها ولكن طبيعة تلك التأثيرات تختلف من بلد الى أخر  ،فبعض المناطق والبلدان
اصبحت تشهد فياضانات وعواصف وأعاصير كبيرة وتلوث للبيئة وتقدم وزحف لمياه البحار
والمحيطات الى مناطق الساحل والشواطيء السياحية  ،كما هو الحال في العديد من دول اوروبا
وكندا وامريكا ومصر وغيرها من مناطق شمال الكرة األرضية  ،والبعض أألخر تشهد إرتفاعا
كبي ار في معدل درجات الح اررة قد يصل في بعضها الى  ٥.8درجات  ،ومواسم جفاف وانحباس
شديد ومتكرر لمياه أألمطار ،ودمار للزراعة وتراجع خطير في مساحات الغابات والمراعي
الخضراء والغطاء النياتي بشكل عام واتساع مناطق التصحر  ،كما هو الحال في المناطق
االستوائية ومناطق آسيا وافريقيا .وستكون المشكلة أكثر تعقيد 1في الوطن العربي حيث تقع
معظم أراضيه في أكثر المناطق جفافا في العالم.
المؤشرات علي حدوث التغيرات المناخية
خلصت االصدارات المختلفة ل  IPCCوالبالغات الوطنية المختلفة إلى:
 إرتفع متوسط درجة ح اررة سطح األرض خالل المائة عام الماضية بحوالى  0.74درجة
مئوية.
أيضا حدة و تواتر سقوط األمطار والموجات الحارة على معظم مناطق اليابسة
 إرتفعت ً
 ارتفع عدد الكوارث بسبب الفيضانات والجفاف بنسبة  %230و  %38على التوالي بين
الثمانيات من القرن الماضي والعقد األول من القرن الحالي ،بينما زاد عدد الناس المعرضين
لخطر الفيضانات بنسبة .%114
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 إرتفع مستوى سطح البحر بمقدار
 17سم وهو ماتم تسجيله من عدد
محدود من المواقع في أوروبا لديها
سجالت شبه مستمرة لمستوى سطح
البحر تمتد من  300عام كما
موضح بشكل (.)10
 ازدياد مرات الجفاف والتي تؤثر

شكل ( )10مستوي سطح البحر خالل الثالثمائة عام الماضية (المصدر

على اإلنتاج الزراعي .على سبيل

)IPCC

المثال فى سوريا تسبب الجفاف
(خالل موسمي 2000/1999
و )2008/2007في إنخفاض
إنتاج القمح و الشعير بمعدل
 %47و %67
وذلك

مقارنة

على التوالي
بعام

.2007

ويوضح شكل ( )11الخسائر
االقتصادية

العالمية

بسبب

شكل ( )11التكاليف العالمية للظواهر المناخية المتطرفة (المصدر
)IPCC

الظواهر المناخية المتطرفة.

 في المغرب خالل  3٥السنة األخيرة حدث أكثر من  20فترة جفاف استثنائية تميزت
بخصاص شديد في المياه ،ووصل عجز التساقطات إلى أكثر من  % 40وعجز الموارد
المائية السطحية إلى أكثر من  % 60وحدث عجز في تساقط االمطار تراوح بين -10
 %40خالل الفترة من .199٥-1991
مؤشرات التغيرات المناخية في المستقبل
خلصت االصدارات المختلفة ل  IPCCوالبالغات الوطنية المختلفة إلى اآلتي:
 من المتوقع حدوث إرتفاع فى متوسط درجة الح اررة قدره ثالث درجات مئوية عالمياً،
بحلول عام .2100
 ويتوقع أن يزيد تغير المناخ من مستويات ملوحة البحيرات والمياه الجوفية نتيجة إزدياد
درجة الح اررة.
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 بحلول عام  ،2100من المتوقع ارتفاع سطح البحر بمقدار  ٥8-18سم.
 يتوقع حصول تأثيرات من المرتبة األولى لتغير المناخ على النظم المائية المتوسطية،
مثل فصول شتاء أكثر رطوبة وفصول صيف أكثر جفافاً ،وفصول صيف أكثر ح اررة
وموجات حر ،وأحداث مناخية أكثر تقلباً وتطرفا ،هذه التأثيرات قد تحدث زيادة فى
التبخر من المجاري والمسطحات المائية والتربة ،مما يخفض الموارد المائية المتوفرة.
 أشارت دراسة مركز البحوث الزراعية بمصر إلى أن التغيرات المناخية فى المستقبل
ستزيد الطلبات المحتملة على الرى بنسبة  %6إلى  %16نتيجة الزيادة فى البخر-نتح
بسبب زيادة درجات الح اررة مع نهاية القرن الحادى والعشرين.
 بحلول عام  ،20٥0سيواجه الوطن العربي إنخفاض بنسبة  %20فى إنتاجية محصول
القمح و %30لألرز و  %47للذرة بسبب تغير المناخ.
 حسب دراسة أعدتها و ازرة البيئة والتنمية المستديمة حول التأقلم مع التغيرات
المناخية بتونس ،فإن تونس ستشهد حتي سنة  2020تغيرات عديدة منها ارتفاع درجة
الح اررة  0.8درجة في مناطق الشمال و 1.3درجة في الجنوب الغربي وأقصى الجنوب
وتقلص معدالت األمطار السنوية  ٪٥في الشمال و ٪10في أقصى الجنوب .وفي سنة
 20٥0سيبلغ التقلص  ٪10بالشمال و ٪30بأقصى الجنوب وارتفاع مستوى سطح
يسبب انجرافا بحريا بالمناطق المنخفضة على غرار
البحر  ٥0سم سنة  2100مما ّ
سباخ خليج الحمامات والوطن القبلي وبجزر قرقنة وجربة والكنائس ،إضافة إلى تقدم
البحر نحو اليابسة خاصة باألراضي الساحلية شديدة االنخفاض مثل دلتا وادي مجردة
مهددة باالنجراف ونقص الخصوبة) وخليج الحمامات ( 1900هكتار
( 2600هكتار ّ
مهددة) وازدياد عدد الجزر في أرخبيل قرقنة.

الخسائر غير المنظورة
بصفة عامة يمكن تحديد بعض من التهديدات التي تواجه المنطقة العربية نتيجة للتغيرات
المناخية بناءاً على السيناريوهات العالمية المختلفة لظاهرة التغيرات المناخية على النحو التالي:


غرق أجزاء من األراضي الساحلية على سواحل البحر المتوسط واألحمر والخليج

العربي ،وبصفة خاصة دلتات األنهار ،خاصة األراضي الساحلية للدلتا وهي مناطق

منخفضة تكثر بها البحيرات ،نتيجة الرتفاع مستوى سطح البحر بسبب ظاهرة التغير

المناخي (انظر الشكلين  12و)13
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شكل ( )13تأثير ارتفاع منسوب البحر متر علي الدلتا بمصر

شكل ( )12تأثير ارتفاع منسوب البحر 0.٥متر علي الدلتا
بمصر
المصدر:



http://www.grida.no/climate/vital/34.htm

مما الشك فيه أن هذه المناطق يسكنها عمال يشتغلون بحرف صناعية ،أو مزارعون،
أو سكان يحترفون مهنة الرعي ،أو يقومون بصيد األسماك ،أو سكان يعملون بشتى

أنواع الخدمات االقتصادية واالجتماعية المختلفة .ومعلوم أن نسبة كبيرة من سكان
الوطن العربي ،تتراوح بين  ٥0و %60من سكان الدول العربية المطلة على البحر

المتوسط ،يعيشون في المناطق الساحلية .لذلك فهي تعتبر أشد الجهات تضر اًر بخطر
التغيرات المناخية .ولذا فإن أي إجراء نتخذه سواء أكان فنياً أو تقنياً أو تشريعياً أو إدارياً
يجب أن يهدف إلى تقليل المخاطر التي يتعرض لها السكان ويؤثر على سبل معيشتهم.



بناء قدرات المجتمعات المحلية يختلف من مجال آلخر ،ففي حالة المتضررين بالزراعة

قد يكون بناء القدرات في التدريب على زراعة محاصيل تتحمل درجة ح اررة عالية ،أو
نسبة ملوحة عالية نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر ،وقد يكون الحل تكنولوجيا ببناء سد

حول السواحل لحماية األراضي المنخفضة من طغيان مياه البحر عليها .وقد يكون
المتضررين من الرعاة حيث تقل موجات األمطار وتحدث فترات جفاف ،ومن هنا فإنه
يلزم لبناء قدرات الرعاة للتكيف مع التغيرات المناخية اختيار فصائل من حيوانات الرعي
ذات إنتاجية عالية ،أو السعي إلمدادهم بأعالف بأسعار معتدلة لغذاء حيواناتهم ،ويشمل

بناء القدرات للرعاة االنتقال إلى مناطق أكثر مط اًر ،أو تجديد نظام المحميات بترك

أراضي اليتم الرعي فيها إال بعد فترة معينة ،حتى نحافظ على الغطاء النباتي ،وقد تكون
مشكلة الرعاة قطع األخشاب الستخدامها في أغراض بناء الحظائر وكوقود لطهو

الطعام ،ومن هنا فإن بناء القدرات لهم يشتمل على تدريبهم على استخدام أساليب الوقود
الحديثة والترشيد في استخدامها وتوعيتهم بمضار قطع األشجار وما يؤدي إليه ذلك من
تجريف للتربة وزيادة في مساحات التصحر ،كذلك يمكن تدريب الرعاة وبناء قدراتهم في

مجال المحافظة على المياه وترشيد استخدامها وعدم تلويثها باستخدام المياه الرمادية ،أو
باستخدام وسائل حصاد األمطار.
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من المسلم به أن حجم المخاطر يختلف من منطقة إلى أخرى فهناك مناطق وبؤر

ساخنة معرضة بشكل أكثر من غيرها آلثار التغير المناخي وهناك مناطق أقل سخونة،

وينبغي وضع خطط وأولويات لتحديد األكثر تضر اًر واألقل تضر اًر ،والبدء باألشد

تضر اًر ،ووضع الخطط لمواجهة المناطق الحساسة وبناء قدرات مجتمعاتها على مواجهة

اآلثار المحتملة لمشكلة التغيرات المناخية.

 قد يكون المتضررين سكان المناطق الساحلية الذين يعملون في تقديم شتى الخدمات

االقتصادية واالجتماعية ،وقد يكون الحل هو استخدام الوسائل التقنية الحديثة في بناء

سد أو حواجز تمنع طغيان مياه البحر على الشريط الساحلي والينصح بهجرة السكان من
المنطقة الساحلية إلى المناطق الداخلية ألن هذا سوف يزيد من الحمولة البيئية على

المناطق التي يتم الهجرة إليها ،ويخلق ضغطاً سكانياً على الموارد البيئية.


يوضح الجدول رقم ( )1ملخص ألهم األثار المستقبلية للتغيرات المناخية وتأثير كل

منها علي األمن المائي العربي .والتي تم اإلشارة الي أحد أمثلتها تفصيال .سيتعين على
المنطقة العربية الحصول على إستثمارات سنوية إضافية تتراوح بين 2700-2400
مليون دوالر امريكى للتغلب على آثار تغير المناخ على الطعام و التغذية فقط .وتقدر

تكلفة التكيف الساحلي مع التغير المناخي بين  26مليار دوالر و  89مليار دوالر

بحلول عقد األربعينات من القرن الحالي وذلك حسب مدى ارتفاع مستوى البحار.
جدول ( : )1اآلثار المستقبلية لتغير المناخ
التغير المتوقع

التأثير على الموارد المائية

احتمال الوقوع  /الثقة

موجات ح اررية أكثر
على مناطق من اليابسة

مرجح جدا

 زيادة الطلب على مياه الري والشرب
 مشاكل في جودة المياه ،مثل تكاثر الطحالب

فيضانات أكثر توات ار
أو شدة

مرجح جدا

أضرار تلحق البنية التحتية لتخزين المياه
زيادة في معدالت تلوث المياه
تفريج محتمل لندرة المياه في بعض المناطق
ارتفاع تكاليف تشغيل شبكات المياه
اقتحام الماء المالح للمناطق الساحلية
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زيادة المساحات
المتضررة من الجفاف

مرجح جدا







نقص توافر المياه
انخفاض موارد المياه الجوفية
تدهور جودة المياه
زيادة خطر األمراض المحمولة عن طريق المياه
زيادة الطلب على مياه الري

أعاصير مدارية أكثر
توات ار أو شدة

مرجح




أضرار تلحق شبكة تخزين  /إمدادات المياه
انقطاع التيار الكهربائي مما يسبب تعطيل إمدادات
المياه العامة
زيادة تلوث المياه
زيادة خطر األمراض المحمولة عن طريق المياه

ارتفاع عال
في مستوى سطح البحر

مرجح






أضرار تلحق شبكة تخزين  /إمدادات المياه
اقتحام الماء المالح للمناطق الساحلية
تملّح المياه الجوفية ومصبات األنهار
فقد اراضي زراعية وهجرة للسكان

ارتفاع درجة ح اررة المياه

ثقة عالية

 زيادة تلوث المياه
 تؤثر علي جودة المياه ،مثل تكاثر الطحالب وانخفاض
محتوى األكسجين المذاب
 ارتفاع تكاليف تشغيل شبكات المياه

تغيرات في تدفق األنهار
وتصريفها

مرجح






زيادة في تقلبية
سقوط األمطار

مرجح جدا

تغيرات في التوافر الموسمي والمكاني للمياه
تغيرات في تخزين المياه
زيادة الطلب على مياه الري




تغيرات في التوافر الموسمي للمياه
زيادة خطر وقوع الفيضانات العارمة
تأثيرات على تغذية المياه الجوفية
تغيرات في توافر المياه لتوليد الطاقة الكهرومائية
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 4خطوات إعداد الإستراتيجية المائية
ملخص الفصل

تشمل عملية إعداد اإلستراتيجيات المائية عدة خطوات :وضع الرؤية اإلستراتيجية المائية ،وضع

برنامج العمل واإلطار الزمني لصياغة اإلستراتيجية وخطة العمل ،تحليل وتقييم الوضع الحالي
لقطاع المياه ،صياغة اإلستراتيجية المائية ،إلى جانب تضمين التغيرات المناخية في إستراتيجيات

إدارة المياه.

وتحدد الرؤية اإلستراتيجية لقطاع المياه الوضع المستقبلى المستهدف للموارد المائية على المستوى
الوطنى .وتعمل الرؤية على توحيد الهدف المستقبلى المشترك للجهات المعنية وأصحاب المصلحة
والعمل معا على تحقيقه .ومن الواجب أن تكون هذه الرؤية في إطار رؤية عامة للدولة للتنمية

المستدامة على المستوى الوطنى .بل قد يكون من األفضل أن يتم صياغة تلك الرؤية كمكون من
مكونات الرؤية العامة للتنمية على المستوى الوطنى.
إن الوقت الذى يستغرقه إعداد إستراتيجية إدارة المياه وخطة العمل يختلف من دولة إلى أخرى

حسب ظروف كل دولة وحسب األهداف المطلوب تحقيقها من هذه اإلستراتيجية .ولكن في جميع
األحوال يجب أن يكون هناك إطار زمنى محدد لوضع اإلستراتيجية وخطة العمل وجدول أعمال

تفصيلى يحدد كافة الخطوات التي سيتم اتخاذها والوقت المحدد لتحقيقها مع وجود مؤشرات متفق
عليها لقياس مدى االلتزام بتحقيق الخطوات المحددة سلفا.

ويجب عند وضع اإلستراتيجية إجراء تحليل وتقييم للوضع الحالي لقطاع المياه والذي يهدف إلى
المساعدة في رسم صورة واضحة للوضع الحالى لقطاع المياه على المستوى الوطنى ،واستخدام
البيانات والمعلومات المتوفرة لتحديد التعديالت المستقبلية الالزمة لصياغة االستراتيجيات وخطط
العمل الوطنية للمياه .وتشمل هذه المرحلة تقييم النظام اإلجتماعي واإلقتصادي ،وتقييم الموارد
واالحتياجات المائية ،والنظام اإلداري والمؤسسي والتشريعي ،والجوانب الصحية والبيئية ،إلى جانب
تحديد التحديات والفجوات القائمة في القطاع.
وتهدف مرحلة صياغة اإلستراتيجية إلى تحديد األهداف والتوجهات اإلستراتيجية األساسية التي
ستعمل على تحقيقها عند التنفيذ .وتعمل التوجهات اإلستراتيجية بشكل عام على تعظيم االستفادة
من الفرص المتاحة وتقليل الخسائر من التهديدات المحتملة .ويجب أن تضم اإلستراتيجية إلى

جانب التوجهات اإلستراتيجية عددا من المبادرات والبرامج العامة الوطنية التي تستهدف قطاعات
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بعينها أو قضايا بعينها بهدف دعم تلك القطاعات والقضايا ودمجها في اإلستراتيجيات وخطط

العمل الوطنية للمياه.

ويجب أثناء صياغة اإلستراتيجية مراعاة التناغم والتنسيق مع اإلستراتيجيات القطاعية ذات العالقة

مثل قطاعات الزراعة ،والصناعة ،والطاقة ،ومياه الشرب والصرف الصحي ،واستراتيجية التأقلم مع
التغيرات المناخية.
الهدف من هذا الفصل

 مناقشة كيفية وضع الرؤية اإلستراتيجية المائية
 مناقشة كيفية وضع برنامج العمل واإلطار الزمني لصياغة اإلستراتيجية وخطة العمل
 التعرف على كيفية تحليل وتقييم الوضع الحالي لقطاع المياه
 التعرف على خطوات صياغة اإلستراتيجية المائية
 التعرف على خطوات تضمين التغيرات المناخية في إستراتيجيات إدارة المياه

وضع الرؤية الإستراتيجية المائية
تهدف هذه الخطوة إلى صياغة سياسة/رؤية إستراتيجية تحدد مبادئ إدارة الموارد المائية في
إطار تحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني.
الرؤية الإستراتيجية

تحدد الرؤية اإلستراتيجية الوضع المستقبلى المستهدف للموارد المائية على المستوى الوطنى في
خالل فترة زمنية محددة (ويكون ذلك في حدود  20سنة وقد تقل أو تزيد قليال) .وتعمل الرؤية
على توحيد الهدف المستقبلى المشترك ألصحاب المصلحة والعمل معا على تذليل الصعاب حتى
يمكن تحقيقه .وتعمل الرؤية كذلك على وضع المبادئ والتوجهات العامة لألنشطة المستقبلية فيما
يخص الموارد المائية وخاصة ما يتعلق منها بصياغة االستراتيجيات وخطط العمل وعملية
التخطيط بشكل عام.
ومن الواجب أن تكون هذه الرؤية في إطار رؤية عامة للدولة للتنمية المستدامة على المستوى
الوطنى (بل قد يكون من األفضل أن يتم صياغة تلك الرؤية كمكون من مكونات الرؤية العامة
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للتنمية على المستوى الوطنى) .ومن أمثلة ذلك "تحقيق التنمية المستدامة للدولة ورفع مستوى
معيشة المواطنين من خالل اإلدارة المثلى للموارد المائية المتاحة"
تحديد الرؤية الإستراتيجية المائية ووضعها في إطار الأهداف التنموية العامة

إن المياه مدخل أساسى لكافة جوانب التنمية االجتماعية واالقتصادية وقد تصبح في الوقت ذاته
محددا لها .وللمياه أيضا وظيفة أساسية في الحفاظ على البيئة .واالستراتيجيات المائية الناجحة
هي تلك التي تربط أهدافها مع األهداف والسياسات واالستراتيجيات التنموية العامة للدولة مثل
تلك المرتبطة بمكافحة الفقر ،ورفع مستوى المعيشة ،وتوفير فرص العمل ،ودفع عجلة التنمية
االقتصادية للدولة ،وغيرها من األهداف العامة بحيث تساهم في تحقيق تلك األهداف.
تعد عملية وضع إستراتيجية وطنية للمياه فرصة للدول لتبنى نهج تكاملى شامل يعمل على
تحسين وتطوير عملية تنمية وادارة واستخدام الموارد المائية لتعمل على دعم تحقيق أهداف
التنمية المستدامة .إن أحد أكبر التحديات التي تواجه المسئولين عن إدارة الموارد المائية إلى
جانب واضعى السياسات الوطنية العامة هو التأكد من أن إستراتيجية الموارد المائية تعمل فعليا
على دعم وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطنى وهذه العالقة تكون في كثير من
األحيان غير واضحة .ولذا فعند صياغة االستراتيجيات الوطنية للموارد المائية يجب التأكد من
وضوح هذه العالقة بشكل كبير واال فلن تلقى استراتيجيات الموارد المائية القبول واالهتمام
الكافي.
يجب على القائمين على تخطيط وادارة الموارد المائية توضيح مدى أهمية الموارد المائية كمدخل
أساسى في أنشطة كافة القطاعات االجتماعية واالقتصادية ويجب أن تدرك تلك القطاعات هذه
األهمية (خاصة في الدول العربية التي يعانى معظمها شحا شديدا في المياه) وأن تعطى الموارد
المائية األولوية المناسبة .وللوصول إلى ذلك يجب أن يكون للقائمين على إدارة الموارد المائية
دو ار فاعال في صياغة التخطيط التنموى على المستوى الوطنى وكذلك أن يكون للقائمين على
صياغة سياسات واستراتيجيات التنمية العامة للدولة دو ار في صياغة استراتيجيات الموارد المائية.
يعد إ شراك و ازرة التنمية االقتصادية واالجتماعية (أو ما يماثلها) وكذلك و ازرة المالية في عملية
صياغة استراتيجة وخطة عمل الموارد المائية (مثال كأعضاء في لجنة التسيير والتنسيق) هام
جدا حيث يعمل على وجود هذا الرابط الحيوى بين أهداف اإلستراتيجية المائية واألهداف
اإلستراتيجية التنموية العامة للدولة.
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إلى جانب ربط إستراتيجية الموارد المائية مع السياسات واألهداف العامة للدولة فإنه يجب أيضا
ربطها مع نظام التخطيط االستثمارى والموازنات العامة والذي يقوم بتحويل السياسات
واالستراتيجيات العامة إلى خطط استثمارية وتمويل على أرض الواقع مع تحديد أولويات التنفيذ.
ووجود هذا الرابط يساعد على توضيح تحديات الموارد المائية ومناقشة أهمية إدراج المشروعات
الالزمة لمواجهة تلك التحديات (من تنمية وادارة وحماية الموارد المائية) في الخطط االستثمارية
مع توفير الموارد المالية الالزمة لتنفيذها (انظر إطار رقم .)3
برنامج العمل والإطار الزمني لوضع الإستراتيجية وخطة العمل
يتم في هذه المرحلة من الدورة التخطيطية اإلعداد لوضع إستراتيجية إدارة الموارد المائية ،ويتم
فيها وضع جدول أعمال تفصيلى واطار زمنى لصياغة اإلستراتيجية وخطة العمل ،الحصول
على الدعم السياسي المطلوب ،وضع اإلطار العام لمشاركة أصحاب المصلحة ،وتحديد أنشطة
بناء القدرات الالزمة لدعم عملية وضع اإلستراتيجية وخطة العمل.
إطار رقم ( :)3من األولويات الوطنية إلى إدارة المياه – أمثلة


في الب ارزيل أدرجت و ازرة التكامل الوطنى ضمن أنشطتها برامج رئيسية للموارد المائية تعمل على دعم



في سنغافورة  -ونتيجة للشح المائى الشديد  -وضعت الدولة أولوية وطنية لصياغة إستراتيجية لألمن

الهدف الوطنى الخاص بالتنمية المتوازنة للمناطق المختلفة بالب ارزيل.

المائى .وقد أدت هذه اإلستراتيجية إلى البدء بمبادرات جديدة لتدوير المياه (إعادة االستخدام) وتحلية

المياه باإلضافة إلى عمل نظام متكامل لجمع واالستفادة من مياه األمطار.


في الكونغو كان توليد الطاقة من نهر الكونغو أحد األولويات الوطنية للعمل على تغطية االحتياجات
الوطنية من الكهرباء إلى جانب المشاركة في توفير االحتياجات اإلقليمية من الكهرباء وقد أدى ذلك إلى
إعطاء أولوية كبيرة إلدارة نهر الكونغو سواء لدعم األولويات على المستوى الوطنى أو لزيادة التعاون

على المستوى اإلقليمى.


في الهند وفي ضوء اهتمام الحكومة بزيادة االنتاجية الزراعية وضمان استدامة القطاع الزراعى قامت
اللجنة الوطنية للتخطيط بوضع تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة كأولوية وطنية.



قامت مصر بوضع أولوية إلعادة توزيع السكان من خالل نقل جزء من السكان من المناطق عالية

الكثافة السكانية في وادى ودلتا نهر النيل إلى خارج هذه المناطق .وفي سبيل ذلك تم وضع برامج كبيرة
للتنمية في منطقتين في سيناء وفي توشكى جنوب الوادى مع ضخ استثمارات ضخمة في البنية
األساسية إلدارة الموارد المائية بها.
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قامت السعودية وكثير من دول الخليج وفي ضوء تزايد ندرة المياه بإعادة توزيع أولويات استخدام المياه
من خالل تقليل استخدام المياه في الزراعة للحفاظ علي الخزان الجوفي من االستنزاف مع استخدام المياه

في قطاعات أكثر ربحية مع اعتماد االستثمار في الزراعة خارج الحدود وخصوصا في إفريقيا لتأمين
االحتياجات الغذائية علي المدي البعيد.


قامت دولة اإلمارات العربية المتحدة ،في ضوء معاناتها من تزايد الشح المائي وتأثيره على التنمية،
بوضع خطة لخفض استهالك المياه في المتنزهات العامة والموقع العام من خالل تغيير أنماط الزراعة

والتشجير إلى أنماط تؤدي إلى خفض متوسط كميات مياه الري من  2٥لتر/يوم الي  2لتر/يوم لضمان
استدامة تلك المتنزهات مع الحفاظ علي المظهر الجمالي وعدم اإلخالل به.



بسبب تنامي االحتياجات المائية ،قامت المغرب بوضع إستراتيجية تعتمد علي حصاد المياه في جبال
أطلس من خالل بناء عدة سدود وذلك لرفع القدرة على تخزين المياه وزيادة األمن المائي.

وضع جدول الأعمال التفصيلى والإطار الزمنى لصياغة الإستراتيجية وخطة العمل

إن الوقت الذى يستغرقه إعداد إستراتيجية إدارة المياه وخطة العمل يختلف من دولة إلى أخرى
حسب ظروف كل دولة وحسب األهداف المطلوب تحقيقها من هذه اإلستراتيجية .ولكن في جميع
األحوال يجب أن يكون هناك إطار زمنى محدد لوضع اإلستراتيجية وخطة العمل وجدول أعمال
تفصيلى يحدد كافة الخطوات التي سيتم اتخاذها والوقت المحدد لتحقيقها مع وجود مؤشرات متفق

عليها لقياس مدى االلتزام بتحقيق الخطوات المحددة سلفا.
وعلى الرغم من أهمية أن تكون اإلستراتيجية مرنة بشكل كاف للتعامل مع المتغيرات السياسية
واالجتماعية واالقتصادية والبيئية إال أنه قد يكون من المفيد االتفاق على إطار زمنى عام لمتابعة

وتحديث هذه اإلستراتيجية بشكل دورى .وهناك العديد من الدول التي تعمل على مراجعة وتحديث
استراتيجياتها كل خمس سنوات وقد تقل هذه الفترة أو تزيد حسب ظروف كل دولة وغالبا ما تقل

هذه الفترة البينية في حال حدوث تغيرات سريعة في الظروف المحيطة.
وعند صياغة االستراتيجيات يجب إدراك أن التغيرات المطلوب تنفيذها من خالل هذه
اإلستراتيجية لن تتم بشكل سريع بل ستحتاج إلى وقت وجهد وممارسة وتعلم ومشاركة ورفع

للوعى حتى يمكن وضعها موضع التنفيذ بشكل جيد ومستدام.

إن اشراك أصحاب المصلحة في مختلف مراحل صياغة اإلستراتيجية وخطة العمل يزيد من
الوقت المطلوب لهذه الصياغة ولكنه يقلل من الوقت المطلوب أثناء وضعها موضع التنفيذ .ومن

المهم عند إشراك أصحاب المصلحة أن يكونوا على د ارية باألوقات المطلوب مشاركتهم فيها في
العملية وأن يعرفوا كيف ومتى سيتم استخدام تلك المشاركات واآلراء عند صياغة اإلستراتيجية

وخطة العمل .وقد تكون تلك المشاركات في صورة ورش عمل على المستوى الوطنى أو على
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المستويات المحلية أو مسوحات حول موضوعات معينة أو جلسات تشاورية مع منظمات

مستخدمى المياه أو غيرها من أساليب إشراك أصحاب المصلحة.
رفع الوعى لدى المعنيين على كافة المستويات

إن غياب الوعى لدى المواطنين  -على كافة مستوياتهم  -عن التحديات التي تواجه إدارة الموارد
المائية في بالدهم وما هو دورهم في مواجهتها أمر شائع .ويحتاج األمر إلى رفع الوعى لدى
السياسيين والجهات التنفيذية على المستوى الوطنى والمستويات المحلية والمنتفعين وعموم

المواطنين بتلك التحديات وذلك من خالل حزمة من البرامج التوعوية التي تستهدف تلك الفئات
المختلفة.

وتلعب وسائل االتصال المختلفة دو ار هاما في نشر تلك الرسائل ورفع الوعى (خاصة على
المدى القريب) بينما يجب إدراج تلك الرسائل التوعوية في المناهج التعليمية للمراحل المختلفة

لرفع الوعى على المدى المتوسط والبعيد .ويوضح اإلطار رقم ( )4مثاال رائدا إلدراج رفع الوعي
بتحديات وقضايا المياه في المدارس بمراحلها المختلفة في المنطقة العربية.
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إطار رقم ( :)4إدراج رفع الوعي بتحديات وقضايا المياه في المدارس بالمنطقة العربية
بمناسبة يوم المياه العالمي ،أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي في مارس  201٥كتيب اُ إرشادي اً
للمعلومات واألنشطة التعليمية في مجال المياه في الوطن العربي وذلك في إطار برنامج التوعية

حول المياه ،الذي سيتم تنفيذه ضمن المدارس المنتسبة لشب كة اليونسكو تحت إش راف مكتب منظمة
التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) .
ويعتبر برنامج التوعية حول المياه من المباد رات اإلقليمية الهامة التي تهدف إلى تعزيز التعليم من
أجل التنمية المستدامة على مستوى الوطن العربي من خالل تفعيل إهتمام الشباب بالقضايا البيئية
وب حماية البيئة لتنمية حسهم البيئي وتزويدهم بأدوات للتأثير على بيئتهم وتشجيع مشاركة مدارس
شبكة اليونسكو في المحافظة على البيئة والتوعية بالعجز الخطير في الماء وأزمة تدني كميتها

ونوعيتها في المنطقة العربية وتحفيز الطلبة لتكون المحافظة على المياه جزء من سلوكيات هم في
حياتهم اليومية.
والكتيب الحالي ،الذى يعتمد على منهج متكامل ومتعدد التخصصات يحاول وضع مكونات التعليم
في مجال المياه ضمن بناء واحد بمستويات متدرجة ومت رابطة للتعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي.
ويشكل الكتاب مصد راً إضافيا للموارد التعليمية للمعلمين في ا لمدارس ،كما يعرض بعض الطرق
الجديدة للتعلم والتدريس لتعزيز المعرفة ورفع مستوى الوعي العام بقضايا المياه من خالل االستعانة

بأسلوب التجربة والممارسة العملية

المصدر :موقع هيئة البيئة بأبو ظبي https://www.ead.ae

ورفع الوعى لدى كافة المعنيين ركيزة أساسية في توفير البيئة الممكنة فهو يعمل على زيادة تفهم

المسئولين السياسيين للتحديات التي تواجه قطاع المياه تمهيدا للحصول على دعمهم عند صياغة
السياسات واالستراتيجيات وخطط العمل وعند القيام باإلصالحات التشريعية والمؤسسية وتقبل هذه

اإلصالحات التشريعية والمؤسسية التي تعمل على دعم تلك البيئة الممكنة.

ويمكن تقسيم الفئات المستهدفة بشكل عام من البرامج التوعوية حول قضايا وتحديات الموارد

المائية وكذلك التغيرات المناخية وآثارها على قطاع المياه إلى الفئات التالية:
 السياسيين
 oأعضاء البرلمان

 oاألحزاب السياسية
... o
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 الجهات التنفيذية

 oالو ازرات والمؤسسات الحكومية المعنية على المستوى الوطنى
 oاألجهزة الحكومية على المستوى المحلى
... o

 مستخدمى المياه والمنتفعين

 oالصناعات (مثل اتحادات المستثمرين – الغرف الصناعية )... -

 oالمزارعين (مثل روابط مستخمى المياه – الجمعيات الزراعية )... -
... o

 المجتمع المدنى
 oالجمعيات األهلية

 oالمؤسسات الخيرية

 oالجماعات الطالبية
... o

 عموم المواطنين
وتختلف طريقة االتصال لرفع الوعى باختالف الفئات المستهدفة .ويجب أن تكون هناك

إستراتيجية لالتصال أثناء مرحلة وضع اإلستراتيجية وخطة العمل تعمل على التواصل مع
الجهات المعنية الثانوية وأصحاب المصلحة من خالل مثال مجموعة من ورش العمل والمؤتمرات

الوطنية (وذلك بخالف التواصل المباشر المستمر مع لجنة التسيير والتنسيق والتي تضم ممثلى
الجهات المعنية الرئيسية) مع نقل ما يحدث بشكل دورى لعموم المواطنين (مثال من خالل

نشرات وتقارير صحفية عند المراحل الرئيسية لوضع اإلستراتيجية وخطة العمل)
ويجبأنتتناولإستراتيجية االتصال عددا من العناصر الهامة منها:
()UNEP, IWRM Planning Approach for Small Island Developing States, 2012

 الهدف من االتصال – ما هو الموضوع الذى تريد أن تتواصل حوله ولماذا؟
 المجموعة المستهدفة من اإلتصال – من هو الذى تريد أن تتواصل معه؟

 أدوات االتصال – ما هي طرق االتصال األكثر مالءمة للمجموعة المستهدفة؟
 التوقيت ودورية االتصال – ما هي دورية االتصال المناسبة ومتى؟
 المسئوليات – من هو المسئول عن عملية اإلتصال؟
 جودة اإلتصال – المبادئ الرئيسية لالتصال المميز
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الدعم (الالتزام) السياسي

الدعم السياسي هام في هذه المرحلة وما تليها من مراحل بما يضمن صياغة اإلستراتيجية وخطط
العمل وتوفير التمويل الالزم لتنفيذ إجراءاتها والعمل على التغيير المؤسسي والتشريعى المطلوب

للمساعدة في تنفيذها .ودون توافر هذا الدعم السياسى سيكون من الصعب جدا حتى البدأ في
عملية صياغة اإلستراتيجية .ودون استمرار هذا الدعم وااللتزام السياسى سيكون من المستحيل

تحقيق التغيير المطلوب على كافة المستويات.

ولكن من المهم أيضا أن تحظى عملية صياغة اإلستراتيجية وخطط العمل بدعم قطاع عريض
من الجهات المعنية وأصحاب المصلحة الذين سيعملون على تنفيذها ويتأثرون بنتائجها فيما

بعد.وتبدأ الخطوة األولى للحصول على الدعم برفع الوعى لدى السياسيين وكافة المعنيين  -حتى
نصل إلى المزارعين وعموم المواطنين  -بأهمية التغيير المطلوب وكيف سيساعد في تحقيق

أهداف كل منهم وتحقيق أهداف المجتمع ككل.

وتتنوع طرق الحصول على الدعم المطلوب ومنها على سبيل المثال:
 تقديم أمثلة فعلية من المجتمع عن حاالت التكامل بين القطاعات والتواصل بشكل أكبر
مع المنتفعين والنتائج االيجابية لهذه الحاالت.

 توضيح القيمة المضافة من استخدام النهج التشاركى واإلدارة المتكاملة للموارد المائية
عند وضع االستراتيجيات وخطط العمل

 توضيح التكاليف التي قد يسببها االستمرار بمبدأ "العمل بالشكل المعتاد" مقارنة بالنهج
التكاملى في إدارة الموارد المائية.

 البناء على االلتزامات الدولية التي وقعتها معظم حكومات دول العالم ومنها مثال
األهداف اإلنمائية لأللفية وأخي ار أهداف التنمية المستدامة (والتي تم إقرارها في قمة األمم

المتحدة للتنمية المستدامة في سبتمبر .)201٥

 الت واصل مع السياسيين والبرلمانيين ورفع الوعى بتحديات الموارد المائية ووضع ذلك في
صورة بسيطة مركزة تناسب السياسيين (انظر اإلطار رقم .)٥
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إطار رقم ( :)5إعداد دليل عن "اإلدارة المتكاملة للموارد المائية ودور البرلمانيين في تحقيق اإلدارة
المستدامة في مملكة البحرين"

قام برنامج إدارة الموارد المائية بجامعة الخليج العربي بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بإعداد
دليل اإلدارة المتكاملة للموارد المائية ودور البرلمانيين في تحقيق اإلدارة المستدامة للموارد المائية في مملكة
البحرين .ويهدف الدلي ل إلى بناء قدرات ورفع معرفة البرلمانيين في مملكة البحرين باإلدارة المتكاملة للموارد
المائية ،خدمة ألغراض التنمية المستدامة وتخصيص ومتابعة وضع الموارد المائية في البحرين ،ما يسهل
صياغة التشريعات وفق طبيعة التحديات التي تواجه الموارد المائية.
كما قام البرنام ج بتنفيذ ورش عمل لمجموعة من البرلمانيين والشوريين في المجلس الوطني والذي ركز على
التعريف باإلدارة المتكاملة وبيان مصادر الموارد المائية ووضعها في مملكة البحرين ،وأبرز القضايا
والتحديات الرئيسية التي تواجه استدامة المياه وادارتها في المملكة ،والدور المتوقع من البرلمانيين البحرينيين
في تحقيق استدامة إدارة الموارد المائية في المملكة ،وأهم المعوقات المالية والتشريعية التي تواجه استدامة
إدارة المياه.
وقد ساعد الدليل وورش العمل التي تم تنفيذها في رفع الوعي لدى البرلمانيين في مملكة البحرين حول
تحديات وقضايا المياه وانعكس ذلك في عدد من المقترحات التي تقدم بها مجلس النواب والتي تتناول
موضوعات تخص مواجهة تحديات المياه في المملكة وتنظيم حملة وطنية كبرى للتوعية بأهمية المياه
وترشيد استخدامها.

تحليل ومشاركة الجهات المعنية وأصحاب المصلحة

إن مشاركة الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في وضع اإلستراتيجية وخطط العمل القائمة

على نهج اإلدارة المتكاملة للموارد المائية هو شئ أساسى .وان كانت الحكومات لم تعتد بشكل
كبير إشراك المعنيين في تلك المرحلة.
لماذا مشاركة الجهات المعنية وأصحاب المصلحة؟

إن مشاركة المعنيين وأصحاب المصلحة تضمن التالى:
 أخذ وجهات نظر (كافة  /أهم) الجهات المعنية عند صياغة اإلستراتيجية مما يساعد
على الوصول لتوجهات إستراتيجية أقرب للتنفيذ ومبنية على خبرات متعددة.

 مناقشة األمور التي تؤثر على أكثر من جهة من تلك الجهات مما يعطى الفرصة
للتفكير بموضوعية والوصول إلى تفاهمات بحضور الجهات ذات الصلة.

 الحصول على الدعم المطلوب لإلستراتيجية من كافة الجهات المعنية نتيجة المشاركة
في وضعها (تعزيز الشعور بالملكية) .
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 العمل على بناء الثقة بين كافة الجهات المشاركة سواء كانت حكومية أو أهلية مما
يساعد على وجود شراكة طويلة األجل.

 تحقيق التناغم مع االستراتيجيات وخطط العمل القطاعية األخرى ذات العالقة.

 تيسير عملية تنفيذ اإلستراتيجية وخطة العمل وقت التنفيذ من خالل تلك الجهات
المعنية.
ويوضح اإلطار رقم ( )6مثاال للجهات المعنية التي شاركت في وضع إستراتيجية الموارد المائية

في مصر.

إطار رقم ( :)6مثال الهدف العام لإلستراتيجية المائية في مصر والجهات المشاركة في وضعها
فععي إطععار التوجععه العععام لتطبيععق اإلدارة المتكاملععة للم عوارد المائيععة وتحقيقععا ألهععداف األلفيععة للتنميععة قامععت و ازرة
الم عوارد المائيععة والععري (بوصععفها المسععئول الرئيسععي عععن إدارة الم عوارد المائيععة فععي مصععر) بوضععع خطععة قوميععة
للمعوارد المائيععة حتععى عععام  2017بالتعععاون مععع كافععة الجهعات المعنيععة بععإدارة واسععتخدام الميععاه فععى مصععر بهععدف
الوصول إلى أنسب السبل والوسائل التى تمكعن مصعر معن تعأمين مواردهعا المائيعة فعى المسعتقبل معن حيعث الكعم

والنععوع مععع كيفيععة االسععتخدام األمثععل لهععذه الم عوارد المائيععة مععن المنظععور االقتصععادي واالجتم ععاعي والبيئععي وقععد
صدرت هذه الخطة في عام .200٥
وشععارك فععى إعععداد الخطععة و ازرة الز ارعععة واستصععالح األ ارضععى  ،و ازرة اإلسععكان والم ارفععق والمجتمعععات العمرانيععة
الجديدة  ،و ازرة الصناعة  ،و ازرة الصحة والسعكان  ،و ازرة التخطعيط  ،و ازرة التنميعة المحليعة ،و ازرة البيئعة  ،و ازرة

النقل  ،مجالس المياه وجمعيات مستخدمى المياه والمنظمات الغير حكومية فى إدارة المياه.
المصدر :الخطة القومية للموارد المائية ،و ازرة الموارد المائية والري200٥ ،
أدوار الجهات المعنية وأصحاب المصلحة

يعد تحليل الجهات المعنية وأصحاب المصلحة واحدا من المهام األولى التي يتعين على الجهة
القائدة (المسئولة قانونيا ودستوريا عن إدارة الموارد المائية) القيام بها وذلك لتحديد الو ازرات
والمؤسسات التي سيتم ضمها إلى لجنة التسيير والتنسيق التي ستكون مسئولة عن متابعة وضع
ومتابعة تنفيذ اإلستراتيجية وخطة العمل .ويتم أيضا تحديد الجهات المعنية األخرى التي سيتم
إشراكها (حسب الحاجة) في المراحل المختلفة للدورة التخطيطية ولكن تبقى دائما لجنة التسيير
والتنسيق هي األساس في مختلف تلك المراحل .ويوضح اإلطار رقم ( )7مثاالً للجهات المعنية
وأصحاب المصلحة في قطاع المياه.
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إطار رقم ( :)7مثال للجهات المعنية وأصحاب المصلحة فى قطاع المياه

مجموعة الجهات المعنية وأصحاب المصلحة الرئيسية


الو ازرات والمؤسسات الحكومية المسئولة عن إدارة واستخدام المياه (مثل الموارد المائية والرى ومياه
الشرب والصرف الصحى والزراعة والبيئة والطاقة والصحة والصناعة والنقل والسياحة )...



الو ازرات والمؤسسات الحكومية المسئولة عن وضع السياسات واالستراتيجيات والخطط التنموية على
المستوى الوطنى (مثل التخطيط والتنمية االقتصادية )...



