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  الدورة الرابعة والستون
   األعمالمن جدول) أ( ٥٣البند 

، ٢١تنفيذ جدول أعمـال القـرن       : التنمية املستدامة 
، ٢١برنــامج مواصــلة تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن 
        ونتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

  املياه، التغريات املناخية والكوارث    
    

  * األمانة العامة منمذكرة    
  

  موجز  
 الــذي دعــت فيــه اجلمعيــة ٦٤/١٩٨ اجلمعيــة العامــة  هــذه املــذكرة عمــال بقــرارتقـدم   

يف مجلة أمور، إىل عقد حوار تفاعلي رفيع املستوى يف الـدورة الرابعـة والـستني                رئيسها  العامة  
 بــشأن تنفيــذ - يــوم امليــاه العــاملي - ٢٠١٠مــارس / آذار٢٢للجمعيــة العامــة يف نيويــورك يف 

ــدويل للعمــل   ــاة  ”العقــد ال ــوفر املــذكرة معلومــات  . ٢٠١٥-٢٠٠٥ “املــاء مــن أجــل احلي وت
ــاخ، والكــوارث،       ــري املن ــاه، وتغ ــشأن املي ــدول األعــضاء ب ــد اخــتريت موضــوعا   أساســية لل وق

  . إلحدى املوائد املستديرة للحوار التفاعلي
  

 
  

 إىل ملخــص سياســات األمــم املتحــدة بــشأن امليــاه الــذي مل ينــشر بعــد،   ريستند هــذه املــذكرة بــشكل كــب تــ  *  
 فرقة العمل املعنية بتغري املنـاخ وامليـاه، التابعـة آلليـة األمـم املتحـدة                 واملتعلق باملياه وتغري املناخ، والذي أعدته     

 ملنظومــة األمــم يــذينياملعنيــة بامليــاه، وهــي اآلليــة املــشتركة بــني الوكــاالت، الــيت عَينــها جملــس الرؤســاء التنف 
املتحدة املعين بالتنسيق، عـن طريـق جلنتـه الرفيعـة املـستوى املعنيـة بـالربامج ليكـون آليـة التنـسيق يف منظومـة                          

 .الصحي تخذ يف جمال املياه والصرفاألمم املتحدة ملتابعة التدابري اليت ت
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واملياه هي الوسيط الرئيسي الذي من خالله يـؤثر تغـري املنـاخ يف النظـام اإليكولـوجي          
وجيــري التعــرض بالفعــل آلثــار الــتغريات  . لــسكان ورفــاهملــألرض، ومــن مث يف ســبل عــيش ا 

واملتوقـع أن   . أكثـر تـواترا   واملناخية املتصلة باملياه، يف شـكل حـاالت جفـاف وفيـضانات أشـد               
تؤثر درجات احلرارة األكثر ارتفاعا والتغيريات املتطرفـة يف تـوافر هطـول األمطـار وتوزيعهـا،                 

ــار، وامليــ    ــضانات األهن ــوج، وفي ــان الثل ــاه    وذوب ــدهور جــودة املي ــن ت ــد م ــة، وأن تزي . اه اجلوفي
ويـدور  . كثـر تـأثراً بـصورة غـري مواتيـة         األواملرجح أن يكون الفقراء وهم أشد الفئات ضعفا،         

األمـر  وميثـل إدراج هـذا   . التكيف مع تغري املناخ بصورة رئيسية حول املياه، والتنمية املستدامة         
 تـدابري التكيـف الالزمـة املختلفـة، ملعاجلـة           متـع تتو. له على حنو مالئم، فرصـا إمنائيـة       لتصدي  وا

هتيئـة القـدرة علـى      إمكانية  بتنوع املناخ، واإلفادة من ممارسات إدارة األراضي واملياه املعروفة،          
ــاه  مواجهــة ــز أمــن املي ــاخ وتعزي ــزم .  تغــري املن ــة  أيــضا وتل ــذ مبتكــرةممارســات تكنولوجي  وتنفي

  .اآلثاركيف فضال عن ختفيف  التعد مالئمة ألغراضُصاستراتيجيات على 
 الــشعور مبــدى إحلــاح التكيــف مــع تغــري املنــاخ، واالعتــراف بالــدور  يتغلغــل بعــد ومل  

 يف اخلطـط الوطنيـة أو حـوافظ          ذلـك  احملوري للميـاه يف العـامل الـسياسي وغالبـا مـا ال يـنعكس              
وعليـه،  .  ناقـصا  االستثمار الدولية حيث جيري متثيل تـدابري التكيـف يف جمـال إدارة امليـاه متثـيال                

ــسياسة     ــال ال ــبرية وحتــوالت يف جم ــتثمارات ك ــزم اس ــادئ     . تل ــذكرة بعــض املب ــذه امل ــوفر ه وت
، علـى صـعيد البلـد، والـصعيد اإلقليمـي            العامـة  التوجيهية لتلك التحوالت يف جمال الـسياسات      

  .الدويلوالصعيد 
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  مقدمة  -أوال   
 تعترب املياه شريان احليـاة لكوكـب األرض، وتـؤثر حالـة هـذا املـورد يف مجيـع األنظمـة                     - ١

ومتثــل امليــاه حلقــة الوصــل األساســية بــني النظــام املنــاخي، . الطبيعيــة واالجتماعيــة واالقتــصادية
 إدارة امليـاه معانـاةً شـديدةً بالفعـل مـن          ،وتعاين الدورة املائية ومـن مث     . واجملتمع البشري، والبيئة  

  .)١(وهلذا أثار كبرية على التنمية البشرية واألمن. تغري املناخ
ومـن األمهيـة   . ناخ أثار كبرية على كل من توافر مـوارد امليـاه والطلـب عليهـا              ولتغري امل   - ٢