الو ازرات والمؤسسات الحكومية المسئولة عن توفير التمويل على المستوى الوطنى (مثل المالية)

مجموعة الجهات المعنية وأصحاب المصلحة الثانوية والتي يجب أن تشملها عملية صياغة االستراتيجية

وخطة العمل


السلطات المحلية والمنظمات المحلية



القطاع الخاص (مثل اتحادات المستثمرين)



مجموعات االهتمامات القطاعية الخاصة (المزارعين – الصيادين )... -



المنظمات غير الحكومية



المراكز البحثية والجامعات ومراكز التدريب



االعالم والصحافة

يجب الحرص عند اختيار الجهات المعنية وأصحاب المصلحة بحيث ال يكون العدد كبير جدا
مما قد يصعب من عملية اتخاذ القرار .وعند اختيار الجهات المعنية األساسية يجب االكتفاء
بالجهات ذات التأثير األقوى والجهات التي يمكنها المساعدة في دفع اإلستراتيجية قدما ويبقى
السبيل مفتوحا دائما إلشراك باقى الجهات المعنية وأصحاب المصلحة وقت الحاجة إليهم.
ويوضح الشكل ) مصفوفة توازنات األهمية والتأثير ألصحاب المصلحة وهي أحد األدوات التي
تستخدم لتحديد وتصنيف الجهات المعنية طبقا ألهميتها وتأثيرها ويساعد في تحديد المشاركين
الرئيسيين.
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شكل  :14مصفوفة توازنات األمهية والتأثري ألصحاب املصلحة

يشمل تحليل الجهات المعنية في أغلب األحوال الخطوات التالية:
 تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين من بين مجموعة أصحاب المصلحة الذين يمكن أن
يؤثروا أو يتأثروا بالتغيير في إدارة المياه
 oمن هو األكثر استفادة؟

 oمن سيتأثر بشكل سلبى؟

 oهل تم تحديد المجموعات األكثر تأثرا؟
 oهل تم تحديد المؤيدين والمعارضين للتغيير؟
 oهل تم أخذ النوع االجتماعى في االعتبار؟
 oما هي العالقات بين أصحاب المصلحة؟

 تقييم اهتمامات أصحاب المصلحة وتقييم األثر المتوقع إلستراتيجية إدارة المياه وخطة
العمل على تلك االهتمامات

 oما هي توقعات أصحاب المصلحة؟

 oما هي الفوائد التي يمكن أن تنتج ألصحاب المصلحة؟
 oما هي الموارد (المدخالت) التي يستطيع أصحاب المصلحة توفيرها وما مدى
رغبتهم في توفيرها؟
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 oما هي اهتمامات أصحاب المصلحة التي قد تتعارض مع أهداف اإلدارة
المتكاملة للموارد المائية؟

 تقييم تأثير وأهمية أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين تم تحديدهم

 oمدى قوة وحالة أصحاب المصلحة (سياسية – اجتماعية – اقتصادية)
 oدرجة تنظيم أصحاب المصلحة

 oمدى التحكم الذى يملكه أصحاب المصلحة على المدخالت اإلستراتيجية

 oالتأثير غير الرسمى ألصحاب المصلحة (العالقات الشخصية ،أصحاب النفوذ
واللوبيات)... ،

 وضع خطة إلشراك أصحاب المصلحة أثناء المراحل المختلفة لصياغة اإلستراتيجية
وخطة العمل

 oتحديد اهتمامات وأهمية وتأثير كل من أصحاب المصلحة

 oالحاجة إلى جهد خاص إلشراك أصحاب المصلحة المهمين الذي يفتقدون
التأثير

 oتحديد أشكال المشاركة المناسبة خالل المراحل المختلفة لصياغة اإلستراتيجية
وخطة العمل
إن عملية إشراك أصحاب المصلحة هي عملية طويلة وتحتاج الكثير من الوقت والجهد وتكتنفها
بعض الصعوبات خاصة في حال المفاوضات عند تعارض المصالح إال أن النتائج والتوافق على
تنفيذ اإلجراءات في النهاية يستحق الوقت والجهد المبذول.
إن اختيار من يمثلون الجهات المعنية هو أمر هام جدا .وقد يتم اختيار ممثلى الجهات من
صانعى السياسات ومتخذى الق اررات في جهاتهم أو من ذوى الخلفيات الفنية ولكن في جميع
األحوال يجب أن يكون لهؤالء األشخاص القدرة على اتخاذ القرار نيابة عن جهاتهم أو على

األقل لديهم القدرة للوصول بسهولة إلى أولئك األشخاص الذين يستطيعون إتخاذ تلك الق اررات.
أدوار المستخدمين  /منظمات مستخدمى المياه

لقد أكدت الكثير من التجارب في مختلف بلدان العالم أن إشراك المزارعين في إدارة أجزاء من

أنظمة الري  ،وتحصيل رسم مقابل استخدام المياه يؤديان عادة إلى استخدام أكثر كفاءة للمياه،
ولكي يكون هذا اإلشراك فعاال يحتاج المزارعون لتنظيم أنفسهم في هيئة واحدة وهي ما تعرف

باسم "منظمات مستخدمي المياه" أو "روابط مستخدمى المياه".
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ويعني اصطالح منظمات مستخدمي المياه تجمع المزارعين الموجودين في وحدة هيدرولوجية أو

في منطقة ري واحدة ضمن جهاز رسمي واحد بغرض (المشاركة في) إدارة أجزاء من نظام الري،
والهدف من ذلك هو تحقيق االستفادة المثلى من موارد المياه المتاحة في المنطقة المروية من
خالل مشاركة المزارعين أنفسهم بمنحهم الدور الرئيسي في إدارة الموارد المائية ،وبالتالي

المساهمة في تحقيق األمن المائي.
إن منظمات مستخدمي المياه والتي تعمل من أجل تحقيق االستفادة المثلى من الموارد المائية قد
أثبتت الدور الكبير الذي تلعبه من أجل ترشيد استخدام المياه في الري وتقليل الفاقد منها من

جهة ،وتوفير موارد مالية كانت الحكومات تتحملها من أجل تسيير الموارد المائية من جهة

أخرى .وقد بدأت بعض الدول العربية (مثل مصر والمغرب) في تنظيم جمعيات مستخدمي المياه
وتفعيل دورها لتساهم في تنمية الموارد المائية وبالتالي تعمل على المساهمة في تحقيق األمن

المائي الوطني.

ويعد إشراك ممثلين للمنتفعين ومنظمات مستخدمي المياه في صياغة اإلستراتيجية وخطط العمل
أمر جديد نسبيا وال يتم تطبيقه في العديد من الدول .ولكن الحقيقة أن رأي المنتفعين هام
وضروري عند صياغة تلك االستراتيجيات وخطط العمل حيث أن المستفيد النهائي من تنفيذها

هم مستخدمي المياه على مختلف مستوياتهم .ويمكن إشراك المنتفعين ومنظمات مستخدمي المياه
من خالل ورش عمل دورية (سواء على المستوى الوطنى أو على المستويات المحلية والتي قد

تعكس قضايا وأولويات مختلفة للمنتفعين) في مراحل معينة من صياغة اإلستراتيجية وخطة
العمل لعرض المسودات ومناقشتها والحصول على رأيهم فيها.
من سيقوم بوضع الإستراتيجية (فريق عمل الإستراتيجية)

 فريق عمل من تخصصات فنية مختلفة (موارد مائية – هيدرولوجيا– اقتصاد – اجتماع
– بيئة – )...ويكون الفريق في حدود  10أفراد دائمين ويمكن االستعانة بتخصصات

أخرى حسب الحاجة .ويقوم فريق العمل بتنفيذ برنامج العمل الخاص بوضع اإلستراتيجية
وخطة العمل والذى تم إق ارره من لجنة التسيير والتنسيق مع إعداد تقارير دورية عن التقدم

في تنفيذ البرنامج وأى معوقات (أو فرص) تظهر أثناء التنفيذ وعرضها على لجنة
التسيير والتنسيق .ويكون فريق العمل هو من يقوم بشكل رئيسى بإعداد مسودة
اإلستراتيجية وخطة العمل وعرضها بشكل دورى واقرارها في كافة مراحلها من لجنة

التسيير والتنسيق وكذلك عرضها ومناقشتها مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة
اآلخرين في مناسبات مختلفة.
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 لجنة التسيير والتنسيق والتي تضم ممثلين ألصحاب المصلحة الرئيسيين وتكون برئاسة
ممثل الجهة المسئولية دستوريا وقانونيا عن إدارة الموارد المائية .يجب تضمين هذه

اللجنة ممثلى الجهات الحكومية الرئيسية ذات الصلة كما يمكن تضمينها ممثلين عن

المجتمع المدنى والمنتفعين والقطاع الخاص .من األفضل أال يزيد عدد أعضاء اللجنة
عن  20عضو حتى يمكن إجراء مناقشات مجدية والوصول إلى ق اررات.

 مجلس وطنى للمياه (أو ما يعادله) كجهة عليا سياسية تشرف على العملية ويمثل فيها
الو ازرات المعنية على أعلى مستوى (الوزراء) .ويوفر هذا المجلس الدعم السياسى لعملية

وضع اإلستراتيجية وخطة العمل ويعمل على الوصول للق اررات اإلستراتيجية التي لم

تحسم على مستوى لجنة التسيير والتنسيق كما يعمل على توفير الدعم السياسي والتمويل

الالزم لتنفيذ اإلستراتيجية وخطة العمل فيما بعد .ومن أمثلة الدول العربية التي لديها

مجالس وطنية للمياه مملكة البحرين تحت اسم مجلس الموارد المائية والذي أعيد تشكيله

فى مايو  201٥برئاسة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ومصر تحت اسم المجلس
األعلى لحماية نهر النيل والمجاري المائية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء.

 ويوضح الجدول رقم ( )2مثاال لألدوار والمسؤوليات لكل من تلك المؤسسات واللجان
وفرق العمل.
جدول رقم ( )2مثال ألدوار ومسؤوليات الجهات المعنية بوضع اإلستراتيجيات وخطط العمل المائية
الجهة
الحكومة (مجلس الوزراء -

الدور


المسئول األول عن عملية وضع اإلستراتيجية وخطة العمل (توفير

الدعم السياسى)

مجلس وطنى للمياه)



وضع التوجهات العامة واتخاذ الق اررات اإلستراتيجية



توفير التمويل المطلوب لصياغة اإلستراتيجية وخطة العمل مع
توفير التمويل الالزم لتنفيذها فيما بعد

لجنة التسيير والتنسيق

الوزارة المسئولة الرئيسية عن



االشراف على عملية صياغة اإلستراتيجية وخطة العمل



حشد الدعم المطلوب من كافة الجهات المعنية وأصحاب المصلحة



ضمان جودة المخرجات



االشراف على عملية المتابعة والتقييم أثناء التنفيذ



دعم عملية وضع اإلستراتيجية من خالل تقديم النصح ومشاركة
المعارف المتاحة

إدارة المياه


توفير ورعاية آليات الحوار بين كافة الجهات المعنية وأصحاب
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المصلحة

فريق العمل



دعم عملية بناء وتنمية القدرات



اإلدارة اليومية لعملية وضع اإلستراتيجية وخطة العمل



المتابعة والتقييم أثناء التنفيذ



بناء وتنمية القدرات

إنشاء لجنة التسيير والتنسيق

يتم تشكيل لجنة التسيير والتنسيق من ممثلى أهم الجهات المعنية التي تم تحديدها في عملية
تحليل أصحاب المصلحة .من المهم إشراك الو ازرة أو المؤسسة القائمة على عملية التخطيط
والتنمية االقتصادية على المستوى الوطنى للتأكد من توافق وتناغم إستراتيجية إدارة المياه مع
السياسات واالستراتيجيات الوطنية للتنمية.
نقاط تؤخذ في االعتبار عند إنشاء لجنة التسيير والتنسيق
 يجب أن تكون هناك مهام واضحة للجنة التسيير تدرج في قرار انشاؤها.
 يمكن أن تعتمد لجنة التسيير أو تبنى على الهياكل القائمة فعليا في حال وجودها.
 يجب أن تقوم كل جهة من الجهات المعنية الممثلة في لجنة التسيير باختيار وتفويض
من يمثلها في اللجنة مع استمرار نفس الشخص خالل فترة إعداد اإلستراتيجية وخطة
العمل لضمان التقدم واالستم اررية.
بناء وتنمية القدرات

يمكن تعريف عملية بناء وتنمية القدرات بأنها العملية التي يمكن من خاللها بناء ،والحفاظ على،
ودعم قدرات األفراد والمؤسسات والمجتمعات لوضع وتحقيق أهداف التنمية الخاصة بهم .وعملية
تنمية القدرات هي عملية مستمرة تعمل على دعم وتطوير األداء بشكل دائم.
إن عملية بناء وتنمية القدرات هي أكثر من كونها مجرد تنفيذ برامج تدريبية ولكنها تشمل تطوير
القدرات الشخصية واألدوات المساعدة وادارة العمليات داخل وبين الجهات المعنية وأصحاب
المصلحة في قطاع المياه .وتهدف عملية بناء قدرات  -في إطار اإلدارة المتكاملة للموارد المائية
 -إلى دعم عمليات التخطيط ممثلة في صياغة السياسات واالستراتيجيات وخطط العمل وكذلك
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دعم القدرات التشغيلية للجهات المعنية وأصحاب المصلحة لوضع السياسات واالستراتيجيات
وخطط العمل موضع التنفيذ بكفاءة وفاعلية.
ويجب إدراك أهمية تحفيز األفراد والمؤسسات على تغيير الممارسات والمناهج التي اعتادت
استخدامها مع إدراج برامج تنمية القدرات كأحد األدوات الهامة نحو تطوير منظومة تخطيط
وادارة المياه.
وتتم عملية تنمية القدرات على ثالث مستويات ،وهي مستويات مترابطة ومتداخلة (انظر الشكل
رقم :)1٥
 المستوى الفردى :بناء وتطوير قدرات األفراد من خالل إمدادهم بالمعرفة والمهارات
وطرق الحصول على المعلومات األساسية للقيام بأدوارهم ومهامهم بفعالية (الالعبين)
 المستوى التنظيمى :تطوير هياكل ونظم اإلدارة داخل الجهات المعنية المسئولة عن
تخطيط وادارة المياه (الفرق)
 المستوى المجتمعى :تهيئة البيئة المواتية التي تعمل على تطوير آليات التعاون والتنسيق
بين الجهات المعنية داخل قطاع المياه (قواعد اللعبة)

شكل رقم ( :)1٥مستويات تنمية القدرات
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تقييم احتياجات تنمية القدرات

إن برامج بناء القدرات يجب أن يسبقها تقييم الحتياجات تطوير القدرات المطلوبة ويتم ذلك من
خالل تقييم القدرات الموجودة حاليا والقدرات المستهدف الوصول إليها وبناءا على هذا التقييم يتم
تحديد البرامج التدريبية المطلوبة والتطوير الهيكلى المطلوب.
ونقطة البداية تكون تحديد ما هي المهام واألدوار والمسئوليات المنوط بها األفراد واللجان
والمؤسسات المعنية في إطار عملية صياغة االستراتيجيات وخطط العمل .وفي ضوء تلك المهام
والمسئوليات يت م تحديد المهارات والقدرات واألدوات المطلوب توافرها ومقارنتها مع المهارات
والقدرات واألدوات الموجودة فعليا لتحديد الفجوة في القدرات التي يجب أن تعمل برامج تنمية
القدرات على عبورها من خالل توفير التدريب واألدوات المناسبة.
وعند صياغة إستراتيجية وخطة عمل إدارة الموارد المائية تظهر الحاجة إلى بناء وتنمية القدرات
فيما يتعلق بالنهج التشاركى في التخطيط وأدوات الوصول إلى توافقات وادارة النزاعات والتي
تساعد كافة العاملين على صياغة اإلستراتيجية وخطة العمل.
ويجب إدراك أن عملية تنمية وتطوير القدرات البشرية والمؤسسية هي عملية مستمرة وتحتاج إلى
موارد مالية ولذا فإن توفير هذه الموارد المالية هو جزء من التزام متخذى القرار والجهات المعنية
نحو الوصول إلدارة أفضل للموارد المائية.
مجالات بناء وتنمية القدرات المطلوبة عند صياغة الاستراتيجيات وخطط العمل

في مرحلة صياغة استراتيجيات وخطط عمل الموارد المائية تظهر الحاجة إلى العديد من
المجاالت التي تحتاج لبناء وتنمية القدرات ومنها (على سبيل المثال) الموضوعات التالية:
 وضع السياسات
 التخطيط االستراتيجى
 صياغة خطط العمل
 التخطيط االستثمارى
 نظم المتابعة والتقييم
 تقييم الموارد المائية
 تحليل البيانات
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 إدارة النزاعات
 إدارة المعرفة
 تحليل المشكالت
 مهارات تيسير ورش العمل وادارة االجتماعات
 مهارات التفاوض ومهارات التواصل الفعال
 استخدام النماذج الرياضية ونظم دعم اتخاذ القرار في التخطيط
بناء وتنمية القدرات للمستويات المختلفة

تتعدد الطرق التي يمكن أن يتم بها بناء وتنمية القدرات ويختلف الموضوع واألسلوب حسب الفئة
المستهدفة من بناء القدرات .ومن أساليب بناء القدرات المتعارف عليها التالى:
 برامج تدريبية متخصصة
 زيارات ميدانية
 زيارات خارجية
 التدريب أثناء العمل
 حمالت التوعية
 ورش عمل
 مؤتمرات
ويوضح الجدول رقم ( )3مثاال لبعض موضوعات بناء وتنمية القدرات لكل من المجلس الوطنى
للمياه (أو ما يماثله) ولجنة التسيير والتنسيق وفريق العمل وكذلك الجهات المعنية وأصحاب
المصلحة مع توضيح األسلوب األمثل لتنفيذها.
جدول  :3موضوعات بناء وتنمية القدرات للجهات املعنية بوضع اإلسرتاتيجيات املائية
الفئة المستهدفة
المجلس الوطنى للمياه

لجنة التسيير والتنسيق

األسلوب األمثل


موضوعات التدريب

مطبوعات مختصرة



تحديات الموارد المائية



ورش عمل



وضع السياسات واالستراتيجيات



مؤتمرات



التغيرات المناخية



زيارات خارجية



وضع السياسات



زيارات ميدانية



التخطيط االستراتيجى



تبادل الخبرات



صياغة خطط العمل
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فريق العمل



ورش عمل



برامج تدريبية



متخصصة



التخطيط االستراتيجى



صياغة خطط العمل



التدريب

أثناء



التخطيط االستثمارى



نظم المتابعة والتقييم



التغيرات المناخية
وضع السياسات

العمل



التخطيط االستثمارى



زيارات ميدانية



نظم المتابعة والتقييم



ورش عمل



تقييم الموارد المائية



التغيرات المناخية



ورش عمل



تحليل البيانات



إدارة النزاعات



إدارة المعرفة



تحليل المشكالت



مهارات

تيسير

ورش

العمل

وادارة

االجتماعات


مهارات التفاوض ومهارات التواصل الفعال



استخدام النماذج الرياضية ونظم دعم
اتخاذ القرار في التخطيط

الجهات المعنية

وأصحاب المصلحة
عموم المواطنين



تحديات الموارد المائية



مؤتمرات



التغيرات المناخية



حمالت توعية



إدارة الطلب على المياه



حمالت توعية



تحديات الموارد المائية



نشرات إعالمية



دور المواطنين في ترشيد استخدامات
المياه



حماية الموارد المائية من التلوث

توفير الموارد المالية والبشرية عند وضع الإستراتيجية

عند الحديث عن الموارد المالية المطلوبة يمكن تقسيمها بشكل عام إلى موارد مالية مطلوبة
لصياغة االستراتيجيات وخطط العمل وموارد مالية مطلوبة لتنفيذ تلك االستراتيجيات وخطط
العمل ممثلة في اإلجراءات والبرامج والمشروعات ،سواء كانت تستهدف إجراءات حوكمة المياه
مثال أو البرامج والمشروعات التي تستهدف تنمية وتطوير البنية األساسية لتمكين إدارة المياه.
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وعملية صياغة االستراتيجيات وخطط العمل للموارد المائية تحتاج إلى موارد مالية وموارد بشرية
لتعمل على توفير فريق العمل الالزم من الخبراء وكذلك لتوفير التمويل لعقد االجتماعات وورش
العمل وتنمية القدرات وغيرها من األنشطة المطلوبة أثناء عملية صياغة االستراتيجيات وخطط
العمل.
تحليل وتقييم الوضع الحالي لقطاع المياه
الهدف من هذه الخطوة هو المساعدة في رسم صورة واضحة للوضع الحالى لقطاع المياه على
المستوى الوطنى واستخدام البيانات والمعلومات المتوفرة لتحديد التعديالت المستقبلية الالزمة
لصياغة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للمياه مع تطبيق نهج اإلدارة المتكاملة للموارد
المائية.
عند تقييم الوضع الحالى لقطاع المياه في إطار النهج الشامل لإلدارة المتكاملة للموارد المائية
فإنه يجب على واضعى السياسات واالستراتيجيات المائية النظر إلى ما هو أبعد من الجوانب
الطبيعية والفنية للنظام المائى وأن يؤخذ في االعتبار كل من مستخدمى المياه واالستخدامات
المائية في مختلف القطاعات ،وكذلك المؤسسات المعنية كجزء من النظام المائى .ويمكن تعريف
نظام الموارد المائية على أنه مكون من ثالث عناصر(انظر الشكل رقم  )16وهي:
 .1نظام الموارد الطبيعية والذى يشمل األنهار والبحيرات وأحواض المياه الجوفية والبنية
األساسية الخاصة بها وتشمل أيضا كال من كمية ونوعية المياه
 .2النظام االجتماعى واالقتصادى والذى يشمل كافة األنشطة االنسانية االجتماعية
واالقتصادية المستخدمة والمتعلقة بالمياه
 .3النظام اإلدارى والمؤسسى والذى يشمل نظام االدارة والتشريعات والقوانين شامال الجهات
المسئولة عن إدارة المياه وتطبيق التشريعات والقوانين
يمثل نظام الموارد الطبيعية جانب االمداد بالمياه ويمثل النظام االجتماعى واالقتصادى (والبيئى)
جانب الطلب على المياه بينما يقوم النظام االدارى والمؤسسى بإدارة والتحكم في كل من اإلمداد
بالمياه والطلب على المياه.
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شكل  :16نظام الموارد المائية والنظم المرتبطة

ويتم في هذا الجزء تقييم الوضع الحالى للموارد المائية وعالقتها باستخدامات المياه وتحديد القوى
الدافعة الرئيسية للطلب من القطاعات المستهلكة الرئيسية في المجتمع ونظم إدارة الموارد
واالستخدامات المائية .وهذا يتطلب تقييم كل من الموارد المائية والطلب على المياه سواء

للقطاعات المستهلكة للمياه أو تلك القطاعات غير المستهلكة للمياه .وقد تشمل عملية تقييم
قطاع المياه (ضمن موضوعات أخرى) العناصر التالية:

 التحديات والقضايا المائية الهامة التي تواجه الدولة والتي قد تؤثر على االنشطة
االقتصادية واالجتماعية بها أو تلك التي قد تسبب مخاطر مباشرة (مثل الجفاف أو

الفيضانات والسيول) .

 التطور االجتماعى واالقتصادى الذى قد يؤثر على االحتياجات المائية (مثل النمو
الحضرى وسياسات التجارة الخارجية وسياسات الدولة فيما يتعلق باألمن الغذائى) .

 الجوانب االجتماعية واالقتصادية المتعلقة باستخدامات المياه (مثل سلوكيات مستخدمى
المياه واآلثار المتوقعة إلدارة الطلب على المياه) .

 االحتياجات المائية للمحافظة على النظام االيكولوجى (شامال كمية ونوعية المياه) .
 حالة الموارد المائية السطحية والجوفية سواء من ناحية الكمية أو النوعية وحالة العناصر
األساسية للدورة الهيدرولوجية.

 المياه غير التقليدية مثل التحلية واعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج ومياه
الصرف الزراعي .
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ويوضح اإلطار رقم ( )8مثاال إلستراتيجية إدارة الموارد المائية إلمارة أبوظبي شاملة الهدف منها

وتقييم الوضع الحالي ومثال لإلجراءات التي تم تضمينها في اإلستراتيجية
إطار رقم ( :)8إستراتيجية إدارة الموارد المائية إلمارة أبوظبي

تم إطالق «استراتيجية إدارة الموارد المائية إلمارة أبوظبي» في كانون الثاني (يناير)  .2014وقد أعدتها
لجنة وضع وتنفيذ االستراتيجية المائية والزراعية في إمارة أبوظبي ،انطالقاً من أجندة إمارة أبوظبي .2030

وتغطى االستراتيجية الفترة الزمنية  ،2018-2014ويعد الحد من الضغوط التي تتعرض لها الموارد المائية
نتيجة للنمو السكاني وتحسن مستويات المعيشة هو المحور األساسي لهذه االستراتيجية.
تقدم اإلستراتيجية تقييماً مختص ار للوضع الحالي للموارد المائية المتاحة ،التي تتمثل في ثالثة موارد رئيسية
هي المياه الجوفية ،والمياه المحالة ،والمياه المعاد تدويرها .وتم ذلك من خالل تحليل تأثير التطور

االجتماعي والنمو االقتصادي والسكاني في أنماط العرض والطلب على الموارد المائية ،والضغوط الحالية
والمستقبلية على البيئة الناجمة عن استخدام الموارد المائية أو تلويثها ،والتغيرات الناجمة على كمية المياه
ونوعيتها ،وتحديد التأثير البيئي واالقتصادي لهذه التغيرات.
تتناول االستراتيجية كذلك الخطوات التي ينبغي اتخاذها إلدارة الموارد المائية بشكل أكثر استدامة في
القطاعات التنموية المختلفة .وتسعى الى تخفيض استهالك الفرد للمياه من  614ليت اًر في اليوم الى 4٥0

ليت اًر بحلول سنة  ،2018والى أقل من  340ليت اًر بحلول  .2030كما تهدف الى رفع الحد األقصى
الستخدام المياه المعالجة من  ٥1في المئة عام  2010الى  100في المئة في  .2018وحددت
االستراتيجية سنة  2030موعداً للتحول بنسبة  100في المئة إلى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة في

تحلية المياه.

ويحتاج الت قييم الجيد للوضع الحالى إلى أن يكون مستندا إلى مجموعة جيدة من البيانات
الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية .ويحتاج تقييم الوضع الحالى أيضا إلى تقييم التشريعات

والقوانين السارية ،وكذلك إلى التقييم المؤسسى للجهات الرئيسية المعنية بإدارة واستخدام المياه،

وكذلك الموارد البشرية المتوفرة ،وتقييم احتياجات بناء وتطوير القدرات المطلوبة لصياغة وتنفيذ
استراتيجيات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية.

ويمكن هنا االستعانة بالخبرات المتاحة والتجارب الناجحة في صياغة وتنفيذ االستراتيجيات
وخطط العمل في قطاع المياه سواء على المستوى اإلقليمى أو على المستوى الدولى خاصة من

الخبرات في الدول ذات الظروف والقضايا والتحديات المشابهة.
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بناء القاعدة المعرفية للموارد المائية

ويشمل هذا الجزء بناء قاعدة معرفية تعمل على جمع وتخزين والتعامل مع كافة البيانات الخاصة
بعناصر الدورة الهيدرولوجية (سواء من حيث الكمية أو النوعية) وكذلك الحصول على البيانات

الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية والديموغرافية والبيانات الخاصة باستخدامات المياه في كافة
القطاعات .ويجب أن يتم توفير تلك البيانات بالشكل المناسب وفي الوقت المناسب مع تدقيقها
حتى يمكن االستفادة منها بأفضل صورة.

وتشمل عملية بناء القاعدة المعرفية إلعداد اإلستراتيجية التالي:
 جمع المعارف المطلوبة لمعرفة التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع المياه وتحديد ما هو

التغيير االستراتيجى المطلوب وكذلك تحديد خط األساس الذى يمكن عند المقارنة به

قياس التقدم في التنفيذ واآلثار الناتجة عن التغيرات اإلستراتيجية.

 بناء نظام يساعد على تغذية عملية صنع القرار بالمعارف والمعلومات المطلوبة بشكل
مستمر.

وفي إطار تطبيق النهج التشاركى في وضع استراتيجيات وخطط عمل الموارد المائية تزداد

الحاجة إلى مشاركة وتبادل البيانات والمعارف بين كافة الجهات المعنية وأصحاب المصلحة وقد
وفرت ثورة االتصاالت وأدواتها المختلفة سبال سريعة ورخيصة للقيام بذلك.
ويمكن استخدام العديد من األدوات المتاحة للمساعدة في بناء القاعدة المعرفية والتعامل معها
ومنها على سبيل المثال نظم قواعد البيانات ونظم المعلومات الجغرافية ونظم االستشعار عن بعد

وأدوات النمذجة ونظم دعم اتخاذ القرار.
تقييم الموارد المائية

يتم في هذا القسم تقييم كافة الموارد المائية المتاحة على المستوى الوطنى .وقد تشمل هذه الموارد
المائية التالى:
 الموارد المائية السطحية
 الموارد المائية الجوفية (المتجددة وغير المتجددة)
 مياه األمطار والسيول
 الموارد المائية غير التقليدية وتشمل:
 oإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى
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 oإعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالج
 oتحلية مياه البحر والمياه شبه المالحة
 الموارد المائية المشتركة (أنهار – أحواض مياه جوفية)
تقييم الطلب على المياه

يتم في هذا القسم تقييم الطلب على المياه لكافة القطاعات المستخدمة لها (سواء كانت تلك
القطاعات مستهلكة أو غير مستهلكة للمياه) على المستوى الوطنى .وتشمل هذه القطاعات
التالى:
 الطلب على المياه لقطاع مياه الشرب واالستخدامات المنزلية
 الطلب على المياه لقطاع الزراعة
 الطلب على المياه لقطاع الصناعة
 الطلب على المياه لقطاع الطاقة
 الطلب على المياه لقطاع السياحة
 الطلب على المياه لالحتياجات البيئية
 االستخدامات غير المستهلكة للمياه
 oتوليد الكهرباء من المحطات الكهرومائية
 oالنقل النهرى
التوازن بين الموارد المائية والطلب على المياه

بعد ت قييم الموارد المائية والطلب على المياه يمكن تحديد مدى التوازن بين الموارد المائية المتاحة
والطلب على المياه (الميزان المائى) .وفي معظم دول المنطقة العربية يزيد الطلب على المياه
عن الموارد المائية المتاحة بحيث تصير هناك فجوة بينهما .وتتسع هذه الفجوة مع الزمن في
ضوء تنامى الطلب على المياه لكافة القطاعات من جانب ومحدودية الموارد المائية المتاحة إلى
جانب محدودية فرص تنميتها من جانب آخر .وتلجأ الدول إلى مأل هذه الفجوة من خالل
استخدام الموارد المائية غير التقليدية خاصة إعادة استخدام المياه.
ويجب أن تعمل اإلستراتيجية على تحديد مدى اتساع هذه الفجوة في المستقبل (العام المستهدف
لإلستراتيجية) وكذلك تحديد اإلجراءات التي تعمل على مواجهة تلك الفجوة.
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الجوانب البيئية والصحية

إن كافة األنشطة االقتصادية واالجتماعية  -إلى جانب اعتمادها على الموارد المائية كأحد أهم
المدخالت – ت ؤئر سلبا على النظام المائى والنظام البيئى بشكل عام وذلك من خالل مياه
الصرف العائدة من تلك األنشطة بعد االستخدام.
يعد تقييم الموارد المائية فيما يتعلق بجودة المياه سواء كانت موارد مائية سطحية أو جوفية ومدى
الوفاء بالمتطلبات البيئية ومتطلبات الصحة العامة أمر في غاية األهمية .فعدم تحقيق جودة
الموارد المائية للمعايير الصحية والبيئية المطلوبة يؤثر بشكل مباشر على صحة اإلنسان وعلى
االستدامة البيئية ويؤثر أيضا على إدارة المياه واالستفادة من الموارد المائية المتاحة والتي قد
تكون متوفرة بالكميات الكافية ولكن ال يمكن االستفادة منها وذلك لتدنى نوعيتها مما يجعلها
غير صالحة لكافة أو لبعض االستخدامات .ولذا يجب تقييم وتصنيف الموارد المائية (السطحية
والجوفية) من حيث جودة المياه ومقارنتها بالمعايير الوطنية (والدولية)
إن حصر مصادر التلوث وتحديد األماكن األكثر تأث ار بها يعد جزءا هاما من عملية تقييم الوضع
الحالى ويمكن تقسيم مصادر التلوث بشكل عام إلى:
 مصادر تلوث نقطية محددة (مثل التلوث الناتج من محطات معالجة الصرف الصحى أو
المصانع)
 مصادر تلوث منتشرة على مساحات كبيرة (مثل التلوث الناتج من األنشطة الزراعية والغابات
واألنشطة التعدينية)
ويمثل تحديد األمراض الرئيسية المرتبطة بالمياه أيضا جزءا من تقييم الوضع الحالى فيما يخص
الجانب الصحى.
ويجب أن تعمل اإلستراتيجية وخطة العمل على تناول الجوانب الصحية والبيئية في المستقبل
وتحديد أهم التحديات التي تواجهها ووضع توجهات إستراتيجية واجراءات واضحة لكيفية التعامل
مع تلك التحديات .ويجب مراعاة أن اإلجراءات واألنشطة الخاصة بحماية الموارد المائية من
التلوث وتحسين جودة المياه من أكثر اإلجراءات واألنشطة تكلفة لما تشمله من إجراءات مكلفة
للحد من مصادر التلوث و ومعالجتها.
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الأبعاد الدولية

لم تعد إدارة المياه شأن داخلى فقط ولكن هناك قضايا دولية واقليمية تؤثر على طرق إدارة المياه
وهناك موارد مائية مشتركة تستوجب التعاون بين الدول التي تشترك فيها وذلك بهدف العمل على
تحقيق الرخاء لشعوبها.
تظهر الحاجة إلى إدراج البعد الدولى واإلقليمى في اإلستراتيجية المائية الوطنية عندما تكون
للدولة موارد مائية مشتركة مع دول أخرى مجاورة .وينطبق هذا الوضع على العديد من الدول
العربية والتي تشترك مع دول أخرى عربية وغير عربية في عدد من أحواض األنهار الدولية
وكذلك في عدد من الخزانات الجوفية المشتركة.
ويختلف مدى االهتمام بإدراج البعد الدولى في اإلستراتيجية المائية الوطنية بين دولة وأخرى
وغالبا ما يبنى ذلك على مدى اعتماد هذه الدولة على الموارد المائية المشتركة فيزداد االهتمام
بإدراج البعد اإلقليمى والدولى كلما زاد االعتماد على الموارد المائية المشتركة.
وقد يكون من المفيد في بعض األحيان أن يقوم عدد من الدول بصياغة إستراتيجية اقليمية
للمنطقة التي تقع بها هذه الدول أو أن تقوم الدول ذات الموارد المائية المشتركة بصياغة
استراتيجياتها في نفس الوقت وهذا يساعد على إدارة أفضل لتلك الموارد المائية المشتركة لتنميتها
وحمايتها وتعظيم االستفادة منها.
وفي جميع األحوال ،من المهم أثناء صياغة اإلستراتيجية الوطنية للمياه مراجعة كافة المعاهدات
واالتفاقيات الدولية المتعلقة بالموارد المائية في إطار تقييم الوضع المائى الحالى مع اقتراح
خيارات واقعية في حال وجود الحاجة لتعديل تلك المعاهدات واالتفاقيات .وقد تقترح اإلستراتيجية
مزيدا من المجاالت للتعاون بين الدول ذات الموارد المائية المشتركة.
النظام الإداري والمؤسسي

جزء من تقييم الوضع الحالى يتعلق بتقييم نظم اإلدارة القائمة والتحليل المؤسسى للجهات المعنية
بما فيها المهام والمسئوليات التي تقوم عليها كل جهة من الجهات المعنية بإدارة واستخدام المياه.
وقد يشمل تقييم النظام االدارى والمؤسسى تقييم اآلتى:
 مستويات اإلدارة المختلفة من المستوى الوطنى (المركزى) وحتى المستويات المحلية
(الالمركزية)
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 أدوار ومسئوليات الو ازرات والمؤسسات المعنية على المستوى الوطنى (المركزى)
 أدوار ومسئوليات الجهات المعنية على المستوى المحلى (الالمركزى)
 مشاركة المنتفعين (مثال روابط مستخدمى المياه) والمجتمع المدنى والقطاع الخاص في
المستويات المختلفة
يجب أن يعكس تقرير تقييم الوضع الحالى بشكل كاف الشواغل واآلثار الناتجة عن نظم إدارة
المياه الحالية على كل من المستخدمين والتنمية والبيئة والمجتمع ككل .وينبغي نشر التقرير على
نطاق واسع وهذا يعني إعداد ملخص مناسب له .التقرير يمكن أن يعد مؤشر هام عن شفافية
العملية والتزام الحكومة بقضية اإلدارة المستدامة للموارد المائية .إن مشاركة التقرير مع
السياسيين وكبار المسئولين في الحكومة يساعد على الحفاظ على اإللتزام السياسي وحشد الدعم
من أجل تبنى الحلول واإلجراءات الناشئة ويخلق الوعي باآلثار المتوقعة من تنفيذ اإلستراتيجية
وخطة العمل في المستقبل.
النظام التشريعى

تحتاج إدارة المياه إلى إطار تشريعى وقانونى يوفر للقائمين على تخطيط وادارة الموارد المائية
الخطوط االرشادية واألدوات التي تساعد على قيامهم بالمهام الموكلة إليهم فيما يتعلق بإدارة
وتنمية وحماية الموارد المائية.
ويعد تقييم النظام التشريعى والقانونى أحد الجوانب الهامة لتقييم الوضع الحالى لقطاع المياه
ويشمل إجراء حصر ودراسة مختصرة للتشريعات والقوانين القائمة .ويجب أن تشمل هذه الدراسة
كيفية تناول التشريعات والقوانين السارية لعدد من الموضوعات المهمة منها (على سبيل المثال)
التالى:
 األدوار والمسئوليات القانونية للجهات المسئولة عن إدارة المياه
 الجهات المسئولة عن تطبيق التشريعات والقوانين
 تخصيص وتوزيع المياه
 منح تراخيص استخدام الموارد المائية
 مشاركة المعنيين في إدارة المياه
 حماية الموارد المائية من التلوث (موارد سطحية وجوفية)
 حقوق المياه
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 إعادة استخدام (تدوير) المياه
 تمويل مشروعات المياه
الفجوات والتحديات

الجزء األهم في تقييم الوضع الحالى يتمثل في تحديد الفجوات والمشكالت والقضايا والتحديات
الهامة التي تواجه قطاع المياه في الوقت الحالى وفي المستقبل .وكلما كانت تلك القضايا
والتحديات واضحة وكلما كانت مرتبطة بأهداف تنموية ذات أولوية على مستوى الدولة كلما
كانت صياغة اإلستراتيجية وخطة العمل وتنفيذها في إطار نهج تكاملى أكثر نجاحا.
ويعد تحديد تلك القضايا والتحديات نقطة االنطالق للبدء في صياغة اإلستراتيجية وخطة العمل
التي تتعامل مع هذه القضايا وتواجه تلك التحديات في إطار السعى نحو تحقيق إدارة متكاملة
للموارد المائية وتنمية مستدامة على المستوى الوطنى.
وقد يكون من المفيد اإلجابة على عدد من األسئلة التي تساعد على تحديد القضايا والتحديات
التي تواجه قطاع المياه وترتيب أولوياتها وذلك طبقا لظروف كل دولة (أنظر الملحق رقم .)2
صياغة الإستراتيجية
الرسالة

تحدد الرسالة الدور الذى ستقوم به اإلستراتيجية للمساهمة في تحقيق الرؤية اإلستراتيجية .وغالبا

ما تتناول الرسالة الجانب الموضوعي والمخرجات المرجوة من اإلستراتيجية (مثل "توفير المياه
بالكمية والنوعية المناسبة لكافة األنشطة االجتماعية واالقتصادية مع الحفاظ على االستدامة

البيئية") وكذلك جانب العمليات المطلوبة للوصول لتلك المخرجات (مثل "تحقيق التنسيق
والتعاون بين الجهات المعنية في عمليات تخطيط وتنمية وادارة الموارد المائية") .ومن المفضل

أن ال تكون الرسالة طويلة وكلما كانت أقصر كلما كانت أفضل حيث يساعد ذلك على نشر هذه

الرسالة على كافة المواطنين بسهولة (Guidelines on Strategic Planning and Management

)of Water Resources, United Nations, 2004

إن تحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطنى يحتاج إلى وجود رؤية إستراتيجية طويلة
المدى تربط بين مختلف جوانب التنمية المستدامة.
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الأهداف (التوجهات) الإستراتيجية

تحدد اإلستراتيجية عددا من األهداف (التوجهات) اإلستراتيجية األساسية التي ستعمل على
تحقيقها عند التنفيذ .ويتم تحديد المسئوليات واألدوار المؤسسية للجهات المختلفة المسئولة عن
تنفيذ تلك التوجهات .وتعمل التوجهات اإلستراتيجية بشكل عام على تعظيم االستفادة من الفرص

المتاحة وتقليل الخسائر من التهديدات المحتملة.
وبعد صياغة مسودة اإلستراتيجية وتحديد التوجهات اإلستراتيجية الرئيسية غالبا ما يتم الصياغة

النهائية لإلستراتيجية من خالل مكونين:

 المكون الفنى :عن طريق استخدام أدوات التحليل والتقييم التقليدية األساسية مثل تحليل

التكلفة والفائدة والتحليل االقتصادى وتقييم الجدوى المالية وتقييم اآلثار البيئية
واالجتماعية وغيرها من األدوات الفنية.

 آراء الجهات المعنية وأصحاب المصلحة :عن طريق توزيع مسودة اإلستراتيجية على
أكبر عدد من الجهات المعنية وأصحاب المصلحة (وخاصة من لم يشارك منهم بشكل

دائم في صياغة اإلستراتيجية) والحصول على آرائهم .وال يكون الهدف من هذه الخطوة
هو الوصول إلى إجماع كامل حول اإلستراتيجية حيث أن ذلك غير ممكن ولكن الهدف

هو التعرف على وفهم أى تضاربات محتملة ومعرفة التوجهات اإلستراتيجية التي تلقى

دعما والتوجهات اإلستراتيجية التي تلقى معارضة كبيرة وكذلك التعرف على األولويات.
البيئة الممكنة والإصلاح التشريعي والمؤسسي

إن البيئة الممكنة تتحدد من خالل مجموعة السياسات والتشريعات الوطنية والمحلية التي تحدد

"قواعد اللعبة" وهي تعمل على تمكين كافة أصحاب المصلحة من القيام بأدوارهم في تنمية وادارة
الموارد المائية .وتشمل البيئة الممكنة أيضا اآلليات الالزمة بما في ذلك توافر وتبادل البيانات
والمعلومات وبناء القدرات مما يعمل على تسهيل وتحقيق مشاركة أصحاب المصلحة.

وتوفير البيئة الممكنة – التي تعمل في النهاية على تحقيق إدارة كفء وعادلة ومستدامة للموارد

المائية -يحتاج إلى الكثير من اإلصالح والتطوير للسياسات والتشريعات والمؤسسات سواء على
المستوى الوطنى أو على المستوى المحلى أو في العالقات بين المستويين .وقد يشمل التطوير

المطلوب (على سبيل المثال) ما يلى:
 السياسات الوطنية :وتضع األهداف العامة الخاصة بتنمية واستخدام وحماية والمحافظة
على الموارد المائية .وفي مرحلة صياغة سياسات المياه يكون هناك فرصة لتحديد
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أهداف إدارة المياه وتقديم خدمات المياه على المستوى الوطنى وذلك في إطار األهداف

التنموية العامة للدولة.

 اإلطار التشريعى :القواعد التي يجب اتباعها لتحقيق السياسات واألهداف العامة .ويجب
أن تغطى التشريعات والقوانين موضوعات عديدة منها ملكية المياه – التراخيص الخاصة

باستخدام المياه (أو التخلص منها بعد االستخدام) – مشاركة المنتفعين في إدارة المياه.

وهي تدعم المعايير التنظيمية مثل حماية الموارد المائية والحفاظ عليها وتحديد أولويات

االستخدام وادارة النزاعات.

 هياكل التمويل والتحفيز :تخصيص الموارد المالية الالزمة لتلبية االحتياجات المائية.

مشاريع المياه تميل إلى أن تكون غير قابلة للتجزئة وكثيفة رأس المال ،والعديد من

الدول لديها مشكالت كبيرة في تطوير البنية التحتية للمياه .وتحتاج الدول إلى نهج
تمويلية ذكية وحوافز مناسبة لتحقيق األهداف التنموية.

وأحد أهم اإلصالحات المؤسسية المطلوبة هو دعم مشاركة المنتفعين والمجتمع المدنى في إدارة
الموارد المائية من خالل تشكيل وتفعيل منظمات المستخدمين (مثل روابط مستخدمى المياه)

والجمعيات غير الحكومية بما يضمن مشاركة فاعلة للمجتمع المدنى وادارة أفضل للموارد
المائية.
إن عملية تعديل التشريعات والقوانين تحتاج إلى وقت طويل ولذا فغالبا ما تكون متأخرة في

التفاعل مع التغيرات الديناميكية التي تحدث في قطاع المياه .وفي أكثر الحاالت يكون هناك
أكثر من تشريع وقانون عندما يتعلق األمر بإدارة المياه وغالبا ما يقوم على إعداد هذه القوانين
مؤسسات حكومية مختلفة في أوقات زمنية مختلفة وكذلك يقوم على تنفيذ هذه القوانين مؤسسات
حكومية مختلفة وهذا كله يزيد من تعقيد البيئة التشريعية والقانونية لقطاع المياه.
وتعمل البيئة الممكنة على الوصول إلى األهداف التالية (ضمن أهداف أخرى):

 جعل الحكومة هي المسؤولة عن كافة الموارد المائية وتحديد و ازرة لتكون المسؤولة
الرئيسية عن إدارة الموارد المائية وكذلك كجهة تنظيمية ورقابية.

 تحديد آليات فعالة لتوزيع المياه بما في ذلك دعم اتخاذ القرار لتحديد األولويات .على
سبيل المثال إعطاء أولوية مرتفعة لالستخدامات المنزلية والتصرفات البيئية.

 تحديد آليات إلدارة التلوث في تناغم مع القوانين والقواعد البيئية ،على سبيل المثال
تصنيف المسطحات المائية ،ومعايير التصرفات ومعايير المراقبة.
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 توفير األساس القانوني لإلصالح المؤسسي ،على سبيل المثال اإلدارة على أساس

مستجمعات المياه ،ولجان الموارد المائية ،ووضع الحكومة كممكن ومراقب للخدمة وليس

مزود للخدمة.

 تنظيم األوضاع في حالة نقص المياه وحاالت الفيضانات والتلوث الطارئة.
 اتخاذ الترتيبات السترداد التكاليف والرسوم والحوافز وترتيبات التمويل للمساعدة على
تحقيق االستدامة.

 تحديد الترتيبات الالزمة للتنفيذ وفرض جزاءات في حاالت عدم االمتثال.
المبادرات والبرامج

يجب أن تضم اإلستراتيجية إلى جانب التوجهات اإلستراتيجية عددا من المبادرات والبرامج العامة
الوطنية التي تستهدف قطاعات بعينها أو قضايا بعينها بهدف دعم تلك القطاعات والقضايا
ودمجها في اإلستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للمياه.

وقد تستهدف هذه المبادرات والبرامج أهدافا تنموية عامة تلعب الموارد المائية فيها دو ار أساسيا
مثل المبادرات التي تعمل على مكافحة الفقر أو تحسين أحوال العشوائيات أو تشجيع مشاركة

القطاع الخاص .وقد تكون تلك المبادرات على مستوى الدولة ككل أو قد تكون مبادرات وبرامج
تعطى أولوية لمناطق جغرافية معينة مثل المناطق األكثر فق ار والمناطق المحرومة من الخدمات.
وقد تستهدف المبادرات والبرامج رفع مستوى الخدمات واألداء في قطاع المياه بشكل خاص مثل
المبادرات والبرامج التي تستهدف مثال توفير خدمات إمدادات المياه المنزلية وخدمات الصرف

الصحى.

وأحيانا تكون الدولة مشاركة في مبادرات أو برامج تتعلق بإدارة الموارد المائية والبيئية على
المستوى اإلقليمي أو المستوى الدولي .وبالتالى يجب إدراج تلك المباد ارت والبرامج في

االستراتيجيات الوطنية مع توضيح كيفية التعامل معها على المستوى الوطني.

وفي جميع األحوال قد يكون من المناسب اإلشارة إلى تلك المبادرات والبرامج في االستراتيجيات

وخطط العمل الوطنية وربطها مع األهداف اإلستراتيجية القطاعية واألهداف اإلستراتيجية

والتنموية العامة
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التناغم مع السياسات الأخرى ذات العلاقة
التكامل الرأسى والأفقى لاستراتيجيات وخطط عمل الموارد المائية

تتعدد مستويات وضع االستراتيجيات وخطط العمل رأسيا بين المستويات المحلية (الالمركزية)

والوطنية (المركزية) واإلقليمية (األحواض المشتركة) .وهنا تجدر اإلشارة إلى أن أحواض األنهار

قد تكون واقعة بالكامل داخل الدولة أو قد تضم أكثر من دولة في حالة األحواض المشتركة سواء

كانت أحواض أنهار دولية (مثل حوض نهر النيل أو نهر الفرات) أو أحواض مياه جوفية

مشتركة (مثل حوض الحجر الرملى النوبى في شمال أفريقيا والحوض العربي الشرقي في الجزيرة
العربية)
وفي كل مستوى من هذه المستويات يكون هناك عدد من أصحاب المصلحة والجهات المعنية
والتي قد تختلف ويختلف مستوى تمثيلها حسب المستوى الذى يتم التعامل فيه .ويكون لكل من
هذه الجهات المعنية استراتيجياتها القطاعية.
ويبقى التحدى هنا في تحقيق التناغم والتنسيق بين اإلستراتيجيات وخطط العمل للجهات المعنية
المختلفة (أفقيا) على المستويات المختلفة (رأسيا) بما يعمل على تحقيق التنمية المستدامة (انظر

الشكل رقم  .)17ويعطي اإلطار رقم ( )9أمثلة ألصحاب المصلحة على المستويات المختلفة.

شكل رقم ( :)17التكامل الرأسي واألفقي عند وضع إستراتيجيات المياه

المستوى اإلقليمى (األحواض المشتركة)
المستوى الوطنى
المستوى المحلى
القطاعات المختلفة – أصحاب المصلحة
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إطار رقم ( :)9مثال ألصحاب المصلحة والجهات المعنية على المستويات المختلفة
المستوى اإلقليمى :أحواض األنهار المشتركة – أحواض الخزانات الجوفية المشتركة
المستوى الوطنى :المجلس الوطنى للمياه – الو ازرات المعنية – ممثلى أصحاب المصلحة على المستوى

الوطنى

المستوى المحلى :لجان الموارد المائية المحلية – ممثلى الو ازرات المعنية – اإلدارة المحلية  -منظمات
مستخدمى المياه
التنافس بين القطاعات المستخدمة للمياه

الماء مورد محدود ويتعاظم هذا المعنى في دول المنطقة العربية ويتنافس على هذا المورد
المحدود العديد من القطاعات واألنشطة االقتصادية واالجتماعية أهمها :قطاع االستخدامات

المنزلية ،الزراعة ،الصناعة ،الطاقة ،والسياحة.

وتختلف نظرة كل قطاع من تلك القطاعات للمياه وبالطبع يميل كل منها إلى التفكير في
مصالحه كأولوية .ولذا فعند وضع إستراتيجية وطنية للمياه تقوم على مبادئ االدارة المتكاملة

يجب فهم وجهات النظر المختلفة لتلك القطاعات ويجب وضع إستراتيجية تكون قريبة من

االستراتجيات الخاصة بهم مع الوصول إلى حلول وتوافقات حول الموضوعات التي قد تكون
موضع خالف .والحقيقة فإن عرض ومناقشة وجهات النظر المختلفة تعمق من مستوى فهم
وتفهم كل قطاع ألولويات القطاعات األخرى وتساعد على الوصول إلى توافقات تراعى تلك

األولويات قدر االمكان.
وعند استعراض أولويات كل قطاع نجد أن أولويات تلك القطاعات تكون غالبا كالتالى:
)(UNESCO, IWRM Guidelines, 2009

قطاع مياه الشرب والصرف الصحى
يعد االهتمام األول لقطاع مياه الشرب واالستخدامات المنزلية هو الحصول على كميات المياه

المطلوبة إلنتاج مياه الشرب والمياه المنزلية بالنوعية المطلوبة.
قطاع البيئة

يعد االهتمام األول لقطاع البيئة هو ضمان االستدامة البيئية ألطول فترة ممكنة من الزمن من
خالل منع التنمية التي قد تخل بهذه االستدامة ومن خالل المطالبة الدائمة بالعمل على استعادة
والحفاظ على النظام البيئى الطبيعى.
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قطاع الزراعة
يعد قطاع الزراعة هو المستخدم األكبر للمياه في العالم وكذلك في المنطقة العربية .ويبقى
االهتمام األول لقطاع الزراعة هو توفير الغذاء وينظر للمياه على أنها مجرد وسيلة لتحقيق ذلك.

ولذا تكون األولوية األولى للقطاع فيما يخص المياه هي توفير مياه الرى الالزمة لزراعة وانتاج

المحاصيل الزراعية.

قطاع الصناعة (متضمنا قطاع الطاقة من المحطات الحرارية)
يعد االهتمام األول لقطاع الصناعة هو الحصول على كميات المياه المطلوبة لإلنتاج الصناعى

بالنوعية المطلوبة ومياه التبريد لمحطات الطاقة الح اررية.
قطاع الطاقة الكهرومائية

االهتمام األول هنا هو توليد أقصى قدر ممكن من الطاقة الكهرومائية مما يعني زيادة كميات
المياه المارة على توربينات توليد الطاقة قدر االمكان .ويساهم قطاع توليد الطاقة في التنمية

الصناعية والتنمية االجتماعية وتوفير فرص العمل ولذا يعد من القطاعات ذات األولوية خاصة
في الدول النامية.
أهمية التناغم والتنسيق مع الاستراتيجيات ذات العلاقة

وعلى الرغم من وجود تباين في القضايا والتحديات التي تواجه مختلف الدول فيما يخص قطاع
المياه إال أن هناك بعض القضايا والتحديات المشتركة .ومن أهم هذه التحديات تقديم خدمات

االمداد بمياه الشرب والصرف الصحى بصورة جيدة كحق أساسى للمواطنين .ويحظى هذا

القطاع بأولوية أولى في معظم الدول.

وحيث أن قطاع الزراعة هو أكبر القطاعات المستخدمة للمياه فإن االستراتيجيات الزراعية وكيفية

التعامل مع استخدامات المياه فيها هو أحد أهم التحديات التي يجب التعامل معها ويجب العمل

على إدراج العديد من اإلجراءات التي تعمل على رفع كفاءة استخدام المياه في هذا القطاع.

ويتنامى االحتياج إلى الطاقة كأحد االحتياجات األساسية للمواطنين ويعد قطاع الطاقة أحد

القطاعات التي تنافس بقوة على استخدام الموارد المائية المحدودة سواء من خالل االستخدام

المباشر للمياه أو حتى من خالل زراعة بعض المحاصيل التي تستخدم في انتاج الطاقة الحيوية.
ولذا يجب تحقيق التنسيق والتناغم بين االستراتيجيات الوطنية للطاقة واالستراتيجيات الوطنية

للمياه.
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وتعد التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد واالستخدامات المائية أحد أخطر التحديات في

المستقبل والتي يجب على نظم إدارة الموارد المائية التأقلم مع الضغوط التي ستنتج عنها .ومن
هنا تظهر العالقة الوثيقة بين االستراتيجيات الوطنية للتأقلم مع التغيرات المناخية وبين

االستراتيجيات الوطنية للمياه.

وفي هذا اإلطار ظهرت حديثا بعض الطرق والمناهج التي تحاول دراسة وتوضيح عالقات
الترابط والتنافس بين الموارد واالحتياجات المختلفة .ومن هذه المناهج مثال نهج الترابط بين المياه

والغذاء والطاقة (والتي يضاف إليها أحيانا المناخ) .وسيتم التعرض لهذا النهج الحقا في هذا
الفصل.
تخصيص المياه بين القطاعات

ويبقى قرار تخصيص المياه بين القطاعات ،خاصة في ظل ندرة المياه في معظم دول المنطقة
العربية ،أحد أصعب وأهم الق اررات التي يجب اتخاذها .إن قرار تخصيص المياه بين القطاعات
هو قرار إستراتيجى يجب أن يتم اتخاذه على أعلى المستويات (مثال مجلس الوزراء – المجلس

الوطنى للمياه  )... -بحيث يعمل على تعظيم الكفاءة االقتصادية للمياه مع مراعاة الجوانب
االجتماعية والحقوق األساسية للمواطنين.
إن قرار تخصيص المياه بين االستخدامات المختلفة داخل نفس القطاع قد يكون قرار قطاعى
وقد يكون في كثير من األحيان قرار استراتيجى يجب التوافق عليه مع قطاعات أخرى ويتم

اتخاذه على مستويات أعلى.

يتم توزيع المياه بعد ذلك على أدنى مستوى ممكن بناء على الق اررات اإلستراتيجية .قد يكون
اشراك المنتفعين المباشرين في إدارة المياه هو الحل األمثل من خالل كيانات قانونية تمثلهم
وتعمل على إدارة المياه حتى مستوى معين (منظمات مستخدمى المياه على الموارد المائية

المختلفة (سطحية – جوفية) والمستويات المختلفة).
تسوية النزاعات

من الهام جدا وجود آليات لتسوية النزاعات بين الجهات المعنية وأصحاب المصلحة سواء على

المستوى الوطنى أو المستوى المحلى بما يساعد على تجنب المشكالت والوصول إلى توافقات

ومواءمات حول الموضوعات الخالفية بين تلك الجهات .ووجود هذه اآللية أمر هام سواء أثناء

مرحلة صياغة االستراتيجيات وخطط العمل أو أثناء تنفيذها .كذلك ايجاد آلية سلمية لتسوية
النزاعات على المستوى االقليمي بالنسبة للتعاون في األحواض المشتركة.
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الترابط بين موارد المياه والطاقة والغذاء

يواجه المجتمع العالمي مخاطر وتحديات غير مسبوقة ترتبط مباشرة بطريقة فهمنا وادارتنا الحالية
لمواردنا .والشك أن توفير حلول مستدامة للتغلب على التحديات الراهنة يطرح الحاجة إلى دراسة
الترابط الموجود بين هذه الموارد .ويرتبط األمن المائي وأمن الطاقة واألمن الغذائي فيما بينهما
ارتباطاً وثيقاً .وبعبارات بسيطة ،فإن إنتاج الغذاء يتطلب استخدام المياه .أما استخراج المياه
ومعالجتها واعادة توزيعها فيتطلب موردا للطاقة .بدوره يتطلب إنتاج الطاقة موردا للمياه .كما
تؤثر موارد الطاقة على أسعار المواد الغذائية وذلك عبر صناعة األسمدة وأعمال الح ارثة
والحصاد والنقل والري ومعالجة المياه .كما أن الضغوط البيئية والتغيرات المناخية ونمو
االقتصادات والسكان تزيد من شدة الترابط الموجود أصال بين هذه النظم الثالثة.
وتتزايد الحاجة إلى نهج ترابطي جديد لمعالجة المستويات الحالية من انعدام األمن للوصول إلى
الخدمات األساسية ،وأن يأخذ هذا النهج بعين االعتبار على نحو أفضل الترابط والتداخل بين
مختلف القطاعات الغذائية والمائية والطاقة باإلضافة إلى تأثير السياسات الخاصة بالتجارة
واالستثمار والمناخ.
تمثل العالقة المتبادلة بين موردي المياه والطاقة مسألة ذات أهمية كبيرة من خالل تأثيراتها على
األمن واألعمال التجارية والبيئة .فالطاقة هي المستهلك الرئيس للمياه كما أن مصادر الطاقة
المختلفة بدورها تتطلب توفير كميات مختلفة من المياه .في المقابل يتطلب إنتاج المياه
ومعالجتها ونقلها إستخداما للطاقة .لذا تتطلب طبيعة العالقة بين المياه والطاقة إدراكاً وافياً لهذا
الموضوع من أجل تأمين الدعم للتخطيط للمستقبل.
ويواجه العالم خطر شح المياه وتعتبر الزراعة المستهلك األساسي للمياه وباإلضافة إلى الزيادة
في شح المياه ،يواجه القطاع الزراعي تحدياً كبي ار إلنتاج مزيد من الغذاء تتناسب مع الزيادة
السكانية الكبيرة مما يزيد من الضغط على الموارد المائية.
شهدت الفترة من عام  2006إلى عام  2008ارتفاعا كبي ار في أسعار المواد الغذائية ،مما تسبب
في عجز نسبة كبيرة من سكان العالم عن تأمين احتياجاتهم من التغذية األساسية .ويرجع البعض
االرتفاع في أسعار المواد الغذائية خالل تلك الفترة إلى عدة أسباب ،أحدها ارتفاع أسعار النفط
والذي كان أحد أسباب التحول في السياسة الزراعية في الواليات المتحدة وأوروبا وغيرها من
البلدان التي تبنت سياسات الوقود الحيوي للحد من اعتمادها على النفط الخام.
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أصبح االهتمام شائعاً على المستوى العالمي للنظر في مسألة الترابط بين الموارد المائية وموارد
الطاقة والغذاء وادراك أهميته .فقد حازت هذه المسألة في السنوات الماضية على اهتمام متزايد
من قبل صناع القرار في العالم .وعلى مستوى األمم المتحدة ،أكد األمين العام لألمم المتحدة
على استخدام هذا النهج وأشار إلى أهمية تضمين األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية في
المناهج .كما قامت حكومات عدة باالعتراف بهذا الترابط بين هذه الموارد في طرق متنوعة وعبر
مبادرات مختلفة.
إن نظم المياه والطاقة والغذاء معقدة ومترابطة على نحو كبير ولطالما تعامل صناع القرار في
القطاعين العام والخاص مع هذه النظم الثالثة على أنها منفصلة .ولكن في الوقت الذي تتزايد
فيه الضغوط على الموارد الطبيعية ،فإن إدارة هذه النظم في آن واحد عبر مقاربة تعتمد على
الربط فيما بينها يساعد في الوصول إلى فهم أفضل للترابط والمقايضة مما يجنب حدوث أزمة
في الموارد الطبيعية .وبالتالي يكون المطلوب تحقيق مستوى أعلى من التعاون بين الجهات
الحكومية المعنية بوضع استراتيجيات وسياسات إلدارة الموارد للمستقبل.
السيناريوهات المستقبلية

إن تخطيط الموارد المائية يتعامل مع المستقبل .والمستقبل غير معلوم بالضرورة ويشتمل على
الكثير من عدم التيقن ولكن قد يمكن التنبؤ بما سيحدث فيه وان لم يكن بدقة كاملة .ولذلك
تستخدم السيناريوهات لمحاولة التعامل مع عدم التيقن المرتبط بالمستقبل .وتستخدم السيناريوهات
بشكل أساسى لوضع توقع معقول لألمور التي تقع خارج نطاق تأثير مخططى ومديري الموارد
المائية (النمو السكانى – التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية – النمو االقتصادى
للدولة – النمو في قطاع الصناعة  .)... -ومن خالل السيناريوهات يمكن تحليل البدائل
المستقبلية المحتملة والمساعدة في وضع أفضل االستراتيجيات للتعامل مع المستقبل بما يكتنفه
من عدم التيقن.
تقدم السيناريوهات رؤية حول ما يمكن أن يحدث في المستقبل وخاصة فيما يخص العناصر التي
تؤثر بشكل كبير على الموارد المائية والطلب على المياه لمختلف القطاعات .ومن أمثلة ذلك:
 النمو السكانى
 معدل النمو االقتصادى للدولة
 معدل النمو في قطاع الصناعة
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 الزيادة في دخل الفرد
 التوسع في األراضى الزراعية
 الفاقد في األراضى الزراعية (نتيجة تحولها إلى مناطق حضرية مثال)
 التغيرات المناخية
 التنمية في منابع األنهار العابرة للحدود
طرق وأدوات النمذجة

تطورت عملية استخدام أدوات النمذجة في تخطيط وادارة الموارد المائية بشكل كبير بحيث
أصبحت النماذج الرياضية ونظم دعم اتخاذ القرار أدوات قوية وموثوق بها يعتمد عليها مخططى
ومديرى الموارد المائية عند وضعها وتطبيقها بشكل صحيح.
وفي عملية وضع استراتيجيات وخطط عمل الموارد المائية تساعد أدوات النمذجة في تحديد
وتقييم البدائل التي تعمل على تحقيق األهداف المختلفة لعملية التخطيط واإلدارة المتكاملة للموارد
المائية .حيث تساعد أدوات النمذجة على تقدير أثر تلك البدائل على النظم المائية (والبيئية
والمجتمعية واالقتصادية) وبالتالى يمكن الوصول إلى أفضل البدائل والخيارات التي يمكن إدراجها
في االستراتيجيات وخطط العمل.
ويمكن تحديد األهداف الرئيسية من استخدام النماذج (ونظم دعم اتخاذ القرار) في تخطيط وادارة

الموارد المائية في التالى:

 تحليل وضع إدارة الموارد المائية الحالى بما يشتمل عليه من تعقيدات
 تقييم السيناريوهات والبدائل المستقبلية مع األخذ في االعتبار:

 oالتغير في الموارد المائية (التغيرات المناخية – بناء سدود )...

 oالتغير في الطلب على المياه (النمو السكانى – التوسع الزراعى – النمو
الصناعى )...

 oالتغير في إدارة المياه (تطوير البنية األساسية – محطات معالجة صرف صحى
– إعادة استخدام المياه )...

يعتمد التطوير واالستخدام الناجح ألدوات النمذجة في وضع استراتيجيات وخطط الموارد المائية

على العديد من العوامل منها:

 الدراية بأدوات النمذجة والبرمجيات المناسبة المتاحة وامكانية الحصول عليها
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 توافر فريق العمل المؤهل للقيام بالدراسات الخاصة بالنمذجة واستخدام النماذج
 توافر بيانات موثوق فيها لوضع نماذج تساعد فعليا في دعم اتخاذ القرار

 وجود اتفاقات مالئمة حول قبول نتائج النماذج بين كافة األطراف المعنية
من المهم التأكيد على أن النتائج واالستنتاجات التي ستستخدم في عملية وضع استراتيجيات
وخطط عمل الموارد المائية يجب أن تكون مقبولة من قبل جميع األطراف المعنية  -أي صانعي

القرار وأصحاب المصلحة .وهذا يتطلب االنفتاح والشفافية في جميع مراحل تطوير وتطبيق

النموذج والتي يتم فيها تحديد المبادئ واإلجراءات والمعايير الخاصة بالنمذجة(GWP, The role .
of Decision Support Systems and Models in Integrated River Basin Management,
)2013

إدراج النوع الاجتماعى

من السهل أن يتم إدراك الدور المهم للنساء فيما يتعلق بقطاع المياه ،ولكن قد يكون من الصعب
إدراج تعهد في اإلستراتيجية لتأكيد أن النساء في الحقيقة سوف يكن متضمنات بشكل أكبر في

استرتيجيات وخطط عمل المياه .أوضحت التجربة أن برامج إدارة المياه التي لم
ا
صياغة وتنفيذ
تضع من البداية في اعتباراتها احتياجات النساء بشكل كاف تواجه مخاطر أن تكون تلك البرامج

غير مؤثرة وغير فعالة وغير مستدامة.

لتفادي هذه المشكلة فليس هناك مكان أفضل من اإلستراتيجية المائية نفسها إلدراج النوع
االجتماعى فيها .يمكن إجراء هذا األمر من خالل المراجعة المستمرة لكل موضوعات

اإلستراتيجية المائية من خالل طرح مجموعة من األسئلة منها (على سبيل المثال):
 كيف يمكن توضيح احتياجات الرجال والنساء؟
 من الذي تم استشارته؟

 كيف أُجريت االستشارات لتسهيل المداخالت من الرجال والنساء؟
 هل أُسست اإلستراتيجيةعلى فهم الختالفات النوع االجتماعى؟

 هل تم تعريف مؤشرات النوع االجتماعى لتوضيح أهداف المتابعة وتسهيلها؟
 هل تم تحديد العقبات التي ربما أعاقت مشاركة الرجال والنساء؟ وهل تم وضع إجراءات
للتعامل معها؟

 هل تم عند وضع اإلستراتيجية اشراك خبراء في قضايا النوع االجتماعى والمساواة؟
إن الهدف من إدراج النوع االجتماعى في قضايا المياه هو تحقيق توازن صحيح في أدوار كل

من الرجال والنساء عند التعامل مع قضايا المياه.
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تقييم وإدارة المخاطر

إن نظام الموارد المائية عرضة للعديد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر في كيفية إدارة تلك
الموارد .ويجب أن يتضمن هذا الجزء من اإلستراتيجية تقييم ألهم تلك المخاطر وسبل مواجهتها

وادارتها سواء من خالل توجهات إستراتيجية لمنعها قبل حدوثها أو من خالل وضع إستراتيجية

للتعامل معها عند حدوثها.
وبشكل عام يمكن تقسيم المخاطر التي يجب تقييمها وادراج سبل مواجهتها وادارتها ضمن

إستراتيجية وخطة عمل إدارة المياه إلى:

 مخاطر طبيعية (مثل التغيرات المناخية – الفيضانات والسيول – الجفاف)

 مخاطر نتيجة للتدخالت البشرية (مثل تسرب عناصر سامة إلى النظام المائي)
 مخاطر عند تنفيذ التوجهات اإلستراتيجية وأنشطة خطة العمل (مثل تأخر التعديالت
التشريعية – عدم توافر التمويل الالزم)

 مخاطر اقليمية وسياسية خاصة في األحواض المشتركة
وادارة المخاطر يجب أن تتعرض بشكل عام لإلجابة على األسئلة التالية:
 ما هي المبادئ التي تحكم ق اررات مواجهة وتخفيف المخاطر؟
 ماهي اإلستراتيجية المناسبة لمواجهة وتخفيف المخاطر؟

 ما هي األدوات واآلليات الواجب توافرها لتنفيذ تلك اإلستراتيجية؟
 ما هي المؤسسات والمنظمات الواجب تواجدها ومشاركتها وما هي أدوارها؟
الممارسات المثلى على المستوى الإقليمي والدولي

إن عملية تطبيق إستراتيجيات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية هي عملية مستمرة تعتمد على
التحسين المستمر بناء على التغذية المرتدة من تلك العملية .وال يوجد نموذج عالمى يصلح لكافة

الدول في تطبيق هذا النهج .ولكن يمكن للدول أن تستفيد من خبرات بعض الدول األخرى التي
سبقتها في تطبيق هذا النهج وفي وضع استراتيجيات وخطط عمل إدارة الموارد المائية.
وقد يكون صندوق األدوات الخاص بالشراكة العالمية للمياه أحد أهم أشكال توثيق خبرات مختلف

الدول في تطبيق نهج اإلدارة المتكاملة للموارد المائية في العديد من مراحله .ويعمل صندوق
األدوات هذا على توثيق حاالت النجاح والفشل في تطبيق نهج اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

في عدد من دول العالم مع العمل على استنباط الدروس المستفادة من تلك الحاالت مع استمرار
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تحديث األدوات التي تساعد مخططى ومديرى الموارد المائية على وضع السياسات

واإلستراتيجيات وخطط العمل وتنفيذها ومتابعتها وتحديثها بشكل دورى.

وتزيد فرص استفادة الدول من خبرات الدول األخرى من خالل وجود منظمات إقليمية تعمل على

تبادل الخبرات بين دول المنطقة الواحدة والتي غالبا ما تتقارب في الظروف والتحديات وذلك

بالطبع إلى جانب المنظمات الدولية التي تعمل على تحفيز تبادل الخبرات بين مختلف دول

العالم لتعظيم االستفادة من الخبرات المتراكمة والدروس المستفادة.

تضمين التغيرات المناخية في إستراتيجيات إدارة المياه
ما هو تضمين التغيرات المناخية؟
هو إدراج كافة المخاطر الناتجة عن التغيرات
المناخية في سياسات التنمية الوطنية والمحلية
والقطاعية

والخطط

واالستثمار

والعمل

وتحويلها الي ق اررات تنفيذية (مقتبس من

دالل -كاليتون وباس  )2009ويعتبر الدعم
المؤسسي وبناء القدرات هي في قلب أي
جهد تضمين .وهي عملية طويلة المدي

شكل رقم ( :)18العالقة بين المستويات والقطاعات المعنية

لتضمين مخاطر التغيرات المناخية في كافة االستراتيجيات والبرامج التنفيذية.
لماذا التضمين؟



تغير المناخ يشكل تهديدا كبي ار لجهود  /الحد من الفقر والتنمية المستدامة وقطاع المياه
من أكثر القطاعات تأث ار بالتغيرات المناخية

 تحقيق النمو االقتصادي ضروري ولكنه غير كاف لالستجابة للتحديات المرتبطة بالمناخ
 آثار تغير المناخ معقدة وتزيد من التحديات والضغوط على قطاع المياه وتتطلب التنسيق
بين قطاعات متعددة

 التعامل بشكل مستقل مع تغير المناخ يمكن أن يشوه أولويات التنمية
 يمكن أن يحقق وضع وتنفيذ إستراتيجيات تضمين كافية للتغيرات المناخية فوائد تنموية
كبيرة

 نسبة العائد للتكلفة من اتخاذ إجراء بشأن تغير المناخ 1 :٥
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 فعالية عمل التكيف في وقت مبكر من حيث التكلفة ومنع خسائر مستقبلية مرتبطة مع
آثار تغير المناخ

 يؤدي تضمين التغيرات المناخية إلى مجموعة متنوعة من الفوائد التي تعود على االقتصاد
والنظم البيئية وصحة اإلنسان

ماذا نحتاج لتضمين التغيرات المناخية في الإستراتيجيات المائية وخطط العمل؟

 يجب إدراج التغيرات المناخية كمدخل رئيسي متقاطع مع التخطيط التنموي العام ،وتخطيط
وادارة المياه وآلية إتخاذ الق اررات

 زيادة كفاءة البنية التحتية للمياه للتعامل مع اآلثار المحتملة للتغيرات المناخية

 التخفيف من آثار الفيضانات والجفاف وغيرها من الكوارث ذات الصلة بالمياه مع إعداد
البنية التحتية للتخفيف من آثارها

 استخدام التكنولوجيات غير التقليدية في مشروعات المياه

 وضع نظم جمع البيانات ،والحصول على المعلومات ذات العالقة بالتغيرات المناخية ،من
قبل المستخدمين

 تدعيم أدوات السياسة العامة واألطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية التي تدعم تضمين
التعامل مع التغيرات المناخية

 إيجاد آليات للتشاور والمشاركة العامة بين كافة الجهات المعنية بالتغيرات المناخية على
المستوى الوطني

 مراعاة دور المرأة في توفير وادارة وحماية المياه

 رفع الوعي لدى متخذي القرار حول التغيرات المناخية وآثارها المحتملة على قطاع المياه
وطرق التكيف معها والتخفيف منها.

 بناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه
 تدعيم التعاون اإلقليمي في التصدي آلثار التغيرات المناخية من خالل منظات إدارة
األحواض المشتركة لألنهار والمياه الجوفية

 اإلستفادة من آليات التمويل الدولي المتاح للتكيف مع آثار التغيرات المناخية والتخفيف
منها
خطوات تضمين التغيرات المناخية

يوجد خطوات عدة للتضمين الفعال للتغيرات المناخية في إستراتيجيات المياه .ويوضح الشكل رقم

( )19هذه الخطوات والتي وتشمل:
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 عمل تقييم أولي للمخاطر من خالل تجميع البيانات (انظر الملحق رقم ( )3والذي يوضح
أنواع البيانات وأسلوب التعامل معها وكيفية الحصول عليها) ،باستخدام عدة سيناريوهات

لالنبعاثات (انظر الملحق رقم ( )4والذي يوضح سيناريوهات االنبعاثات المختلفة)،
واستخدام النماذج الرياضية (انظر الملحق رقم ( )٥والذي يوضح أنواعها وأسلوب
استخدامها) لتحديد االخطار المختلفة للتغيرات المناخية .نتيجة لذلك التقييم يتم وضح الحد

األدنى واألقصى للمخاطر الناتجة من التغيرات المناخية .والتقييم الكمي للمخاطر يعطي
أرقام واضحة ومصداقية عند مناقشة متخذي القرار.

 يتم نشر الوعي علي كل المستويات سواء مستوى متخذي الق اررات أو واضعي

اإلستراتيجيات أو المخططين أو المنفذين لتلك السياسات باإلضافة الي نشر الوعي على
المستوى الشعبي.

 بناء القدرات علي كافة المستويات سواء لعمل التقييم للمخاطر أو لتحديث الدراسات أو
لتنفيذ المشروعات أو كيفية الحصول علي مصادر التمويل المختلفة طبقا لالتفاقيات الدولية

لتغير المناخ (ملحق رقم ( )6يشرح االتفاقيات الدولية لتغير المناخ وما وفرته من تمويل

والفصل السابع يوضح مصادر التمويل المختلفة والمخصصة لمشروعات التكيف والتخفيف

من التغيرات المناخية).
 إتخاذ إجراءات تضمين التغيرات المناخية في إستراتيجيات المياه.
 تحويل تلك اإلستراتيجيات إلى سياسات عامة وقطاعية وخطط تنفيذية مقرونة بتكاليف
محددة للتكيف والتخفيف توضع ضمن خطط التمويل وتنفيذ المشروعات مع األخذ في
االعتبار إصدار التشريعات الالزمة.

 وضع خطط إقليمية تتكامل مع الخطط والسياسات الوطنية.

 إيجاد آليات للتواصل المستمر علي المستوي المحلي واالقليمي والدولي .فعلى المستوي
المحلي يتم رفع الوعي العام من خالل وسائل اإلعالم وورش العمل والتدريب المستمر.

وعلي المستوي اإلقليمي والدولي من خالل ورش العمل والمؤتمرات اإلقليمية والدولية

لتبادل الخبرات.

 المشاركة علي كافة المستويات والمتابعة المستمرة والتقييم لتحديد الدروس المستفادة وعدم
تكرار االخطاء.

ويوضح الملحق رقم ( )8تفصيال بأمثلة كيفية تضمين التغيرات المناخية في إستراتيجيات
التنمية.
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شكل رقم ( :)19خطوات التضمين الفعال للتغيرات المناخية في إستراتيجيات المياه



نقاط يجب مراعاتها عند وضع الإستراتيجية
 يجب أن تدعم اإلستراتيجية اإلدارة المتكاملة للموارد المائية واستخدام أكثر كفاءة للموارد
المائية مستخدمة في ذلك كافة أدوات السياسة
 يجب أن تغطي اإلستراتيجية التغييرات المطلوبة في كافة الجوانب المؤسسية والمالية
والتكنولوجية وأن تعزز العمل على كافة المستويات
 يجب أن تعطي اإلستراتيجية أهمية خاصة لتوفير االحتياجات اإلنسانية األساسية
للمواطنين مع االهتمام بالفقراء
 يجب أن تتناول اإلستراتيجية التوازن المطلوب بين االحتياجات المائية للحفاظ على البيئة
والنظام االيكولوجى وبين االحتياجات المائية لالستخدامات األخرى
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 وتحسين المساءلة، ومراقبة األداء، وتنمية القدرات، يعد إشراك أصحاب المصلحة
للمؤسسات العامة والشركات الخاصة عناصر أساسية في أي إستراتيجية فاعلة
 يجب أن تشمل اإلستراتيجية تضمين التعامل مع آثار التغيرات المناخية على قطاع
المياه
 يجب على اإلستراتيجية أن تحترم وتتكيف مع الظروف المحلية لكل دولة ولكل منطقة

المراجع
 IWRM Planning Approach for Small Island Developing States, UNEP,
2012

 The role of decision support systems and models in integrated river
basin management, GWP, 2013

 Catalyzing Change: A handbook for developing IWRM and water
efficiency Strategies, GWP, 2004
 Guidelines on Strategic Planning and Management of Water
Resources, United Nations, 2004

 Integrated water resources management plans, Training manual and
operational guide, Cap-net, 2005
 A handbook for integrated water resources management in basins,
GWP, 2009.

 National water resources plan for Egypt, Ministry of Water Resources
and Irrigation, 2005.

 Integrated water resources management - Planning Approach for
Small Island Developing States, UNEP, 2012

 IWRM guidelines at river basin level, UNESCO
 Water Resources Systems Planning and Management, UNESCO, 2005
 A guide to formulation of water resources strategy, World Bank, 1994
 Water development reports, UNWater
 Websites

 Global Water Partnership (http://www.gwp.org/)
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 GWP Toolbox (http://www.gwp.org/ToolBox/)
 Cap-net (http://www.cap-net.org/)

 UNWater (http://www.unwater.org/)
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 5صياغة خطة العمل التنفيذية المتكاملة
ملخص الفصل

تعد خطط العمل التنفيذية هي الترجمة العملية لإلستراتيجيات وذلك في شكل برامج ومشروعات
تنفيذية واضحة يتم فيه تحديد الجهة المسؤولة بشكل رئيسي عن التنفيذ ،وكيفية التنفيذ ،والمدى

الزمني ،والموارد (المالية) المطلوبة ،ومصادر التمويل.
وبعد ذلك سيكون على كل جهة من الجهات المعنية المسؤولة بشكل رئيسى عن التنفيذ وضع
الخطط التشغيلية التي تحدد التفاصيل الخاصة بالبرامج والمشروعات المسؤولة عن تنفيذها في

ضوء اإلستراتيجية المتفق عليها.

ويجب أن تحدد خطط العمل التنفيذية الموارد المالية المطلوبة سواء كانت تكاليف استثمارية أو
تكاليف خاصة بالتشغيل والصيانة .ويجب التنبه أيضا إلى أهمية توفير وتخطيط الموارد البشرية

المطلوبة والقادرة على تنفيذ ومتابعة البرامج والمشروعات المتضمنة في خطط العمل التنفيذية.

وتحتاج تنمية وادارة وحماية الموارد المائية إلى استثمارات ضخمة حتى يمكن الوفاء بكافة

االحتياجات المائية المتزايدة .والواقع أن قطاع المياه في الكثير من دول العالم ومنها دول المنطقة

العربية يعانى من تدنى مستوى االستثمار والتمويل مما يؤثر سلبا على إدارة الموارد المائية.
الهدف من هذا الفصل

 التعرف على الفارق بين اإلستراتيجية وخطة العمل
 التعرف على كيفية تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية أثناء تنفيذ خطط العمل
 التعرف على كيفية تحديد اإلطار الزمني للتنفيذ
 التعرف على كيفية تخطيط المدخالت

 التعرف على كيفية صياغة الخطط اإلستثمارية
 التعرف على كيفية صياغة الخطط التشغيلية
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تبقى اإلستراتيجيات تعبي ار عن حسن النوايا مالم يتم ترجمتها إلى خطط تنفيذية واضحة تجيب
بشكل كامل على األسئلة التالية:
 ما هي اإلجراءات (البرامج – المشروعات) المحددة المطلوب تنفيذها؟
 من من الجهات المعنية وأصحاب المصلحة سيكون مسئوال (رئيسيا) عن تنفيذ هذه
اإلجراءات؟
 كيف سيتم تنفيذ هذه اإلجراءات (الخطوات وعمليات التشاور مع الجهات المعنية
األخرى)؟
 متى سيتم البدء في تنفيذ هذه اإلجراءات ومتى سينتهي (اإلطار الزمنى للتنفيذ)؟
 ما هي الموارد (المالية) المطلوبة ومن أين سيتم الحصول عليها؟
يقوم على تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل اإلدارة المتكاملة للموارد المائية العديد من الجهات
المعنية وأصحاب المصلحة وهذا يتطلب تنسيقا كامال معهم (الرئيسيين منهم) سواء أثناء إعداد
اإلستراتيجية وخطة العمل أو أثناء تنفيذها .وسيكون على كل جهة من الجهات المعنية المسئولة
عن التنفيذ وضع الخطط التشغيلية التي تحدد التفاصيل الخاصة باإلجراءات والبرامج
والمشروعات المسؤولة عن تنفيذها في ضوء اإلستراتيجية المتفق عليها.
الفارق بين الإستراتيجية وخطة العمل
يعمل التخطيط على تحديد أنشطة واجراءات محددة بينما تعمل اإلستراتيجية على صياغة
التوجهات المستقبلية بشكل عام .وفي هذا السياق تعمل اإلستراتيجية على تحديد األهداف
المستقبلية العامة على المستوى الوطني واالتفاق على كيفية تحقيق هذه األهداف ثم تأتى خطة
العمل لتحويل هذه اإلستراتيجية إلى أهداف واجراءات وأنشطة وبرامج محددة .ويوضح الجدول
رقم ( )4أهم الفوارق بين اإلستراتيجية وخطة العمل.
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الجدول رقم ( :)4أهم الفوارق بين اإلستراتيجية وخطة العمل
اإلستراتيجية

خطة العمل

تحدد توجهات عامة

التوجهات معطاة (محددة) سلفا

تشجع على االبتكار

تعتمد على األفكار الموجودة

طويلة األجل

قصيرة األجل

إجمالية

تفصيلية

تحكمها الرؤية

تحكمها األهداف اإلستراتيجية

االنتباه إلى نقاط القوة والفرص

االنتباه إلى حل المشكالت (نقاط الضعف والمخاطر)

تكون قائمة على االحتماالت المستقبلية

تكون قائمة على االتجاهات الحالية

لها أهداف عامة على المستوى الوطنى

لها أهداف ومشاريع محددة على مستوى القطاعات

المتابعة والتقييم تعتمد على مدى تحويلها وادراجها في المتابعة والتقييم كمية بناء علي االستثمارات وتنفيذ
الخطط التنفيذية

المشاريع

تحتاج حوار علي مستوى القيادات العليا

تحتاج حوار علي مستوى التنفيذيين

المصدرAdapted from "Catalyzing Change: A handbook for developing IWRM and :
"water efficiency Strategies, GWP, 2004

ويتم صياغة اإلستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للموارد المائية ضمن السياق الجغ ارفي
والسياسى الوطنى لكل دولة ويجب أن تأخذ في االعتبار كافة األنشطة والتطورات التنموية التي

تحتاج إلى الموارد المائية أو قد تؤثر على حالة الموارد المائية .وتشمل تلك األنشطة االحتياجات

البيئية ،مياه الشرب والصرف الصحى ،مياه الري ،استخدامات األراضي ،الغابات ،الثروة
السمكية ،الطاقة الكهرومائية واالستخدامات الصناعية (شاملة المحطات الح اررية لتوليد الطاقة).
مسؤوليات أصحاب المصلحة (مصفوفة الأدوار والمسئوليات)
عند وضع الخطط التنفيذية يجب تحديد من هي الجهات المعنية المسئولة (بشكل رئيسى) عن

تنفيذ اإلجراءات المختلفة حيث أن بعض اإلجراءات تتطلب مشاركة جهات معنية أخرى أثناء

التنفيذ سواء كشركاء بشكل مباشر في التنفيذ أو كجهات قد تؤثر أو تتأثر بالتنفيذ ولذا يجب

استشارتها عند وضع الخطط التشغيلية لكل إجراء فيما بعد من خالل الجهات المعنية المسئولة

(الو ازرات – الهيئات – القطاع الخاص – المجتمع المدنى – المنتفعين )... -
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الإطار الزمني للتنفيذ
يحدد االطار الزمنى للتنفيذ الوقت المتوقع لتنفيذ كل إجراء من اإلجراءات المدرجة باإلستراتيجية

أو خطة العمل فيحدد متى سيتم البدء في تنفيذ هذه اإلجراءات ومتى سينتهي .وبعض اإلجراءات
قد تكون ذات طبيعة مستمرة وبذلك فهي تشغل كامل الفترة الزمنية للخطة التنفيذية وغالبا ما
تتكرر في الخطط التنفيذية التالية.

تخطيط الموارد (المدخلات)
إن الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ خطط عمل الموارد المائية كبيرة وتتمثل بشكل عام في الموارد
المالية المطلوبة لتنفيذ كال من:

 برامج ومشروعات البنية األساسية :مثل تبطين القنوات – محطات الرفع – خطوط
المواسير – السدود والخزانات – نظم الري – محطات معالجة مياه الشرب – محطات
معالجة الصرف الصحى وغيرها من مشروعات البنية األساسية.

 اإلجراءات الخاصة بالحوكمة :مثل صياغة السياسات واإلستراتيجيات وخطط العمل
وصياغة التشريعات واإلصالحات المؤسسية وتطوير أدوات اإلدارة وبناء وتنمية القدرات.