ــا يف          ــيريات ومظاهره ــك التغ ــب تل ــيريات، وتعاق ــك التغ ــة إىل تل ــات املؤدي ــم العملي ــة فه البالغ
تــوافر امليــاه، يعمــل عــامال قويــا علــى ومــن املــرجح أن تغــدو . نطاقــات مكانيــة وزمنيــة خمتلفــة

 تـؤدي وسـوف  . ى هلا أثر خطري بالفعـل علـى جـودة امليـاه وتوافرهـا          أخر عواملباالشتراك مع   
تـواتر وشـدة احلـاالت املتطرفـة مـن          مـدى    يف   بـتغريات املخاطر املتزايدة املتعلقة باملياه واملرتبطـة       

 إدارة إىل زيـادة إجهـاد  ، والفيضانات، وهبوب العواصف، واالهنيارات األرضـية،     اجلفافقبيل  
وسيــستمر هــذا .  إمــدادات امليــاهوجــودةة عــدم التــيقن بــشأن كميــة  حالــوزيــادةمــوارد امليــاه، 

اجملتمـع إىل   حيتـاج   و. بغض النظر عن تدابري التخفيف، اليت ستستخدم يف غضون العقود املقبلـة           
التوصــل إىل ســبل للتكيــف مــع الــتغريات املتوقعــة، وجعــل البنيــة األساســية واخلــدمات املتعلقــة  

  . البالغة الشدةواألحداث الظروف اجلديدة مبياهه، أكثر مرونة يف التكيف مع
اونيـة  حلاجـة إىل اسـتجابة تع     ا أدت إىل زيـادة فهـم     التغري املنـاخي مـشكلة معقـدة        يعد  و  - ٣

وبصرف النظر عن جمـال امليـاه العـادي، جيـب علـى         . التخصصاتمتكاملة متعددة القطاعات و   
، والتجـــارة، والطاقـــة، الـــشؤون املاليـــة(صـــانعي القـــرارات يف اجملـــاالت األخـــرى مـــن قبيـــل  

كون وسـي .  اسـتخدام امليـاه بكفـاءة      )واإلسكان، والتخطيط اإلقليمـي، والزراعـة ومـا إىل ذلـك          
لإلدارة والتنمية املستدامني للمياه دور حموري يف هتيئة اجملتمعـات للتكيـف مـع تغـري املنـاخ مـن                    

يف جمــال الــسياسات  يــدعو إىل حتــوالت وهــذا. أجــل زيــادة املرونــة وحتقيــق األهــداف اإلمنائيــة
، واالســــتثمارات، وتغــــيريات يف الطريقــــة الــــيت جيــــري هبــــا تنــــاول قــــضايا امليــــاه يف العامــــة

  .االستراتيجيات وامليزانيات اإلمنائية

_________________ 
  )١(  M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. Hanson, eds., Climate 

Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the 

Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 
(Cambridge, UK, Cambridge University Press, 2007), 976 pp .  التـايل املوقـع الـشبكي    علـى  وثيقـة متـوافرة :

www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/contents.html.  
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 نتاج للجهود املـشتركة مـن جانـب األعـضاء والـشركاء             وورقة السياسات العامة هذه     - ٤
مارسني ومقـرري الـسياسات يف جمـال إدارة    يف مبادرة األمم املتحدة للمياه وهي موجهة إىل امل     

موارد املياه، ومقرري السياسات القطاعية، فـضال عـن رامسـي الـسياسات العامـة املتعلقـة بـتغري          
والغرض من الورقة هو لفت االنتباه إىل األمهية البالغة لتحـسني إدارة مـوارد امليـاه عنـد                  . املناخ

يـاه بـصورة منهجيـة يف اخلطـط الوطنيـة وحـوافظ         ويتعني دمـج إدارة امل    . التكيف مع تغري املناخ   
  . االستثمار الدولية ألغراض التكيف

  
  ثار التغري املناخيآ  -ثانيا   

ــاخي يف نظــم األرض         - ٥ ــتغري املن ــؤثر ال ــه ي ــذي مــن خالل ــاه هــي الوســيط الرئيــسي ال املي
ــاههم   ــسكان ورف ــة ويف ســبل عــيش ال ــرار العــاملي عــن  . اإليكولوجي ــسفر االحت  واملــرجح أن ي

وسـوف تـؤثر الـتغريات يف       . )٢( العاملية وازديـاد سـرعتها وتعزيزهـا       اهليدرولوجيةاشتداد الدورة   
هطول األمطار، اليت يتوقع أن تسببها ارتفاع متوسطات احلرارة، ودرجـات احلـرارة املتطرفـة،               
يف توافر موارد املياه عن طريق التغريات اليت تطرأ على شكل، وتـواتر، وشـدة وتوزيـع هطـول                   

ات األهنـار وامليـاه اجلوفيـة،       الـثلج، وتـدفق    -اجلليـد واجلليـد     مطار، ورطوبـة التربـة، وذوبـان        األ
ومثـة دالئــل بالفعـل علـى حــدوث هـذا يف كـثري مــن      .  تـدهور جــودة امليـاه   زيـادة  إىلسـتؤدي و

، حيـث تتـأثر املنـاطق وأحـواض         ومتفاوتةومن ناحية ثانية، فإن الصورة العاملية معقدة        . املناطق
  . ار واملواقع املختلفة بدرجات خمتلفة، وبسبل متباينةاألهن
 تغــري املنــاخ مباشــرة يف دورة امليــاه، ومــن خالهلــا، يــؤثر يف يــؤثر العــرض، ويف جانــب  - ٦

ــام       ــات النظـ ــة واحتياجـ ــات االجتماعيـ ــة االحتياجـ ــة لتلبيـ ــاه املتاحـ ــوارد امليـ ــة مـ ــة ونوعيـ كميـ
ممـا يـسبب املزيـد مـن اجلريـان          مطـار   لألأكثـر شـدة     وميكن أن تسفر عن هطـول       . اإليكولوجي