وتحدد خطط العمل التنفيذية الموارد المالية المطلوبة على مستوى البرامج والمشروعات سواء

كانت تكاليف استثمارية أو تكاليف خاصة بالتشغيل والصيانة وتحدد كذلك مصادر التمويل لتلك
البرامج والمشروعات.
ويجب التنبه أيضا إلى أهمية توفير وتخطيط الموارد البشرية المطلوبة والقادرة على تنفيذ ومتابعة

البرامج والمشروعات المتضمنة في خطط العمل التنفيذية والتي تحتاج بدورها إلى موارد مالية
لتوظيفها ورفع قدراتها حتى تتمكن من القيام بالمهام المنوطة بها مع توفير األدوات التي تساعدها

في ذلك.

الخطط الاستثمارية
تحتاج تنمية وادارة وحماية الموارد المائية إلى استثمارات ضخمة حتى يمكن الوفاء بكافة
االحتياجات المائية المتزايدة .والواقع أن قطاع المياه في الكثير من دول العالم ومنها دول

المنطقة العربية يعانى من تدنى مستوى االستثمار والتمويل مما يؤثر سلبا على إدارة الموارد

المائية.
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وتتنوع مصادر االستثمار في قطاع المياه بين الموازنات الحكومية والمنح والقروض من شركاء

التنمية واستثمارات القطاع الخاص وان كانت استثمارات القطاع الخاص في قطاع المياه أقل
كثي ار من تلك االستثمارات في قطاعات أخرى مثل قطاعات النقل واالتصاالت والطاقة.
وعند وضع الخطط االستثمارية على مستوى االستراتيجيات والتي تكون طويلة المدى ( 20سنة
مثال) فإن تلك االستثمارات تكون تقريبية لتحديد قيمة تقديرية لالستثمارات المطلوبة لتنفيذ

التوجهات اإلستراتيجية المختلفة .ويجب أن يتم تقدير االستثمارات المطلوبة من خالل التنسيق

والتعاون التام بين فريق العمل الذى يقوم بوضع اإلستراتيجية وبين ممثلى الجهات المعنية
المسئولة عن التنفيذ والتي تكون أقدر على تقدير تلك االستثمارات.
أما عند وضع خطط العمل فيجب على كل جهة من الجهات المعنية المسئولة عن تنفيذ تلك
التوجهات اإلستراتيجية وضع خطط تنفيذية وخطط استثمارية تفصيلية لكل نشاط من األنشطة

المدرجة في خطة العمل وغالبا ما يكون ذلك على المدى المتوسط والقصير ( ٥سنوات مثال)

وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه إلى جانب توفير االستثمارات المطلوبة للمشروعات الجديدة فإنه يجب
النظر إلى توفير تكاليف التشغيل والصيانة للمشروعات واألصول القائمة وكذلك المشروعات
الجديدة حيث أنه غالبا ما يهمل هذا الجانب مما يؤدى لتدهور سريع للمنشآت واألصول والذى
يؤثر بدوره على كفاءة األداء وعملية إدارة المياه بشكل عام .ويجب أن تدرج تكاليف التشغيل

والصيانة ضمن الخطط االستثمارية على المدى الطويل والمتوسط والقصير.

ويجب أن تعمل اإلستراتيجية على توفير مناخ مناسب لجذب القطاع الخاص لالستثمار في
قطاع المياه وذلك من خالل توفير األطر التشريعية والتمويلية المناسبة التي تدعم تلك

التوجهات.

الخطط التشغيلية
تحدد الخطة التنفيذية المهام واألدوار والمسئوليات لكافة الجهات المعنية وأصحاب المصلحة
على المستوى الوطنى وتحدد مسئوال رئيسيا عن تنفيذ كل إجراء.
وسيكون على كل جهة من الجهات المعنية المسئولة بشكل رئيسى عن التنفيذ وضع الخطط

التشغيلية التي تحدد التفاصيل الخاصة باإلجراءات والبرامج والمشروعات المسئولة عن تنفيذها
في ضوء اإلستراتيجية المتفق عليها .ويتطلب ذلك عددا من األنشطة منها (على سبيل المثال)

صياغة خطط تشغيلية تفصيلية لكل إجراء من اإلجراءات الواردة بالخطة الوطنية تتناول األنشطة
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التفصيلية ،التوزيع الجغ ارفي ،الجداول الزمنية ،األدوار والمسئوليات لألقسام المختلفة داخل
الجهات المعنية ،خطة للتواصل مع الجهات المعنية األخرى ،وخطة للمتابعة والتقييم.

ويجب أن يستمر التنسيق والتعاون أثناء التنفيذ بين كافة الجهات المعنية وبين المجلس الوطنى

للمياه (أو الجهة المسئولة حسب ظروف كل دولة) ولجنة التسيير والتنسيق .وتقوم الجهات
المعنية المسئولة بتقديم التقارير الدورية عن التقدم في تنفيذ اإلجراءات الخاصة بها ومناقشتها
أثناء االجتماعات الدورية للمجلس الوطنى للمياه ولجنة التسيير والتنسيق .وقد تؤدى تلك

النقاشات إلى بعض التعديالت في اإلجراءات المدرجة أو في أولويات تنفيذ تلك اإلجراءات.
المراجع

 Catalyzing Change: A handbook for developing IWRM and water
efficiency Strategies, GWP, 2004
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 6المتابعة والتقييم
ملخص الفصل

وضع آلية للمت ابعة والتقييم هو خطوة أساسية من خطوات تخطيط الموارد المائية ،ولكنها ال تحظى
باالهتمام الكافي في معظم الدول العربية .وتساعد آليات المتابعة والتقييم على التوثيق والفهم والتعلم
وتحسين األداء من خالل االستفادة من الخبرات المتراكمة أثناء وضع وتنفيذ اإلستراتيجات وخطط

العمل.

وتساعد نظم المتابعة والتقييم أثناء تنفيذ اإلستراتيجية على تحديد مدى التقدم في التنفيذ بشكل
دوري ،والتحقق من معدالت التنفيذ ومدى تحقيق األهداف المرحلية ،وفرص تحقيق المستهدفات

النهائية ،والمعوقات التي قد تقلل من معدالت التنفيذ ،ومقترحات التغلب عليها.

وتعد مرحلة اإلتفاق على المؤشرات ،التي ستستخدم في عملية المتابعة والتقييم بين كافة الجهات
المعنية ،من أصعب المراحل في وضع نظم المتابعة والتقييم .وتساعد عملية المتابعة والتقييم،

بالتعاون مع الجهات المسؤولة عن جمع البيانات والمؤشرات ،مع نشر تلك البيانات والمؤشرات

بشكل دوري على كافة الجهات المعنية أثناء عملية التنفيذ ،على زيادة الثقة والشفافية والمساءلة.

وغالبا ما تواجه عملية وضع نظام للمتابعة والتقييم بعدد من التحديات منها :وجود توجه سلبي نحو
عملية التقييم بشكل عام خوفا من أن تؤدي إلى رسم صورة سيئة مقارنة باآلخرين ،صعوبة

الوصول إلى البيانات المطلوبة لعملية المتابعة ،عدم االتفاق على تعريف المؤشرات.

ويجب التفريق بين المتابعة والتقييم أثناء صياغة اإلستراتيجية وخطة العمل للتأكد من تحقيق
أهدافها في الوقت المحدد طبقا للجدول الزمنى المتفق عليه وبين المتابعة والتقييم أثناء مرحلة تنفيذ

اإلستراتيجية وخطة العمل.

الهدف من هذا الفصل

 التعرف على أهمية وضع آليات للمتابعة والتقييم
 التعرف على المؤشرات ومستوياتها المختلفة
 التعرف على خصائص المؤشرات الجيدة

 مناقشة التحديات التي تواجه وضع نظم المتابعة والتقييم
 مناقشة كيفية وضع آليات المتابعة والتقييم عند تضمين التغيرات المناخية
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إن اإلستراتيجيات وخطط العمل ال تكون كاملة دون وجود آلية للمتابعة والتقييم .ونظام المتابعة
والتقييم الجيد يمكن أن يمثل الفارق بين اإلستراتيجية وخطة العمل التي تؤتي ثمارها على األرض

وبين تلك التي تبقى تعبي ار عن حسن النوايا .ويعد نظام المتابعة والتقييم جزءا هاما في وضع
األساس التخاذ الق اررات بشكل أفضل ووضع إستراتيجية يمكنها التأقلم مع التغير في االحتياجات
والظروف المحيطة .ورغم أن نظام المتابعة والتقييم يعد مكونا حيويا في نجاح أى إستراتيجية إال

أن وضع أسس هذا النظام ال يحظى في الغالب بالوقت وال الموارد البشرية والمالية الكافية.
ويشمل نظام المتابعة والتقييم:

 متابعة عملية التنفيذ للتأكد من أن اإلجراءات الواردة باإلستراتيجية قد تم اتخاذها وتم
توفير الموارد الالزمة لها واستخدامها بكفاءة.

 متابعة المخرجات الناتجة عن تنفيذ هذه اإلجراءات.
 تقييم التقدم نحو تحقيق األهداف اإلستراتيجية

 استخدام المعلومات التي يتم جمعها في تطوير وتحسين اإلستراتيجية وفي الدورات
التخطيطية التالية
يساعد وجود بيانات ومعلومات عن التقدم المحرز من خالل نظم المتابعة والتقييم على بناء الثقة
والشفافية والمساءلة ويساعد كافة المعنيين وأصحاب المصلحة على الوصول لتحقيق الرؤية

المشتركة .ويعد الهدف األساسي للمتابعة والتقييم هو المساعدة على التوثيق والفهم والتعلم
وتحسين األداء من خالل االستفادة من الخبرات المتراكمة وتقييم المخرجات والنتائج واآلثار

لألنشطة المختلفة.
المؤشرات
تعد المؤشرات اللبنات األساسية في بناء نظام المتابعة والتقييم وهي أيضا جزء من التقييم الذى
يتم عند بدأ عملية صياغة اإلستراتيجية أو خطة العمل ويوثق الحالة المرجعية الذى يتم المقارنة

بها لمتابعة وتقييم التقدم المحرز أثناء التنفيذ.
تساعد المؤشرات في االجابة على عدد من األسئلة األساسية في مختلف مراحل اإلستراتيجية

مثل (انظر الشكل رقم )20
 أين نحن اآلن؟

 أين نريد أن نكون؟
 هل نأخذ المسار الصحيح للوصول إلى الوضع المطلوب؟
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 هل وصلنا بالفعل حيث نريد أن نكون؟
شكل رقم ( :)20متابعة التقدم في الوصول لألهداف




خصائص المؤشرات الجيدة

عند اختيار المؤشرات يجب التأكد

من أنها تحقق عددا من المعايير
حتى يمكن استخدامها بشكل جيد

في نظام المتابعة والتقييم .وذكرت

المراجع المختلفة للمتابعة والتقييم

العديد من الخصائص للمؤشرات

الجيدة ولكن اتفق معظمها على
خمس خصائص أساسية حتى

تكون هذه المؤشرات SMART

(شكل رقم  )21وهي:

شكل رقم ( :)21أهم خصائص المؤشرات الجيدة

 محددة )(Specific

 قابلة للقياس )(Measurable

 قابلة للتحقيق )(Achievable
 ذات صلة واضحة )(Relevant

 لها مدى زمنى محدد )(Time-bound
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مستويات المؤشرات

يمكن بشكل عام وضع مستويات مؤشرات المتابعة والتقييم مرتبة تصاعديا كالتالي:
 مؤشرات المدخالت )(Input

 مؤشرات العمليات )(Process
 مؤشرات المخرجات )(Output
 مؤشرات النتائج )(Outcome
 مؤشرات األثر )(Impact

تبقى مرحلة صياغة المؤشرات التي ستستخدم لقياس مدى التقدم في تنفيذ اإلجراءات ولقياس
المخرجات واألثر المتوقع من تنفيذ تلك اإلجراءات واالتفاق عليها مع الجهات المعنية أحد

أصعب المراحل في وضع نظام التقييم والمتابعة.

عند وضع نظام التقييم والمتابعة للخطة القومية للموارد المائية في مصر استدعى األمر حوالي
سنة حتى يتم االتفاق بين كافة الجهات المعنية على المؤشرات التي سيتم متابعة التقدم في التنفيذ

من خاللها .ويوضح الجدول رقم ( )٥مثاال للمؤشرات المستخدمة لمتابعة محور الحد من التلوث
وتحسين نوعية المياه في الخطة القومية للموارد المائية بمصر.

جدول رقم ( :)٥مثال لمؤشرات الحد من التلوث بإستراتيجية الموارد المائية لمصر
الوزارة المسئولة

المؤشـرات المتفــق عليهــا
السعة اإلجمالية لمحطات معععالجة الصعرف الصحى
حجم ميعاه الصعرف الصحى المعععالج
نسبة تغطية خدمعات الصعرف الصحى فى المناطق الحضرية
نسبة تغطية خدمعات الصعرف الصحى فى المناطق الريفية
مراجعة التعريفة ونسبة التكاليف المستعاضة لمياه الشرب والصرف

و ازرة اإلسكعان

(الشركة القعابضة
لميعاه الشرب
والصعرف الصحى)

الصحى

وضععع مععايير وضعوابط ملزمة للصعرف الصنعاعى
ع عدد المصععانع المزودة بوحدات معالجة الصعرف الصنععاعى
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بيانات المصععانع التى ال تلتعزم بمواصفات معالجة المخلفات
مجموع أطعوال تغطيات المجارى المائية التى تخترق مناطق سكنية

و ازرة التنمية المحلية

الت عوافق على تحععديد إستخدامات مالئمة لكل مجرى معائى

و ازرة الموارد المائية

وضع ض عوابط واج عراءات حماية حععرم اآلبار الجوفية من التععلوث

و ازرة الموارد المائية

المصدر :الموقف التنفيذي للخطة القومية للموارد المائية ،و ازرة الموارد المائية والري – مصر2012 ،

يجب أال ينظر إلى نظام المتابعة والتقييم على أنه نظام للمراقبة والحكم (بشكل سلبى) على

الجهات المعنية خاصة في حال حدوث تأخر في التنفيذ (وهو الوضع في غالب الدول النامية)
ولكن يجب أن ينظر إليه على أنه أداة لمتابعة التنفيذ وتحديد العقبات التي تواجهه ونقل الصورة

بشفافية لمتخذى القرار للمساعدة في اتخاذ الق اررات القائمة على المعلومات التي من شأنها

تصحيح مسارات التنفيذ.

يجب أن يحدد نظام المتابعة والتقييم عددا من النقاط أهمها:
 ماهي المؤشرات التي سيتم استخدامها (مع وضع تعريف دقيق لها)
 من سيقوم بجمع البيانات واعداد التقارير عن المؤشرات

 ما هي دورية جمع البيانات واعداد التقارير الخاصة بالمؤشرات
 ما هي طرق التحقق من البيانات
تحديات نظم المتابعة والتقييم
إن وضع وتشغيل نظام المتابعة والتقييم يمكن أن يواجه بالعديد من العقبات وفيما يلى بعض

هذه العقبات المحتملة (:(Catalyzing Change, GWP, 2004

 غياب ثقافة التقييم ووجود توجه سلبى نحو عملية التقييم بشكل عام
 الخوف من أن يؤدى التقييم إلى صورة سلبية مقارنة باآلخرين

 عدم االتفاق على تعريف المؤشرات مما يؤدى إلى اختالف البيانات

 صعوبة الوصول إلى البيانات وأحيانا صعوبة الوصول إلى أصحاب المصلحة (الجهات
المعنية) المسئولين عن البيانات

 الوصول لتكامل بين التقييمات المنفذة من خالل جهات معنية مختلفة (مثال و ازرات
مختلفة)
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المتابعة والتقييم أثناء صياغة الإستراتيجية وخطة العمل ثم أثناء التنفيذ
يجب التفريق بين المتابعة والتقييم أثناء صياغة اإلستراتيجية وخطة العمل للتأكد من تحقيق

أهدافها في الوقت المحدد طبقا للجدول الزمنى المتفق عليه وبين المتابعة والتقييم أثناء مرحلة
تنفيذ اإلستراتيجية وخطة العمل.

في أثناء صياغة اإلستراتيجية وخطة العمل يجب االتفاق مع كافة الجهات المعنية المشاركة

وتحت إشراف الو ازرة الرئيسية المسئولة ولجنة التنسيق والتسيير على خطوات وضع اإلستراتيجية

وخطة العمل واإلطار الزمنى لوضعها واالتفاق على عدد من المؤشرات وعالمات الطريق التي
تساعد على التأكد بشكل دوري من أن وضع اإلستراتيجية وخطة العمل تسير طبقا لبرنامج العمل

المتفق عليه وبما يساعد في تحديد أي عقبات تواجه تنفيذ هذا البرنامج والعمل على تذليلها في

الوقت المناسب .وغالبا ما يصاغ ذلك في شكل إطار منطقى )(Logframe

أما فيما يتعلق بالمتابعة والتقييم أثناء تنفيذ اإلستراتيجية وخطة العمل (والتي تم تناولها بشئ من
التفصيل في القسم السابق) فإن ما يتم بخصوصه أثناء مرحلة الصياغة هو االتفاق مع كافة

الجهات المعنية على اإلطار العام لنظام المتابعة والتقييم وعلى المؤشرات التي ستتم من خاللها
عملية المتابعة والتقييم على المستويات المختلفة .ويبقى نجاح هذا النظام أثناء التنفيذ رهنا بمدى

التزام الجهات المعنية المسئولة عن جمع ونشر البيانات بالمشاركة بفعالية في هذا النظام مع

تغذيته بشكل دورى ومنتظم بقيم المؤشرات المتفق عليها بما يساعد على إعداد التقارير الدورية
لمتخذى القرار بمدى التقدم في التنفيذ وتحديد معوقات التنفيذ (إن وجدت) للعمل على مواجهتها.
المتابعة والتقييم في تضمين التغيرات المناخية
تعد المتابعة والتقييم مكونين محوريين أساسيين في تضمين التغيرات المناخية في اإلستراتيجيات
المائية وخطط العمل حيث إنهما يتيحان الفرص أمام التحسين المستمر .ويجب تخصيص كيان

رائد في هذا الشأن يكون مسئوالً عن ضمان تنفيذ خطة العمل وينبغي عليه كذلك االلتزام بانتهاج
أساليب منظمة للمتابعة والتقييم ورفع التقارير الخاصة بخطة العمل وينبغي أن تتمثل أهداف

المتابعة والتقييم فيما يلي:

 -1استخدام طريقة منظمة لجمع وتسجيل المعلومات المتعلقة بمسيرة تقدم تنفيذ برامج
ومشروعات تضمين التغيرات المناخية في اإلستراتيجيات المائية وخطط العمل ،باإلضافة إلى

تحليل هذا التقدم ورفع التقارير عنه.
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 -2توفير المعلومات المفيدة في مجال تضمين التغيرات المناخية في اإلستراتيجيات المائية
وخطط العمل لضمان استم ارريتها ونجاحها.

وينبغي االلتزام بمراقبة وتقييم تضمين التغيرات المناخية في اإلستراتيجيات المائية وخطط العمل

بما يتفق وخطة ومؤشرات التقييم والمراقبة المتبعة في إطار األمم المتحدة للمساعدات اإلنمائية
(.)UNDAF
ويوضح الجدول رقم ( )6مثال لمؤشرات المتابعة والتقييم على المستويات المختلفة.
جدول رقم ( :)6مثال لمؤشرات المتابعة والتقييم على المستويات المختلفة
األمثلة

المؤشرات

الوصف

المخرجات

مستويات إتمام اإلجراءات -جداول زمنية

• األهداف في مقابل اإلنجازات

للتسليم -كفاءة وجودة مخرجات االلتزامات

• الموعد المستهدف في مقابل تاريخ اإلتمام
الفعلي

والتدخالت الخاصة بتنمية القدرات

• المخرجات لكل وحدة من المدخالت
التأثير

األثر

قياس التأثيرات العاجلة ( +أو  )-الخاصة

• التغير الحادث في الكفاءة الفنية

بالمشروع .وتقيس هذه المؤشرات التغيرات

• التغير الحادث في القدرات المادية

الفورية التي تحدثها مخرجات المشروع أو

• التغير الحادث في االلتزام المؤسسي

الناتجة عن استخدام هذه المخرجات

• التغير الحادث في الدعم السياسي

قياس المستوى المتحقق من اإللتزام أو
التدخل الخاص بتنمية القدرات من حيث
تحقيق أهدافها .فهذه المؤشرات تقيس الفوائد
طويلة األجل المتحصلة من مخرجات
وتأثيرات االلتزامات

االستدامة

• الغايات/األهداف

االجتماعية

في

مقابل

اإلنجازات
• الغايات/األهداف

االقتصادية

في

مقابل

اإلنجازات
• الغايات/األهداف البيئية في مقابل اإلنجازات

إلى أي مدى يمكن الحكم على آثار االلتزام

• تؤمن المؤسسات المستقبلية بالتدخالت (يكون

بتنمية القدرات أو التغيرات الناتجة بأنها

البرنامج مستداما -يقوم فريق دوري بتنفيذ

مستدامة (بمعنى أن تكون واضحة بصفة

البرنامج -ويتم توفير مصدر دوري للتمويل)

مستمرة بمرور الزمن)

• تكون

التأثيرات

مستدامة

بمرور

الزمن

(التغيرات الطارئة على الكفاءة الفنية -القدرات
المادية -االلتزامات المؤسسية ومدى الدعم
الشعبي للبرنامج)
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العدالة

وهي تقيس عدالة توزيع الفوائد بين

• منح المؤسسات والقطاعات المختلفة المتعاونة

المؤسسات والهيئات المستهدفة .كما تحدد

فيما بينها فرصة متساوية للحصول على برامج

إلى أي مدى يمكن الحكم على اآلثار بأنه

بناء القدرات

يتم توزيعها بصورة أكثر أو أقل عدالة بين
المساهمين

• المساواة بين الجنسين من حيث تنمية القدرات
• منح

المكاتب

اإلقليمية

والمحلية

(البلدية

والحضرية) فرصة متساوية الستغالل برامج
تنمية القدرات والمشاركة فيها وتنفيذها

المراجع
 Catalyzing Change: A handbook for developing IWRM and water
efficiency Strategies, GWP, 2004

 الموقف التنفيذي للخطة القومية للموارد المائية ،و ازرة الموارد المائية والري – مصر،
2012
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 7التمويل فى قطاع المياه
ملخص الفصل

تحتاج كافة األنشطة في قطاع المياه سواء كانت مشروعات إنشائية لتطوير وتحسين البنية األساسية

أو أدوات لإلدارة من تخطيط وجمع للبيانات ورفع للوعى وغيرها إلى تمويل .وادارة المياه وتوفيرها
بالكمية والنوعية المناسبة للحاجات اإلنسانية األساسية ولمختلف األنشطة االجتماعية واالقتصادية
ولتحقيق االستدامة البيئية يتطلب تكاليف وأعباء مالية.

وتنقسم التكاليف الالزمة ألداء مهام قطاع المياه إلى تكاليف إستثمارية وتكاليف جارية (تكاليف

التشغيل والصيانة) .وهناك آليات تمويل واضحة تعمل على توفير تلك التكاليف بشقيها وذلك لتحقيق
االستدامة المالية في قطاع المياه .ويمكن وضع آليات تمويل قطاع المياه بشكل عام تحت ثالث

مصادر تمويل وهي :الموازنة العامة للدولة ،والرسوم من المستخدمين مقابل خدمات المياه ،والمنح

والقروض الخارجية.

ويلزم للحصول علي التمويل لمشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية تعزيز القدرات

في خمسة مجاالت رئيسية تشمل :التخطيط االستراتيجي ،بناء اإلطار المؤسسي واإلدارة المالية

الجيدة ،مصادر ومتطلبات التمويل الدولي بمشروعات المناخ ،وكيفية اإلنفاق ،والتنفيذ الفعال والكفاءة
والشفافية .ويوجد عدة مصادر تمويل وصناديق دولية تمول مشاريع التكيف والتخفيف وبناء القدرات.
ويتبع بعض هذه الصناديق هيئات دولية واقليمية مثل المؤسسات المختلفة لألمم المتحدة والبنك الدولي
والبنك اإلفريقي للتنمية ومرفق البيئة العالمي.
ويتم إعطاء أولوية التمويل للبالد األكثر عرضة لآلثار السلبية لتغير المناخ مثل :األراضي المنخفضة،

والبلدان المكونة/يوجد بها مجموعة من جزر صغيرة ،والبلدان ذات المناطق المنخفضة الساحلية،
والمناطق القاحلة وشبه القاحلة أو المناطق المعرضة للفيضانات والجفاف والتصحر ،والبلدان النامية
ذات النظم اإليكولوجية الجبلية الهشة ،وتعطى أقل البلدان نموا األولوية في تمويل مشروعاتها ويوجد

صندوق خاص لتلك البالد.
الهدف من هذا الفصل

 مناقشة معايير تمويل مشروعات المياه عموما ومشروعات تكيف قطاع المياه مع التغيرات
المناخية.

 عرض كيفية الحصول على التمويل ومصادره المختلفة
 شرح آلية اعتماد مشروعات التكيف وتقرير قابليتها للتمويل
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تحتاج كافة األنشطة في قطاع المياه سواء كانت مشروعات إنشائية لتطوير وتحسين البنية
األساسية أو أدوات لإلدارة من تخطيط وجمع للبيانات ورفع للوعى وغيرها إلى تمويل .ويؤدى

عدم توافر هذا التمويل إلى توقف وتأخر الكثير من تلك األنشطة .ولذا يعد توفير التمويل الالزم
ورفع مدى االستعداد لالستثمار في أنشطة قطاع المياه أحد المتطلبات األساسية لتوفير الموارد

المائية بالكمية والنوعية المناسبة.
والمياه هي أهم الموارد الطبيعية لإلنسان وغالبا ما ينظر إليها على أنها يجب أن تكون مجانية

حيث أنها هبة من هللا .ولكن إدارة تلك المياه وتوفيرها بالكمية والنوعية المناسبة للحاجات
اإلنسانية األساسية ولمختلف األنشطة االجتماعية واالقتصادية ولتحقيق االستدامة البيئية يتطلب

تكاليف وأعباء مالية .وفي الغالب يتم تجاهل تلك األعباء المالية أو تقديرها بما يقل كثي ار عن
التكلفة الحقيقية ،وهذا بالتالى يؤدى إلى عدم توفير التمويل الالزم للمشروعات الجديدة ،مما
يؤدى لقصور في الوظائف األساسية والخدمات المطلوبة من القطاع ،ويؤدى كذلك إلى تدهور

حالة األصول والخدمات القائمة ويؤثر في النهاية على جودة الخدمة المقدمة للمستخدم.

وتنقسم التكاليف الالزمة ألداء مهام قطاع المياه إلى تكاليف إستثمارية وتكاليف جارية (تكاليف
التشغيل والصيانة) .ويجب أن تكون هناك آليات تمويل واضحة تعمل على توفير تلك التكاليف
بشقيها سواء كانت من الموازنات الحكومية أو من استرداد التكاليف من المستخدمين أو غيرها

من آليات التمويل وذلك لتحقيق االستدامة المالية في قطاع المياه .وفي العديد من البالد ومنها

البالد العربية ال تحظى تكاليف التشغيل والصيانة لألصول والنظم القائمة باالهتمام الكافي مما

يؤدي إلى تدهور مستمر في مستوى إدارة المياه والخدمات المقدمة في القطاع ولذا يجب التأكيد
على توفير التمويل الالزم لها والذي يعد في رأي الكثير من الخبراء من أفضل االستثمارات في

قطاع المياه.

ويمكن وضع آليات تمويل قطاع المياه بشكل عام تحت ثالث مصادر تمويل وهي:
 الموازنة العامة للدولة
 الرسوم من المستخدمين مقابل خدمات المياه
 المنح والقروض الخارجية
وتعتمد مشروعات قطاع المياه في تمويلها في أغلب األحوال على التمويل المتاح من الموازنات
الحكومية والتي هي في معظم الدول العربية محدودة .ويعد أحد أهم معوقات تنفيذ البرامج
والمشروعات في قطاع المياه (إن لم يكن أهمها على االطالق) هو عدم توافر التمويل الالزم.
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وأحد أهم تحديات قطاع المياه في المستقبل هو تحقيق أكبر قدر من االستدامة المالية من خالل

جذب وتحفيز المزيد من االستثمارات في قطاع المياه (مثال من خالل القطاع الخاص) ،وكذلك
مزيد من استرداد التكاليف من المستخدمين (مع مراعاة الجوانب االجتماعية وتوفير الحاجات

األساسية برسوم مناسبة للفقراء) ،مع العمل على تحقيق أقصى كفاءة من الموارد المائية والمالية
المتاحة وهذا يتطلب بالضرورة تغي ار ملمومسا في كيفية إدارة هذا القطاع الحيوى.
ولذا يجب أن تعمل االستراتيجيات وخطط العمل على وضع آليات لتحقيق االستدامة المالية في
قطاع المياه من خالل آليات تمويل مبتكرة تساعد على سد الفجوة التمويلية المتزايدة في هذا

القطاع في معظم دول العالم ومنها دول المنطقة العربية.
ومن أمثلة آليات التمويل المبتكرة:

 الشراكة بين القطاع العام والخاص ))Public Private Partnership – PPP
 مشاركة المنتفعين من خالل إنشاء الروابط والمنظمات إلدارة وصيانة وتوزيع المياه
 استرداد/المشاركة في التكلفة
 عمل نظام السندات لتمويل المشروعات
وعلى المدى الطويل ،يجب أن تعمل اإلستراتيجيات على تخفيض اإلعتماد على الدعم الحكومي
وزيادة اإلعتماد على استرداد التكلفة من المستخدمين من خالل تعريفة مناسبة (تراعي الجوانب
االجتماعية) بإعتبارها المصدر األساسي للتمويل المولد داخليا بما يحقق االستقاللية واالستدامة

المالية للقطاع (إصالح مرافق المياه في المنطقة العربية ،الجمعية العربية لمرافق المياه،
 .)2014حيث يالحظ ،على سبيل المثال ،أن تعريفة توفير خدمات المياه والصرف الصحي في

معظم الدول العربية تغطي جانبا ضئيال من التكلفة الفعلية الالزمة لتوفير تلك الخدمات .هذا
وسوف تؤدي االستدامة المالية بالتبعية إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستخدمين في قطاع

المياه.

فرص التمويل المتاحة على المستوى الدولى للتكيف مع آثار التغيرات
المناخية والتخفيف منها
بدأت كافة مؤسسات التمويل الدولية تطلب مؤخ ار أن تكون المشاريع المائية المعروضة للتمويل
قد أخذت التغير المناخي بعين االعتبار تماما مثل تقييم اآلثار البيئية  EIAوالتعبير المستخدم
هو  .climate proofingويلزم للحصول علي التمويل لمشروعات التكيف والتخفيف من آثار
التغيرات المناخية تعزيز القدرات في خمسة مجاالت رئيسية تشمل التخطيط االستراتيجي ،بناء
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اإلطار المؤسسي واإلدارة المالية الجيدة ،مصادر ومتطلبات التمويل الدولي بمشروعات المناخ،
كيفية اإلنفاق والتنفيذ الفعال والكفاءة والشفافية ،وكذلك أساليب المشاركة مع القطاع الخاص
لتحسين فرص الحصول تمويل المناخ الدولي للتكيف في قطاع المياه واستخدام األموال على
نحو فعال ( .)ACCWAM, GIZ 2014ويوجد عدة مصادر تمويل وصناديق دولية تمول
مشاريع التكيف والتخفيف وبناء القدرات .يتبع بعض هذه الصناديق هيئات دولية مثل المؤسسات
المختلفة لألمم المتحدة والبنك الدولي والبنك االفريقي للتنمية ومرفق البيئه العالمي.
ويتم إعطاء أولوية التمويل للبالد األكثر عرضة لآلثار السلبية لتغير المناخ مثل:
 األراضي المنخفضه والبلدان المكونة/يوجد بها مجموعة من جزر صغيرة.
 البلدان ذات المناطق المنخفضة الساحلية ،القاحلة وشبه القاحلة أو المناطق المعرضة
للفيضانات والجفاف والتصحر.
 البلدان النامية ذات النظم اإليكولوجية الجبلية الهشة
وتعطى أقل البلدان نموا األولوية في تمويل مشروعاتها ويوجد صندوق خاص لتلك البالد.
معايير التمويل

يقوم الصندوق بالتمويل طبقا ألفضليات التقييم اآلتية:
 مدي تعرض المنطقة للمخاطر
 مستوى مخاطر تأخير التنفيذ والتمويل
 الدروس المستفادة في تصميم وتنفيذ المشاريع والبرامج السابقة
 األخذ في االعتبار تأمين المنافع المشتركة اإلقليمية إلى أقصى حد ممكن
 تعظيم المنافع المتعددة القطاعات أو فيما بين القطاعات
 القدرة على التكيف مع اآلثار السلبية لتغير المناخ.
الحصول على التمويل

يوجد عدد من المنظمات يمكن الحصول على التمويل من خاللها وهي:
 كيان التنفيذ الوطني ()National Implemeting Entity - NIE
 الهيئة المنفذة اإلقليمية ()Regional Implemeting Entity - RIE


مصادر تمويل دولية متعددة الجنسيات  -على سبيل المثال :البنك اإلفريقي للتنمية
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يجب أن تقدم أي منظمة من شأنها تنفيذ مشاريع صندوق التكيف طلبا لالعتماد والوثائق التي
تفيد تلبية المعايير االئتمانية التي اعتمدها المجلس.
عملية الاعتماد NIE

 .1تقوم لجنة االعتماد التي تتكون من  3خبراء مستقلين و 2من أعضاء مجلس اإلدارة
بمراجعة وتقيم طلب التمويل على أساس المعايير االئتمانية.

 .2تطلب اللجنة معلومات إضافية وتوضيحية من الحكومة الطالبة ،من الممكن تقديم
تمويل للمساعدة التقنية لتحسين قدرة الجهة الطالبة للتمويل من أجل الحصول على

االعتماد.

 .3تقدم اللجنة توصية إلى ). AFB (Adaptation Fund Board
 AFB .4يعلن القرار النهائي بشأن اعتماد الكيان.
لمزيد من المعلومات ،راجع .https://www.adaptation-fund.org
مرفق البيئة العالمية GEF

يعتبر مرفق البيئة العالمية أقدم صندوق تمويل لتغير المناخ وتأسس سنة  1991ككيان تنفيذي
التفاقية تغير المناخ .ويقدم المرفق منح مشاريع التكيف مع تغير المناخ ،مما يساعد على تعظيم

فوائد المشروع من فوائد الوطنية الي المساهمة في تحسين البيئة العالمية .ويحصل المرفق علي
تمويل من  10بنوك للتنمية المتعددة األطراف المعتمدة وتقوم وكاالت األمم المتحدة بدور

الوكاالت المنفذة لمرفق البيئة العالمية .لمزيد من المعلومات ،راجع http://www.thegef.org
الصندوق الاستراتيجي للبنك الدولي لتمويل المناخ SCF

ويمول الصندوق  3برامج هي:

 برنامج االستثمار في الغابات ( :)FIPلخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات

وتدهورها خالل توفير تمويل توسيع نطاقها بالشراكة االستثمارية بين القطاعين العام

والخاص

 البرنامج التجريبي لتحقيق المرونة (قابلية التحمل) إزاء المناخ ( :)PPCRمن خالل
دمج المخاطر المناخية في برامج تخطيط التنمية األساسية

 تعزيز جهود الطاقة المتجددة في برنامج البلدان المنخفضة الدخل ()SREP
طرق الوصول للتمويل
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 oاصدار خطاب نوايا من قبل الدولة (ممثلة في و ازرة المالية)
 oتشكيل بعثة مشتركة

 oوضع خطة االستثمار
 oوضع برامج تنفيذية

معايير اختيار البرنامج ل :PPCR
مدي توضيح المخاطر بشفافية ؛ استعداد البلد وقدرته على التحرك نحو تنفيذ برامج وخطط

التنمية للتكيف مع تغير المناخ  ،مع األخذ بعين االعتبار الجهود المبذولة حتى اآلن واالستعداد
لالنتقال إلى نهج استراتيجي.

لمزيد من المعلومات راجع:

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/node/4

المراجع
 إصالح مرافق المياه في المنطقة العربية ،الجمعية العربية لمرافق المياه2014 ،
 Laura Würtenberger, Climate finance for adaptation in the water sector
in the MENA region, GIZ Competence Centre for Climate Change,
ACCWaM, January 2014

 Climate change adapation fund
https://www.adaptation-fund.org
 The GEF website
http://www.thegef.org
 Climate investment funds website
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/node/4
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الملاحق
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ملحق رقم ( :)1المبادئ الواجب توافرها في الرؤى والسياسات
والاستراتيجيات المائية
يوضح جدول رقم ( )7مجموعة من المبادئ المهمة الواجب توافرها في الرؤى والسياسات
واالستراتيجيات المائية وتقع تحت محورين رئيسين:

 المبادئ المؤسسية والمتعلقة بتحقيق الحوكمة الرشيدة والفاعلة.

 المبادئ الجوهرية ذات الصلة بتحقيق اإلدارة المتكاملة للموارد المائية واالستدامة
البيئية.

يوفر الجدول قائمة مفيدة للتأكد من المبادئ التي ينبغي أخذها في االعتبار عند تقييم أي

سياسة أو إستراتيجية مائية قائمة وأيضاً عند صياغة أخرى جديدة.

جدول رقم ( :)7المبادئ المؤسسية والجوهرية للسياسات واالستراتيجيات المائية
المفهوم :الحوكمة الرشيدة
الخصائص

المبدأ

المشاركة







حرية االلتحاق والتعبير
سهولة الوصول للمعلومات
آليات الوصول للمشاركة
شرعية عملية القرار (من التخطيط للتنفيذ)
مراعاة النوع االجتماعى والمساواة االثنية في عملية المشاركة

الفاعلية









المعرفة بمشكلة الماء
المعرفة بأسباب مشكلة الماء
أهداف السياسات موجهة لحل أسباب المشاكل
التناغم بين السياسات في القطاعات المتنوعة.
القدرة على ممارسة التأثير على المعنيين ذوي الصلة
سعة التعاون بين االفعال
سعة التنفيذ

الكفاءة




تقليل التكلفة التمويلية والسياسية واالجتماعية والبيئية
تقليل تكلفة التحويل

المبادئ المؤسسية

حكم القانون






امكانية التوقع
غياب الممارسة العشوائية للقوى
التطبيق النزيه للقوانين
استقالل النظام القضائى
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المساواة

 تخفيض الفوارق في توزيع القوة المتعلقة بالدخل والنوع االجتماعى
واالثنية للوصول لموارد أو اتخاذ القرارات
 الصياغة والتطبيق الحيادى والنزيه للقانون

التجاوب






الشفافية

 الوصول لمعرفة اإلجراءات
 الوصول إلى المعلومات الكافية
 المعلومات المفهومة

تغطية كافة المعنيين
توصيل الفرصة للقرارات حسب متطلبات المعنيين
التجاوب ألدنى مستوى متخصص
االستجابة الفرعية

 نهج تشاركى للوصول لالتفاقات
 النهج التعاوني
الوصول إلى اإلجماع
 وسائل الوساطة والتحكيم لتحسين التعاون العابر للحدود والتعاون
القطاعي

المساءلة

فض النزاع السلمي









االلتزام باإلجابة عن مدى القيام بالمسئوليات التي تؤثر على اآلخرين
الوصول للمحيط العام لإلجابة عن التساؤالت
وضوح القواعد المنظمة
تحديد العقل الموجه
متابعة السياسات
كشف اإلنجازات أو غيابها
المساءلة للقطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة

 آليات الوساطة لتسوية النزاعات بين المعنيين
 آليات تحكيم نافذة لتسوية النزاعات التي لم يمكن أن يتوسط فيها.

المفهوم :اإلدارة المتكاملة للموارد المائية
الخصائص

المبدأ

التنمية المتكاملة
للسياسات ذات
الصلة بالماء








اعتبار كافة المستخدمين
اعتبار كافة المنتفعين
اعتبار كافة الموارد المائية
آليات تنسيق لتحسين التجانس
تكامل إدارة الماء والمياه العادمة
تكامل إدارة العرض والطلب

المبادئ

الطبيعة التكاملية
للمياه






االعتراف بالعالقة بين المياه الجوفية والسطحية
االعتراف بالعالقة بين نوعية المياه وكميتها والنظم البيئية المائية
االعتراف بحدود سعة التنظيف الذاتي للماء
االعتراف بعالقات نوعية المياه وكميتها أعلى النهر وأدناه

الجوهرية
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 إدارة الحوض المائي وحماية الموارد المائية
دور النساء

 جدولة ادراج النوع االجتماعى في قضايا المياه
 تزكية النساء وتفويض السلطات لهن

الماء كسلعة
اقتصادية







التقييم االقتصادي والبيئي للماء
التكلفة الكلية لتوفير الماء كأداة للتقرير بين االستخدامات البديلة
استعادة التكلفة الكلية
استخدام األدوات االقتصادية إلدارة الطلب
الحد من االستخدام المسرف للماء من خالل تسعيرة المياه

 اتخاذ القرارات على أدنى مستوى ممكن
أدنى مستوى مناسب  المشاركة على أدنى مستوى ممكن
 حل النزاعات على أدنى مستوى

المفهوم :المبادئ البيئية
المبدأ
االستخدام المستدام
مبدأ الحذر الوقائى

الخصائص
 مفهوم اإلنتاج المستدام األفضل في أنشطة التخطيط والتنفيذ
 مفهوم الطاقة االستيعابية في تخطيط وتنفيذ األنشطة
 عدم تأخير الفعل لتالفي الضرر البيئي بسبب عدم التأكد
 إجراءات للمنع بدال من التكيف

المبادئ الجوهرية

مبدأ أن يدفع المل ِوث  التعويض عن الضرر للطرف الثالث بسبب األثر البيئي
 التوطين الداخلى للتكلفة البيئية
التقييم البيئي
 األخذ في االعتبار األثر البيئي للمشاريع أو االنشطة
المسبق
 التقييم بهدف تقدير البدائل وتخفيف األثر
اإلخطار المسبق
 إعالم الناس المتأثرين ببعض النشاط أو المشروع
 ضمان الوصول المتساو في اإلجراءات اإلدارية والنظم القضائية من أجل
تالفي أو تخفيض المؤثر
المواصفات
والرصد البيئي

 وضع معايير الحماية
 التغير في الرصد
 نشر البيانات ذات الصلة في حالة البيئة

االنصاف بين
األجيال

 منظور طويل األجل في حفظ واستخدام الموارد
Cap-net, IWRM Plans Training Manual and Operational Guide, 2005
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ملحق رقم ( :)2تحديد القضايا والتحديات التي تواجه قطاع المياه
يضم هذا الملحق عددا من األسئلة التي تساعد على تحديد القضايا والتحديات التي تواجه قطاع

المياه وكذلك ترتيب أولوياتها وذلك طبقا لظروف كل دولة )(GWP, catalyzing change, 2004
فيما يخص محاربة الفقر:
 كيف يمكن توفير المياه لالستخدامات المنتجة؟
 كيف يمكن تحديد احتياجات الفقراء من المياه؟

 ما هي أنسب طرق تنمية المياه وتقديم الخدمات بالنظر إلى احتياجات المستخدمين
وقدرتهم على الدفع وقدرتهم على إدارة البنية األساسية والحفاظ عليها؟

فيما يخص ندرة المياه والمنافسة على الموارد المائية:
 كيف يمكن تخصيص (توزيع حصص) المياه استراتيجيا؟

 كيف يمكن رفع كفاءة استخدام المياه وتحفيز إدارة الطلب على المياه؟
 ما هي االمكانات المتاحة لتنمية واستغالل الموارد المائية غير التقليدية؟
فيما يخص حماية النظم االيكولوجية:
 كيف يمكن تخصيص المياه للتصرفات البيئية؟

 كيف يمكن توفير المياه بالكمية والنوعية المناسبة وفي الوقت المناسب للوفاء
باالحتياجات البيئية للحفاظ على النظمااليكولوجية؟

 كيف يمكن تقليل تلوث الموارد المائية؟

 كيف يمكن ضمان االستخدام المستدام للمياه الجوفية؟
 كيف تؤثر إدارة المياه العذبة على بيئة المناطق الساحلية؟
فيما يخص الصحة العامة:
 كيف يمكن إلدارة المياه بشكل أفضل أن تقلل من األمراض المرتبطة بالمياه (مثل
أمراض المالريا واالسهال)؟

 ما هي خيارات تحسين خدمات الصرف الصحى في المناطق الحضرية والريفية؟
 ما هي الخيارات لضمان وصول خدمات المياه المنزلية وخدمات الصرف الصحى بشكل
مستدام للشرائح األكثر فق ار في المجتمع؟

فيما يخص التنمية االقتصادية:
 ما هي األنشطة االقتصادية األكثر تأث ار بتوافر الموارد المائية بالكمية والنوعية المناسبة؟
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 كيف يمكن تخصيص المياه بين القطاعات بما يساعد على تحفيز التنمية االقتصادية
ورفع القيمة المضافة للمياه مع أخذ الجوانب االجتماعية والبيئية في االعتبار؟

 كيف يمكن خلق بيئة االقتصاد الكلى التي تقود إلى إدارة جيدة للمياه؟
فيما يخص تحسين وضع المرأة:
 كيف يمكن توفير الوصول لمياه قريبة ذات نوعية جيدة لمياه الشرب واالستخدام
المنزلى؟

 ما هي أهم األنشطة التي تشارك فيها المرأة والتي تعتمد على المياه؟
 كيف يمكن إشراك المرأة في المناقشات والحوارات حول المياه والتأكد من أن وجهة نظرها
واحتياجاتها قد تم االستماع إليها؟

 كيف يمكن إشراك المرأة في آليات اتخاذ القرار
فيما يخص التغيرات المناخية:
 إلى أي مدى تم تضمين التغيرات المناخية؟
 ما هي أقصي مدة جفاف ممكن أن يتحملها النظام المائي؟ وكيف يمكن زيادتها؟

 ما هو أقصي فيضان أو كمية أمطار ممكن أن تتحملها البنية التحتية للمياه دون
خسائر؟

 ما هو أقصي حجم للخسائر التي من الممكن أن يمتصها النظام المائي؟

 ما مدى الوعي على كل المستويات (من المستخدم إلى متخذ القرار) بتأثير التغيرات
المناخية على الموارد المائية؟

 ما هي امكانيات استخدام أسلوب التنمية النظيفة واالستفادة منه؟
 هل يوجد تشريعات مائية تلزم الجهات المعنية بتضمين التغيرات المناخية في
المشروعات؟

 هل يوجد أسلوب متابعة وتقييم آللية التضمين؟
 هل يوجد برنامج متكامل ومستمر لبناء القدرات؟
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ملحق رقم ( :)3تجميع بيانات التغيرات المناخية وتحليلها
يتطلب تضمين التغيرات المناخية في صياغة السياسات االستراتيجية طويلة األجل وتقييم

عمليات الطوارئ وادارتها إتخاذ القرار السليم ،والذي يتطلب بدوره بيانات موثوقا بها وأدوات
تحليلية متنوعة .وتشمل مناقشة استخدام البيانات المناخية في اتخاذ ق اررات التضمين ثالثة أنواع

من الموضوعات:

 تقنية :مثل مستوى تجميع البيانات ومقياسها ،وتوحيدها ،وأدوات معالجة البيانات (تجميع
البيانات وتجزئتها) وربطها بإحداثيات جغرافية؛

 سياسات :بما فيها الوصول إلى البيانات والمعلومات الموثوق بها ،وتكاليف البيانات
وتقاسمها على الصعيدين الوطني والدولي ،والمسائل القانونية مثل ملكية البيانات وحقوق

المؤلف فيما يتعلق بها؛

 مؤسسية :وهي تشمل تنسيق البرامج ،والنهج القائم على مشاركة األطراف المعنية ،وبناء
شبكات المعلومات ،وتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات.
أسس تجميع البيانات المناخية

تغيعر المنعاخ،
إن جمع بيانات األرصاد الجوية من شبكات الرصد له دور شديد األهمية فعي تقيعيم ّ
ويمكن الحصول عليها من خالل أجهزة االستشععار سعواء فعي المكعان األصعلي أو ععن بععد .تعوزع

أجهزة االستشعار في المكان األصلي ضمن شبكة من المحطات األرضية التي تقعيس المعلومعات
المتعلقة بالطقس عند السطح وفي الهواء العلوي على ارتفاعات مختلفة في الغالف الجوي .تجمع

البيانات من محطات األرصاد الجوية وتخضع للمسح الرقمي ،وتجمع في شبكة علم المنعاخ عبعر

التاريخ ،وهي قاعدة بيانات يديرها مركعز البيانعات المناخيعة الوطنيعة والتعي بعدورها تبثهعا العي شعبكة
األرصاد العالمية التابعة لمنظمة األرصاد العالمية والتي تتيح تلك البيانات لجميع الدول المشاركة
في نظام المعلومات من خالل شبكة توزيع البيانات المناخية.