 اجلليــد، احنــسارواملــرجح أن يــؤدي .  تغذيــة أقــل لطبقــات امليـاه اجلوفيــة الـسطحي الــشديد مــع 
وذوبــان التربــة الــصقيعية، والــتغريات الــيت تطــرأ علــى هطــول األمطــار، مــن ثلــج إىل مطــر يف     

 احلد مـن تغذيـة طبقـات     إىلأمداواملرجح أن تؤدي فترات اجلفاف األطول      . التدفقات املومسية 
 األهنار، وأن تـؤثر يف تـوافر امليـاه، والزراعـة املرويـة،      إىلاملياه اجلوفية، وخفض التدفقات الدنيا    

ويـؤدي  . وإمدادات مياه الشرب، والصناعة وإنتاج الطاقة، وتربيد املـصانع احلراريـة، واملالحـة            
 حتـات  نطـاق واسـع، إىل زيـادة      علـى  األحـراج اشتداد هطول األمطار، وذوبان اجلليـد، وإزالـة         

_________________ 
  )٢(  B.C. Bates, Z.W. Kundzewicz, S. Wu and J.P. Palutikof, Eds., 2008: Climate Change and Water. 

Technical Paper VI of the Intergovernmental Panel on Climate Change)   ،كوميـة  اهليئـة احل أمانـة  جنيـف
: املوقـــــع الـــــشبكي التـــــايل علـــــى وثيقـــــة متـــــوافرة.  صـــــفحات٢١٠ ،)الدوليـــــة املعنيـــــة بـــــتغري املنـــــاخ

www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_technical_papers_climate_change_and_water.htm.  
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ــذيات      ــن املغ ــة م ــا للترب ــات العلي ــان الطبق ــة وحرم ــتغريات   . الترب ــؤدي ال ــرأ  وســوف ت ــيت تط ال
 اإليكولوجيــة إىل زيــادة فقــدان التنــوع البيولــوجي وتــدمري خــدمات نظمسليم للــالــداء األ علــى

  . النظام اإليكولوجي
 طبقات املياه اجلوفيـة القريبـة       وسيكون الرتفاع مستويات سطح البحر أثر خطري على         - ٧

مـــــن الـــــساحل، الـــــيت تـــــشكل مـــــصدراً رئيـــــسياً إلمـــــدادات امليـــــاه لكـــــثري مـــــن املـــــدن   
وسيكون هلا آثار خطـرية علـى إنتـاج األغذيـة يف منـاطق دلتـا األهنـار                  . )٢(اآلخرين واملستعملني

ميـق أيـضاً    وسـيكون هلـذا أثـر ع      . الرئيسية، اليت تـؤدي دور سـلة األغذيـة يف كـثري مـن البلـدان               
ب األهنار، وتغـيريات يف     اعلى النظم اإليكولوجية الساحلية مبا يف ذلك فقدان اإلنتاجية يف مص          

  . التربة الساحلية والفيضاناتالتعرض لتحات األراضي الرطبة، وزيادة وفقداناجلزر احلاجزة 
وير املـواد   واملتوقع أن يكون لالحترار العاملي آثار كبرية على تـدفق الطاقـة وإعـادة تـد                 - ٨

وذلــك مــن خــالل تأثريهــا علــى درجــات حــرارة امليــاه، واملــرجح أن ُيــسفر ذلــك عــن تكــاثر    
واملـرجح أن   .  التنـوع البيولـوجي    اخنفـاض  الـسامة و   الزرقـاء الطحالب، وزيـادة تكـاثر البكترييـا        

لتغري الذي سيطرأ على هطـول      ا بسبب جودهتا   وفضال عن ألهنار والبحريات   ايتأثر تكوين مياه    
ويف الوقـت ذاتـه تـؤثر تغـريات هطـول األمطـار       . تغري املنـاخ  نتيجة ل مطار، ودرجات احلرارة    األ

وسـيؤدي تغـري املنـاخ إىل جعـل إدارة          . وشدهتا وتواترها يف تلوث املياه من املصادر غـري الثابتـة          
  . املياه املستعملة وتلوث املياه أكثر صعوبة وإحلاحاً

ــضاً مباشــرة     - ٩ ــاخ أي ــثال مــن خــالل     وســيؤثر تغــري املن ــك م ــاه، وذل ــى املي  يف الطلــب عل
وقـد يزيـد    . لـري صناعي أو االسـتعمال املـرتيل، أو ا       السـتعمال الـ   غراض ا التغريات يف الطلب أل   

ورهنـاً  . تفعـة  بـسبب درجـات احلـرارة املر     النـتح الطلب على املياه ألغراض الري، نتيجة لزيادة        
ــاه، وتطــو  با ــة يف كفــاءة اســتخدام املي ــد   الجتاهــات املقبل ــة، إمــا أن يزي ير معامــل جديــدة للطاق

  .الطلب على املياه لتوليد الطاقة الكهربائية أو يقل
وقد أصبحت أحوال الطقس املتطرفة أكثر تواتراً وشدة يف كثري من املنـاطق ممـا أسـفر         - ١٠

عن زيادة يف حجـم األخطـار ذات الـصلة بامليـاه، والوقـت ذاتـه، تعـرض التغـيريات الدميغرافيـة                      
ولقـد كلفـت اآلثـار      .  من الـسكان ملخـاطر متزايـدة للفيـضانات، واألعاصـري، واجلفـاف             الكثري

النامجة عن الفيضانات الرئيسية األخرية، واليت أسفرت عـن حـاالت وفـاة كـثرية، الـباليني مـن             
الدوالرات ملا أحدثته من دمار، ممـا ُيعـد مؤشـراً ملـا قـد ُيخبئـه املـستقبل جـراء زيـادة التقلبـات                         
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 يف حـاالت اجلفـاف األكثـر شـدة الـيت       ويتمثـل اجلانـب النقـيض لـذلك       . )٣(يف املستقبل املناخية  
 باجتاهـات ارتفـاع   وارتبطـت حدثت يف العقـد الـسابق، وأثـرت يف عـدد متزايـد مـن الـسكان،                  