ومعظم البيانات التي جمعت قبل الستينات إنمعا جمععت معن محطعات أرضعية ربمعا لعم تكعن متعوفرة
بععد فععي منععاطق فععي شععمال أفريقيععا وال سععيما فععي الصععحراء الكبععرى وحواليهععا وفععي أجعزاء واسعععة مععن

شبه الجزيرة العربية ،أولم تكعن قيودهعا قعد خضععت بععد للرصعد .وفعي ععدم إدراج البيانعات المحليعة
فععي قاعععدة بيانععات شععبكة علععم المنععاخ عبععر التععاريخ مععا يبعععث القلععق ألنععه يقلععل مععن فععرص تقيععيم أثععر

تغيععر المنععاخ وتقلبععه وزيععادة المعرفععة بععه فععي المنطقععة العربيععة .إال أن بعععض المشععاريع وجععدت ح عالً
ّ
لهذه المشكلة وال سيما مشروع بيانات محفوظات حقبعة االسعتعمار التعابع لمركعز البيانعات المناخيعة

الوطنيععة فععي كععل دولععة ،الععذي يبحععث ع عن السععجالت الماضععية لمسععحها رقمي عاً ويمكععن تحسععين هععذه
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السععجالت بشععكل كبيععر بفضععل زيععادة عععدد المحطععات األرضععية مععن جهععة ،وتحسععن اسععتبانة أجه عزة
االستشعار عن بعد ،سواء عند السطح أو في العمود الجوي من جهة أخرى .والمحطات األرضية

قععادرة عل ععى وض ععع النم ععاذج وجم ععع
المالحظععات مباش عرة ،غيععر أنهععا ال
تستطيع قياس الظروف الجوية إال

ف ععي األم ععاكن الت ععي وض عععت فيه ععا.
يؤدي ذلك إلى فجعوات مكانيعة فعي

المعلومععات المجمعععة عععن الطقععس
عل ع ععى ط ع ععول س ع ععطح األرض ،ف ع ععي

شكل رقم (  :)22مواقع عامة لمحطات األرصاد الجوية األرضية

المس ععافات الواقع ععة ب ععين المحط ععات

األرضععية ،كمععا يظهععر فععي الشععكل رقععم ( .)22وباسععتطاعة أجه عزة االستشعععار عععن بعععد مععلء هععذه

الفجعوات .واذا مععا جععرت معايرتهععا بالشععكل المناسععب ،يمكععن أن تقععيس المعلومععات المناخيععة فععي أي
مكععان مععن الك عرة األرضععية وفععي العمععود الجععوي .فتععوفر هععذه البيانععات الشععديدة الدقععة صععورة أكثععر

اكتماالً واستم اررية عن األحوال الجوية.

أجهزة االستشعار عن بعد نوعان :تبث الطاقة أو تتلقاها .فالنوع األول كالرادارات مثالً يرسل

طاقةً كهرومغناطيسية ويقيس عدداً من المعايير كتوزيع بخار الماء في أرجاء الغالف الجوي.

يكثر انتشار هذه األنظمة اليوم في المحطات األرضية وبعض األقمار االصطناعية بفضل

التطور في اإللكترونيات وتكنولوجيا المعلومات .أما النوع اآلخر فهو األكثر شيوعاً من بين
أجهزة االستشعار عن بعد ،ويوفر معظم الصور عالية الدقة والمستمرة عن الغالف الجوي.

والنوع الثاني من هذه األجهزة مكيف مع نوع محدد من اإلشعاع الطبيعي الذي تبثه األرض أو
تعكسه ،يمكن تصويره من خالل نطاقات من الترددات الكهرومغناطيسية .وعلى المستوى

العالمي ،تجمع األقمار االصطناعية معظم هذه البيانات .واألقمار االصطناعية المجهزة بهذا
النوع من أجهزة االستشعار قادرة على كشف األشعة تحت الحمراء ،والموجات الدقيقة ،وأشعة

غاما ،واألشعة فوق البنفسجية والموجات في الطيف المرئي .ويكشف كل نوع من أنواع األشعة
عن معلومات مختلفة .فاألشعة تحت الحمراء على سبيل المثال تدل على الح اررة وتساعد على

معرفة كثافة الري أو معدالت النتح .ويمكنها أن تكشف البيانات المتعددة األطياف ،فتعطي

صو اًر بأطوال موجات متعددة تحمل وفرة من المعلومات .وتستخدم البيانات لوضع خرائط في
مواضيع متخصصة ،تصف أنماط استخدام األراضي بالتفصيل .تسمح هذه الخرائط بالمتابعة

الطويلة األجل والواسعة النطاق للتصحر وازالة الغابات والتمدن واألنماط الزراعية .ويمكن
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استخدام األقمار االصطناعية والطائرات لجمع البيانات الجيوديسية التي تظهر االضطرابات
الدقيقة في حقل الجاذبية األرضية الناتجة عن التغيرات في توزيع الكتل في الكرة األرضية ،مما

يشير إلى التغيرات في المياه الجوفية .وأخي اًر ،باستطاعة األقمار االصطناعية التقاط صور جوية

للجزء المرئي من الطيف ،تُجمع مع صور مجسمة تستخدم في وضع خرائط طبوغرافية مفصلة
وتوجد خمس مستويات تحكم جودة البيانات وهي:

المستوى صفر :وهو مستوى البيانات األولية وتتألف المعلومات من بيانات غير معالجة على
غرار قيمة األشعة تحت الحمراء التي تم قياسها؛
المستوى  :1هذا المستوى هو مستوى المعلومات الرئيسي بالنسبة إلى جميع األخصائيين
باستثناء المسؤولين عن تشغيل القمر االصطناعي .تكون البيانات عند هذا المستوى قد عولجت
جزئياً أو آلياً للتوصل إلى مستوى أعلى من المعلومات؛
المستوى  :2تستخدم البيانات عند هذا المستوى الستنتاج متغيرات جيوفيزيائية لديها االستبانة
والموقع نفسهما كما بيانات المستوى  .1فمن الممكن مثالً استخدام بيانات األشعة تحت الحمراء
الستنتاج محتويات رطوبة التربة أو مستويات كثافة الجليد؛
المستوى  :3تستخدم البيانات عند المستوى  3لرسم الخرائط وفقاً لالستبانة التي يطلبها
المستخدم النهائي .يطبق المزيد من القواعد عند هذا المستوى لضمان االكتمال واالتساق .ويمكن
تخمين النقاط الناقصة أو تجاهل القيم الخارجة عن المعايير؛
المستوى  :4يمثل هذا المستوى أي متغير جرى استخالصه من البيانات المستخدمة .من األمثلة
على ذلك قياسات معدالت النتح .يمكن بعدئذ مقارنة هذه البيانات بإسقاطات النماذج المناخية
اإلقليمية أو نماذج الدوران العالمية خالل الفترة الزمنية موضوع الدراسة.
مصادر معلومات تغير المناخ

تعتبر البوابة اإللكترونية
 بيانات البوابة اإللكترونية لمعارف تغير المناخ بالبنك الدوليَ :
للمعارف) )http://data.worldbank.org/climate-changeالخاصة بتغير المناخ قاعدة
رئيسية للمعلومات والبيانات والتقارير عن تغير المناخ في شتى أنحاء العالم .وتتيح هذه

البوابة للمستخدمين االستفسار عن المعلومات الخاصة بالمناخ ورسم خريطة لها ومقارنتها
ووضعها في شكل رسوم بيانية وتلخيصها.وتغطي هذه البيانات ما يلي:

 المتوسط الشهري لدرجات الح اررة وكميات سقوط األمطار في الفترة 1990-1961
للبلدان وأحواض المياه الرئيسية.
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 التغيرات المتوقعة في درجات الح اررة وتساقط األمطار للفترات  ،2020-2040و
 ،2041-2060و ،2061-2080و 2081-2100وذلك حسب البلد المعني.

 بيانات هيدرولوجية مفصلة متوقعة (درجات الح اررة ،والتساقطات المطرية ،والفيضانات،

والجفاف ،وجريان المياه ،وتخزين المياه ،والري) في حوضي مياه بارانا وزامبيزي.

والروابط إلى أحواض المياه األخرى.

 إتاحة بيانات القرن األفريقي للجميعhttp://www.nature.com/articles/sdata201550 :

يساعد موقع "إتاحة بيانات القرن األفريقي للجميع" على الوصول مجانا إلى معلومات
الجغرافيا المكانية ،والبيانات ،ومصادر المعارف عن االستجابات الجارية للتصدي للجفاف

في منطقة القرن األفريقي .واتاحة بيانات القرن األفريقي للجميع هو مشروع في إطار مبادرة
إتاحة البيانات للجميع من أجل التكيف ،وهي شراكة عالمية تسعى إلى بناء برامج لتبادل

البيانات إلى جانب القدرات واألدوات الالزمة الستخدام البيانات في تسهيل اتخاذ ق اررات
مدروسة ،ويجري تنفيذ هذا المشروع في  2٥بلدا.

 البوابة

اإللكترونية

للبيانات

الجغرافية

برنامج

األمم

المتحدة

للبيئة:

) (http://geodata.grid.unep.chوهي المصدر الموثوق به لمجموعات البيانات التي
يستخدمها برنامج األمم المتحدة للبيئة وشركاؤه في تقرير توقعات البيئة العالمية وغيره من

التقييمات البيئية المتكاملة .وتحوي قاعدة بياناته على شبكة اإلنترنت أكثر من  ٥00مؤشر
مختلف كإحصاءات وطنية واقليمية ودون إقليمية أو كمجموعات بيانات جغرافية.

 تطبيقات من أجل التنمية :تشتمل مسابقة تطبيقات من أجل التنمية التي أطلقت في عام
 2010على قائمة موسعة من مصادر البيانات المتصلة باألهداف اإلنمائية لأللفية التي
يتصل كثير منها أيضا بالتنمية وتغير المناخ.

 أداة مؤشرات تحليل المناخ ،المعهد العالمي للموارد :تتيح هذه األداة مجموعة شاملة وقابلة
للمقارنة من البيانات الخاصة بانبعاثات غازات الدفيئة (ومنها كل المصادر الرئيسية

لالنبعاثات وبالوعات استيعابها) وغيرها من المؤشرات المتصلة بالمناخ.

 مركز تحليل معلومات ثاني أكسيد الكربون :مركز تحليل معلومات ثاني أكسيد الكربون هو
المركز الرئيسي لتحليل بيانات ومعلومات تغير المناخ ،وهو تابع لو ازرة الطاقة األمريكية.

 قاعدة بيانات الكوارث الدولية  :EM-DATتتيح قاعدة بيانات  EM-DATمعلومات عن
اآلثار اإلنسانية للكوارث ،مثل عدد الذين قتلوا أو أصيبوا أو تضرروا .وفضال عن ذلك،

فإنها تتيح تقديرات لألضرار االقتصادية المتصلة بالكوارث ومساهمات اإلغاثة الدولية في
كل كارثة.
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ويمكن تحميل البيانات من المصدرين التاليين:
 موقع  http://sdwebx.worldbank.org/climateportalوالذي يحوي بيانات عن كل دولة،
وتبين حزمة البيانات هذه أيضاً كيف تمكنت النماذج المختلفة من توقع توجهات مشابهة

(وعددها).

 موقع  http://preview.grid.unep.ch/يحوي بيانات عن كل دولة ،تشمل األعاصير والرياح
والمد العاصفي والجفاف والفيضانات ،ثم كون خريطة من األحداث السابقة المتصلة بالمناخ.

المراجع

 منظمة االرصاد العالمية  - )2011( WMOدليل الممارسات المناخية – الطقس
والمناخ والماء.

 http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/
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ملحق رقم ( :)4سيناريوهات الانبعاثات
يتطلب وضع إسقاطات للمناخ المستقبلي .سيناريوهات لالنبعاثات تصف تطور آليات االختالل

الرئيسية ،وأبرزها انبعاثات غاز االحتباس الحراري البشرية المنشأ .وسيناريوهات االنبعاثات

المستخدمة في وضع نماذج مناخية تتضمن:

سيناريوهات االستجابة بتحقيق التوازن أو سيناريوهات مضاعفة تركيز ثاني أكسيد الكربون في

الغالف الجوي وهي بسيطة نسبياً ويمكن تشغيلها بسرعة وبدون تكاليف باهظة .غير أنها
محدودة من حيث واقعيتها الفيزيائية ،وتستخدم خاصة لتحديد مدى تأثر الح اررة بأي تغير في

االختالل اإلشعاعي .ثم تحدد حساسية الطقس بتغير الح اررة المرتبط بمضاعفة تركيز ثاني أكسيد
الكربون في الغالف الجوي

سيناريوهات النماذج القصيرة المدة وهي أكثر سيناريوهات االنبعاثات واقعية .وهي تستخدم
لتقييم تغير المناخ من خالل تشغيل نموذج للدوران العالمي لمحاكاة فترة زمنية فيها اختالل يتغير

مع مرور الزمن .وقد عرضت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ) ، (IPCCفي

تقريرها ( ،)1992مجموعة من سيناريوهات االنبعاثات التي استخدمت كأساس لوضع إسقاطات
المناخ في تقرير التقييم الثاني  IPCC 1996ويشار إلى سيناريوهات االنبعاثات هذه باعتبارها

سيناريوهات  IS92وقد نشرت في التقرير الخاص عن سيناريوهات االنبعاثات الذي وضعته
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (ناكيسنيو فيتش وسوارت )2000 ،سيناريوهات

انبعاثات جديدة يطلق عليها اسم

سيناريوهات التقرير الخاص .بدأت
الهيئة الحكومية الدولية المعنية
بتغير المناخ عام  1996في

وضع

مجموعة

سيناريوهات

جديدة

االنبعاثات

لتحديث سيناريوهات

من

وذلك

IS92

المعروفة جيدا واالستعاضة بها

عنها .ويرد وضع لهذه المجموعة
الجديدة المعتمدة من السيناريوهات

في

التقرير

الخاص

عن

سيناريوهات االنبعاثات الصادر

شكل (: )23انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النتروز بشرية المنشأ

وأكسيد الكبريت بالنسبة للسيناريوهات الست الواردة في التقرير الخاص A1B,
SRESو, A2و  B1,و  B2,و  A1FIو ( A1Tالمصدر )IPCC
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عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
وقد وضعت أربع خطوط سردية مختلفة لوصف العالقات بين القوى الدافعة لالنبعاثات وتطورها
بصورة متسقة ،واضافة سياق لوضع التقدير الكمي للسيناريوهات .وتغطي مجوعة السيناريوهات

األربعين الناشئة عن هذه العملية ( 3٥منها يحتوى على بيانات عن المجموعة الكاملة للغازات
الالزمة لدفع نماذج المناخ) طائفة واسعة من القوى الدافعة الديموغرافية االقتصادية والتكنولوجية

الرئيسية النبعاثات غازات الدفيئة والكبريت .ويمثل كل سيناريو تقدي ار كميا نوعيا لواحد من

الوقائع المتطورة األربعة .وجميع السيناريوهات المستندة إلى نفس الوقائع تشكل "زمرة" من

السيناريوهات (انظر اإلطار رقم  10الذي يصف بإيجاز الخصائص الرئيسية لخطوط الوقائع
األربعة وزمرات السيناريوهات الواردة في التقرير الخاص عن سيناريوهات االنبعاثات) .وال تشمل

سيناريوهات هذا التقرير المبادرات األخرى المتعلقة بالمناخ والتي تعنى أنه لم تدرج أية
سيناريوهات تفترض صراحة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة االطارية لتغير المناخ أو أهداف
االنبعاثات الواردة في بروتوكول كيوتو .غير أن انبعاثات غازات الدفيئة تأثرت بصورة مباشرة

بالسياسات التي ال تتعلق بتغير المناخ والتي صممت لتنفيذ طائفة واسعة من األغراض (مثل

نوعية الهواء) .وعالوة على ذلك ،تستطيع السياسات الحكومية ،بدرجات متفاوتة ،أن تؤثر في

دوافع انبعاثات غازات الدفيئة مثل التغيير الديموغرافي ،والتطور االقتصادي واالجتماعي والتغيير

التكنولوجي واستخدام ا لموارد وادارة التلوث .ويظهر هذا التأثير بصورة عامة في الوقائع المنظورة
والسيناريوهات الناشئة عن ذلك.

ويتضمن الشكل ( )23االنبعاثات بشرية المنشأ لغازات الدفيئة الثالثة الرئيسية وهي ثاني أكسيد

الكربون والميثان وأكسيد النتروز باإلضافة إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت بشرية المنشأ
بالنسبة للسيناريوهات التوضيحية الستة الواردة في التقرير الخاص  SRESومن الواضح أن هذه

السيناريوهات تشمل طائفة واسعة من االنبعاثات .كما ترد االنبعاثات الخاصة بتقرير عام 1992

) (IS92aللمقارنة .وتجدر مالحظة االنخفاض الشديد في انبعاثات أكسيد الكبريت في

السيناريوهات الستة للتقرير الخاص  SRESبالمقارنة بسيناريوهات تقرير  .1992وذلك نتيجة
للتغيرات الهيكلية في نظام الطاقة فضال عن الشواغل بشأن تلوث الهواء المحلي واإلقليمي .
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اإلطار رقم ( :)10سيناريوهات االنبعاث في التقرير الخاص لسيناريوهات االنبعاث SRES
) (A1يصف الواقع المنظور  A1وعائلة السيناريوهات عالم المستقبل الذي يتسم بالنمو االقتصادي السريع،

وعدد سكان العالم الذي يصل إلى ذروته في منتصف القرن ثم يأخذ في التناقص بعد ذلك ،والتطبيق السريع

للتكنولوجيا الجديدة األكثر كفاءة .وتتباين الموضوعات األساسية الرئيسية فيما بين األقاليم ،مثل بناء القدرات

وزيادة التفاعالت الثقافية واالجتماعية مع إحداث خفض كبير في الفروق اإلقليمية الخاصة بدخل الفرد .وتتطور
زمرة السيناريوهات  A1إلى ثالثة مجموعات تصنف اتجاهات بديلة للتغييرات في التكنولوجيات في نظام الطاقة.
وتتسم المجموعات الثالثة بتركيزها التكنولوجي :مصادر الطاقة ذات الكثافة األحفورية  A1FCوغير األحفورية
 A1Tأو توازي بين جميع المصادر(  A1Bحيث يفسر التوازن على أنه ال يعتمد بشدة على مصدر طاقة واحد

معين على أساس االفتراض بأن معدل تحسين متماثل يطبق على جميع إمدادات الطاقة وتكنولوجيات
االستخدامات النهائية.
) (A2يصف الواقع المنظور  A2وزمرة السيناريوهات ذات الصلة عالم متنافر للغاية .والموضوع األساسي
الكامن هعو االعتماد على الذات .وتتالحم أنماط الخصوبة ببطء شديد عبر األقاليم مما يؤدي إلى تزايد السكان
بصورة مط ردة .والتنمية االقتصادية موجهة بالدرجة األولى إقليميا كما أنها أكثر تفتتا من ناحية نصيب الفرد من
النمو االقتصادي والتغيير التكنولوجي وأكثر بطئا من خطوط الوقائع المنظورة األخرى.
) (B1يصف الواقع المنظور وزمرة السيناريوهات عالم ملتحم يعيش فيه نفس أعداد السكان الذين يصلون الذروة

في منتصف القرن ثم يأخذوا في التناقص بعد ذلك كما هو الحال في الواقع المنظور  A1وان كان مع تغيير
سريع في الهياكل االقتصادية نحو اقتصاد للخدمات والمعلومات مع انخفاض كثافة المواد ،وتطبيق تكنولوجيات

نظيفة تتسم بالكفاءة من حيث استخدام الموارد .ويكون التركيز على الحلول العالمية لإلستدامة االقتصادية
واالجتماعية والبيئية بما في ذلك تحسين العدالة دون أية مبادرات إضافية تتعلق بالمناخ.
) (B2الواقع المنظور وزمرة السيناريوهات في  B2تصف عالما يكون التركيز فيه على الحلول المحلية

لإلستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية .إنه عالم يتزايد فيه السكان باطراد بمعدل يقل عما في  A2ومستويات
متوسطة من التنمية االقتصادية وتغير تكنولوجي أقل سرعة وأكثر تنوعا مما في الوقائع المنظورة في  A1و B1
ومع أن السيناريو موجه أيضا نحو حماية البيئة والعدالة االجتماعية فإنه يركز على المستويات المحلية
واإلقليمية.
المصدرIPCC :
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ملحق رقم ( :)5النماذج الرياضية للمناخ وكيفية استخدامها
النموذج المناخي عبارة عن عرض رياضي مبسط لمحاكاة النظام المناخي لألرض وتتوقف
الدرجة التي يستطيع بها نموذج
محاكاة استجابات النظام المناخي،

إلى حد كبير جدا ،على مستوى

فهم العالقات الفيزيائية األرضية
والكيماوية والبيولوجية التي تحكم

هذا النظام بين طبقات الجو

المختلفة .ومنذ تقرير التقييم الثاني،
حقق الباحثون تحسينات كبيرة في

محاكاة النظام المناخي لألرض من

شكل رقم ( :)24تطور وضع نماذج مناخية للسنوات الخمسة والعشرين
الماضية (المصدر )IPCC

خالل النماذج .يرد هنا أوال موجز

للفهم الحالي لبعض من أهم العمليات التي تحكم النظام المناخي ومدى تمثيلها في النماذج

المناخية الحالية .ثم يقدم هذا الملحق تقييما للقدرة العامة لهذه النماذج على وضع إسقاطات
مفيدة للمناخ في المستقبل.
تعتمد النماذج المناخية الشاملة على القوانين الفيزيائية الممثلة في معادالت رياضية تحل
بإستخدام شبكة ثالثية األبعاد حول العالم .والبد لمحاكاة المناخ من تمثيل العناصر الرئيسية

للنظام المناخي في النماذج الفرعية (الغالف الجوي ،والمحيطات وسطح األرض ،وكربوسفير
والبيوسفير) جنبا إلى جنب مع العمليات التي تتم داخلها وفيما بينها .وتعرف نماذج المناخ في

العالم التي جمعت فيها عناصر الغالف الجوي والمحيطات معا باسم نماذج الدوران العامة في
الغالف الجوي والمحيطات

ومن الضروري ،لوضع إسقاطات كمية لتغير المناخ في المستقبل ،استخدام نماذج مناخية
تحاكي جميع العمليات الهامة التي تحكم تطور المناخ في المستقبل .وقد تطورت النماذج

المناخية خالل العقود القليلة الماضية مع تزايد القوى الحاسوبية .ويوضح الشكل رقم ( )14تطور
نماذج المناخ في الماضي والحاضر والمتوقع في المستقبل.
وتعوض بعض النماذج األخطاء واالختالالت في التدفق السطحي من خالل "عمليات تكييف
التدفق" وهي عمليات تكيف منتظمة تتحدد بصورة عملية في الوصلة المشتركة بين الغالف

الجوي والمحيطات ،يحتفظ بها ثابتة من الناحية الزمنية لالقتران بالمناخ الخاضع للمحاكاة من
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الحال المرصودة .وقد صممت نماذج رياضية محدثة وأكثر دقة تزيل معظم تأثيرات بعض

األخطاء النموذجية على النتائج .وما يتخذ عادة هو أوال إجراء محاكاة مناخية "للمراقبة" بإستخدام

النموذج .ثم تجرى عملية محاكاة تجربة تغير المناخ ،وذلك مثال ،بزيادة ثاني أكسيد الكربون في

الغالف الجوي النموذجي .وأخيرا ،يؤخذ الفرق على أنه يوفر تقدي ار للتغير في المناخ نتيجة
لالضطرابات .وتزيد تقنية وضع الفروق معظم تأثيرات أي عمليات تكييف اصطناعية في

النموذج فضال عن األخطاء المنتظمة المشتركة في كال العمليتين .غير أن عقد مقارنة بين نتائج
النماذج المختلفة يوضح أن طبيعة بعض األخطاء مازالت تؤثر في النتائج.

والواقع أن نماذج الدوران العام الشاملة في الغالف الجوي والمحيطات معقدة للغاية يحتاج

تشغيلها إلى موارد حاسوبية كبيرة .وتستخدم النماذج البسيطة على نطاق واسع أيضا الستكشاف
مختلف السيناريوهات الخاصة بانبعاثات غازات الدفيئة وتأثيرات االفتراضات أو التقريبات في

المعايير الواردة في النموذج بقدر أكبر من الدقة .وقد تشمل عملية التبسيط تحليل أعمق ودينامية

مبسطة وعمليات فيزيائية .وتشكل النماذج البسيطة والوسيطة والشاملة ،معا" ،سلم هرمي للنماذج

المناخية" ،وكلها ضرورية الستكشاف الخيارات المدرجة في عملية وضع المعايير ،وتقييم مدى
قوة تغير المناخ.

بعض النماذج العالمية

هذه النماذج معقده وتحتاج امكانيات علمية وتقنية وتمويل كبير وتم تنفيذها في الدول المتقدمة
وتختلف نتائج تلك النماذج لتفاوت درجة التعقيد وكذلك البيانات التي تم استخدامها وهو ما يخلق

اختالف بين نتائج تلك النماذج وخصوصا فيما يخص سيناريوهات األمطار .وفيما يلي حصر
ألهم النماذج العالمية لدراسة تغير المناخ:

 BCCR-BCM2.0 مركز بيوركنز للبحوث المناخية في النرويج؛
 ،CGCM3.1 المركز الكندي لنمذجة المناخ وتحليله (كندا)؛



 ،SIRO-Mk3.0البحث في الغالف الجوي (أستراليا)؛

 ،CNRM-CM3 of Météoالمركز الفرنسي الوطني لألبحاث في األرصاد الجوية

(فرنسا) ؛

 ،ECHO-G حصيلة جهد مشترك بين معهد األرصاد الجوية في جامعة بون (ألمانيا)
ومعهد بحوث األرصاد الجوية في كوريا.

 GFDL-CM2.0 and GFDL-CM2. وكالة ناسا (المركز الوطني للمالحة الجوية وادارة
الفضاء)؛
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 ISS-AOM, GISS-EH, and GISS-ERغودارد لألبحاث الفضائية؛



 ،INM-CM3.0معهد الرياضيات الرقمية (روسيا)؛

 ،FGOALS-g1.0 LASG معهد الفيزياء الجوية (الصين)؛


 ،IPSL-CM4معهد بيار سيمون البالس (فرنسا)؛



) ،MIROC3.2 (hires and medresمركز البحث في النظام المناخي في جامعة



 ،MRI-CGCM2.3.2معهد البحوث في األرصاد الجوية (اليابان) ؛



 ،ECHAM5/MPI-OMمعهد ماكس بالنك لألرصاد الجوية (ألمانيا) ؛

طوكيو و JAMSTECاليابان؛



 ،CCSM3 and PCMالمركز الوطني للبحوث الجوية (الواليات المتحدة األمريكية) ؛

 ،UKMO-HadCM3 and UKMO-HadGEM1مركز هادلي لتوقع المناخ ودراسته

 -المملكة المتحدة.

نتائج نماذج الدوران العام في الغلاف الجوي والمحيطات

من المقدر أن تكون حساسية المناخ في حدود  1.٥إلى ° 4.٥م بحلول سنة  .2100ولم يتغير
هذا التقدير عن ذلك الوارد في تقرير التقييم األول الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية
بتغير المناخ عام  1990وتقرير التقييم الثاني ( ،)TCRوهو المصطلح الذي يعرف بأنه متوسط
التغير في درجات ح اررة الهواء السطحي في العالم في وقت مضاعفة ثاني أكسيد الكربون في
تجربة لزيادة ثاني أكسيد الكربون بنسبة  %1سنويا .ويفترض أن هذا المعدل لزيادة ثاني أكسيد
الكربون يمثل التأثير اإلشعاعي الصادر من جميع غازات الدفيئة .وتجمع االستجابة المناخية
المؤقتة عناصر الحساسة النموذجية والعوامل التي تؤثر في االستجابة (مثل امتصاص
المحيطات للح اررة) .ويبلغ مدى االستجابة المناخية المؤقتة في نموذج الدوران العام في الغالف
الجوي والمحيطات  1.1إلى  ° 3.1م.
وتضع النماذج إسقاطات للتغيرات في العديد من المتغيرات المناخية واسعة النطاق .فمع تغير
التأثير اإلشعاعي للنظام المناخي ،ترتفع درجة ح اررة اليابسة بدرجة أكبر من المحيطات ويسود
احترار نسبي أكبر عند خطوط العرض القطبية .وتتوقع النماذج زيادات أصغر في درجات ح اررة
الهواء السطحي في شمال األطلسي ومناطق المحيط الجنوبي القطبية بالمقارنة بالمتوسط
العالمي .ويتوقع حدوث انخفاض في مدى درجات الح اررة النهارية في الكثير من المناطق مع
زيادة درجات الح اررة الصغرى الليلية بأكثر من درجات الح اررة القصوى النهارية .ويبين عدد من
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النماذج انخفاضا عاما في التقلبية اليومية لدرجات ح اررة الهعواء السطحي في الشتاء وزيادة
التقلبية اليومية في الصيف في مناطق اليابسة في نصف الكرة األرضية الشمالي .ويتوقع مع
احترار المناخ ،تقلص الغطاء الثلجي وصفيحة الجليد البحري في نصف الكرة الشمالي .ويتسق
الكثير من هذه التغيرات مع االتجاهات الرصدية األخيرة.
تستخدم مجموعة نماذج متعددة في محاكاة نموذج الدوران العام في الغالف الجوى والمحيطات
لطائفة من السيناريوهات لوضع تقدير كمي لمتوسط تغير المناخ ،وعدم اليقين المستند إلى
مجموعة من النتائج النموذجية .ويبلغ متوسط التغير في متوسط درجة ح اررة الهواء السطحي في
العالم في نهاية القرن الحادي والعشرين ( 2071إلى  )2100بالمقارنة بالفترة  1961إلى
 1990مقدار ° 3.0م (مع مدى يتراوح بين 1.3إلى  ° 4 .٥م) بالنسبة لمشروع السيناريو
الدليلي  A2و °2.2م (مع مدى يتراوح بين  0.9إلى ° 3.4م) بالنسبة لمشروع السيناريو الدليلى
 . B2ويحقق السيناريو  B2احت ار ار أقل يتسق مع معدله المنخفض من الزيادة في تركيز ثاني
أكسيد الكربون.
وعلى أساس النطاق الزمني البالغ بضعة عقود ،يمكن استخدام معدل االحترار المرصود الحالي
لتحديد االستجابة المتوقعة لسيناريو انبعاثات معينة على الرغم من عدم اليقين في حساسية
المناخ .ويشير تحليل النماذج البسيطة والمقارنات بين استجابات نموذج الدوران العام في الغالف
الجوي والمحيطات لسيناريوهات التأثيرات المثلى أن من المحتمل أن تزيد األخطاء في إسقاطات
درجات الح اررة واسعة النطاق ،في معظم
السيناريوهات خالل العقود القادمة ،بالتناسب مع
حجم االستجابة العامة .وهكذا ،فإن الحجم
التقديري لمعدالت االحترار الحالية المرصودة التي
تعزى إلى التأثيرات البشرية وما يحيط بها من عدم
يقين توفر تقدي ار منفصال نسبيا عن النماذج لعدم
اليقين في اإلسقاطات متعددة العقود في إطار
معظم السيناريوهات .ومن المحتمل ،اتساقا مع
الرصدات األخيرة ،أن يكون االحترار البشري
المنشأ ،في حدود  0.1إلى ° 0.2م في العقد

123

شكل رقم ( )25المتوسط العالمي إلسقاطات درجات
الحرارة في سيناريو  SRESبسيناريوIS92a.
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الواحد خالل العقود القليلة القادمة في إطار السيناريو  .IS92aويتماثل ذلك مع نطاق
االستجابات لهذا السيناريو استنادا إلى النسخ السبع للنموذج البسيط المستخدم في الشكل (.)2٥
من المحتمل بشدة أن ترتفع درجة ح اررة جميع مناطق اليابسة تقريبا بوتيرة أسرع من المتوسط
العالمي وخاصة تلك الواقعة على خطوط العرض القطبية في الفصل البارد .وتشير النتائج
(انظر الشكل  )26المستمدة من عمليات المحاكاة األخيرة لنموذج الدوران العام في الغالف
الجوي والمحيطات والمدفوعة بسيناريوهي االنبعاثات  A2و  B2في التقرير الخاص  SRESإلى
أن االحترار في فصل الشتاء في جميع المناطق الشمالية عند خطوط العرض القطبية يتجاوز
متوسط االحترار العالمي في كل نموذج بأكثر من
 1.3( %40إلى ° 6.3م لمجموعة النماذج
والسيناريوهات قيد الدراسة) .وفي الصيف ،بتجاوز
االحترار  %40فوق متوسط التغير العالمي في وسط
شمالي آسيا .وال تبين النماذج باستمرار احت ار ار أقل
من المتوسط العالمي إال في جنوب آسيا وجنوبي
أمريكا الجنوبية في أشهر يونيو /حزيران ويوليو/

شكل رقم ( )26االحترار النسبي االقليمي والذي
يزيد على  %40من المتوسط العالمي

تموز وأغسطس /آب.
النموذج المناخي البسيط

ال يمكن بسبب صعوبة الحسابات وتعقيدها ،تشغيل نموذج الدوران العام في الغالف الجوي
والمحيطات إال بالنسبة لعدد محدود من السيناريوهات .ويمكن تضخيم النموذج البسيط لتمثيل
استجابة نموذج الدوران العام المتوسطة عالميا وتشغيله لخدمة عدد أكبر بكثير من
السيناريوهات .ويتوقع أن يزيد المتوسط العالمي لدرجات الح اررة السطحية بما يتراوح بين 1.4
إلى ° ٥.8م خالل الفترة  1990إلى  .2100وتسري هذه النتائج على النطاق الكامل
للسيناريوهات الخمسة والثالثين الواردة في التقرير الخاص  SRESاستنادا إلى عدد من النماذج
المناخية ويتوقع أن تكون الزيادة في درجات الح اررة أعلى من تلك الواردة في تقرير التقييم الثاني
التي كانت تتراوح بين  1.0و ° 3.٥م استنادا إلى السيناريوهات الستة لعام  .IS92ويعزى
االرتفاع المتوقع في درجة الح اررة واتساع نطاقها بالدرجة األولى إلى االنخفاض المتوقع في
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في سيناريوهات  SRESبالمقارنة بتلك الواردة في سيناريوهات
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 . IS92ويزيد معدل االحترار المتوقع كثي ار عن التغيرات المرصودة خالل القرن العشرين ومن
المحتمل جدا أن تكون غير مسبوقة خالل العشرة آالف سنة األخيرة على األقل استنادا إلى
بيانات المناخ القديم.
تصغير النطاق لتقييم التغيرات المناخية

المحرز في إعداد نماذج الدوران العالمية ،ما زالت فجوات كبيرة تعوق
على الرغم من التقدم ُ
تمثيل النواتج على نطاق أصغر .ولكي يتوصل علماء المناخ إلى فهم أفضل لهذه العمليات

الصغيرة النطاق ،يلجأون إلى تصغير نطاق النماذج بحيث تصلح لوصف مناطق محددة من
العالم من خالل إستخالص معلومات من المستوى المحلي إلى العالمي ( 10إلى  100كلم)،

ويعتمد ،عموماً ،نهجان رئيسيان لتصغير نطاق
من نماذج أو تحاليل بيانات أوسع نطاقاًُ .
النماذج ،هما:
عرف أيضاً بالتصغير التجريبي ،ويتمثل في تكوين معادالت
 التصغير اإلحصائي ،الذي ُي َ
إحصائية تربط نواتج نماذج الدوران العالمية أو النماذج المناخية اإلقليمية بالظروف
ستعمل
المناخية على مستوى البلدان والمناطق التي تُراقب عن طريق الرصد الجوي .ثم تُ َ
الروابط لتوقع األحوال المناخية المحلية استناداً إلى توقعات نموذج الدوران العالمي أو
النموذج المناخي اإلقليمي.

 التصغير الديناميكي ،الذي ُيعرف أيضا بالتصغير الرقمي ،ويتمثل في استعمال النماذج
يشغل
المناخية اإلقليمية .ويندرج هذا النموذج اإلقليمي في نموذج الدوران العالمي الذي ّ
النموذج اإلقليمي من خالل ( )64طبقة بينية تمثّل الظروف الحدودية الجانبية.

ويجوز أن تصطدم جميع تقنيات تصغير النطاق بمشكلة رئيسية واحدة هي توقع وتيرة الظواهر
وحدتها .وتركز نماذج الدوران العالمي على تقديم الحالة المتوسطة للمناخ في
المناخية المتطرفة ّ
المستقبل من دون إعطاء معلومات عن الظواهر المناخية المتطرفة المحيطة بهذه الحالة
المتوسطة .وال تُرصد الظواهر المناخية المتطرفة عادة على المستوى اإلقليمي الصغير إال إذا
توفرت معطيات على فترات زمنية أصغر ومراقبة مناخية أكثر تفصيالً إلصدار النواتج .وينبغي

ؤخذ هذا العامل المهم في االعتبار في المنطقة العربية التي تعاني من ندرة الموارد المائية،
أن ُي َ
التغيرات المناخية إلحداث ظواهر متطرفة .وتساعد االستبانة المرتفعة للنماذج
بحيث تكفي أبسط ّ

تغير مكاني
المناخية اإلقليمية عموماً على تحسين المحاكاة المناخية للعمليات التي تنطوي على ّ
مرتفع مثل المتساقطات .وهي بالتالي تعطي توقعات أفضل لتوزيع المتساقطات وتقلّبها بين عام
وآخر وغ ازرتها .وكثي اًر ما تنطوي النماذج المناخية اإلقليمية على "عالقة ترابط وتبادل" حيث
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يمرر النموذج اإلقليمي جزءاً من نواتجه إلى نموذج الدوران العالمي بهدف تحسين دقة النواتج.