 خلـصت اهليئـة     ر كـبري مـن الثقـة،      قـد بو.  األمطـار  هطـول  معدالت   واخنفاضدرجات احلرارة،   
إىل )  يف املائـة   ٩٠احتمـال بنـسبة     (ري املنـاخ يف تقريـر التقيـيم الرابـع           احلكومية الدولية املعنية بتغ   

  .)١(نطاق املناطق املتأثرة باجلفافمن املرجح أن يزدادأن 
  

  إدارة موارد املياه وتغري املناخ  -ثالثا   
تؤثر إدارة مـوارد امليـاه يف جوانـب اجملتمـع واالقتـصاد كافـة تقريبـا مبـا يف ذلـك إنتـاج                    - ١١

واألمن، وإمـدادات امليـاه واملرافـق لألغـراض املنــزلية، والـصحة، والطاقـة، والـسياحة،                 األغذية  
ويف ضـوء التقلبـات احلاليـة للمنـاخ، يعتـرب اإلجهـاد املـائي           . والصناعة، وأداء الـنظم االقتـصادية     

ومـا برحـت إدارة امليـاه تنطـوي دائمـا           . )١(شديدا بالفعل، وال سيما يف كثري من البلدان النامية        
لى التعامل مع التقلبات الطبيعية يف اإلمدادات، وأثرهـا فيمـا يتعلـق باالسـتخدامات املتنافـسة                 ع

ويهدد تغري املناخ بزيادة هذا التقلب مؤديا إىل حتوالت واشـتداد يف حـاالت التطـرف،                . للمياه
ولــئن . وإىل املزيــد مــن عــدم التــيقن فيمــا يتعلــق بكميــة وجــودة اإلمــدادات علــى مــدى طويــل 

للتكيــف مــع التقلــب احلــايل للمنــاخ مزايــاه املباشــرة، فقــد يــساعد اجملتمــع أيــضا علــى    كانــت 
  .التأهب بشكل أفضل لزيادة التقلبات املتوقعة يف املستقبل

ــاه، إىل        - ١٢ ــسبة إلدارة مــوارد املي ــتغري بالن ــاخ أحــد العوامــل األساســية لل ويعــد تقلــب املن
وإذا جـرى   . )٤(يـة، واالجتماعيـة، والتكنولوجيـة     جانب القوى الدميغرافيـة، واالقتـصادية، والبيئ      

تصور حلول التحديات الرئيسية اليت تسببها تلك العوامل، مبعـزل عـن سـياقها فقـد تـؤدي إىل                   
وميــسك صــانعو القــرارات ومقــررو الــسياسات يف ختصــصات أخــرى مبفــاتيح  . نتــائج عكــسية

أن مـن  “ شـريان احليـاة  ”يـاه هـي   ويعين االعتراف بأن امل. احللول لكثري من مشاكل إدارة املياه  
. الضروري أن يوضع يف االعتبار التأثري احملتمـل علـى امليـاه للقـرارات الـيت تتخـذ يف أي مكـان                     

وينبغي لصانعي السياسات عند معاجلة هـذه القـضايا أن يفكـروا فيمـا يتجـاوز قطاعـاهتم، وأن                   

_________________ 
التـضامن اإلنـساين   :  حماربـة تغـري املنـاخ      :٢٠٠٧/٢٠٠٨تقرير التنمية البشرية    برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،       )٣(  

علــى املوقــع الــشبكي  وثيقــة متــوافرة). ٢٠٠٧ برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي،نيويــورك، (يف عــامل منقــسم 
  .http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_EN_Complete.pdf: التايل

 The United Nations World Water Development Report, third edition: Water، الربنـامج العـاملي لتقيـيم امليـاه      )٤(  

in a Changing World)        امليـاه يف عـامل مـتغري   : الطبعـة الثالثـة  ، تقريـر األمـم املتحـدة عـن تنميـة امليـاه يف العـامل (
ــدن،  ( ــسكو، ولنــ ــاريس، اليونــ ــوافرة ). ٢٠٠٩، Earthscanبــ ــة متــ ــى وثيقــ ــايل  علــ ــشبكي التــ ــع الــ  :املوقــ

www.unesco.org/water/wwap/wwdr/wwdr3/.  
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امليـاه والعوامـل املـؤثرة فيهـا        يضعوا يف االعتبار العواقب األوسع نطاقات لقـراراهتم علـى تـوافر             
  .)٤(وسوف يتطلب اختاذ هنج متوازن ومتكامل ومترابط تفكريا غري تقليدي

ويعد حتسني إدارة موارد املياه واألراضي مهما بالنـسبة للتنميـة املـستدامة، وخاصـة يف           - ١٣
مـراض،  سياق تدهور األمن الغذائي وسوء التغذية، وازدياد حاالت نقـص الطاقـة، وانتـشار األ     

وحاالت الطوارئ اإلنسانية، واهلجرة املتـزايدة، وزيادة خماطر نـشوب نزاعـات علـى األراضـي       
وإذا وضعت يف االعتبار زيادة اإلجهـاد       . واملياه الشحيحة، وازدياد تدهور النظام اإليكولوجي     

آثـار إدارة   اليت ستسببها ندرة املياه بالنسبة للبيئة، وأمهية امليـاه للتنميـة، سيـصبح التخفيـف مـن                  
وقـد تـشمل احللـول املخصـصة لكـل بلـد إنـشاء آليـات            . املياه على البيئة عسريا بشكل متــزايد      

ــة علــى تغــري املنــاخ     ــار املترتب ــدة لــصنع القــرارات، تــشمل اآلث ــشاء   . جدي ــستلزم هــذا إن وقــد ي
  .مؤسسات وشبكات جديدة، وحتسني التنسيق وتبادل املعلومات