وبهذه الطريقة ،تساعد النماذج المناخية اإلقليمية على تحسين توقعات نموذج الدوران العالمي.
وتتمثل النماذج االقليمية في المنطقة العربية في نماذج  ETA, MM5, REGCM3وغيرها.
خطوات بناء النموذج الاقليمي

 -1تنفيذ النموذج المناخي اإلقليمي من خالل وضع إطار للظروف الحدودية اإلقليمية ،وتحديد
المجاالت المطلوبة من نواتج النموذج ،وانشاء واجهة بينية بين النموذج المناخي اإلقليمي
ونموذج الدوران العالمي الذي يندرج فيه النموذج اإلقليمي ،وضبط استبانة النموذج ،وتحديد
الخطوات الزمنية المطلوبة إلصدار النواتج  .وفي هذا اإلطار ،يجب اختيار حدود النطاق
العربي بحيث تشمل كافة منابع الموارد المائية المشتركة في المنطقة العربية .وبما أن نسبة
 %67تقريباً من الموارد المائية في البلدان العربية تنبع من خارج المنطقة ،ينبغي أن يغطي
النطاق العربي منطقة جغرافية أوسع وأن يمتد من منابع نهر النيل في الجنوب وصوالً إلى منبع
ي دجلة والفرات في الشمال .ومن الضروري أيضاً إجراء تحليل الحساسية لتحديد المدى
َ
نهر ْ
الدقيق للحدود استناداً إلى أنماط وخصائص مناخية إقليمية وعالمية.
إطار رقم ( :)11المحور األساسي لبناء نموذج مناخي اقليمي
ترسيم حدود النطاق العربي يشمل ترسيم حدود النطاق العربي ما يلي :رسم الحدود الجغرافية؛ االطالع على
الحدود التي ُرسمت في نطاقات أخرى من كورديكس واالستفادة منها؛ تحديد الحجم والتوزيع الالزمين للشبكة إلى
جانب المعايير التي يجب قياسها وحسابها؛ تحديد تقسيم النطاق العربي إلى عدة مناطق فيزيوغرافية واعتماده
موحد بهدف وضع النماذج الهيدرولوجية.
كمعيار ّ
المصدر االسكوا 2011

 -2تحديد مجاالت نواتج النموذج المناخي اإلقليمي :ستُ َّ
حدد قائمة المعايير التي يستوفيها تنفيذ
النموذج المناخي اإلقليمي من خالل أرشيف كورديكس .وتتضمن النسخة الحالية لهذا األرشيف

ستعمل لتحديد مجال نواتج النموذج المناخي اإلقليمي .وترتبط هذه المتغيرات بمجال
ّ ٥7
متغي اًر تُ َ
نواتج نموذج الدوران العالمي.
-3االستبانة والخطوات الزمنية :إضافة تحديد الظروف الحدودية للنطاق العربي ،يجب أن ُيصدر
النموذج نواتج استناداً إلى استبانة وخطوات زمنية محددة بوضوح.
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 االستبانة (دقة المساحة) :وتتطلب خريطة النطاق العربي إجراء تقييمات مع استبانة أفقية
تتعدى  ٥0كم  ٥0Xكم نظ اًر لضرورة تمثيل الظواهر اإلقليمية على المستوى الوطني
ال ّ
ودون الوطني ،حتى في أصغر البلدان حجماً في المنطقة .وهذا ممكن من الناحية الفنية ألن

نسبة االستبانة بين بيانات نموذج الدوران العالمي والنموذج المناخي اإلقليمي يمكن أن
تتراوح بين ستة وثمانية. .وبما أن االستبانة األفقية لنماذج الدوران العالمية تتراوح عموماً بين
 200كم  200 Xكم و 300كم  300 Xكم  ،يمكن أن يتراوح حجم الشبكة األفقية للنموذج
المناخي اإلقليمي الذي يغطي النطاق العربي بين  ٥0كم  ٥0 Xكم و 2٥كم  2٥ Xكم أو
حتى أقل.
 الخطوات الزمنية (دقة الزمن) :يمكن أن تحسب النماذج المناخية اإلقليمية مجاالت النواتج
كل  20إلى  30دقيقة ،إال أن النتائج تُ َّ
خزن لفترة زمنية أطول تبدأ عادة بثالث أو ست
ساعات .والعامل الرئيسي الذي يؤثر على تحليل النتائج وتوزيعها هو إمكانية تخزين هذه

البيانات ومعالجتها بواسطة الحاسوب
ويجري اختيار االستبانة والخطوات الزمنية التي سيطبقها النموذج استناداً إلى اعتبارات وأهداف

فنية وسياسية .وعندما ُي َّ
حدد نطاق الشبكة ،يمكن االتفاق على مجاالت النواتج المطلوبة لتنفيذ
النموذج المناخي على المستوى اإلقليمي .وقد ال يكون من الضروري تتبُّع وتسجيل كافة مجاالت
بتغير المناخ فيما يتعلق بنواتج نموذج
النواتج التي تحددها الهيئة الحكومية الدولية المعنية ّ
الدوران العالمي في مختلف المناطق .وسيتوقف وضع القائمة النهائية للمعايير على ضرورة
مطابقة نتائج التقييم المتكامل مع الجهود العالمية واإلقليمية.
 -4التحقق من النموذج اإلقليمي :على المستوى اإلقليمي في النطاق العربي ،سيكون النهج القائم
على ُّ
تعدد النماذج مفيداً لألسباب نفسها التي تجعله مفيداً للنطاق العالمي .وسيرتكز النموذج
المناخي اإلقليمي على تشغيل نموذجين مستقلين أو أكثر لتحليل مجاالت النواتج التي

ستستخلص من محاكاة النموذج المناخي اإلقليمي .وينجح استعمال النماذج المتعددة عندما يكون
هناك عدة نماذج تعمل بشكل مستقل .ويمكن أن تتشارك النماذج في أخطاء تنجم عن عمليات

"تحيز دائم في
وضع المعايير أو العمليات غير المحللة .ويمكن أن تؤدي أوجه الشبه هذه إلى ّ
وسط متعدد النماذج" ومع أن النموذج المناخي اإلقليمي يتميز باستبانة أعلى ،قد يتطلب هذا
النموذج وضع المعايير لبعض العمليات على نطاق الشبكة الفرعية ،وخاصة بالنسبة إلى

ديناميك يات الطبقة الحدودية ،واقتران السطح بالغالف الجوي ،والنقل اإلشعاعي ،والفيزياء الدقيقة
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للغيوم .لذلك ،من الضروري التحقق دائماً من النموذج في أثناء عملية التنفيذ اإلقليمي .وعلى
المدى الطويل ،يمكن تخطي عدة أوجه من القصور من خالل المراقبة إما لصقل العمليات

المبرمجة أو لوضع معاييرها .وعلى المستوى اإلقليمي الذي يتطلب فيه التنفيذ نموذجين أو ثالثة

نماذج ،سيكون تأثير التحيزات الدائمة أكثر أهميةً من تأثيرها على المستوى العالمي حيث

ُيستعمل أكثر من  20نموذجاً .وبما أن عمليات التنفيذ اإلقليمي تحلل عدد أقل من المعايير
المن اخية الرئيسية مقارنة بالدراسات المناخية العالمية ،من المهم التأكد من أن النماذج تحد من
التوصل إلى مجموعة من التوقعات
األخطاء التي تحصل أثناء تحليل المتغيرات .ويمكن
ّ
المناخية في المنطقة من خالل استعمال:
• نماذج دوران عالمية مختلفة عند تنفيذ النموذج المناخي اإلقليمي أكثر من مرة؛
• عدة نماذج مناخية إقليمية لتطبيق نموذج الدوران العالمي نفسه؛

• نموذج مختلف وفق االستبانة الشبكية األفقية ،أي نموذج واحد على األقل تبلغ استبانته
األفقية  ٥0كم  ٥0Xكم ونموذج واحد على األقل تبلغ استبانته األفقية  2٥كم  2٥ Xكم.
إطار رقم ( )12المحور األساسي :تنفيذ النموذج المناخي اإلقليمي
• مراجعة العمليات الخاصة بالمنطقة العربية وتنفيذها عند الحاجة؛
• تنسيق المقارنة بين النماذج وتشخيصها في إطار كورديكس ،والبحث عن أساليب مختلفة إلصدار
مجموعة من أنظمة المحاكاة مع النماذج المناخية اإلقليمية لتحسين نسبة اإلشارة إلى االختالفات في

النتائج ؛ )(signal to noise

• تطوير مجموعات بيانات المراقبة اإلقليمية الستعمالها في توقع المناخ اإلقليمي وتصغير نطاقه؛
مفصل مع الحرص على سهولة
• وضع أرشيف بالنواتج ذات التواتر الزمني األعلى بهدف إجراء تقييم
ّ
الحصول على المعلومات المناخية اإلقليمية واستعمالها والتحقق منها؛

• النظر في دور تنفيذ النموذج المناخي اإلقليمي في البحوث المستقبلية الرامية إلى إصدار معلومات أكثر
واقعية عن المناخ في المستقبل استناداً إلى توقع المناخ اإلقليمي ،وتحسين تمثيل القوى الدافعة والعناصر
المناخية ،وادراج المزيد من العمليات مثل الكيمياء البيولوجية الجغرافية وأثر الصحاري.

-٥عدم اليقين :يتشابه أسلوب معالجة عدم اليقين في تنفيذ نموذج الدوران العالمي وتنفيذ
النموذج المناخي اإلقليمي .ولكن على المستوى اإلقليمي هناك مصدران إضافيان لعدم اليقين،
األول هو تصغير النطاق والثاني الظواهر المناخية المتطرفة .أما تصغير النطاق فهو مصدر

لعدم اليقين ،بحكم الخصائص الرياضية والفيزيائية لنموذج الدوران العالمي وطريقة تطبيقها على

النموذج المناخي اإلقليمي .وعملية الدمج بين النموذجين تعزز إمكانية الوصول إلى مجموعات

من البيانات ذات الجودة الم ارقَبة فيما يتعلق بالتوقعات الماضية وتوقعات القرن الحادي
والعشرين .وهذا يسمح بوضع المجموعة المناسبة من المقاييس على المستوى اإلقليمي لتقييم
128

الدليل التدريبي إلعداد اإلستراتيجيات المائية وخطط العمل مع تضمينها تأثير التغيرات المناخية

تصغير النطاق بطريقة تتوافق مع اإلطار المعياري للتقييم ،بفضل تنسيق محاكاة النموذج

المناخي اإلقليمي للنطاقات المحددة .غير أن تسوية حاالت عدم اليقين قد تتطلب إجراء مزيد من
التغييرات في تحليل بعض العمليات أو في طريقة وضع المعايير بحيث تؤخذ الخصائص

اإلقليمية في االعتبار على نحو أكثر دقة ،ال سيما تلك التي تثير قد اًر كبي اًر من عدم اليقين في

ظل الظواهر المناخية المتطرفة التي يمكن تحديدها جيداً .فمن جهة ،يسمح االندماج في

تغير المناخ اإلقليمي والناجم عن اختالف محاكاة
كورديكس بالتحكم بعدم اليقين الناجم عن ّ
نموذج الدوران العالمي .وتُجرى المحاكاة لتحديد التأثير اإلشعاعي في ظل تعدد التوقعات
تغير المناخ الطبيعي .ومن جهة أخرى،
المناخية اإلقليمية لغازات االحتباس الحراري ،مع حساب ّ
يبقى من الصعب تحديد التأثير .اإلقليمي للظواهر الخارجية ،خاصة عندما تجد نماذج الدوران

العالمية صعوبة في توقع هذه الظواهر.
اطار رقم ( :)13متطلبات وضع النماذج المناخية اإلقليمية
• االتفاق على نوع المعلومات المطلوبة من عملية وضع النماذج المناخية اإلقليمية ،بما في ذلك االتفاق
على النطاق واالستبانة والخطوات الزمنية المطلوبة؛

• ترسيم حدود النطاق العربي استناداً إلى تحليل الحساسية ) (sensitivity analysis؛

• اختيار واحد أو أكثر من النماذج المناخية اإلقليمية لتطبيقها ضمن حدود النطاق العربي باالستناد إلى
معلومات صادرة عن واحد أو أكثر من نماذج الدوران العالمية لمناطق خارج النطاق العربي؛

• اتخاذ قرار بشأن الخطوات الزمنية واالستبانة التي ستُستعمل الستخالص معلومات من التوقعات؛
• تصغير النطاق من النموذج المناخي العالمي إلى النموذج المناخي اإلقليمي؛
اليقين والظواهر غير المتوقعة على المستوى اإلقليمي في سياق الخصائص
• النظر في حاالت عدم ُ
اإلقليمية؛
• تنسيق البيانات وتحليلها في إطار إقليمي ،بما في ذلك تقديم المساعدة الفنية لوضع بيانات مناخية طويلة

األجل ويومية ومتناغمة ،وجمع البيانات وتخزينها .ويجب توخي العناية لتخزين البيانات بطريقة موثوقة

ولضمان الوصول إلى المعلومات بطريقة سهلة ومجانية .
لتغير المناخ استناداً إلى مجموعة محددة من المعايير الناجمة
 الناتج :تحديد االتجاهات واآلثار اإلقليمية ّعن مسار تركيز تمثيلي محدد في خطوات زمنية محددة ،وتحديد تفاعالت أكثر تعقيداً بين اآلثار
اإلقليمية الجديدة واآلثار المستخلصة من نماذج الدوران العالمية؛

 الناتج :بيانات جغرافية مكانية موحدة لآلثار المناخية المتوقعة في المنطقة العربية والمستخلصة من واحدأو أكثر من النماذج المناخية اإلقليمية استناداً إلى معايير وخطوات زمنية محددة ،تُستخلَص من

مسارات التركيز التمثيلية المختارة وتعطي نواتج ذات استبانة عالية بناء على شبكة أفقية تبلغ مقاييسها

 ٥0كم  ٥0 Xكم و 2٥كم  2٥Xكم

 الناتج :تحديد وتقييم الحاجة إلى البيانات ومصادر البيانات وتوافرها والنقص المحتمل في البيانات منأجل التحقق من النموذج المناخي ومعايرة النموذج الهيدرولوجي لتحسين النتائج على المستوى اإلقليمي.
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ملحق رقم ( :)6الاتفاقيات الدولية للحد من تغير المناخ
يرجع تاريخ االتفاقيات الدولية للحد من تغير المناخ الي عام  1992حينما اعتُمدت اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ عقب مؤتمر قمة ريو دي جانيرو ،ودخلت حيز النفاذ في
وصدق عليها  196طرفا ( 19٥دولة واالتحاد األوروبي ،مما يجعلها اتفاقية
عام ،1994
ّ
عالمية) .ويتمثل هدف االتفاقية في تثبيت انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المصدر في الغالف
الجوي عند مستوى يحول دون أي تأثير خطير من جانب اإلنسان في النظام المناخي.

وأصبح أول تطبيق عملي وملزم لالتفاقية رسميا من خالل بروتوكول كيوتو ،الذي اعتُمد في عام
تصدق الواليات المتحدة
 1997ودخل حيز التنفيذ في عام ،200٥
وصدق عليه  192طرفا (لم ّ
ّ
األمريكية على البروتوكول) .وفرض البروتوكول على  37بلدا من البلدان المتقدمة خفض

االنبعاثات بمعدل عام يبلغ  ٪٥مقارنة بعام ( 1990وخفض بمعدل  ٪8لالتحاد األوروبي) في
الفترة الممتدة من عام  2008إلى  .2012أما سائر البلدان فلم تلتزم بمعدل محدد بل تم إشراكها
في عملية مكافحة تغير المناخ عبر اآلليات التحفيزية.
وتم تمديد البروتوكول في مؤتمر الدوحة ،مع فرض هدف يتمثل في تقليص االنبعاثات العامة
لغازات الدفيئة في البلدان المتقدمة بمعدل  ٪18على األقل بين عامي  2013و ( 2020تسمى
هذه الفترة "فترة االلتزام الثانية") مقارنة بمعدالت االنبعاثات لعام  .1990وتم التوصل إلى حل

وسط نهائي بتحفيز من االتحاد األوروبي الذي ربط تمديد االلتزام ببروتوكول كيوتو بإعتماد
خريطة طريق إلبرام اتفاق عالمي .وعليه التزمت فرنسا واالتحاد األوروبي بالمشاركة في فترة

االلتزام الثانية لبروتكول كيوتو إعتبا ار من  1كانون الثاني/يناير  .2013وكان االتحاد األوروبي
أول من أعلن هدفه في نيسان/أبريل  ،2012وهو خفض انبعاثات غازات الدفيئة التي يتسبب بها

بمعدل  ٪20لفترة االلتزام الثانية.

غير أن محدودية البروتوكول ظهرت في نهاية األمر إذ انسحبت روسيا واليابان ونيوزيلندا وكندا
من البروتوكول .ومن ثم كان ال بد من وضع صك قانوني طموح وملزم ويسري على الجميع

ليحل محل بروتوكول كيوتو .وكان هذا هو هدف مؤتمر األطراف في كوبنهاجن في عام
 ،2009الذي تم تأكيده مجددا في كانكون في عام  ،2010ثم في ديربان في عام .2011
وعقدت الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر األطراف في وارسو ) (COP19في تشرين الثاني/نوفمبر

 ،2013وحققت تقدما في دعم البلدان األضعف ،إذ وضع المؤتمر اتفاقا لتمويل مكافحة تغير
المناخ.
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أما في مؤتمر القمة المعني بالمناخ ،الذي نظّمه األمين العام لألمم المتحدة في نيويورك ،في
 23أيلول/سبتمبر  ،2014فقد ِ
أحدثَت العديد من المبادرات القطاعية أو تم تجميعها ،سواء في
مجال الطاقة أو الغابات أو النقل أو الزراعة .وتعتبر جميع هذه المبادرات جزءا من برنامج
الحلول ،الذي ترغب الرئاسة الفرنسية للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف في تعزيزه وربطه

باالتفاق المبرم في عام  . 201٥وتسهم هذه المبادرات بتغيير المفاهيم المتعلقة بالمفاوضات

بشأن المناخ ،إذ تُ ّبين أن األمر األساسي هو ليس تشاطر العبء بل تشاطر الفرص السانحة.

وتم عقد الدورة العشرين لمؤتمر األطراف في ليما ،التي مثّلت مرحلة حاسمة إلبرام اتفاق عالمي

تغير المناخ في باريس ،في كانون األول/ديسمبر  .201٥أسفر هذا المؤتمر عن توقيع
لمكافحة ّ
اتفاق دولي بشأن المناخ الحتواء االحترار العالمي دون الدرجتين المئويتين بحلول عام .2100

وأسفر كذلك عن االتفاق علي توفير  100مليار دوالر سنويا بداية من سنة  2020لتمويل

مشروعات التكيف والتخفيف .ويوضح اإلطار رقم ( )14المسار الزمني لتطور المفاوضات.
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

بدأ االلتفات ألهمية التوصل لها منذ عام 1990وأدت المساعي إلى توقيع  1٥4دولة على هذه

االتفاقية في قمة األمم المتحدة في ريو دي جانيرو في عام.)/http://www.un.org( 1992
ومنذ ذلك الحين ،صدقت  192دولة على االتفاقية بما فيها الواليات المتحدة .وتتمثل أهداف

االتفاقية المتعلقة بالمناخ في فرض االستقرار على كمية غازات الدفيئة في المجال الجوي على

مستوى يقي من حدوث تغيرات خطيرة في المناخ تحدث بفعل اإلنسان.
قمة الارض في ريو دي جانيرو 1992 -

تم الوصول إلتفاقات في مؤتمر قمة األرض في ريو دي جانيرو ،اعتمد  108 -ممثال من
رؤساء الدول أو الحكومات  -ثالث اتفاقيات رئيسية تهدف إلى تغيير النهج التقليدي في التنمية:
 جدول األعمال القرن  :21وضع برنامج عمل شامل للعمل العالمي في جميع
مجاالت التنمية المستدامة.

 إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية :سلسلة من المبادئ التي تحدد حقوق ومسؤوليات الدول.

 بيان مبادئ الغابات :وهي مجموعة من المبادئ التي تقوم عليها اإلدارة المستدامة للغابات
في جميع أنحاء العالم.
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اطار رقم ( :)14المسار الزمني للمفاوضات
 1979 انعقاد أول مؤتمر عالمي بشأن المناخ.
 1988 إنشاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
 1990 الهيئة الحكومية الدولية المعنية والمؤتمر العالمي الثاني المعني بالمناخ يدعوان إلى إبرام معاهدة عالمية بشأن تغير المناخ.
ومفاوضات الجمعية العامة لألمم المتحدة تبدأ بشأن اتفاقية إطارية.
 1991 انعقاد االجتماع األول للجنة التفاوض الحكومية الدولية.
 1992 في مؤتمر قمة األرض في ريو ،افتتاح التوقيع على اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،إلى جانب اتفاقيتها
الشقيقتين اتفاقيةاألممالمتحدةالمتعلقةبالتنوعالبيولوجي و اتفاقيةاألممالمتحدةلمكافحةالتصحر.
 1994 بدء نفاذ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.
 199٥ انعقاد المؤتمر األول لألطراف في برلين.
 1996 إنشاء أمانةاتفاقيةاألممالمتحدةاإلطاريةبشأنتغيالمناخ لدعم العمل بموجب االتفاقية.
 1997 اعتماد بروتوكولكيوتو رسمياً في كانون األول /ديسمبر في مؤتمر األطراف الثالث.

 2001 إعتماد اتفاقاتمراكش في مؤتمر األطراف السابع ،وهي اتفاقات تورد بالتفصيل قواعد تنفيذ بروتوكول كيوتو ،وتحدد أدوات
جديدة للتمويل والتخطيط المتعلقين بالتكيف ،وتنئشئ إطا ار لنقل التكنولوجيا.
 200٥ بدء نفاذ بروتوكول كيوتو .وانعقاد االجتماع األول لألطراف في بروتوكول كيوتو في مونتلاير .ووفقا لشروط بروتوكول كيوتو،
بدأت األطراف المفاوضات بشأن المرحلة المقبلة من بروتوكول كيوتو في إطار الفريقالعاملالمخصصالمعنيبااللتزاماتاإلضافية
لألطرافالمدرجةفيالمرفقاألولبموجببروتوكولكيوتو .وتم قبول واقرار ما سيصبح برنامجعملنيروبيبشأنالتكيف( وقد
أطلق عليه هذا االسم في عام  ،2006بعد مرور عام واحد) .
 2007 إصدار تقرير التقييم الرابع للف ريق الحكومي الدولي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ .وقد دخل علم المناخ في
الوعي الشعبي .في مؤتمر األطراف الثالث عشر ،اتفقت األطراف على خريطةطريقبالي ،التي رسمت الطريق نحو التوصل إلى
نتيجة لما بعد عام  2012في مسارين للعمل :مسار الفريق العامل المخصص المعني بااللتزامات اإلضافية لألطراف المدرجة في
المرفق األول بموجب بروتوكول كيوتو ،ومسار آخر بموجب االتفاقية ،يعرف باسم الفريقالعاملالمخصصالمعنيبالعملالتعاوني
الطويلاألجلبموجباالتفاقية.
 2009 صياغة اتفاق كوبنهاغن في مؤتمر األطراف الخامس عشر المعقود في كوبنهاغن  .-وقطعت البلدان في وقت الحق تعهدات
بتخفيض االنبعاثات أو تعهدات باتخاذ إجراءات للتخفيف ،وكلها غير ملزمة.
 2010 صياغة اتفاقات كانكون وقبول مؤتمر األطراف لها قبوال واسع النطاق ،في مؤتمر األطراف السادس عشر .ومن خالل
االتفاقات ،أضفت البلدان طابعا رسميا على تعهداتها بخفض االنبعاثات ،في إطار أكبر جهد جماعي شهده العالم على االطالق للحد
من االنبعاثات بطريقة خاضعة للمساءلة المتبادلة.
 2011 مؤتمر األطراف يصوغ ويقبل منهاج عمل ديربان للعمل المعزز في مؤتمر األطراف السابع عشر .ففي ديربان ،اعترفت
الحكومات اعترافا وا ضحا بضرورة وضع مسودة التفاق قانوني عالمي جديد للتصدي لتغير المناخ في فترة ما بعد عام  ،2020حيث
يقوم كل طرف بدوره بأقصى طاقته ويجني الجميع ثمار النجاح.
 2012 اعتماد اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو لتعديلالدوحة لبروتوكول كيوتو في اجتماع األطراف الثامن .ويشمل التعديل :
التزامات جديدة لألطراف المدرجة في المرفق األول لبروتوكول كيوتو التي وافقت على تحمل التزامات في فترة االلتزام الثانية من 1
كانون الثاني/يناير  2013إلى  31كانون األول/ديسمبر عام 2020؛ وقائمة منقحة لغازات الدفيئة التي يتعين على األطراف اإلبالغ
عنها في فترة االلتزام الثانية .وتعديالت لعدة مواد في بروتوكول كيوتو تتعلق بفترة االلتزام األولى والتي تحتاج إلى استكمال ألغ ارض
فترة االلتزام الثانية.
 2013 الق اررات الرئيسية التي اعت مدت في مؤتمر األطراف التاسع عشر/اجتماع األطراف التاسع تشمل ق اررات بشأن تعزيز منهاج
عمل ديربان ،وصندوق المناخ األخضر والتمويل الطويل األجل ،واطار وارسو للمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة
األحراج وتدهور الغابات وآلية وارسو الدولية المتعلقة بالخسائر واألضرار .اطلع على المزيد من المعلومات عن نتائجوارسو.
 2014 عقد مؤتمر األطراف العشرون في كانون األول/ديسمبر في ليما ،بيرو

 201٥سيعقد مؤتمر األطراف الحادي والعشرون في باريس ،فرنسا في كانون االول/ديسمبر.
المصدر :أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
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باإلضافة إلى ذلك ،تم فتح باب التوقيع على اثنتين من االتفاقيات الملزمة قانونا التي تهدف إلى

منع تغير المناخ العالمي والمحافظة على تنوع الحيوي ،واعطاء لمحة عالية لهذه الجهود :وهي
 oاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.
 oاتفاقية التنوع البيولوجي.

يعتمد إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية جدول أعمال القرن  21من خالل تحديد حقوق ومسؤوليات

الدول فيما يتعلق بهذه القضايا .ومن مبادئه:

 أن البشر هم في صميم االهتمامات المتعلقة بالتنمية المستدامة .يحق لهم أن يحيوا حياة
صحية ومنتجة في وئام مع الطبيعة.

 أن عدم اليقين العلمي ال ينبغي أن تؤخر اتخاذ تدابير لمنع التدهور البيئي حيث توجد
تهديدات بأضرار خطيرة أو ال رجعة فيها.

 أن يكون للدول الحق السيادي في استغالل مواردها الخاصة ولكن ال تسبب ضر ار لبيئة
الدول األخرى.

 أن القضاء على الفقر وتقليل التفاوت في مستويات المعيشة في جميع أنحاء العالم هي "ال
غنى عنه" من أجل التنمية المستدامة.

 أن المشاركة الكاملة للمرأة أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة.

 أن تعترف البلدان المتقدمة بالمسؤولية التي تتحملها في السعي الدولي لتحقيق التنمية
المستدامة في ضوء الضغوط التي تلقيها مجتمعاتها على كاهل البيئة العالمية والتكنولوجيات

والموارد المالية التي تحت تصرفها.
بيان المبادئ المتعلقة بالغابات ،وغير ملزم قانونا ،ويعمل من أجل اإلدارة المستدامة للغابات ،وكان
التوافق العالمي األول الذي تم التوصل إليه في مجال الغابات .ومن أحكامه:
 أن جميع البلدان ،وال سيما البلدان المتقدمة ،ينبغي أن تبذل جهدا ً ل"العالم األخضر" من
خاللإعادةالتشجيروالحفاظعلىالغابات.
 أنالدوللهاالحقفيتطويرالغابات
بروتوكول كيوتو1997 -

ويمثل خطوة تنفيذية لالتفاقية السابقة  ،نصت معاهدة كيوتو على التزامات قانونية للحد من
انبعاث أربعة من الغازات الدفيئة وهي  :ثاني أكسيد الكربون ،الميثان ،وأكسيد النيتروز ،وسداسي

فلوريد الكبريت ،ومجموعتين من الغا ازت ( هيدروفلوروكربون ،و الهيدروكربونات المشبعة
بالفلور( -التي تنتجها الدول الصناعية -بغية خفض إنبعاثاتها اإلجمالية بخمسة بالمائة على
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األقل دون مستواها عام  1990في فترة االلتزام الممتدة من  2008إلى  .2012ونصت أيضا
على التزامات عامة لجميع البلدان األعضاء البالغ عددهم  183طرف وقعوا على االتفاقية التي

اعتمد استخدامها في  11ديسمبر  1997في مدينة كيوتو باليابان ،ودخلت حيز التنفيذ في 16

فبراير 200٥برغم امتناع الواليات المتحدة – أكبر الدول المسئولة عن انبعاثات غازات الدفيئة-
عن التوقيع عليها تحت اإلدارة الجمهورية السابقة للرئيس بوش االبن.
برنامج اليونسكو بشأن الإنسان والمحيط الحيوي (ماب 1970 - )MAB

جرى إنشاؤه لتعزيز التعاون بين البلدان في ميدان البحث المتعدد التخصصات ،و اإليضاح و
التدريب في مجال إدارة الموارد الطبيعية .و يسعى برنامج ماب ليس فقط إلى تحسين فهمنا

للبيئة ،بما يشمل التغيرات الطارئة على الصعيد العالمي ،و إنما أيضا إلى إشراك العلم و العلماء
بشكل أكبر في تطوير السياسات العامة المتعلقة باإلدارة الرشيدة للتنوع البيولوجي .ففي العديد

من المواضع قام برنامج ماب  MABبمساهمات هامة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة  ،حيث

يعمل من خالل جدول أعمال علمي واسع ومتنوع.

اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة 1971 -

أقدم اتفاقية عالمية في مجال البيئة .وضعت عام  1971ودخلت حيز التنفيذ في  21ديسمبر/
كانون األول من سنة  ،197٥وهي إطار للتعاون الدولي والقومي للحفاظ واالستعمال العقالني

لألراضي الرطبة ومصادرها للوصول إلى التنمية المستدامة في كل العالم .ويدخل تحت رعاية
ثات  ،الواحات،
الم َخ ْ
هذه االتفاقية المستنقعات والسبخات ،البحيرات والوديان ،المروج الرطبة و َ
مصبات األنهار ،مناطق الدلتا وخطوط المد ،االمتدادات البحرية القريبة من السواحل ،المنجروف
والشعاب المرجانية .ويدخل ضمنها كذلك المناطق الرطبة االصطناعية مثل أحواض تربية

األسماك ،الحقول الرطبة لزراعة األرز ،خزانات المياه والمالحات.
اتفاقية التنوع البيولوجي 1992 -

أول اتفاقية عالمية بشأن صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام .وقد حظيت هذه االتفاقية

بقبول سريع وواسع النطاق ،فقد وقعت عليها  17٥بلدا ،و لها ثالثة أهداف رئيسية هي:
 صيانة التنوع البيولوجي
 االستخدام المستدام لعناصر التنوع البيولوجي.

 تقاسم المنافع الناشئة عن االستخدام التجاري وغير ذلك من استخدامات الموارد الوراثية
بطريقة عادلة ومتساوية.
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وهذه االتفاقية عالمة بارزة حيث أنها تعترف ألول مرة بأن صيانة التنوع البيولوجي "اهتمام
مشترك للبشرية" وجزء أساسي من عملية التنمية .وتغطي االتفاقية جميع النظم االيكولوجية
واألنواع والموارد الوراثية.ويشمل برنامج العمل خطط وبرامج عمل المنظمة الموافق عليها مثل
خطة الع مل العالمية لصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام ،و
اإلستراتيجية العالمية إلدارة الموارد الوراثية لحيوانات المزرعة.
بروتوكول مونتريال1987 -

تلك المعاهدة الدولية التي تهدف لحماية طبقة األوزون من خالل التخلص التدريجي من إنتاج
عدد من المواد التي يعتقد أنها مسئولة عن نضوب طبقة األوزون ،وضعت تلك المعاهدة للتوقيع

في  16سبتمبر 1987و دخلت حيز التنفيذ في  1يناير  .1989و غالبا ما ال يعترف بأهمية

بروتوكول مونتلاير في تخفيف حدة التغير المناخي بالرغم أنه من المتوقع أن يخفف  ٥أو 6

أضعاف ما يمكن أن يحققه بروتوكول كيوتو ،وهذا يرجع إلى أن غالبية المواد المستنفذة لطبقة

األوزون غازات دفيئة قوية و لها تأثير كبير على االحتباس الحراري .و لكن ال يجب االعتقاد

بأن مشكلة استنفاد األوزون قد تم تجاوزها و أن هذه المعاهدة لم يعد لنا بها حاجة ؛ إذ سجل

العلماء في عام  2006ثاني أكبر ثقب لطبقة األوزون فوق المنطقة الجنوبية  ،و أن غشاء
األوزون لن يعود لما كان عليه في ثمانينيات القرن الماضي إال بحلول عام.2049

مراجع
http://www.un.org/ar/climatechange/the-un-climate-change-onvention-and-thekyoto-rotocol.shtm
http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/climat/parisclimat-2015-cop21/
http://www.eeaa.gov.eg/cmuic/arabic/main/montreal.asp
http://www.hcenr.net/index.php/using-joomla
شبكة_اليونسكو_العالمية_لمحميات_المحيط_الحيويhttps://ar.wikipedia.org/wiki/
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ملحق رقم ( :)7آلية التنمية النظيفة وتجارة الكربون
التزمت الدول المتقدمة بتقديم دعم سنوي يبدأ من  2010الي  2012يبلغ  30مليار دوالر يتم
زيادته الي  100مليار دوالر بداية من عام  2020وذلك خالل المؤتمر الدولي للمناخ الذي
عقد سنة  2010بكانكون بالمكسيك لتمويل مشاريع التكيف والتخفيف بالدول النامية من خالل
آلية التنمية النظيفة وتجارة الكربون والتي تعتبر أحد آليات تنفيذ وتفعيل االتفاقات الدولية
للتغيرات المناخية وخصوصا اتفاقية كيوتو فيما يتعلق بالنقاط اآلتية:
 أدوات جديدة للحد من االنبعاثات :مساعدة للبلدان الصناعية في تحقيق أهدافها الملزمة،
وتشجيعاً للتنمية المستدامة في البلدان النامية ،اعتمد بروتوكول كيوتو ثالث آليات مبتكرة هي

آلية التنمية النظيفة ،والتنفيذ المشترك ،واالتجار باالنبعاثات.

 تثبيت مستويات غازات االحتباس الحراري .

 وجود أهداف ملزمة للبلدان المتقدمة من خالل االتفاق على أهداف ملزمة بشأن االنبعاثات
خالل الفترة الزمنية الممتدة من عام  2008حتى عام .2012

 رصد االمتثال :عزز بروتوكول كيوتو إجراءات اإلبالغ واالستعراض الخاصة باالتفاقية وأوجد
نظاماً لقواعد بيانات إلكترونية ،تسمى "السجالت الوطنية" ،لرصد المعامالت بموجب آلية

كيوتو .وأنشأ أيضاً لجنة لالمتثال ،لديها سلطة تحديد وتطبيق عواقب عدم االمتثال.

واالتجار في االنبعاثات ) (Emissions tradingهي آلية في إطار بروتوكول كيوتو يمكن من
خاللها لألطراف ذات االلتزامات الخاصة باالنبعاثات "وهي ما يطلق علية دول المرفق األول

وهي الدول الصناعية" أن تتبادل وحدات من مسموحات انبعاثاتها مع أطراف أخرى .أما آلية

التنمية النظيفة ) (Clean Development Mechanismفهي إحدى الطرق التي تعمل على التقليل
من مشكلة االحتباس الحراري وذلك من خالل التقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة )ثاني أكسيد

الكربون ،أكاسيد الكبريت ،أكاسيد النيتروجين ،الميثان  ...الخ) حيث نصت المادة رقم ()12
من اتفاقية كيوتو والتي دخلت حيز التنفيذ عام  200٥باعتبار آلية التنمية النظيفة من الطرق

التي تهدف الى التقليل من حدة مشكلة التغيرات المناخيه من خالل الدول المتأثرة بمشكلة

االحتباس الحراري.

ما هي آلية التنمية النظيفة )(CDM

آلية التنمية النظيفة هي باختصار إتباع أحدث الوسائل والتقنيات في العمليات الصناعية والتي
تهدف الى التقليل من انبعاثات غازات الدفيئة مثل إستعمال مضخات ذات كفاءة عالية وانبعاثات
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قليلة أو زراعة أراضي جرداء باألشجار الحرجية والتي سوف تعمل على امتصاص غاز ثاني
أكسيد الكربون ،أو استعمال مرشحات متطورة في المصانع ،أو تحويل المخلفات العضوية الي
طاقة كهربائية ...الخ  ،وتعتبر ) (CDMشهادة للمشروع المقام بحيث أن هذا المشروع لو تم
تسجيلة مشروع

)(CDM

فإنه سوف يحقق عائد مادي للمؤسسة المتقدمة بهذا المشروع وذلك ألن

الهدف من تسجيل أي مشروع بأنه مشروع ) (CDMهو الحصول على شهادة بيع الكربون
) (Certificate Emissions Reductionوبعد الحصول على هذه الشهادة يمكن بيع الكربون
بالسعر العالمي من خالل األسواق العالمية المتخصصة بهذا المجال.
طريقة تسجيل المشروع باعتباره )(CDM

حتى يتم تسجيل المشروع بأنه مشروع

)(CDM

فان هناك عدة خطوات ومراحل من الضروري

اتباعها لتسجيل المشروع بانة من مشاريع آلية التنمية النظيفة وهي كالتالي :
 .1يتم الحصول والتعاون مع جهة استشارية لصياغة مقترح حول المشروع تسمى
)(Designed Operating of Entity

وتسمى هذه المرحلة بمرحلة

ثم يتم استيفاء كامل األوراق الرسمية المتعلقة بالمشروع

)(Project Design Documents

 ،PPDويركز موضوع مشروع

)(CDMعلى مفهوم التنمية المستدامة .
 .2بعد االنتهاء من مرحلة إعداد االوراق المتعلقة بالمشروع ترفع هذه األوراق الى لجنة تسمى
لجنة

)(Design National Authority

كمشروع

)(CDM

مكونه من أمناء عامين بحيث يتم اعتماد المشروع المقدم

من حيث المبدأ تمهيدا لعرضه على اللجنة التنفيذية

 .3يرسل هذا المشروع الى اللجنة التنفيذية

)(Executive Board

بحيث يتم اعتماد هذا المشروع بشكل نهائي

)(CDM

)(Executive Board

وهذه اللجنة تابعة لع

من خالل عملية

)(UNFCCC

)(Validation

وهي

المرحلة النهائية للمشروع .
 .4يتم مراقبة أداء المشروع من خالل عمليات التحقق

)( Verification

والرصد

)(Monitoring

للتأكد

من سير المشروع على النحو المثالي .
 .٥بعد أن يتم استكمال االجراءات يتم اصدار شهادة بيع الكربون
))Reduction

(CER) Certificate Emission

بحيث يتم بيع الكربون حسب األسعار العالمية وحسب األسعار الدارجة.

وصممت ثالث آليات تعاونية في البروتوكول بغرض مساعدة أطراف المرفق األول على تقليل
تكاليف الوفاء بمستهدفاتها لالنبعاثات عن طريق إحراز تخفيضات االنبعاثات فى دول أخرى
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بتكاليف أقل مما هو باستطاعتها محلياً  ،وهذه اآلليات تجيز التجارة الدولية لالنبعاثات
International Emissions Trading

للدول أن تحول جزءاً من "انبعاثاتها المجازة" (وحدات الكميات

المعينة بمقتضى البروتوكول) .كما يتيح التنفيذ المتشارك

)(Joint Implementation

للدول أن تقوم

باستحصال شهادة خفض االنبعاثات الناشئ عن استثمار يتحقق فى دول صناعية أخرى ويؤدي
الى تحويل وحدات خفض االنبعاثات بين الدول المشاركة في التوقيع على بروتوكول كيوتو.
وتجيز آلية التنمية النظيفة

)Clean Development Mechanism (CDM

مشروعات خفض غازات

االنبعاثات االحت ارريه التي تساعد الدول النامية على إحراز التنمية المستدامة ،ويكون النتاج
تخفيضات انبعاثات ح اررية معتمدة يمكن استخدامها بواسطة الدول أو الشركات المستثمرة.
ويجب أن يساعد التمويل من خالل آلية التنمية النظيفة الدول النامية على بلوغ بعض
مستهدفاتها للتنمية المستدامة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً كالهواء األنقى والماء العذب ،واالستخدام
المحسن لألراضي ،مصاحبة جميعها بالمنافع االجتماعية كتنمية األرياف ،وتوظيف العمالة،
وتقليص الفقر ،واالعتماد المتناقص على الوقود األحفورى في حاالت عدة .باإلضافة إلى تحفيز
وتشجيع أولويات االستثمارات الخضراء بالدول النامية تقدم آلية التنمية النظيفة فرصة سانحة
إلحراز تقدم متزامن فى المناخ والتنمية والقضايا البيئية المحلية .كما يجب أن توفر هذه المنافع
للدول النامية التى ربما تكون محاصرة  ،خالفاً لذلك ،بحاجاتها االقتصادية واالجتماعية الملحة
حاف اًز قوياً لتشارك فى آلية التنمية النظيفة.
نظـرة إجمالية لآليـة التنمية النظيفـة

تتيح آلية التنمية النظيفة لطرف من المرفق األول (هي الدول الصناعية ذات االلتزامات الخاصة
بتقليل االنبعاثات) أن يقوم بتنفيذ مشروع يقلل من انبعاثات الغازات اإلحت اررية أو يزيل الغازات
اإلحت اررية باحتجاز الكربون داخل حدود طرف من غير دول المرفق األول ،ويمكن لتخفيضات
االنبعاثات المعتمدة عندئذ التي تعرف بالتعبير االصطالحي بالترخيص ببيع أو تصدير وحدات
تخفيض انبعاثات الغازات االحت اررية

)Certificate for Emission Reduction (CER’s

أن تستخدم

بواسطة الطرف من المرفق األول لمساعدته فى الوفاء لخفض االنبعاثات .وسوف يعتمد المجلس
التنفيذى أجهزة مستقلة – تسمى بالكيانات التشغيلية – التى ستصادق رسمياً على المشروعات
المقترحة آللية التنمية النظيفة ،وعملها هو الفحص والتحقق والتأكد من صحة تخفيضات
االنبعاثات الناتجة عنها وستمنح الشهادة لتخفيضات االنبعاثات هذه بوصفها "تخفيضات
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انبعاثات معتمدة" .وتشمل الواجبات الرئيسية األخرى للمجلس التنفيذى حفظ سجل اآللية النظيفة،
الذى سيصدر "تخفيضات االنبعاثات المعتمدة" الجديدة ،وتسيير حساب "لتخفيضات االنبعاثات
المعتمدة" المكرسة لنفقات المواءمة واإلدارة والمراقبة ،واالحتفاظ بحساب تخفيضات انبعاثات
معتمدة لكل طرف من غير المرفق األول يستضيف مشروعاً آللية التنمية النظيفة .وكي يمكنها
المشاركة فى آلية التنمية النظيفة يتعين على جميع األطراف أن تستوفى ثالثة متطلبات رئيسية
هي :المشاركة الطوعية ،وتأسيس الهيئة الوطنية آللية التنمية النظيفة ،وكذلك المصادقة على
بروتوكول كيوتو.
أكثر من ذلك يتحتم على أطراف المرفق األول أن تفى بمتطلبات إضافية مثل تأسيس الحصة
المتعينة

Assigned Amount

بمقتضى المادة  3من بروتوكول كيوتو ،واقامة نظام وطنى الحتساب

الغازات اإلحت اررية ربما يكون في مؤسساتها الوطنية وهيئاتها ذات العالقة بالبيئة وربما تكون
جهة مستقلّة ،وانشاء تسجيل وطني أو إقليمي الحتساب الغازات االحت اررية ،وكذلك الجرد السنوي
النبعاثات الغازات االحت اررية ،ووضع نظام احتسابى لبيع وشراء تخفيضات االنبعاثات وهي أمور
استفادت منها بعض الدول.
صلاحية المشروع للتنمية المستدامة
يشترط بروتوكول كيوتو (http://www.un.org./ar/climatechange/the-un-climate-change-

 )convention-and-the-kyoto-protocol.shtmlعدة معايير يتحتم على مشروعات آلية التنمية
النظيفة أن تلتزم بها ،وتتضمن معيارين حرجين يمكن تصنيفهما على نحو واسع بالمضافية
 Additionalityوالتنمية المستدامة  Sustainable Developmentومن المالحظ إن المادة  12من
بروتوكول كيوتو تقرر أن المشروعات يتحتم أن تسفر عن تخفيضات فى االنبعاثات تكون
مضافة ألية تخفيضات قد تتحقق فى غياب النشاط المعتمد للمشروع .فمشروعات آلية التنمية
النظيفة يتحتم أن تؤدى إلى منافع حقيقية ملموسة ،يمكن قياسها ،وطويلة المدى ،ترتبط بالتخفيف
من التغير المناخي.
وتحتسب التخفيضات المضافة من الغازات االحت اررية على أساس مرجعي معروف ومحدد .كما

يحدد البروتوكول الغرض من آلية التنمية النظيفة بأنه لمساعدة أطراف غير المرفق األول على

إحراز التنمية المستدامة .وليس هنالك دليالً عاماً مشاعاً لمعيار التنمية المستدامة ،بل متروك
للدول النامية المضيفة أن تحدد معاييرها الخاصة بها وأسلوبها الخاص للتقييم .ويمكن لمعايير
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التنمية المستدامة بصفة عامة أن تنسق فئاتها .أما المعايير فهناك ثالث معايير من الممكن

توصيفها حسب التالي:

 معايير اجتماعية  :المشروع يحسن جودة الحياة  ،ويحارب الفقر ،ويكرس العدالة االجتماعية
ويؤمن حياة أفضل للمواطن.

 معايير اقتصادية  :المشروع يوفر عائدات مالية ذات جدوى للكيانات المحلية ،ويسفر عن
ت أثير إيجابى على ميزان المدفوعات الوطنية والقوميه  ،ويحول التكنولوجيا الجديدة بل ينقل
ويوطن التقنية.

 معايير بيئية  :المشروع يقلص انبعاثات الغازات االحت ارريه واستخدام الوقود األحفورى،
ويحافظ على استدامة الموارد المحلية  ،ويخفف الضغط على البيئات المحلية ويساهم في
تقليل التلوث البيئي  ،ويوفر الصحة والمزايا البيئية األخرى  ،ويفى بأغراض سياسات الطاقة

والبيئة واقتصادياتها.

المنافـع والقيمـة الوطنيـة

يمكن أن تكون المرجعية األساسية القتصاديات بروتوكول كيوتو المبدأ األساسي آللية التنمية

النظيفة حيث أن الدول المتقدمة يمكنها أن تستثمر في فرص منخفضة التكلفة للتخفيف من
الغازات اإلحت ارريه داخل الدول النامية  ،وتتلقى نظيرها اعتمادات تخفيضات االنبعاثات الناتجة،
فتقلل بذلك استقطاعات االنبعاثات المطلوبة دخل حدودها .وبينما تخفض آلية التنمية النظيفة

تكلفة إذعان الدول المتقدمة للبرتوكول ستفيد الدول النامية كذلك ليس فقط من التدفقات

االستثمارية المتزايدة ولكن أيضاً من اشتراط أن هذه االستثمارات تعطى َدفعة ألغراض التنمية
المستدامة  ،إذ تشجع آلية التنمية النظيفة الدول النامية على الوفاء بتعهداتها وبوعدها أن
أولويات ومبادرات التنمية ستعالج بوصفها جزءاً من الحزمة ،وذلك بإدراك أن جميع الدول ستكون
فقط من خالل التنمية على المدى الطويل قادرة على أداء دور في حماية المناخ.

ومن منظور الدول النامية  ،يمكن آللية التنمية النظيفة أن تجتذب رأس المال للمشروعات التى
تساعد فى اإلرتقاء باإلقتصاد األكثر رفاهية لكنه أقل تكثيفاً للكربون ويشجع بمشاركة فعالة لكل
من القطاعين العام والخاص .كما توفر وسيلة لنقل التكنولوجيا إذا ما وجه االستثمار نحو

مشروعات تستبدل تكنولوجيا الوقود األحفورى القديمة بصناعات جديدة بتكنولوجيات مستدامة

بيئياً .وتمكن من تحديد األولويات االستثمارية فى مشروعات تستجيب لمستهدفات التنمية

المستدامة .ويمكن آللية التنمية النظيفة أن تعاضد أهداف التنمية المستدامة لدولة نامية من
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خالل نقل التكنولوجيا ،والموارد المالية ،واألساليب المستدامة إلنتاج الطاقة ،والكفاءة المتزايدة

للطاقة والحفاظ عليها ،وتخفيف الفقر بتوليد فرص التوظيف.

والواقع أن الدافع للنمو االقتصادى يستقطب كالً من التهديدات والفرص للتنمية المستدامة ،فبينما
تكون الجودة البيئية عنص اًر جوهرياً لعملية التنمية  ،هنالك فى الممارسة الواقعية تضارب كبير

بين الغايات االقتصادية والبيئية .وبمقارنة المشروعات المنتقاة آللية التنمية النظيفة بما قد يحدث

خالفاً لذلك فأن غالبيتها ستؤدى بوضوح ليس فقط إلى مزايا خفض الكربون ولكن أيضاً إلى
وجود مدى من المزايا البيئية واالجتماعية داخل الدول النامية .فمنافع التنمية المستدامة قد

تتضمن تخفيضات فى تلوث الهواء والماء من خالل االستخدام المتناقص للوقود األحفورى ،على

األخص الفحم والنفط ،لكنها تمتد كذلك إلى اإلتاحية المحسنة للمياه بغرض حمايتها وعدم
نضوبها وتلوثها ،والتآكل المتضائل للتربة وتعريتها.
ومن ناحية منافعها االجتماعية فالعديد من المشروعات قد تخلق فرص التوظيف فى المناطق

المستهدفة أو لفئات الدخل األدنى ،وتشبع الطلب المحلى من الطاقة .ولذا فغايات خفض
الكربون والتنمية المستدامة يمكن دمجها بغرض هذا الهدف.
العرب وأسواق الكربون العالمية

خالل الفترة الماضية كان موضوع "التغير المناخي" من القضايا الساخنة التي تمت إثارتها في

الصحافة العالمية وتحمست مراكز الدراسات والسياسات الدولية في معالجتها علمياً وكذلك
الفضائيات العربية بمعالجتها إعالمياً .وتمت إسهابات حول التقرير األخير للهيئة الحكومية
الدولية للتغير المناخي واستزادت بعض وسائل اإلعالم لتبيان التأثيرات الهائلة لتزايد ارتفاع

متوسط درجات الح اررة العالمية الناتج عن إنبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من مصادر الطاقة

والنقل على إنتاج الغذاء وعلى ارتفاع منسوب البحر وزيادة نسبة الكوارث "الطبيعية" في العديد

من مناطق العالم.

ولكن هذا الهوس الدولي بالتغير المناخي يخفي وراءه حقيقة أخرى قد ال تكون معنية كثي ار

بمعاناة سكان الدول النامية بصفة عامة وسكان الدول العربية بصفة خاصة بقدر ما تتعلق
بتجارة رائجة وكبيرة بدأت تنمو في العالم وهي تجارة إنبعاثات الكربون بين الدول النامية

والشركات الدولية .سوق الكربون العالمي سوق كأي سوق أخرى في العالم حيث البائع وهو غالبا

من الدول أو الجهات ذات االنبعاثات المنخفضة من غاز ثاني أوكسيد الكربون والمشتري وهو
صاحب االنبعاثات المتزايدة بينما السلعة هي ثاني أوكسيد الكربون الذي يمثل نحو خمسين في

المائة من غازات اإلحت اررية والسعر حسب العرض والطلب .ومن المرجح أن يكون حجم التجارة،
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وبالتالي حجم التحويالت بين الدول ضخما .وقد بدأت الدول العربية دخول هذه السوق مترددة

وبطيئة مما أفقدها بعض المزايا بسبب مخاوف الدول المنتجة للنفط من االلتزام بمتطلبات

بروتوكول كيوتو حيث كانت هذه الدول تشكل لوبيا مناهضا لهذا البروتوكول وسياساته في

مفاوضات المناخ العالمي ،وكان من الطريف مشاهدة التحالف النفطي اإليراني  -األميركي مثال
ومدعوما بدول الخليج لمعارضة التوجهات األوروبية نحو تخفيض االنبعاثات والتحول إلى الطاقة

المتجددة .وفي األساس كانت المصالح التجارية أساسا لهذه المخاوف .ولكن التذبذب المستمر

في أسعار النفط مؤخ ار جعل كثير من الدول العربية غير النفطية ومنها األردن ومصر والمغرب

وتونس ولبنان أكثر جدية في محاوالتها لالستفادة من أسواق الكربون وبروتوكول كيوتو .وبالفعل
قامت الدول النفطية بتخفيف الضغط السياسي واالقتصادي على الدول العربية األخرى في

السنتين الماضيتين مما أتاح الدخول إلى أسواق الكربون.
وتعد مصر الدولة العربية األكثر نجاحا في هذا المضمار والتي تمكنت من تنفيذ عدة مشاريع

على طريقة التنمية النظيفة ،ولكن دخول األردن كان ناجحا من خالل بيع أول صفقة كربون

بسعر  7.8يورو للطن الواحد في مشروع الغاز الحيوي .من خالل الدخول في اسواق الكربون
العالمية تستطيع دول نامية مثل األردن تحقيق فوائد اقتصادية مباشرة بالحصول على دعم مالي

مقابل بيع إنبعاثات الكربون إلى الدول والشركات الصناعية ،وتستطيع الدول الصناعية تسجيل

نقاط بيئية في قدرتها على شراء إنبعاثات الدول األخرى بدال من تخفيف وتيرة تسارع نشاطها

االقتصادي.

أهم العقبات المتوقعة عالميا

انتهت المرحلة األولى من اتفاقية كيوتو عام  2012حيث بدأت فترة االلتزام األولى للبروتوكول
في عام  2008وانتهت في عام  .2012وبدأت فترة االلتزام الثانية في  1كانون الثاني/يناير
 2013وستنتهي في عام  .2020وكانت مباحثات الوصول إلى نسبة أقل من الغازات المنبعثة
بهذا الشأن شاقة ،لوجود ثالث عقبات تقف في طريقها .تتمثل العقبة األولى في إقناع اإلدارة
األمريكية بالعدول عن رأيها القاضي باالنسحاب من االتفاقية ،فمن المعروف أن  %36من
كمية الغازات المنبعثة في العالم تنطلق من الواليات المتحدة األمريكية .وبالنسبة للعقبة الثانية
هناك مشاكل مع الدول التي تقف على عتبة التصنيع مثل الصين والهند والب ارزيل .ففي المرحلة
األولى أعفت االتفاقية هذه الدول من خفض نسبة الغازات المنبعثة بسبب محدوديتها مقارنة
بالدول الصناعية ،غير أنه من الصعب تحقيق إنجازات ملموسة على المدى الطويل دون
مشاركتها والحد من انبعاث الغازات التي تطلقه مصانعها اآلخذة بالتطور .أما العقبة الثالثة
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فتتمثل باالنبعاثات التي تطلقها وسائط النقل البحرية والجوية ،فمن المعروف أن الطائرات الكبيرة
مثالً تطلق كميات كبيرة من الغازات بسبب استهالكها لكميات ضخمة من الوقود مقارنة بوسائل
النقل األخرى .وعليه فإن تجاهل هذا المصدر إلطالق الغازات سيقلل من حجم النتائج االيجابية
التي تحققها االتفاقية.
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ملحق رقم ( :)8تضمين التغيرات المناخية في إستراتيجيات التنمية
بدأت اآلن العديد من الدول الدخول في عملية دمج إستراتيجيات التنمية والمناخ (أنظر اإلطار
 .)1٥ووفقاً لكوك وآخرين ( ،)2006سوف يشتمل هذا التكامل على عدد من الفوائد أال وهي:
خدمات أفضل للنظم البيئية ،وفقر أكثر محدودية ،والمزيد من التوظيف ،وتحسن على مستوى
الصحة والطاقة واألمن الغذائي ،ومزايا أخرى تتصل بالبنية التحتية والمناخ.
إن تعميم التكيف مع تغير المناخ ليس عمالً سهالً .فسوف يتطلب التوصل إلى حلول وسط
ومقايضات فيما يتصل بالمصالح واألولويات المحلية والوطنية واإلقليمية المتنافسة فيما بينها.
لكن أي عملية لتعميم التكيف مع تغير المناخ ال بد من أن تضرب بجذورها في أهداف التنمية
المستدامة للدولة المعنية وأن تسهم في تحقيقها ،آخذة في اإلعتبار جميع العناصر التي تشمل
إستراتيجيات التأقلم المحلية /األصلية.
إطار  :15أمثلة حول استراتيجيات التنمية والمناخ المتكاملة التي تم تجريبها

مصر  -قامت و ازرة الموارد المائية والري بدراسة سيناريوهات ارتفاع منسوب سطح البحر حتي سنة  2100علي
الساجل الشمالي الغربي والمزمع تنميته وتعميره وتم تحديد خط تنظيم شماله المناطق المعرضة للغرق نتيجة
ارتفاع منسوب سطح البحر وتم اخذ اجراءات عدم بناء اي منشأت شمال هذا الخط وبالتالي تم ضمان استدامة
التنمية وعدم تأثر أي منشأت مزمع بنائها بارتفاع منسوب سطح البحر( .المصدر :د.محمد عبد العاطي
.)2014
بنجالدش  -تهدف السياسات الزراعية في بنجالدش إلى تحقيق االكتفاء الذاتي من الحبوب الغذائية .حيث
تسبب الترويج ألنواع ذات إنتاجية عالية عالوة على زيادة كثافة زراعة المحاصيل في المناطق المعرضة للجفاف
في تكوين نظام لإلنتاج أكثر قابلية للتأثر .وتتوقع السياسات الجديدة المنفذة في الوقت الحالي المزيد من تكرار
الجفاف ،ولذا تنتقل إلى تنويع الزراعات التي تشمل تشجيع زراعة البساتين واألزهار للمساعدة على التخفيف من
حدة الفقر( .المصدر)Kok, et al., 2006 :

السنغال – يشكل تغير المناخ ضغطاً متزايداً على نظام الغابات والزراعة الذي يعاني من الضعف وقابلية التأثر
في السنغال .وقد أثبت التكيف مع تباين المناخ على المدى القصير من خالل نظم اإلنذار المبكر والممارسات
ال زراعية أنه عملية مستمرة للتعلم من أجل التعامل مع تغيرات المناخ طويلة المدى .وتعتبر إعادة خصوبة التربة
من العوامل األساسية لزيادة مستويات اإلنتاج الزراعي واستقرارها ،كما يقدم عزل الكربون فرصة للعمل المشترك
على جدول أعمال التنمية والمناخ .ففي الوقت الحالي تشكل الكتلة الحيوية  %43من إجمالي استهالك الطاقة،
وفي المناطق الريفية يمكن أن تصل هذه النسبة إلى  .%80وتسهم الحراجة الزراعية ألغراض توفير الطاقة

146

الدليل التدريبي إلعداد اإلستراتيجيات المائية وخطط العمل مع تضمينها تأثير التغيرات المناخية

محلياً في إعادة تأهيل األراضي المتدهورة كما توفر مصادر للطاقة يمكن االعتماد عليها للفقراء في المناطق
الريفية( .المصدر)Kok, et al., 2006 :

تكوين استجابات التكيف
سمات التكيف الأساسية

تتمتع المجتمعات بسجل حافل في مجال التكيف مع آثار الطقس والمناخ ،ولكن تغير المناخ
يمثل مخاطر جديدة عادة ما تقع خارج نطاق الخبرات ،وذلك مثل اآلثار المتصلة بالجفاف
"تعديل في النظم البشرية
عرف التكيف مع تغير المناخ كالتالي:
ٌ
وي ّ
وموجات الحر والفيضاناتُ .
أو الطبيعية استجابةً للمحفزات المناخية الفعلية أو المتوقعة أو آثارها ،وهي التعديالت التي
تخفف من وطأة الضرر أو تستغل الفرص المفيدة"

(2007; Adger et al., 2007

 .)IPCC,ونظ ار

لعدم كفاية اإلجراءات الحالية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة يجب أن "يلتزم" العالم بمستوى
محدد من االحترار العالمي ،ويلتزم بالتالي باآلثار التي تتطلب استجابات للتكيف من جانب
األمم والمجتمعات واألفراد .وعند التعامل مع تغير المناخ ال بد لنا من استهداف إجراءات تؤدي
بنا إلى مسار للتنمية يتسم بقوة التحمل وقدر محدود من االنبعاثات ،بحيث يعمل هذا المسار
على مستويين

(:)Robinson, et al., 2009

• ق اررات جماعية كبيرة بشأن القضايا الهيكلية مثل تنمية السواحل وهيكل المناطق الحضرية،
واستخدام األ ارضي ،والبنية التحتية للنقل ،ونظم الطاقة والمياه إلخ ،والتي من شأنها تحديد
اإلطار الذي يمكن من خالله تحقيق التكيف والتخفيف من حدة اآلثار.
• واألبعاد الثقافية واالجتماعية والنفسية للقيم وأسلوب الحياة وسلوكيات االستهالك.
وحتى يمكن العمل بفاعلية على تكوين استجابات للتكيف مع تغير المناخ ذات صلة
بالمجتمع يتعين على ممثلي المجتمع فهم تبعات آثار تغير المناخ على مستوى التنمية
والنظم البيئية المحلية .فعلى سبيل المثال ووفقاً لطبيعة الساحل يمكن أن تؤدي الزيادة في
ارتفاع سطح البحر والتهطال الغزير إلى العديد من اآلثار المحلية المختلفة التي تشمل
فقدان األراضي الرطبة الساحلية ،وتغيرات في مجتمعات مصبات األنهار واإلنتاجية
البيولوجية الساحلية ،عالوة على اآلثار السلبية المحتملة على التنوع الحيوي بالمحيطات
وعلى اإلنتاجية ،مع انخفاض ما يتوافر من غذاء لطيور البحر والمصائد .أضف إلى ذلك
أن زيادة في أحداث تطرف الطقس قد تؤدي إلى كسر الحواجز الصخرية ما يتسبب في
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إحداث الفيضان مع وضع ضغط إضافي على التكامل البيئي للمناطق الساحلية .كما أن
اآلثار هذه يمكنها إلحاق الضرر الجسيم بالمستوطنات البشرية والبنية التحتية واإلنتاج
الزراعي ،وذلك وفقاً للكثافة السكانية.

ويعرض اإلطار ( )16أمثلة على هذه اآلثار

المحددة لتغير المناخ والتكيف المتالئم معها.
أنواع إجراءات التكيف

عند تحديد خيارات التكيف ،عادة نفكر في تطوير البنية التحتية على سبيل المثال بناء الحواجز
وطرق وسدود مقاومة للفيضانات .غير أن تدابير التكيف ال بد لها أن تأخذ في االعتبار
الخيارات التي تساعد على تحسين قدرة النظام البيئي على التحمل ،وبناء القدرات ،وتنمية
المهارات والتدريب ،وتغيير نظم الحوكمة .إن أشكال التكيف القائمة على النظم البيئية تتمثل في
تلك التي تساعد على الحفاظ على النظم البيئية الطبيعية واستعادتها ،وهي النظم التي من شأنها
أن توفر حماية ذات تكلفة معقولة في مواجهة التهديدات التي تنتج عن التغير المناخي .فعلى
سبيل المثال توفر النظم البيئية الساحلية ،مثل األراضي الرطبة وغابات شجر القرم والشعب
المرجانية والشعب المحارية والشواطيء الحاجزة ،كلها حمايةً طبيعية للخط الساحلي في مواجهة
العواصف والفيضانات عالوة على العديد من الخدمات األخرى التي تقدمها ( Munang et al.,

 .)2009يجب تحديد التدابير التي تركز على :تنمية القدرات مثل مساعدة المجتمعات على تعلم
ممارسات جديدة في مجال الزراعة واستخدام التقنيات وتطوير مهارات جديدة للتجهيز والتسويق
والعمل الحرفي ،ومساعدة الهيئات المعنية باإلرشاد الزراعي على استخدام نظم اإلنذار المبكر
والتنبؤات ومساعدة المسئولين الحكوميين على دمج تغير المناخ في التخطيط على المستوى
اليومي.
عند تطوير استجابات للتكيف مع تغير المناخ ،ربما ال تصلح االجراءات قصيرة المدى في توفير
حماية ملموسة من التغيرات المناخية .بل العكس قد تجعلنا تلك االستجابات أكثر قابلية للتأثر.
ولكن يجب أن ندرك وجود مقايضات بين تدابير التكيف قصيرة المدى واألخرى طويلة المدى،
وبين الخيارات المتاحة لرصد الموارد للتكيف أو للتخفيف من حدة األثر أو ألولويات تنموية
أخرى .فعلى سبيل المثال يعتبر إنشاء مباني تتسم بالمرونة ومحاطة بإطارات من األخشاب أم اًر
ذا فعالية في إدارة خطر االنهيار األرضي ،ولكنه ربما ال يتمكن من التعامل مع السخونة الزائدة
أو مع مخاطر الفيضان.
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ويمكن أن يساعد استخدام مبادئ التنمية المستدامة على تحديد استجابات التكيف هذه ،من
خالل خلق فوائد إضافية أو فوائد مشتركة تجمع بين أهداف المناخ والتنمية .لذا يعد استخدام
تكييف الهواء بكثافة لالستجابة لموجات الحر ،من األمثلة على صور االستجابة غير المستدامة.

إطار  :16مثال على ربط اآلثار المناخية وصور التكيف التي تم تحديدها في مناطق في غانا بالنسبة
لمناطق وقوى دافعة وضغوط مختلفة
المنطقة

المناطق الجافة
(المنطقة العربية)

استجابات التكيف

اآلثار المناخية

 زيادة الطلب على المياه والطاقة والخدمات
األساسية

 استخدام طرق غير تقليدية لتحلية واعادة استخدام المياه
 زيادة كفاءة استخدام المياه وادارة الطلب واعادة استخدام

 جفاف المسطحات المائية والمياه الجوفية

مياه الصرف المعالج

 نقص توافر المياه وجودتها

 إعادة التدوير وحصاد مياه األمطار بأكملها

 الضغط على األرض

 تحسين شبكات األمان الرسمية وغير الرسمية

غابات السافانا

 ارتفاع معدالت اإلصابة باألمراض وانتشارها

 تقوية نظم الدعم التقليدية لألمن االجتماعي

الشمالية

 زيادة قابلية التأثر بين الفقراء

 تقوية تقديم خدمات الرعاية الصحية العامة

 زيادة الهجرة إلى الخارج وفقدان رأس المال

 بعض التحويالت االجتماعية المستهدفة وشبكات األمان
 استثمارات متزايدة في الخدمات االجتماعية بالمناطق

البشري

الحضرية
المناطق
االنتقالية

 زيادة الطلب على المياه والطاقة والخدمات
األساسية

 شراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات
 تطوير نظم إنذار مبكر ورفع الوعي

 تدني الدخل لألشخاص العاملين في صناعة
األسماك

 تعزيز آليات إدارة النزاع
 توفير شبكات ضمان اجتماعي للمجتمعات المحلية
والمهاجرين

 زيادة الهجرة الخارجية

 تطوير بدائل وسبل إضافية لكسب الرزق

 زيادة عدم األمن الغذائي
 تهديدات لمصادر كسب الرزق القائمة على
الغابات
 بعض النزاعات المحتملة والتوتر االجتماعي
الغابات

 تدني األمن الغذائي

 تحسين الخدمات االجتماعية المقدمة للفقراء

 جفاف المسطحات المائية والمياه الجوفية

 توفير وسائل ري على نطاق محدود

 الضغط على األرض

 تأمين حيازة األرض
 نظم إلدارة األرض مرتكزة على المجتمع

السافانا الساحلية

 نقص توافر المياه وجودتها

 إعادة التدوير وحصاد مياه األمطار بأكملها

 زيادة العبء الواقع على النساء

 تحسين شبكات األمان الرسمية وغير الرسمية

 زيادة الهجرة

 الحماية االجتماعية للمهاجرين

 تفشي الكولي ار

 التنوع االقتصادي في البلدان الفرعية
 زيادة إتاحة خدمات الرعاية الصحية
 التعليم ورفع الوعي – بعض القضايا الصحية

المصدر( Bizikova and Bailey, 2009 :مأخوذ ومعدل بتصرف)
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يؤكد هذا النهج على التنمية المستدامة بوصفها بؤرة تركيزه ،كما يأخذ في االعتبار الطرق التي
يمكن باستخدامها تحقيق أهداف تتصل بتغير المناخ بشكل طبيعي من خالل السعي لتحقيق
مسار أكثر اتساعاً لتحقيق التنمية المستدامة .وسوف يساعد تطبيق بعض األطر التي تساعد
على تحديد المقايضات بين التكيف واألولويات األخرى (اطار.)18
تمثل الضغوط البشرية العديدة أحد عوامل تغير المناخ ،التي تشمل تغيرات في استخدامات
األرض وتتسبب في فقدان التنوع الحيوي ،واضطرابات في مستوى الكربون والنيتروجين وغير هذا
من الدورات الكيميائية األرضية الحيوية ،وغزو من األنواع غير المتوطنة من جراء الممارسات
البشرية ،وانبعاث المواد السامة .لذا يمكن للحد من اآلثار المترتبة على هذه الضغوط على النظم
البيئية أن يحمي النظم البيئية من آثار محتملة الضرر بفعل تغير المناخ

( Rogers and McCarty,

.)2000
إطار  :17أمثلة على تضمين التغيرات المناخية في االسترتيجيات والسياسات العامة
القطاع

استراتيجية التكيف

السياسة العامة

امداد المياه ومخاطر المياه

تقنيات تخزين وحفظ المياه – حوافز حفظ المياه – اعادة

السياسة المائية الحضرية واالدارة المتكاملة

تدوير المياه – زيادة كفاءة استخدام المياه – التوعية

للموارد المائية -ادارة المخاطر المتعلقة

العامة – خريطة مخاطر الفيضانات -المشاركة العامة-

بالمياه -ادراج التغيرات المناخية في

برامج التكيف والتخفيف من اثار الفيضانات – زيادة

السياسة العامة – سياسة مراقبة عملية

االستثمار في شبكات امداد المياه -االستخدام المحكم

استخراج المياه الجوفية

للمياه الجوفية في المناطق الحضريه ومناطق األرياف
البنية التحتية للمياه وفي

تنظيف شبكات الصرف الصحي واستبدال شبكة الصرف

تصميم المعايير والقوانين واالنظمة وادماج

المناطق الساحلية

الرئيسية – تشجيع عمليات ترشيح المياه وزيادة عمليات

اعتبارات تغير المناخ ضمن عمليات

تخزينها -انشاء الجدران المائية وحواجز العواصف-تقوية

التصميم – وضع سياسات استخدام

التالل الرملية وحيازة االراضي – تشكيل االراضي الرطبه

االراضي -توفير الحوافز المالية -التوعية

– انشاء منطقة عازلة لمجابهة ارتفاع منسوب سطح

العامة بمخاطر العيش في المناطق الخطره

البحر والفيضانات – حماية الحواجز البيئية القائمة –
الحفاظ علي الحواجز الدفاعية حول كل مباني \ المناطق
السكنية
المناخية

وضع خطط العمل بمجال الصحة العامة نتيجة زيادة

سياسات الصحة العامة التي تأخذ في

تأثير

التغيرات

علي نوعية المياه والصحة

درجات الح اررة فيما يتعلق باألمراض المتولده من المياه

االعتبار التغيرات المناخية – تعزيز

العامة

(مثل المالريا) وضبط ومراقبة المناطق المعرضة ألمراض

الخدمات

االقليمي

المياه نتيجة تغير المناخ – الحصول علي المياه النظيفة

والدولي – زيادة االستثمار في الخدمات

ومرافق الصرف الصحي المحسنة – تحقيق التنسيق

الصحية
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الحكومي والتنسيق عبر الحدود
تاُير ارتفاع منسوب سطح

وضع معايير تصميم جديدة لصرف األمطار وتعلية

ادماج التغيرات المناخية في تصميم وتنفيذ

البحر والفيضانات علي

الطرق لتجنب ارتفاع منسوب سطح البحر والفيضانات

وصيانة الطرق

كفاءة الطرق

العالية

تأثير الفيضان والجفاف

تعزيز مصادر الطاقة المتجددة البديله – اضافة محطات

وضع سياسات التخطيط المستدام لتوليد

توليد ح اررية لتجنب النقص في الطاقة الكهرومائية

الطاقة وتنويع مصادر التوليد والربط

علي

توليد

الكهرومائية

الطاقة

من

االقليمي العابر للحدود مع ادراج التغيرات

السدود

نتيجة التغيرات المناخية

المناخية ضمن عوامل دراسة مخاطر
المشروع

المصدر مير از  2007مع التعديل

استرتيجيات بعض
ا
اطار  20يوضح بعض أمثلة لتضمين التكيف مع التغيرات المناخية في
الدول التي من المتوقع ان تتأثر سلبيا بالتغيرات المناخية .وتم التضمين سواء في النظم
التشريعية أو شبكات الضمان االجتماعي أو وسائل االنتاج أوبناء القدرات أوتخطيط وتصميم
وتنفيذ المشروعات بتحديد مناطق الخطر.

اطار :18أمثلة على أنواع مختلفة من تدابير التكيف للنظم البيئية ،وتنمية القدرات والبنية التحتية ،الجهات
المعنية بالتعامل مع اآلثار المترتبة على الزراعة وادارة موارد المياه واالقتصاد المحلي

البنية التحتية والتغيرات في الممارسات
 -بناء صوامع للحبوب

التدابير القائمة على النظام البيئي
 -الترويج للزراعة المستدامة ،والفالحة

 -تكنولوجيات محسنة لما بعد الحصاد مثل

العضوية

واستخدام

التكنولوجيات

الحوكمة والتدريب وتنمية القدرات
 اإلدارة المستدامة للمياه -تثقيف المزارعين بشأن حصاد المياه والزراعة الكنتورية

إنشاء صناعات لتصنيع المنتجات الزراعية

المناسبة.

-إنشاء مراكز تدريب وتوفير تمويل متناهي الصغر لتنمية المهارات

على نطاق صغير من أجل استغالل منتجات

 -السيطرة على النحر من خالل تشجيع

المتصلة بالنشاطات غير المتعلقة بالزراعة وفي غير مواسم الزراعة

الزراعة الكنتورية/تسامقية وتخزين المياه.

 -التدريب المهني وخصوصاً للشباب في المناطق التي ترتفع بها الهجرة

المزرعة.
 بناء سدود صغيرة ومتوسطة. إنشاء طرق مقاومة للفيضانات لضمانالوصول إلى السوق

 استعادة الغطاء النباتي حول األنهارللحد من الفيضان.

الداخلية ،وخلق األسواق وتدريبهم على مهارات مفيدة بقطاعات أخرى
مثل تصفيف الشعر والحياكة والنجارة
 -تطوير خدمات اإلرشاد الزراعي

المصدر( Bizikova and Bailey, 2009 :ومعدل)

اطار  :19تطوير صور استجابات التكيف للتغير المناخي المحتمل الذي يؤدي إلى تكرر حدوث الجفاف
العناصر
القوى الدافعة والضغوط

نتيجة الجفاف

النمو السكاني
الهجرة من المناطق المتأثرة

االستجابات – التكيف
الترويج لتخزين الغذاء محلياً وفي داخل المجتمعات المحلية وانشاء بنوك البذور والصوامع
التدريب على اكتساب مهارات للعمل في قطاعات أخرى
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اآلثار المترتبة على البيئة

ورفاهية البشر

زراعة المحاصيل النقدية لسعرها المرتفع

الترويج لزراعة المقحمات واستخدام األسمدة /مبيدات اآلفات الطبيعية والزراعة األحادية

انخفاض إنتاج الغذاء على مستوى المنزل

تشجيع تخزين المياه ،وحصاد مياه األمطار ،وعمل السماد العضوي وذلك كله على نطاق

انخفاض الغلة

صغير

تغيرات في أنماط زراعة المحاصيل ،ومكافحة طبيعية لنحر التربة ،وخلق نظم بيئية محلية

نقص المياه للمواشي

من خالل زراعة أشجار أصيلة وتنويع الغطاء النباتي.

سوء التغذية

المعارف حول النباتات الطبية األصيلة.

زيادة معدالت الفقر

تشجيع شبكات الدعم االجتماعي ،ومنح قروض دوارة ،وتشجيع الرضاعة الطبيعية ودراسة

معايير تضمين التكيف في االستراتيجيات
مناخية متوقعة وتختلف هذه

تتوافر العديد من الخيارات المتاحة عند االستجابة إلى آثار

الخيارات باختالف القدرات المتاحة  ،والميول الثقافية واالجتماعية واالقتصادية؛ ومدى ضرورة
استعجال التصرف؛ وخيارات التكيف التي يجب تقييمها وترتيبها حسب األولوية .كما يساعد
وضع األولويات بين خيارات التكيف بناء على معايير تعترف بأهمية التنمية المستدامة ،على
خلق الصالت وتجنب التضارب مع األبعاد األخرى لالستدامة .يحدد إطار ( )21المعايير
اإلضافية التي يمكن تعديلها لتتناسب مع وضع محلي بعينه .ويجب عند استخدام المعايير
ترتيب خيارات التكيف حسب األولوية على خلفية سياق إدارة مورد من موارد المياه ويجب مراعاة
السياق المحلي والمعايير التي ال بد من مناقشتها داخل مجموعة األطراف المعنية المحلية من
أجل تبني التعديالت الضرورية قبل وضع أولويات خيارات التكيف.
إطار  :20أمثلة لتضمين التكيف في االستراتيجيات
الدولة

ضغط متصل بالمناخ

مصر

ارتفاع مستوى سطح البحر

السودان

الجفاف

بنجالدش

ارتفاع مستوى سطح البحر؛ تسرب

ممارسات التكيف
تبني "خطة العمل الوطنية لتغير المناخ" التي تدمج الشواغل المتصلة
بتغير المناخ في السياسات الوطنية ،واقرار قانون  94/4الذي ينص
على تقييم األثر البيئي قبل الموافقة على أي مشروع ،كما ينظم
المسافات الضرورية بالنسبة للبنية التحتية الساحلية؛ تركيب بعض
اإلنشاءات الصلبة في المناطق القابلة للتأثر بالنحر الساحلي.
التوسع في استخدام األساليب التقليدية لحصاد مياه األمطار والحفاظ
على المياه؛ بناء أحزمة نباتية ومصدات للرياح لتحسين قوة تحمل
أراضي المراعي؛ متابعة عدد حيوانات الرعي واألشجار المقطوعة؛
إنشاء صندوق للقروض الدوارة.

المياه المالحة

أخذ تغير المناخ في االعتبار عند إعداد "الخطة الوطنية إلدارة المياه"؛

إنشاء ِ
منظمات للتدفق بامتداد المصدات الساحلية؛ استخدام محاصيل
بديلة ومرشحات مياه ال تتطلب تقنية عالية.

الفليبين

ارتفاع مستوى سطح البحر؛ المد

بناء القدرات في مجال تصميم نظم الدفاع في الشريط الشاطئي؛

العاصفي

استحداث تقييم المخاطر التشاركي؛ توفير المنح لتدعيم قوة التحمل
بالسواحل واعادة تأهيل البنى التحتية؛ إنشاء وحدات سكنية لمقاومة
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األعاصير؛ تكييف المباني لتتوافق مع معايير أفضل لمواجهة
األخطار؛ مراجعة قوانين البناء؛ إعادة زرع غابات المنجروف.
يساعد الغطاء النباتي الكثيف والذي يتمتع بجذور عميقة على تماسك

الصين

انهيار األرض

كندا

ذوبان التربة الصقيعية /الطبقة دائمة

تغيير في مما رسات كسب الرزق التي تقدم عليها جماعة اإلنويت وتشمل مواقع الصيد

التجمد.

وتعدد األنواع التي يتم صيدها ،واستخدام أنظمة تحديد المواقع ،وتشجيع تقاسم الغذاء.

التربة بما يمنع من انزالق الطبقات السطحية منها .وفي الصين،
يحظر برنامج

" " Grain for Greenقطع األشجار والزراعة على

المنحدرات العميقة ،كما يحظر إزالة الغابات لنقل الزراعة إلى الجبال
في جنوب غرب الصين .وفي المقابل تحصل المجتمعات المحلية
على حصص من الحبوب والدعم النقدي عالوة على تمتعها بقوة
التحمل والمرونة في مواجهة الفيضانات.

التغير في الغطاء الجليدي
تنفيذ خطط للتنبيه على الح اررة في تورنتو وتشمل التدابير اآلتية :فتح مراكز مبردة في

درجات الح اررة المتطرفة

األماكن العامة ،إعالم الجمهور من خالل وسائل اإلعالم المحلية ،توزيع زجاجات
المياه من خالل الصليب األحمر لألشخاص األكثر عرضة لإلصابة ،تشغيل خط
معلومات عن الح اررة لإلجابة عن أسئلة تتعلق بارتفاع درجات الح اررة ،توفير سيارة
للخدمات الطبية الطارئة بها أفراد مدربون ومعدات.
المصدر Schneider et al. (2007) :والبنك الدولي ( – )2009معدل

وتوفر المعايير إطا اًر لبعض أنواع األسئلة التي يجب أخذها في االعتبار عند تقييم خيارات
التكيف ،بل يمكن صياغتها لتتواءم مع االستخدام المحلي .فعلى سبيل المثال يمكن إضافة
بعض المعايير األخرى مثل "القيادة السياسية" و"السياق السياسي" .ومن المهم أن نضع في
االعتبار أن الهدف ال يتمثل في تحديد الخيار األفضل واألوحد ،بل في تطوير "محفظة" من
الخيارات التي يمكن تنفيذها على المدى القريب والمدى البعيد .ويمكن استخدام هذا النوع من
نظم التقييم في التفكير في الخيارات المختلفة وفي استخالص التدابير األكثر قبوال التي يمكن
أخذها بعد ذلك في االعتبار بقدر أكبر من التفصيل .كما يمكن أن يساعد على تحديد أي
المعلومات اإلضافية ضرورية قبل أن يصبح اتخاذ القرار ممكناً.
إطار  :21بعض المعايير المقترحة لتضمين التكيف في است ارتيجيات تغير المناخ
الفئة
االستدامة

وصف المعايير

المعايير
 المزايا المشتركة للتخفيف

 تغيرات في مستويات انبعاث غازات الدفيئة التي تكونها التدابير المعنية بالتكيف.

 اآلثار البيئية

 تحديد اآلثار البيئية على التنوع الحيوي.

 اإلنصاف
 تكلفة التنفيذ
 تكلفة التشغيل والصيانة

 عدد األشخاص المستفيدين من التكيف – وان أمكن تقسيم المجموعة إلى مجموعات فرعية حسب النوع
االجتماعي والعمر والطبقة .
 تحديد تكلفة التنفيذ التقريبية ،ويمكن مقارنة هذه التكاليف بتكلفة عدم اتخاذ إجراء مع مرور الوقت.
 تحديد تكلفة التشغيل والصيانة على مدار الوقت مقارنة بأوجة اإلنفاق األخرى في الميزانية.

الفاعلية

 القوة
 إمكانية االعتماد عليها

 اشرح كيف يمكن لهذه التدابير أن تتسم بالفعالية بالنسبة لمدى متنوع من السيناريوهات المحتملة
المستقبلية؟
 حدد إن كان هذا اإلجراء لم ُيختبر أو مدى كفاءته في حالة تجريبه من قبل .
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المخاطرة

 مدى اإللحاح/الضرورة

 حدد اإلطار الزمني لحدوث األثر قياساً على الماضي القريب والوقت الحاضر والمستقبل القريب والبعيد.

وعدم التيقن

 درجة الخطورة أو األثر

 حدد المدى المحتمل للمخاطر المستقبلية بدءاً بالمخاطر الطفيفة وحتى تلك التي يمكن عكسها وتلك التي
ال رجعة فيها.

 وقائية

 قدر إلى أى مدى تم فهم هذه المخاطر بشكل جيد.
الفرص

التنفيذ

 المزايا اإلضافية

 حدد الطريقة التي يسهم اإلجراء بها في تحقيق األهداف األخرى للمجتمع المحلي.

 خيارات ال ُيندم عليها
 مجال للفرص

 حدد إن كان هذا اإلجراء له فوائد بغض النظر عن آثاره الفعلية على تغير المناخ.
 حدد إن كانت تتوافر حالياً فرصة فعلية لتنفيذ هذا اإلجراء .

 قبوله لدى الجمهور

 اشرح مدى تأييد الجمهور أو معارضته لهذا اإلجراء.

 مصادر التمويل

 حدد مدى توافر التمويل المحتمل ومصادره.

 القدرات (المعلومات والتقنيات

 قدر مدى كفاية القدرات المتاحة وان لم تكن يجب تحديد الفجوات القائمة في القدرات المتاحة.
 حدد ما إذا كان التنفيذ سوف يتم تحت رقابة محلية أم أنه يتطلب تنسيقاً أو عمالً داخل نطاقات

والعاملون والموارد)

اختصاص أخرى.

 المؤسسية

الإستراتيجيات والتدابير والأدوات اللازمة لإدماج تخفيف تغير المناخ

يتم استخدام  4معايير أساسية لتقييم االستراتيجيات واألدوات )1 :الكفاءة البيئية و )2الفاعلية
ّ
بالقياس إلى الكلفة و )3اآلثار المجتمعية وعدالة التطبيق ،و  )4القدرات المؤسسية .ويسهّل
التطبيق عند تضمين التغيرات المناخية في السياسات التنموية السياسات أألوسع نطاقا .وممكن

المقيمة عبر نشر محفظة تكنولوجيات متوفرة في الوقت الحالي
تحقيق نطاق مستويات التثبيت ّ
أن المحفزات الفاعلة والموائمة قد ُوضعت بغية تطوير
والقابلة للتسويق مستقبال .ما يفترض ّ

التكنولوجيات وتملّكها ونشرها وتوسيع نطاق إستعمالها وبغية مواجهة العوائق ذات الصلة (توافق
ٍ
عال ،أدلة وافية) .إن مساهمة مختلف التكنولوجيات في الحد من االنبعاثات المطلوبة للتثبيت

ستختلف بحسب الوقت والمنطقة تؤدي كفاءة إستخدام الطاقة دو اًر حيوياً من خالل سيناريوهات
عديدة ،بالنسبة إلى معظم المناطق والجداول الزمنية .وبالنسبة إلى مستويات التثبيت المتدنية،

ٍ
بشكل أكبر على مصادر الطاقة الضعيفة في إنتاج الكربون ،مثل الطاقة
تشدد السيناريوهات
المتجدده والطاقة النووية ،وحجز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه .وفي هذه السيناريوهات ،من
الضروري أن يكون تحسين كثافة الكربون في التزويد بالطاقة واالقتصاد الكلي ،أسرع من
الماضي.
أطار  22يوضح ملخص ألمثلة االجراءات لواضعي االستراتيجيات.
اطار  :22أمثله لواضعي االستراتيجيات
القيود الرئيسية أو الفرص

مقاومة المصالح الراسخة تجعلها صعبة التنفيذ

مثال لالجراءات

• تخفيض إعانات إستخدام الوقود األحفوري
• فرض ضرائب أو رسوم الكربون على إستخدام الوقود األحفوري
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خلق أسواق للتكنولجيا المتدنية اإلنبعاثات

المتجددة
• التعريفات المفروضة على تكنولوجيات الطاقة ُ

األغطية األحيائية والمصافي األحيائية من أجل بلوغ

• إسععتعادة ميثععان مطععامر النفايععات ،مخلّفععات المحععارق واسععتعادة الطاقععة ،تعراكم
المخلّف ععات العض ععوية ،مراقب ععة إدارة المي ععاه المس ععتعملة ،خف ععض النفاي ععات إل ععى
حدها األدنى واعادة تدويرها .
ّ

تحسين نوعية غالل المحاصيل

• تحسين المحاصيل وادارة أراضي الم ارععي بغيعة زيعادة تخعزين كربعون التربعة،
إعععادة تأهيععل أتربععة الخب عث المزروعععة واأل ارضععي المتععدهورة ،تحسععين تقنيععات

الحد األقصى من أكسدة الميثان.
ّ

المتجددة
• إلزامات الطاقة ُ
• إعانات المنتج

ز ارع ععة األرز ،إدراة المواش ععي واألس ععمدة بغي ععة الح ع ّعد م ععن إنبعاث ععات الميث ععان،
تحسععين تقنيععات إسععتعمال محفّ عزات النيتععروجين مععن أجععل تخفععيض إنبعاثععات
أكس ععيد النيتع ععروز ،محاصع ععيل مخصصع ععة لتوليع ععد الطاقع ععة مع ععن أجع ععل إسع ععتبدال
إستخدام الوقود األحفوري ،تحسين كفاءة الطاقة .