ومـا مل يـتم   .  مع تغـري املنـاخ فيمـا يتعلـق بـإدارة مـوارد امليـاه             وحيتاج العامل إىل التكيف     - ١٤
تنــاول التحــسينات يف إدارة مــوارد امليــاه بالــشكل العاجــل واملناســب، ســيغدو التقــدم صــوب   
أهـــداف احلـــد مـــن الفقـــر، واألهـــداف اإلمنائيـــة األلفيـــة، والتنميـــة املـــستدامة جبميـــع أبعادهـــا 

  .ة للخطراالقتصادية واالجتماعية والبيئية، عرض
  

  التكيف مع تغري املناخ  -رابعا   
. وإىل اآلن هتيمن احلاجة إىل التخفيف على السياسة املتعلقـة بالتـصدي للـتغري املنـاخي                 - ١٥

ومع أن التدابري اليت من هذا القبيل ميكنها أن تبطيء من تغري املنـاخ، فإهنـا لـن توقفـه أو تقلـب                
ن آثار تغري املناخ ال مفر منها يف األجلني القـصري           ونظرا أل . مساره يف غضون املستقبل املنظور    

. واملتوسط، يلزم تناول التكيف بنفس القدر من االسـتعجال الـذي جيـري بـه تنـاول التخفيـف                  
فالتكيف كما جيسده برنامج عمـل نـريويب املنبثـق عـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة                      

نـاخ بـصورة أفـضل، واختـاذ قـرارات مدروسـة بـشأن              بتغري املناخ، يعتمد على فهـم أثـر تغـري امل          
وتعد إدارة املياه، استنادا إىل هنج متكاملة على صـعيد املنظومـة،     . التدابري الالزمة ملواجهة ذلك   

  . أساسية من أجل التكيف مع تغري املناخ
ويلزم أن يتسم ختطيط التكيف وممارساته بالشمول واملرونة، مـع وضـع خطـط وطنيـة            - ١٦

مع تغري املناخ شاملة لكل القطاعات، على أن تكون إدارة املياه هي االعتبار احملـوري               للتكيف  
ويف الوقت ذاته، يتعني النظر يف احتياجات التكيـف يف سـياق إطـار إدارة خمـاطر املنـاخ،                   . فيها
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وينبغـي النظـر إىل احلـد مـن أخطـار الكـوارث املتـصلة بامليـاه،         . )٥(مبـا يكفـل اسـتدامة األنـشطة    
 للتكيـف مـع تغـري املنـاخ، مـع زيـادة تكامـل التكيـف ذي الـصلة بامليـاه، واسـتراتيجيات                       كأداة

  . احلد من أخطار الكوارث
وســوف يتطلــب التكيــف املــستدام طويــل األجــل مــع الــتغري املنــاخي تكامــل اهليكــل       - ١٧

ج وينبغـي لـربام   . األساسي وأدوات السياسات العامة واالقتصاد، فضال عن التغريات السلوكية        
التكيف النظر يف التدابري اهليكلية وغري اهليكلية علـى حـد سـواء، ويف اإلمكانيـات الـيت توفرهـا              

احلـض  : “غـري املاديـة  ”كل من اهلياكل األساسية الطبيعيـة واملاديـة علـى حـد سـواء، والـربامج                
كمــا جيــب بــذل  . وينبغــي تقييمهــا أيــضا مــن منظــور التخفيــف  . اإلجيــايب واجلــزاءات الــسلبية 

د لتقييم استراتيجيات التكيف ملا هلا مـن أثـار حمتملـة علـى خـدمات الـنظم اإليكولوجيـة                    اجلهو
وينبغـي أن تـستند تـدابري التكيـف إىل مبـادئ الـتعلم باملمارسـة، وال سـيما                 . والعواقب الصحية 

تلــك الــيت أُدخلــت حمليــا وتــستند إىل املعــارف التقليديــة ومعــارف الــسكان األصــليني، حيــث    
  .  إىل إثراء قاعدة املعرفة العلمية لتطبيقها على نطاق أوسعميكنها أن تؤدي

وميكن تصنيف تدابري التكيف أساسا إىل مخـس وسـائل لـدى املـديرين املـسؤولني عـن                    - ١٨
ــة املطــاف كأســاس       ــاخ املعاصــرة، والــيت ستــصلح يف هناي ــاه للتكيــف مــع تقلبــات املن إدارة املي

  :)٦(للتكيف مع تغري املناخ
ــ  •   اخلزانــات، وشــبكات (ق اســتثمارات جديــدة، وتوســيع نطــاق القــدرة  ختطــيط وتطبي

ــاش        ــستعملة، وإنعـــ ــاه املـــ ــة امليـــ ــاه، ومعاجلـــ ــدادات امليـــ ــسدود، وإمـــ ــري، والـــ الـــ
  )اإليكولوجية النظم

تعــديل ممارســات التــشغيل، ورصــد وتنظــيم الــنظم احلاليــة الســتيعاب االســتخدامات      •  
 التلــــوث، وتغــــري املنــــاخ،   مثــــل اإليكولوجيــــا، ومراقبــــة  (الظــــروف اجلديــــدة   أو

  )السكاين والنمو
ــسية       •   ــشبكات الرئي ــة وإصــالح ال ــشبكات احلالي ــاطر،   (صــيانة ال ــات، والقن ــل اخلزان مث

  )وشبكات الري، والقنوات، واملضخات، واألهنار، واألراضي الرطبة، وما إىل ذلك
_________________ 

  )٥(  M.E. Hellmuth et al, eds, Climate Risk Management in Africa: Learning from Practice (New York, 

International Research Institute for Climate and Society, Columbia University, 2007).  
  )٦(  Eugene Stakhiv and Bruce Stewart, “White Paper: Needs for climate information in support of decision-making 

in the water sector”.     ،سـبتمرب  / أيلـول ٤أغـسطس ـ   / آب٣١ وثيقة أُعدت للمؤمتر العاملي الثالـث املعـين بـتغري املنـاخ
 www.waterandclimate.org/UserFiles/File/WWW2009_Water: املوقـع الـشبكي التـايل   على  وثيقة متوافرة. ٢٠٠٩