الحد من إ ازلعة الغابعات ،إدارة إنتعاج
تحسين أنواع األشجار بغية زيادة إنتاجية الكتلة
األحيائية • لتشجير ،إعادة التشجير ،إدارة الغاباتّ ،
ّ
الخشععب المحص ععود ،إسععتعمال المع عواد المسععتخرجة م ععن الغابععات ف ععي الطاق ععة
وتنحية أيونات الكربون .تحسين التكنولوجيات البعيدة
األحيائية من أجل إستبدال إستخدام الوقود األحفوري .
ّ
لتحليل النبات .إمكانية تنحية أيونات الكربون من التربة
للتغير في إستخدام األراضي .
ووضع خريطة ّ
مراجعة موسمية للمقاييس المطلوبة
ُمثيرة بالنسبة إلى المباني الجديدة .اإللزام بمقدوره أن
يكون صعب ًا
بحاجة إلى تعديالت لكي تستفيد المنشآت

بإمكان صفقات الدولة أن تتخطى الطلب على منتجات

• تطبيق المقاييس والمبادئ
• أنظمة المباني واإلشارات التجارية

• برامج إدارة جهة الطلب
• برامج القيادة في القطاع العام بما في ذلك النفقات
• ُمحفّزات لشركات خدمات الطاقة

الطاقة الفاعلة
مول
الم ّ
عامل النجاح :الوصول إلى الفريق الثالث ُ
من الممكن أن تكون مناسبة لتحفيز المصالح
التكنولوجية .تحقيق إستقرار السياسة اإلقليمية المهم في
ما يتعلق بالمنافسة الدولية
شجع التآزر مع التنمية المستدامة ومع
بإمكانها أن تُ ّ
بتغير المناخ ،وبالتالي تخطي
تخفيض ّ
شدة التأثر ّ
ّ
الحواجز من أجل التطبيق

التزود بقاعدة معلومات
•
ّ
• تنفيذ المعايير
• إعانات مالية ،قروض ضريبية
• ُمحفّزات مالية وأنظمة لتحسين إدارة األراضي ،الحفعاظ علعى محتعوى كربعون
ي
األرض ،إستخدام فاعل لألسمدة وللر ّ

• محف ع عزات ماليع ععة (إقليميع ععة ودوليع ععة) لزيع ععادة منطقع ععة الغابع ععات ولتقلع ععيص إ ازلع ععة
قيود تتضمن اإلفتقار لتوفر رأس المال من أجل
األحراج فضالً عن العناية بالغابات وادارتها
اإلستثمار ومسائل إمتالك األراضي .بإمكانها أن تساعد
• وضم تشريعات إلستخدام األراضي والزامها
في الحد من الفقر
بإمكانها أن تُحفّز نشر التكنولوجيا

• محفّزات مالية لتحسين النفايات وإلدارة المياه المستعملة

ستكون اإلستثمارات في التكنولوجيات التي تنبعث منها نسب منخفضة من غازات الدفيئة
وانتشارها على الصعيد العالمي ،باإلضافة إلى التطوير التكنولوجي من خالل تطوير البحوث،
ضرورية لتحقيق األهداف المرتبطة بالتثبيت وتخفيض الكلفة .وكلما إنخفضت مستويات التثبيت،
وال سيما تلك التي تساوي  ٥٥0جزءاً من ثاني اكسيد الكربون المكافئ أو ما دون ،تزداد الحاجة
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إلى الجهود الفاعلة في البحوث والتطوير واإلستثمار في تكنولوجيات جديدة خالل العقود المقبلة،
ما يتطلب مواجهة العوائق التي تقف أمام التنمية والتملّك واإلنتشار بفاعلية.
الاجراءات اللازمة اللازمة لتضمين التغيرات المناخية في الاستراتيجيات

 -1اإلجراءات الوقائية :الرصد واإلبالغ عن تغير المناخ والتخفيف من اآلثار البيئية السلبية من
خالل الخيارات والق اررات في مجموعة من المستويات:الفردية،المجتمع والمؤسسات والشركات،
حيث ينبغي على مديري المواقع،قدر المستطاع وفي حدود الموارد المتاحة،رصد القياسات
المناخية ذات الصلة وأن يقدموا تقري ار عن إستراتيجيات التكيف مع تقليل عوامل الضغط غير
المناخية على الموقع لزيادة مرونتها حيال آثار تغير المناخ.
 -2اإلجراءات التصحيحية  :التكيف مع واقع تغيير المناخ العالمي من خالل استراتيجيات دولية
واقليمية وخطط اإلدارة المحلية ،حيث يتم اتخاذ إجراءات تصحيحيه بما في ذلك اإلدارة والتكييف
وادارة.
إضافة إلى ذلك ،لكي تكون االستراتيجية ناجحة يتعين عليها أن:
 تكون قابلة للتطبيق.
 تتناول عدة مستويات تنفيذية.
 تدعم التكامل مع المبادرات والقطاعات األخرى.
 تسهل تبادل المعرفة والخبرة.
 تتناول التنفيذ العملي في ضوء الموارد المتاحة.
 تشمل إجراءات فورية قصيرة  ،ومتوسطة وطويلة األجل.

تحليل خيارات التكيف واستراتيجياته
وتضمنت قائمة خيارات التكيف ما يلي :التخطيط لمورد المياه على المستوى اإلقليمي ،نظام
إدارة الموارد المائية ورصدها (مثل نظام القياس عن بعد) ،والتغذية الصناعية للمياه الجوفية،
واالستخدام المزدوج للمياه السطحية والجوفية ،واإلغاثة الطارئة في الظروف الحرجة ،ونقل المياه
عبر خزانات ،واإلغاثة من الجفاف وتمويل الجهات المانحة ،وحصاد مياه األمطار ،وتحلية
المياه ،ووضع قيود على استخدام المياه ،ونظم صرف صحي جافة ،وبرامج تثقيف ،وهياكل
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للتعريفة  ،واعادة استخدام المياه الرمادية ،واستخدام المياه الرمادية في المراحيض ،وبرنامج للحد
من التسريب ،والمراحيض المزدوجة ،وتعزيز مياه األمطار.
تعريف المعايير والدرجات المستخدمة لتحليل االستراتيجيات:
اطار  :23المعايير المستخدمة لتحليل االستراتيجيات
 .1اإلنتاجية اإلضافية  /التوفير

كيف يمكن للتدخل أن يؤثر على إمداد المياه من خالل اإلنتاجية اإلضافية /التوفير؟
 =1ال تأثير  =2 ،تأثير منخفض =3 ،تأثير واضح =4 ،تأثير مرتفع
هل التكنولوجيا الضرورية للتدخل متاحة بالفعل؟

.2 .التكنولوجيا المطلوبة

 = 1غير متاحة =2 ،ال بد من استيرادها =3 ،متاحة داخل الدولة =4 ،متاحة محلياً = ٥ ،قائمة
بالفعل
 .3اإلنفاق الرأسمالي اإلضافي

هل يتطلب التدخل إنفاق رأسمالي إضافي؟
 =1تكلفة مرتفعة =2 ،تكلفة متوسطة =3 ،تكلفة منخفضة =4 ،بدون تكلفة

 .4تكاليف التشغيل اإلضافية

هل يتسبب التدخل في تكاليف تشغيل إضافية؟
 =1تكلفة مرتفعة =2 ،تكلفة متوسطة =3 ،تكلفة منخفضة =4 ،بدون تكلفة للتشغيل والصيانة

.٥التوظيف

على

المستوى

المحلي

إلى أي مدى سوف يؤثر التدخل على توليد فرص عمل؟
 =1فقدان الوظائف =2 ،حيادي = 3 ،بضعة وظائف (أقل من  =4 ،)10الكثير من الوظائف
()30-10

 .6القدرات المحلية على تولّي

ما مستوى القدرات المؤسسية الحالية فيما يتعلق بالتدخل؟

عملية التنفيذ

 =1متدني للغاية =2 ،متدني =3 ،مناسب =4 ،مرتفع

 .7مدى قبول المجتمع المحلي

ما مدى قبول المستهلك لهذا التدخل بالنسبة للتكلفة اإلضافية التي يتحملها ومدى مناسبتها له؟

له

 =1ال قبول (تكلفة إضافية مرتفعة)  =2قبول محدود (بعض التكلفة اإلضافية أو غير مناسبة)،
 =3حيادي  =4قبول تام (بدون تكلفة إضافية)

 .8األثر المترتب على موارد

ما األثر الذي سيكون للتدخل على موارد المياه والبيئة في المنطقة؟

المياه المحلية

 =1سلبي =2 ،حيادي =3 ،إيجابي =4 ،إيجابي للغاية

 .9إمكانية التطبيق على المدى

ما مدة أثر هذا التدخل (قصير أم طويل المدى) ؟

البعيد

 =1أقل من  2سنة ٥-2 =2 ،سنوات 1٥-٥ =3 ،سنة 2٥-1٥ =4 ،سنة =٥ ،أكثر من 2٥
سنة

إجراءات التكيف واستراتيجياته التي تم تحديدها
التغيرات في كمية ونوعية المياه وكميتها وسهولة الوصول إليها ،كيف يمكن
في مواجهة هذه
ّ
للبلدان النامية أن تتأقلم؟ على المدى الطويل ،سيكون اتخاذ إجراءات تهدف إلى تخفيف آثار
تغير
تغير المناخ ضروريا من خالل تقليل مستويات غازات الدفيئة في الغالف الجوي .لكن ّ
ّ
المناخ يحدث بالفعل ،وحتى لو أمكن لجهود التخفيف أن تقلل على الفور من انبعاثات الكربون
إلى الصفر ،فإن إمدادات المياه تكون قد تأثرت بالفعل .إذا ثمة حاجة ماسة إلى إيجاد
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للتكيف .وفي الممارسة العملية ،يعني هذا التركيز على إدارة أكثر كفاءة واستدامة
استراتيجيات ّ
لموارد المياه.
ففي عالم اليوم ،ال تستفيد العديد من الدول إال بنسبة ضئيلة فقط من موارد المياه العذبة المتاحة
لديها .ومن ثم ،يمكن –من خالل االستفادة من هذه اإلمدادات -تخفيف اإلجهاد المائي الذي
يتوقع كثيرون وقوعه في البلدان النامية ،خصوصا إذا صحبه استخدام أكثر كفاءة للموارد.
ولحسن الحظ ،فإن هذا ال يتطلب بالضرورة استخدام تقنيات جديدة حيث يمكن لمديري المياه
استخدام مجموعة من األدوات المصممة للتأقلم مع التقلبية في إمدادات المياه ،من محطات
تحول مياه البحر إلى مياه صالحة
تحلية المياه ذات التكلفة المرتفعة والتقنية العالية ،التي ّ
للشرب ،إلى المضخات التقليدية منخفضة التكلفة التي يتم تشغيلها بدواسات القدم ،والتي تستخرج
المياه الجوفية ألغراض الري على نطاق محدود (انظر اطار .)24
اطار  :24االستراتيجيات التكنولوجية المتاحة لتحسين إدارة الموارد المائية
بعض التقنيات المتاحة

مثال

اإلستراتيجية

كيف تحسن األمن المائي؟

استخراج

يزيد توافر المياه على

المضخات اليدوية ،مضخات الدواسة،

المياه الجوفية

المدى القصير مع مراعاة

اآلبار ،الحفيرات ،الترع ،القنوات

مضخات الدواسات هي مضخة شفط تُشغل بالقدمين ،يمكنها رفع المياه من

عمق عدة أمتار تحت سطح األرض .في الهند ،ثورة في استخدام تلك

االستدامة .و اإلفراط في

المضخات ،أحدثتها المنظمة غير الحكومية  .ففي عام  ،2009بلغ عدد

استخراج المياه يؤثر علي

المضخات التي وفرتها منظمة  7٥0 IDEألفا ،كما يباع منها  ٥0ألفًا

إضافية في كل عام.

جودة المياه وصعوبة
الوصول إليها.
تجميع

يزيد توافر المياه وسهولة

السدود الكنتورية  ،سدود الضبط،

سدود ضبط ترابية صغيرة اللتقاط مياه األمطار وحفظها .وما بين عامي

)حصاد)

الوصول إليها من خالل

سدود األخاديد ،الحواجز ،أعالي

1984إلى ، 2000انتشر نحو ثالثة آالف في أكثر من  650قرية في

المياه

توفير إمدادات بديلة للمياه.

السطوح ،األحواض ،البرك السطحية،

والية راجاستان الهندية .وقد زاد هذا من مستوى المياه الجوفية بنحو ستة

حصاد الضباب

أمتار ،كما أن خمسة أنهار كانت تجف بعد فصل الرياح الموسمية
أصبحت مياهها اآلن تجري طوال العام.

معالجة مياه

تؤدي المعالجة إلى تحسين

غربلة النفايات ،صهاريج الترسيب،

يستخدم برنامج تونس الوطني إلعادة استخدام المياه ،الذي بدأ في ثمانينيات

الصرف

جودة المياه ،مما يسمح

المرشحات ،التطهير ،المعالجات

القرن العشرين ،المياه المعالجة لألغراض الصناعية ،واعادة تعبئة مكامن

واعادة

بإعادة

تدويرها

وبخاصة في الري ،ومن ثم

استخدامها،

الكيميائية ،برك االتزان (التركيد)،

المياه الجوفية ،والري ،واستصالح األراضي الرطبة .وبحلول عام ، 2020

األراضي الرطبة (أراضي المستنقعات)

من المتوقع أن يصل حجم المياه المستصلحة )المعالجة) إلى  290مليون

تحسين توافر المياه.

م 3سنويًّا ،وتخطط البالد لتوسيع المساحة المروية بالمياه المعالجة لتصل
إلى  % 10-7من مساحتها المروية

تحلية المياه
(إزالة
الملوحة)
تخزين المياه

تحسن توافر المياه ،لكن
ّ
ارتفاع تكلفتها يعني أنها قد

الرمال وغيرها من المرشحات،

في شهر يوليو ،تم افتتاح محطة لتحلية المياه في مدينة مدراس الهندية،

التناضح العكسي (األسموزية العكسية)

والتي تستخدم تقنية التناضح العكسي لتنقية مياه البحر ،ويتوقع أن توفر
ألف لتر من مياه الشرب يوميا بتكلفة تزيد قليال على دوالر أمريكي واحد.

تحسن إمكانية الحصول
ال ِّ
عليها بنفس القدر.
يحسن توافر المياه من
ِّ

السدود والمستودعات ،األراضي

في بوركينا فاسو ،تم بناء اآلالف من المستودعات الصغيرة لتوفير المياه

خالل توفير مصادر بديلة

الرطبة (أراضي المستنقعات) ،طبقات

لالستخدام المنزلي ،وتربية الثروة الحيوانية ،والري على نطاق محدود .وقد

للمياه خالل فترات الجفاف.

(مستودعات/خزانات) المياه الجوفية،

ساعدت العديد منها المجتمعات المحلية على التكيف على العيش في
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البرك والصهاريج
نقل المياه

المناطق الجافة.

يزيد إمكانية الوصول للمياه

مضخات التضاغط (الهيدروليكية)،

تستغل مضخات التضاغط قوة المياه المتدفقة ألسفل في انحدار بعمق

عن طريق نقل الموارد

"التنانين البيض" (أنابيب مرنة طويلة)

بضعة أمتار ،وذلك لرفع نسبة صغيرة من هذه المياه إلى ارتفاع أكبر من

المائية من المناطق الغنية

ذلك بكثير .وفي بداية عام  ، 2010كانت مؤسسة

بالمياه إلى المناطق التي

تركيب  160مضخة كبس ،مما وّفر المياه ألكثر من  50,000شخص.

يفوق الطلب فيها المتوافر.

المحافظة
على

يحسن استغالل المياه من
مياه

التربة

 AIDقد انتهت من

يقدر عدد مضخات التضاغط المستخدمة بعدة
وعلى الصعيد العالميّ ،
آالف.

عدم الحرث ،إدارة مخلفات المحصول،

تسمح تقنية عدم الحرث للمزارع بزراعة البذور مع الحد األدنى من قلقلة

خالل جعلها أكثر كفاءة،

تناوب المحاصيل ،السماد العضوي

التربة ،وهي تلغي الحاجة إلى الحراثة المطلوبة للفالحة أو تقلل منها .وما

ويوازن بصورة أفضل بين

(الدوبال) ،السماد األخضر (الصديق

بين عامي  1991و ، 2008زادت المساحة التي تستخدم فيها تقنية عدم

العرض والطلب.

للبيئة) ،فرش القش ،الطين

الحرث في األرجنتين من  300ألف هكتار إلى  22مليون هكتار ،مما

يقلل من الطلب الكلي على

الري بالتنقيط؛ الزراعة الكوبية؛ تغيير

أدى تركيب سبعة أنظمة للري الكفء في مشروع تجريبي تم تنفيذه في

توقيت الري

منطقة بينتاداس الب ارزيلية إلى زيادة دخل المزارعين لما يصل إلى  80دوالر

عمل على تحسين خصوبة التربة ،وخلق نحو  200فرصة عمل جديدة في
المزارع ،وكذلك عمل على ضمان إمدادات المحاصيل ،مما ساعد في إبقاء
أسعار الغذاء العالمية مستقرة.
الري الكفء

المياه،

ويحسن
ّ

من

أمريكي شهريًّا.

استغالل المياه.
الممارسات

تقلل من الطلب الكلي على

أنماط زراعة جديدة؛ مناوبة زراعة

الزراعية

وتحسن استغالل
المياه،
ّ
المياه.

المحاصيل؛ زراعة أصناف جديدة من
المحاصيل أو تربية أنواع جديدة من

قامت مؤسسة ICRISATفي الهند بتطوير وتوزيع أصناف من الذرة
ُّخن األغبر ،والحمص ،والفول السوداني ،والبسلة الهندية ،وحب
الرفيعة ،والد ْ

العزيز ،والتي تتسم بمقاومة أكبر للجفاف من األصناف الموجودة.

الماشية0
.

يمكن لواضعي السياسات أيضا استخدام االستراتيجيات القانونية ،واالقتصادية ،واالتصالية
(انظرطار .)2٥أما الحوافز االقتصادية  ،مثل قياس االستهالك،
ا
لتحسين كفاءة استخدام المياه
فمن الممكن أن تساعد على الحفاظ على المياه ،كما يمكن للمشروعات التعليمية تحسين الوعي
لتغير المناخ على إمدادات المياه.
باآلثار المحتملة ّ
اطار  :25االستراتيجيات االقتصادية والقانونية واالتصالية لتضمين التغيرات المناخية
كيف تحسن األمن المائي

االستراتيجية
الحق في الحصول على المياه

تبين وجود استحقاق قانوني للوصول إلى موارد المياه

أسواق المياه

تُعيد تخصيص المياه لالستخدامات عالية القيمة

واردات المياه االفتراضية

عدادات المياه وتسعيرها

استيراد الغذاء" -المياه االفتراضية" -من دول تتمتع بالكفاءة المائية يقلل الطلب على المياه ألغراض الري في

الوطن

وتشجع المحافظة على المياه
تقلل من استخدام المياه
ّ
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تخفيض الرسوم الجمركية على التقنيات

الفعالة

يشجع اعتماد تقنيات تتسم بالكفاءة في إدارة المياه ويقلل من استهالك المياه
ّ

ِ
مستجمعات المياه المحلية
إدارة

توازن بين العرض والطلب عبر مختلف القطاعات ضمن مستجمعات المياه المحلية

توفير المعلومات

تغير المناخ على المياه ،ويم ّكن من إجراء تخطيط واستخدام أفضل الستراتيجيات إدارة المياه
يزيد من فهم آثار ّ

التكهنات الموسمية

تشجع الزراعة المستدامة واستخدام المياه بشكل أكثر كفاءة ،كما تسمح بإجراء تخطيط أفضل
ّ

التوعية والتثقيف

تغير المناخ على المياه ،وتم ّكن من إجراء تخطيط واستخدام أفضل لموارد المياه
تزيد من فهم آثار ّ

إن أيا من الخيارات المعروضة أعاله ليس هو الدواء الشافي من كافة األمراض ،فاختيار األداة
المستخدمة يعتمد على السياق المحلي ،كما تتطلب استراتيجيات التكيف مجموعة متكاملة من
األدوات المستخدمة عبر مستويات متعددة (انظر اإلطار 26و.)27
يتأثر مدى قدرة البلدان على التكيف مع زيادة انعدام األمن المائي بعدة عوامل:
أوال :قد يكون هناك حد مادي للتكيف -على سبيل المثال ،قد يكون من المستحيل التكيف في
المناطق التي تجف فيها األنهار تماما.
ممكنا ماديا ،لكنه قد ال يكون ميسور
التكيف
ً
ثانيا :قد تكون هناك قيود اقتصادية -قد يكون ّ
التكلفة.
ثالثا :قد تكون هناك قيود سياسية على التكيف .وعلى سبيل المثال ،فإن بناء سدود ضخمة
جديدة قد يكون حساسا من الناحية السياسية.
اإلطار  : 26دراسة حالة عالية التكلفة :المملكة العربية السعودية
تعتمد المملكة العربية السعودية حص ار على مياه األمطار والمياه الجوفية ومياه البحر المحالة لتلبية الطلب على
المياه ،والذي بلغ في عام  2000نحو  17,320مليون متر مكعب .تتمتع البالد بموارد وفيرة من المياه الجوفية
–تزيد على ألفي مليار متر مكعب -لكن عملية التغذية تتم ببطء شديد ،بمعدل ال يزيد عن  2،763مليون متر
مكعب سنويا .وقد أدى االستخراج واسع النطاق وضعف إدارة هذه الموارد إلى هبوط مناسيب المياه الجوفية
وانخفاض جودة المياه .وفي تسعينيات القرن العشرين ،أدركت الحكومة أنها بحاجة إلى حماية الموارد المائية
تشجع نظم الري الحديثة المتسمة بالكفاءة ،وعملت على تغيير نظام اإلعانات
والحفاظ عليها ،ومن ثم بدأت ّ
الزراعية ،وفرض تعريفة على المياه ،ومراقبة التسرب والتحكم فيه ،وبناء السدود ومحطات تحلية المياه ،واعادة
تدوير مياه الصرف المعالجة .وأدت هذه اإلجراءات إلى الحد من االستخدام المفرط للمياه الجوفية األحفورية،
والتقليل من التدهور البيئي ،وتشجيع المحافظة على المياه ،وانشاء إطار قوي للتغلب على اإلجهاد المائي .لكنها
لم تكن رخيصة -تقدر تكلفة محطات التحلية في البالد ،البالغ عددها  ،3٥بنحو  10مليار دوالر أمريكي.
المصدرhttp://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/docrep/W4356E/w4356e0q.htm :
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قيودا مؤسسية .تعاني العديد من البلدان النامية من
وأخيرا ،فقد تفرض قدرات وكاالت إدارة المياه ً
غياب التنسيق بين الوكاالت والقطاعات ،والحوكمة الفعالة للمياه ،وقاعدة غير متطورة من
المهارات.
اإلطار  : 27دراسة حالة منخفضة التكلفة :غانا
في المقابل ،رّكزت غانا على الممارسات التقليدية المنخفضة التكلفة للتغلب على انعدام األمن المائي الناجم عن

تغير المناخ .تتلقى غانا اليوم كمية من األمطار تقل بنسبة  % 30-20عما كانت عليه قبل  40عاما .وفي
ّ
حوض نهر أوفين ،واجه صغار المزارعين أيضا معدال لسقوط األمطار أكثر تغيرا ،وانخفاضا في تدفق النهر أقل
بنسبة  ،% 45وجفاف اآلبار ،مما تسبب في انخفاض اإلنتاج وشح المحاصيل.
التكيف ،بدأت األسر في إعادة استخدام مياه الصرف ألغراض الري ،واعتمدت تقنيات أعالي
ولكي تستطيع
ّ
السطوح التقليدية لتجميع مياه األمطار ،واستبدال المحاصيل التقليدية 'العطشى' ،مثل الكاكاو ،بمحاصيل أكثر
مقاومة للجفاف ،مثل الكسافا .وتقوم السلطات المحلية أيضا بتوزيع المرشحات بأسعار معقولة لتحسين نوعية
المياه ،وبدأت في تغريم األشخاص الذين يقومون بإزالة الغطاء النباتي على جوانب األنهار والجداول لمنع تراكم
الطمي وانخفاض التدفقات.
وقد تم بناء اآلالف من الخزانات والبرك الصغيرة لتوفير المياه لالستخدام المنزلي ،وتربية الثروة الحيوانية ،والري
على نطاق صغير .تروج الحكومة بنشاط للملكية المجتمعية والمشاركة في إدارة الموارد المائية وتشجع عليها،
وتشجع استخدام تقنيات االتصال التقليدية لتثقيف المجتمعات حول استخدام
وتوفّر التدريب والمساعدات المالية،
ّ
المياه ،وحفظها ،وتطويرها.
المصدرhttp://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/docrep/W4356E/w4356e0q.htm :

األولويات المتعلقة بالسياسات
برغم المشكالت ،فال تزال بعض أولويات السياسات واضحة إذا أرادت البلدان النامية مواجهة
غياب األمن المائي في ظل مناخ متغير.تتمثل األولى في الحاجة إلى منح األولوية إلدارة
الموارد المائية .قد يبدو هذا بديهيا ،لكن العديد من البلدان ال تمتلك سياسات إلدارة المياه على
المدى الطويل .ستحتاج السياسات إلى دمج جميع القطاعات التي تعتمد على المياه ،من الزراعة
والمصايد السمكية ،إلى التصنيع واستخدام المياه التي تستعملها البلدية.
كذلك فإن تحسين مستجمعات المياه وادارة الموارد يمثل أم ار حيويا بدوره .وقد دعت اللجنة
تغير
بتغير المناخ إلى اإلدارة المتكاملة للموارد المائية كإطار للتكيف مع ّ
الحكومية المعنية ّ
المناخ عبر األنظمة االجتماعية ،واالقتصادية ،والبيئية ،واإلدارية.
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ويمثل إشراك أصحاب المصلحة المحليين ،وتشجيع أساليب التعاطي (للمشكلة) المرتكزة على
المج تمع ضرورة لضمان تبني الخيارات المتعلقة بالتكيف ،ومن ثم تحقيق نتائج طويلة األمد.
ويتطلب هذا فهما أفضل لسبل العيش القائمة على المياه في البلدان النامية ،وسرعة تأثرها
بالمخاطر المتعلقة بالمناخ وبآثار األمن المائي على األمن الغذائي وسبل العيش.
بتغير المناخ والماء هي من األولويات .تتسم البيانات
أيضا تعد معالجة الثغرات في معرفتنا ّ
شددت الهيئة الحكومية
الميدانية بندرتها ،كما تتضاءل شبكات الرصد في كثير من الحاالت .وقد ّ

بتغير المناخ على"ضرورة تحسين فهم ونمذجة التغيرات المناخية المتعلقة بالدورة
الدولية المعنية ّ
الهيدرولوجية على المستويات ذات الصلة باتخاذ الق اررات" .وتشير أيضا الي إن المعلومات حول
لتغير المناخ تتسم بعدم كفايتها .ودون مزيد من االستثمار في جمع
التأثيرات المتعلقة بالمياه ّ
تفعا ،كما أن
البيانات وبناء المعرفة ،فإن عدم اليقين المرتبط بالتغيرات المتوقعة سيظل مر ً

بالتغيرات على نحو
التغير الهيدرولوجي ستبقى غير دقيقة .وحتى نتمكن من التنبؤ
تقديرات
ّ
ّ
استعدادا للتخطيط للمستقبل.
أفضل ،سنكون أقل
ً
بناء على الدرجات التي وضعت ال بد من فحص محفظة االستراتيجيات اآلتية فحصاً مستفيضاً
عند إعداد استراتيجية إدارة الموارد المائية بشكل يأخذ آثار تغير المناخ المستقبلية في االعتبار:
 .1اإلدارة من ناحية العرض :برامج للحد من التسريب ،والتخطيط اإلقليمي لمورد المياه ،واإلدارة
والمتابعة المحلية للموارد المائية ،واالستخدام المشترك للمياه السطحية والجوفية ،وحصاد مياه

األمطارواالستثمار في المياه الغير تقليدية.
 .2اإلدارة من ناحية الطلب :نظم الصرف الصحي الجافة ،وبرامج للتوعية ،وهياكل للتعريفة
وقيود على استخدام المياه.
وضع خطة تنفيذ أساسية وإستراتيجية للاتصال

تنفيذ استجابات التكيف
تتداخل خيا ارت التكيف مع ق اررات واختيارات تنموية أخرى تؤثر على عدد من األطراف المعنية
والقطاعات .عالوة على هذا ال بد أن تركز اإلجراءات المعنية بالتكيف على التعامل مع تطوير
القدرات وخلق السياسات التي تمكن من التكيف في المستقبل ،وذلك من أجل تعزيز قوة التحمل.
تتوافر قائمة متنامية إلجراءات التكيف تتناول طيفاً متنوعاً من تغيرات المناخ وعدداً من الظروف
االجتماعية واالقتصادية .تشمل خيارات التكيف نشاطات جديدة وغير مختبرة ،غير أن
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المجتمعات المحلية على دراية جيدة بمعظم هذه النشاطات .ويجب النظر إلى أفراد المجتمع
المحلي بوصفهم أشخاص لديهم معلومات قيمة تتصل بآثار تغير المناخ والتكيف معها ،حتى لو
لم تكن هذه الخيارات معترف بها بشكل صريح بوصفها تساعد على الحد من قابلية التأثر بتغير
المناخ .فالبناء على هذه المعرفة الوثيقة يساعد على تمكين المجتمعات المحلية ويساعد صانعي
القرار على تطوير استجابات لتغير المناخ.
اطار  :28الربط بين مستويات الحكم المختلفة عند تنفيذ استجابات التكيف
حتى يمكن فهم عملية صنع القرار المتصلة بالتكيف البد للمرء أن يفرق بين اتخاذ القرار "على" المستوى المحلي

ومن "أجل" المستوى المحلي ،ألن الحالتين تنطويان على نطاقات وأطراف فاعلة مختلفة .لذا يتصل التكيف على
المستوى المحلي اتصاالً وثيقاً بالمستويات األخرى من صنع القرار .ويجب على الجهود الرامية إلى دمج التكيف
مع عمليات التنمية على المستويات اإلقليمية والوطنية والقطاعية األخرى وعلى مستوى المشروعات أن توفر في

الحالة المثلى مجموعةً من الظروف والخطط والحوافز التي تسمح لألطراف الفاعلة على المستوى دون الوطني
بفهم المخاطر المتغيرة التي تواجهها ،واتخاذ اإلجراءات في سبيل الحد من قابلية تأثرهم بهذه المخاطر (من أعلى

ألسفل) .ولكن في الوقت ذاته يجب تصميم العديد من هذه الظروف والخطط والحوافز بمشاركة ومدخالت من
األطراف الفاعلة دون الوطنية ذاتها حتى يمكن ضمان تبنيها واستدامتها وشموليتها ونجاحها بشكل عام (من
أسفل ألعلى) .لذا يجب أن تستفيد األطراف الفاعلة المحلية من عملية اتخاذ القرار المعنية بالتكيف وأن تشارك
في تشكيلها على مستويات أخرى من أجل ضمان نجاح استجابات التكيف .هذا على أن تصب الدروس
المستفادة والخبرات المعنية بالتكيف على المستوى المحلي مباشرة في المستويات العليا من عملية صناعة القرار

لضمان استمرار اتسام االستراتيجيات المحلية بالمالئمة ،ولتوفير أساس لنقل المعارف إلى قطاعات ومجتمعات
محلية أخرى.
المصدرOECD,2009:

ولكي يتسم العمل نحو االستجابة لتغير المناخ بالكفاءة ،من المهم النظر في تطبيق إجراءات
على مستويات الحكومة المختلفة والتنسيق بينها ابتداء من أولويات على المستوى الوطني نزوالً
إلى االستجابة على المستوى المحلي .وعند تحديد استجابات التكيف ،نميل إلى التركيز على
العمل المحلي الذي يتناول األوضاع في مناطق يحدث األثر بها ،ولكننا نحتاج أيضاً إلى
التفكير في الق اررات االستراتيجية على المستوى الوطني التي من شأنها زيادة القدرات وتحديد
االتجاهات للعمل على المستوى المحلي .وأخي اًر يعتبر التكيف القطاعي المنصب على الزراعة
والحراجة والصحة والبنية التحتية من المجاالت التي يميل االستثمار فيها إلى كونه من
االستثمارات المتوسطة إلى الكبيرة ولذا من المهم تنسيقها مع األولويات الوطنية واالحتياجات
المحلية والدروس المستفادة (إطار.)29
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بالنسبة للتنفيذ يجوز التفكير في خيارات التكيف على مستويات زمنية مختلفة .تمثل اإلجراءات
قصيرة المدى "التي ال ُيندم عليها" تلك اإلجراءات التي يستفيد منها المجتمع المطبق لها حتى لو
لم تحدث تغيرات في المناخ بشرية المنشأ ( .)IPCC, 2001ويجب أن تركز اإلجراءات قصيرة
الملحة الحالية .وفي العادة تتناول هذه
إلى متوسطة المدى على التعامل مع أوجه قابلية التأثر
ّ
الخيارات بعض المشكالت القائمة بالفعل فيما يتصل بأحداث لها عالقة بالطقس.
ومن بين الخيارات التي تستوفي أولويات التنمية على المدى الطويل ،يمكن لفريق المشروع
اختيار ما يلي:
 خيار مفضل (حل يضمن المكسب للجميع) يدعمه التوافق داخل فريق المشروع.

 خيار "الثمار القريبة" الذي يشتمل على استجابات تتطلب موارد متاحة وسهل في تنفيذه.
 مجال طارئ للغاية للحد من مصادر أساسية لقابلية التأثر في المجتمع (إذا انطبق ذلك).

 مجال يوفر خيار ال ُيندم عليه يساعد على التعامل مع المشكالت التي تتطلب التعامل معها
في كل األحوال.

 ولكن إجراءات التكيف على المدى البعيد هي تلك اإلجراءات التي تنصب بالفعل على
بناء مجتمع قادر على التحمل وأكثر استدامة .ومن المهم كذلك اإلبقاء على قائمة
التدابير طويلة المدى مفتوحةً أو إضافة خيارات تسمح بتنفيذ صور االستجابة إلى تغير
المناخ في المستقبل عندما ينخفض مستوى عدم التيقن بالنسبة لالحتياج إلى التكيف

وأداء التدابير المختلفة .ويساعد استكمال تقييم قابلية التأثر واألثر واطار  DPSIRعلى
تحديد األولويات طويلة المدى ومستويات القدرات المتاحة والضرورية من أجل
االستجابة للتحديات في المستقبل.
 وأخي اًر من المهم األخذ في االعتبار أن المناخ سوف يستمر في التغير في المستقبل وأن
التدابير المستقبلية للتكيف قد تصبح ضرورية .لذا فإن االحتفاظ بقائمة من الخيارات
المحتملة للتكيف وتحديثها من شأنه إتاحة الفرصة أمام تنفيذ صور االستجابة لتغير
المناخ في المستقبل عندما تنشأ الحاجة للمزيد من التكيف و/أو التخفيف من حدة اآلثار
وعندما ينخفض مستوى عدم التيقن بالنسبة ألداء الخيارات المتباينة
.)2003
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رصد قابلية التأثر
أسلوب قياس واحد لسمة من السمات وأما الدليل  Indexفعبارة
يعتبر المؤشر Indicator
َ
عن قياس مركب لعدد من المؤشرات أو األدلة .قد تكون األدلة والمؤشرات مفيدة عندما

تسترشد بها لصناعة القرار وعند وضع أولويات التدخل ،ألنها تسمح بمقارنة السمات

( Downing

 .)and Ziervogel, 2004ولكن مؤشرات قابلية التأثر ال بد لها أن تعبر عن الوضع االجتماعي-
االقتصادي والبيئي المتباين في الدول ،واألقاليم ،والعمليات التي تشكل قابلية التأثر والقدرات

المتاحة.

اطار  : 29أمثلة على أولويات التعامل الفعال مع استجابات التكيف على المستويين الوطني والقطاعي
األولويات على المستوى القطاعي

األولويات على المستوى الوطني

 تحسين تغطية بيانات رصد المناخ والرقابة  -إجراء تقييم للمعلومات القطاعية المتاحة عن آثارعلى جودتها.

تغير

المناخ وأوجه قابلية التأثر بها.

 -طلب إجراء تقييمات على المستوى الوطني  -رفع الوعي بين المخططين على المستوى القطاعي ونظرائهم

آلثار تغير المناخ وقابلية التأثر وخيارات بالجهات المانحة بشأن اآلثار المترتبة على تغير المناخ كل
التكيف لجمع المزيد من المعلومات محددة فيما يخص نشاطه.
الهدف عن طريقة تأثير تغير المناخ على  -في حالة استناد التنظيمات القطاعية وغيرها من عمليات
بعض األولويات الوطنية المحددة وعلى اتخاذ القرار استناداً كامالً إلى معلومات تاريخية عن المناخ قد
المهام الحكومية األساسية.

تكون هناك حاجة إلى اقتراح المزيد من المرونة مثل تحديث

 نقل تنسيق العمل من أجل التكيف إلى خط األساس الخاص بالمناخ بشكل أكثر توات اًر (مثالً في حالةجهات مركزية قوية مثل مكتب الرئيس أو إدارة الموارد المائية).

رئيس الوزراء أو الهيئات المعنية بالتخطيط.

 -رفع القدرات الداخلية في الو ازرات القطاعية وداخل الهيئات

 تضمين اعتبارات مخاطر تغير المناخ المانحة من أجل التوصل لتقييم أفضل لما يترتب على تغيرداخل الرؤى طويلة المدى واستراتيجيات الحد المناخ بالنسبة لقطاعات بعينها.

من الفقر والتنمية المستدامة .

 -جمع معلومات أفضل عن التكلفة والمزايا المتوقعة من العمل

 تكوين حجة اقتصادية قوية في صالح من أجل التكيف بحيث يمكن لصناع القرار على مختلفاالستثمار في التكيف

المستويات أخذ هذه المعلومات في االعتبار عند اتخاذ قرار

 -ضمان تخصيص مناسب للموارد (مثالً من بشأن طريقة تنفيذ اإلجراءات المتصلة بالتكيف.

خالل إنشاء صندوق أفقي للتكيف) من أجل  -توفير "بنود" في داخل الموازنة مخصصة الستجابات التكيف
دمج اعتبارات التكيف في السياسات والخطط التي يتم تحديدها داخل سياق الخطط المتقاطعة قطاعياً ،أو عند

والبرامج.

المطالبة بموارد من الصندوق األفقي للتكيف.

المصدرOECD, 2009 :

.
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اطار  :30عملية إرشاد تنفيذ استجابات التكيف في كيريباتي في المحيط الهادي
عقدت الحكومة "المشاورة الوطنية األولى في جزر جيلبرتس والين" ،حضرها ممثلون من كل من الجزر الكبرى
المأهولة بالسكان وحددوا أخطا اًر حديثة جسيمة واقترحوا بعض االستراتيجيات من أجل التكيف.
 .1وضع أولويات للتكيف وتحديد المسؤوليات

أثناء "المشاورة الوطنية الثانية" صنف ممثلو الجزر خيارات التكيف ومنحوها درجات ثم قسموها إلى أربع فئات:
ملحة يمكن للمجتمعات المحلية أن تقوم بها بنفسها.
أ= خيارات تكيف ّ
ملحة تحتاج المجتمعات إلى مساعدة من الحكومة لتنفيذها.
ب= خيارات تكيف ّ
إلحاحا.
جع= خيارات تكيف أقل أهميةً/
ً
د = خيارات تكيف ليس هناك حاجة لتنفيذها وال رغبة في تنفيذها.
ثم بعد ذلك تم تخصيص الخيارات من الفئة (ب) إلى الو ازرات المعنية.
 .2تقييم االستجابة المطلوبة

بعد ذلك تم تقسيم خيارات التكيف المستقاة من الجلسات التشاورية الوطنية إلى خمس فئات حسب طبيعة
االستجابة )1( :تغييرات في السياسات واالستراتيجيات الحكومية  )2( ،وتغييرات في القوانين والتنظيمات)3( ،
وتفاعل اإلرشاد والمعلومات مع المجتمعات المحلية )4( ،واستثمارات رسمية للتكيف وأعمال هندسية تقوم
الحكومة ومجالس الجزيرة والمقاولون بها ،و( )٥واستثمارات غير رسمية في التكيف تساهم بها المجتمعات
المحلية.
 .3تنفيذ خيارات التكيف ودمجها مع الخطط التشغيلية الوزارية.

ثم تم تعميم أولويات التكيف على جميع الو ازرات المعنية .تم تحديد تلك التي اعتُبِرت ذات صلة ومتسقة مع
االستراتيجيات الو ازرية للحصول على تمويل وفقاً لبرامج حكومية محددة ،وهو التمويل الذي ضاهاه تمويل

الملحة والتي يستطيع المجتمع المحلي أن ينفذها بمفرده ،فمن
خارجي بنسبة  ٥0بالمئة .أما تدابير التكيف
ّ
المتوقع لها الحصول على دعم من خالل برنامج المنح الصغيرة

يبدأ تطوير المؤشرات عادة باإلطار المفاهيمي ،ويليه اختيار المؤشرات بناء على معايير
مالءمتها .وعادة يتسم وضع المؤشرات بطبيعة تك اررية حيث يتم تضييق نطاق عدد كبير من
قضايا التنمية المستدامة أو القضايا البيئية أو االجتماعية-االقتصادية في عدد من الجوالت
المتتالية من الحوار مع األطراف المعنية والخبراء بحيث تختصر في عدد محدود من القياسات
عالية المستوى.يمكن رصد قابلية التأثر من خالل تحديد المؤشرات ومن خالل تكوين أدلة يمكن
عرضها بشكل مكاني وبشكل غير مكاني.
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اطار  :31تحديد خيارات التكيف والجهات المسؤله والمنفذه
خيار التكيف

الو ازرات األساسية

نوع االستجابة

البرنامج المطبق على الخطط الوزارية
التشغيلية

 -الوعي

 -رفع الوعي بشأن تغير المناخ

 الموارد المائية -حماية اآلبار

 -تقييم وتحديد مواقع المياه المتاحة

معلومات إرشادية

و ازرة البيئة واألراضي والزراعة

و ازرة االتصاالت والنقل وتنمية

المستخدمين بمعلومات عن األرصاد

و ازرة التعليم والشباب والرياضة

المناهج

و ازرة األشغال العامة والمرافق

و ازرة األشغال العامة والمرافق – وحدة الهندسة

السياحة

أعمال هندسية رسمية وأعمال

إنشائية

و ازرة االتصاالت والنقل وتنمية السياحة – تزويد
و ازرة التعليم والشباب والرياضة – تطوير

المائية

تصميم واعادة تأهيل وتنفيذ للنظم المائية في
الجزر الخارجية

 إقامة مضخات للمياه وأنابيب لربطالمصادر الجيدة بمناطق السكنى

 -تركيب خزانات للمياه العذبة

 -اإلغراق بالمياه  /نحر الساحل

اإلرشاد  /معلومات

و ازرة البيئة واألراضي والز ارعة

 -الحد من إزالة المواد المستخدمة في

تغييرات إقليمية

و ازرة الشؤون الداخلية واالجتماعية

 -تنفيذ تقييم األثر البيئي على أنشطة

تغيرات إقليمية

و ازرة البيئة واألراضي والزراعة

 -حظر أنواع من التنمية التي تدمر

تغيرات إقليمية

 زراعة أشجار المنجروفالبناء

تطوير السواحل

البيئة (مثل الطرق أو خطوط السكك
الحديدية العابرة للمسطحات المائية)

تغيرات إقليمية

و ازرة البيئة واألراضي والزراعة
و ازرة البيئة واألراضي والزراعة

و ازرة البيئة واألراضي والزراعة – تحسين البيئة

من خالل الحماية والحفاظ

و ازرة الشؤون الداخلية واالجتماعية – التخطيط

الريفي والتحات الساحلي

المصدر :البنك الدولي 2006

أمثلة على المؤشرات التي يمكن استخدامها لتقييم قابلية التأثر:
التعرض
رصد الحاالت والتوجهات و ّ

 مدى تواتر/تكرار األحداث الطبيعية (عدد مرات حدوث الفيضانات والجفاف
واألعاصير).
 عدد مواقع الحرائق البرية وشدتها.
 عدد األيام المتتالية التي يتخطى فيها التهطال/درجات الح اررة مستويات معينة.
 عدد أيام الصقيع.
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الوحدة-  تقييمات قابلية التأثر والتكيف لتغير المناخ- )2007(  موضوعات متخصصه:الثاني

.9 التدريبية رقم

:برنامج عمل نيروبي بشأن اآلثار وقابلية التأثر والتكيف مع تغير المناخ



http://unfccc.int/adaptation/nairobi_work_programme/items/3633.php
التخطيط للتكيف وممارسته
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http://unfccc.int/adaptation/nairobi_work_programme/programme_activitie
s_and_work_areas/items/3991.php



بوابة إلي جهود نظام األمم المتحدة بشأن تغير المناخ:



استراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث http://ww.unisdr.org



الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ توفر معلومات تتعلق باجتماعاتها وتقاريرها

http://www.un.org/wcm/content/site/climatechange/gateway

وخطبها والمواد المستخدمة في العروض .ويمكن الوصول إلى تقارير التقييم الكاملة مع ملخص

لها إلى صناع السياسات وملخص فني لتقرير مجموعة العمل الثانية بعنوان " Impacts,

 "Adaptation and Vulnerabilityعلى الموقع التالي http://www.ipcc.ch
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