Sector Needs-White Paper Ver 3_Numbered.doc.  
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ديـد  مجـع ميـاه األمطـار، حفـظ املـاء، حت          (إدخال تعـديالت علـى العمليـات والطلبـات            •  
األسعار، وضع القوانني، والتشريعات، ختطيط األحواض، سـداد مـدفوعات خـدمات            

، بالنـسبة   )النظم اإليكولوجية، مشاركة أصحاب املصلحة، تثقيـف وتوعيـة املـستهلك          
  للشبكات احلالية ومستعملي املياه

 حتليــة امليــاه، التكنولوجيــا البيولوجيــة، الــري (اســتحداث تكنولوجيــات فعالــة جديــدة   •  
  )بالتنقيط، إعادة استخدام املياه املستعملة، التدوير، ألواح الطاقة الشمسية

  
  تبديد الشكوك    

فـاإلدارة القـادرة    . وال ينبغي السماح بأن تصبح الـشكوك سـبباً لعـدم اختـاذ إجـراءات                - ١٩
على التكيف تتغلب على التحديات اليت متثلـها الـشكوك الـيت تكتنـف خمتلـف مـدخالت اختـاذ               

فهــي تــسمح . ات املتعلقــة بــإدارة امليــاه، مبــا يف ذلــك التوقعــات املناخيــة الطويلــة األجــل القــرار
ــر وأفــضل     ــوفرت معلومــات أكث ــا ت ــإجراء تعــديالت كلم ــستند هنــج  . ب اإلدارة ”وينبغــي أن ي

 ‘ال تـستبع النـدم  ’ والعملي، الذي مياثل فلسفة من شـأهنا أن  “القادرة على التكيف واالستباقية 
 إىل ختطــيط وتــصميم للــهيكل األساســي يــستند إىل تقــدير للمخــاطر   )٧(نــاخمــن أجــل تغــري امل 

ويضع يف االعتبار حاالت عدم التيقن املتصلة باملناخ، كمـا يـستند إىل إعـداد جيـل جديـد مـن            
وكـثري مـن التـدابري غـري اهليكليـة          . معايري التـصميم املـستندة إىل حتليـل خمـاطر اهليكـل األساسـي             

لتكيـف مـع حـاالت عـدم التـيقن الكـبرية بالنـسبة لكـل مـن العـرض                  مرنة ومن مث فهي أنسب ل     
ومـن شـأن اعتمـاد      . والطلب علـى الـسواء، ولـذا ينبغـي إدراجهـا يف كـل اسـتراتيجية للتكيـف                 

بــدائل تعمــل بــصورة جيــدة بالنــسبة لطائفــة أوســع مــن ســيناريوهات املــستقبل، أن تــؤدي إىل   
ى التكيف تغذيـة عكـسية وتعـديالت بـصورة          وتتطلب اإلدارة القادرة عل   . حتسني مرونة النظام  

  .مستمرة تستند إىل معلومات توفرها شبكات الرصد
  

  إدارة تقلبات املناخ املتزايدة    
من املرجح أن تطغى زيادة التقلب املناخي وحاالت عدم التيقن القصرية األجـل علـى                 - ٢٠

يــستدعي هــذا إدارة وســوف . أي اجتــاه طويــل األجــل، ممــا يزيــد مــن تــواتر احلــاالت املتطرفــة 
ــة واعتمــاد            ــد مــستويات خمتلف ــاطر الكــوارث عن ــن خم ــك احلــد م ــاملة للمخــاطر مبــا يف ذل ش

. تكنولوجيات جديدة إلعداد نظم إنذار مبكر ُمحسنة، لعمليات اخلزانـات والطـوارئ احملـسنة             
_________________ 

  )٧(  Rasmus Heltberg, Paul Bennett Siegel and Steen Lau Jorgensen, “Addressing human vulnerability to 

climate change: toward a ‘No regrets’ approach”, Global Environmenalt Change, vol. 19, issue 1 

(February 2009), pp. 89-99.  
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ت وسيحتاج متعهدو خدمات املياه إىل أن يضعوا يف االعتبار تنبؤات الـتغريات املناخيـة وحـاال              
عدم التيقن املرتبطة هبا والتأهب ملخاطر تنطوي على املزيـد مـن حـاالت اجلفـاف والفيـضانات        

ــة إىل خطـــط طـــوارئ لالســـتجابة الـــسريعة واملنـــسقة   . الـــشديدة ــتحتاج اجملتمعـــات احملليـ وسـ
وميكـــن أن ُتحـــّسن إدارة الطلـــب يف قطاعـــات املـــستعملني  . للفيـــضانات وحـــاالت اجلفـــاف

  .رونة أيضاًالرئيسية إىل حتسني امل
ولقد أظهر إعـداد هيكـل أساسـي لتنميـة وتوزيـع مـوارد امليـاه أن لـه مزايـا كـبرية مـن                           - ٢١

وعلى العكس من ذلك، فإن البلـدان الـيت تفتقـر           : الناحية اإلنسانية ومن ناحية االقتصاد الكلي     
زين ويلـزم ختـ  . )٤(هلذه القدرة تعاين من صدمات مدمرة من جراء حاالت اجلفاف والفيضانات 

 مـن قبيـل    -وقـد يكـون بعـض هـذا طبيعيـاً           . املزيد من املياه ملعاجلة زيـادة تقلبـات مـوارد امليـاه           
تعزيز تغذية املياه اجلوفية من خالل جتميع ميـاه األمطـار، وإدارة طبقـات امليـاه اجلوفيـة بـشكل                    

نـات  وقد يكون بعض هذا من صنع اإلنسان، من قبيـل اخلزا     . مستدام، وتغذية األراضي الرطبة   
وسـيلزم  . الصغرية واملتوسطة والكبرية، رهناً بضمانات تكفل للبيئة واجملتمعات احمللية املتـضررة          

ختزين كال النوعني يف كثري من املناطق كضمان ضد حـاالت اجلفـاف والفيـضانات، وكـذلك                 
  .لتوفري منافع متعددة األغراض بصورة منتظمة

  
  إمدادات املياه واملرافق الصحية املرتلية    

ميضي العامل يف طريقه لتلبية أهداف مياه الشرب وهـي مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                    - ٢٢
ويف الوقـت ذاتـه، تتعـرض امليـاه بـصورة      . )٨(لكن ليس هذا هو احلال بالنسبة للمرافـق الـصحية        

متزايــدة لإلجهــاد مــن الطلبــات املتنافــسة ومــن الــتغري املنــاخي، حيــث يــؤثران علــى حــد ســواء  
ويتطلــب التكيــف تــدابري مترابطــة ملعاجلــة أمــن امليــاه بالنــسبة جلميــع . يــاه وكميتــهاجــودة امل يف

  املــستعملني الرئيــسيني، مــع إيــالء األولويــة لالحتياجــات األساســية للنظافــة الشخــصية للبــشر،  
  

_________________ 
برنــامج الرصــد املــشترك لإلمــداد بامليــاه والــصرف منظمــة الــصحة العامليــة ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة،   )٨(  

ــصحي ــصحية    . ال ــق ال ــشرب واملراف ــاه ال ــدم احملــرز يف مي ــصحية    : التق ــق ال ــى املراف ــصفة خاصــة عل ــز ب  التركي
 :املوقع الشبكي التـايل    على   وثيقة متوافرة ). ٢٠٠٨ة الصحة العاملية،    نيويورك، اليونيسيف، وجنيف، منظم   (

www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/jmp2008/en/index.html.  
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وســوف . )١٠)(٩(ولالســتهالك وعــيش الكفــاف، وهــي اســتخدامات ُتعــّرف بأهنــا حــق إنــساين  
جرة، وارتفاع مستويات املعيـشة، إىل زيـادة الطلـب علـى اخلـدمات           تؤدي زيادة السكان، واهل   

وقـد صـممت إمـدادات امليـاه وهيكـل املرافـق الـصحية احلـاليني أصـالً لتلبيـة املتـوافر                      . من املياه 
ومـن املـرجح أن يتعـّرض ذلـك اهليكـل األساسـي             . املوارد املختلفة، وأمنـاط اسـتعمال امليـاه        من

ويعـد  . ريات اهليدرولوكيـة، ودرجـات احلـرارة األكثـر دفئـا          املوروث لـضغط كـبري بـسبب الـتغ        
وسـوف يتعـّين أن   . التغلب على هذا العجز مسألة ُملحة من شأهنا تيـسري التكيـف لـتغري املنـاخ        
تصميمهما، فـضال    تشمل البنية األساسية ملياه العواصف واملياه املستعملة آثار التغري املناخي يف          

وتـبني  . امليـاه وجودهتـا   تغري توافر املياه، وظروف الطلب علـى عن تقييم لتحسني األداء يف ظل      
دراسة حديثة خلدمات إمدادات املياه واملرافق الصحية، أن كـثرياً منـها ال يتمتـع بالقـدرة علـى                   

  .)١١(التكيف مع آثار التغري املناخي
  

  الزراعة    
ــة وا       - ٢٣ ــاخي يف كــل مــن الزراعــة البعلي ــتغري املن ــؤثر ال ــع أن ي ــة ومــن املتوق . لزراعــة املروي

وسيؤدي التغيري املناخي إىل تغيري توزيع الزراعـة يف شـىت أحنـاء العـامل، وانتقـال اإلمكانـات إىل                    
مناطق خطـوط العـرض القطبيـة، يف الوقـت الـذي سـتؤدي فيـه حـاالت اجلفـاف والفيـضانات                      

عــرض املتــواترة والــشديدة إىل اإلضــرار بزراعــة الكفــاف يف املنــاطق شــبه القاحلــة يف خطــوط   
املنطقة االستوائية ومن مث تؤدي إىل تدهور الظروف املعيشية للسكان الريفيني الذين يعتمـدون              

وتواجه اجملتمعـات الريفيـة وال سـيما تلـك الـيت تعـيش بالفعـل يف                 . على الزراعة لكسب العيش   
بيئـات هــشة، خطـراً مباشــرا وآخـذاً يف التزايــد بــشكل مـستمر لزيــادة حـاالت فــشل احملاصــيل      

ــة    ف أو ــة الــسطحية اخلــصبة جــّراء التحــات املتزايــد للترب ويتمثــل . قــدان املاشــية أو فقــدان الترب
التحدي يف زيادة قـدرة الـسكان الـريفيني علـى مواجهـة آثـار الـتغري املنـاخي مـن خـالل تعزيـز             

  .القدرة على التكيف والتأهب
_________________ 

 ,General Comment No. 15 (2002) التابعـة لألمـم املتحـدة،    جلنـة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة       )٩(  

The right to water (arts. 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights), 20 January 2003 (E/C.12/2002/11) . علــــى املوقــــع الــــشبكي التــــايل    وثيقــــة متــــوافرة :
www.unhcr.org/refworld/docid/4538838d11.html.  

 Climate Change and the“ موقــــف بعنــــوان ، ورقــــةمفوضــــية األمــــم املتحــــدة حلقــــوق اإلنــــسان   )١٠(  

Human Rights to Water and Sanitation” ،ــوافرة . ٢٠٠٩ ــة متــ ــايل   وثيقــ ــشبكي التــ ــع الــ ــى املوقــ : علــ
www2.ohchr.org/english/issues/water/Iexpert/docs/ClimateChange_HRtWS.pdf.  

 Vision 2030: The Resilience of Water Supply and Sanitation: منظمة الصحة العامليـة وإدارة التنميـة الدوليـة     )١١(  

in the Face of Climate Change)   ،وثيقــة متــوافرة علــى املوقــع  ) ٢٠٠٩جنيــف، منظمــة الــصحة العامليــة
  .www.who.int/water_sanitation_health/vision_2030_9789241598422.pdf :الشبكي التايل
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ر نامجـة عـن آثـار       وتواجه نظم زراعية عديدة وكثيفة الـسكان يف البلـدان الناميـة خمـاط               - ٢٤
وُيتوقـع حـدوث اخنفاضـات شـديدة يف اجلريـان الـسطحي مليـاه األهنـار وتغذيـة                   . التغري املنـاخي  

طبقات امليـاه اجلوفيـة يف حـوض البحـر املتوسـط واملنـاطق شـبه القاحلـة يف اجلنـوب األفريقـي،                       
تواجـه املنـاطق    و. وأستراليا، واألمريكتني، ممـا يـؤثر علـى تـوافر امليـاه يف منـاطق جمهـدة بالفعـل                  

الكبرية املتامخة لألراضـي املرويـة واملرتبطـة بـدلتا األهنـار خطـراً يتمثـل يف مـزيج مـن التـدفقات                       
ــادة امللوحــة، وارتفــاع مــستوى       ــسنوية، وزي ــضانات ال ــة املنخفــضة وتغــري دورات الفي الداخلي

 علـى امليـاه،   وبالنسبة لنظم الري اليت تعتمـد علـى اجلليـديات اجلبليـة املرتفعـة للحـصول               . البحر
سوف تتقـدم فتـرات اجلريـان الـسطحي الـشديدة صـوب مطلـع الربيـع، عنـدما يكـون الطلـب                       

وباإلضـافة إىل ذلـك، سـيزيد ارتفـاع درجـات احلـرارة مـن               . على مياه الري ال يـزال منخفـضاً       
ويلـزم القيـام بـالكثري مـن العمـل ملواجهـة حـاالت نقـص امليـاه مـن                    . الطلب على مياه احملاصيل   

ارة متكاملة جلانيب العرض والطلب، مبا يف ذلـك زيـادة البنيـة األساسـية لتخـزين امليـاه                   خالل إد 
، وتنميـة منـاطق جتمعـات امليـاه وجتميـع ميـاه األمطـار، وحفـظ                 )املياه السطحية واملياه اجلوفية   (

  .)١٢(املياه، وطائفة من املبادرات اجملتمعية، مع زيادة حتسني تكامل إدارة األراضي واملياه
  

  والصحةءاملا    

ذات الـصلة   بواسطة أنواع خمتلفة مـن التـأثريات        سيؤثر تغري املناخ على صحة اإلنسان         - ٢٥
ثر علــى ن تــؤاملائيــة أاإليكولوجيــة  الــنظم بــةكير يف ت احلاصــلةتغــيرياتالمــن شــأن و. )١٣(بامليــاه

م اإليكولوجيـة   ذه الـنظ  هبـ ارتباطا وثيقـا     رتبط معيشتها اليت ت جملتمعات  اتعرض  واحلالة التغذوية،   
تكــاثر شكل يــوس.  علــى اخلــدمات الــصحيةاحــصوهلكمــا تــؤثر يف مــدى  ،للمخــاطر الــصحية

 حتـديات   ،بوجه خاص، مثل البكترييا الزرقاء يف البحريات واخلزانـات        الناهزة  ة  يزاالغالكائنات  
 لـيت ا يف املناطق    األمراض املنقولة باملاء  وقد عادت إىل الظهور     . جديدة لشركات خدمات املياه   

يف جديــدة أمــراض منقولــة ظهــر ت وهــذه األمــراضبــرامج القــضاء علــى أفلحــت فيهــا مــن قبــل 
 واسـتمرار   ،يطاليـا يف إ مثـل انتقـال فـريوس شـيكونغونيا          (بـل قفيهـا مـن     مناطق مل تكن معروفـة      
، ذلــك  وراءدافعــةالقــوى الخمتلــف  يف حــني أنــه مــن الــصعب حتديــدو). انتــشار محــى الــضنك

ــاخ  دورميكــن اســتبعاد   ال ــة و ومــن شــأن  . تغــري املن ــاه  ســبل اخنفــاض التغذي احلــصول علــى املي
_________________ 

ــة وشــرك   )١٢(   ــة الدامنركي  Nairobi Principles in the 'Dialogue on Land and Water"اؤها، وزارة اخلارجي

Management for Adaptation to Climate Change'", 2009 .  وثيقــة متــوافرة علــى املوقــع الــشبكي التــايل :
www.landwaterdialogue.um.dk.  

  )١٣(  Bettina Menne, Franklin Apfel, Sari Kovats and Francesca Racioppi, eds., Protecting Health in Europe 

from Climate Change ،) ،ميكن االطـالع عليـه   )٢٠٠٨املكتب اإلقليمي ألوروبا التابع ملنظمة الصحة العاملية ،
 .http://www.euro.who.int/Document/E91865.pdf: يف املوقع الشبكي التايل
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 ،للخطـر تعـريض صـحة اإلنـسان      ،الصاحلة لالسـتهالك البـشري والنظافـة الشخـصية األساسـية          
 سوء التغذيـة بـسبب      ستتبعقد ي و. بسبب أمراض اإلسهال  األعباء الصحية    يف اخصوصوالتأثري  

لشرب خـالل الفيـضانات النامجـة عـن األمطـار الغزيـرة             توافر املياه الصاحلة ل   ومدى  نقص املياه   
البعــوض وغــريه مــن فيهــا تكــاثر ي ة أمــاكن جديــدظهــرقــد تو. تفــشي األمــراض املتــصلة بامليــاه

 مـن  تـها  محاي  سـبل  حتـسني إىل  قد حتتاج موارد املياه اجلوفيـة أيـضا         و. ألمراض الناقلة ل  احلشرات
 .التلوث الناجم عن األمطار الغزيرة والفيضانات

ض عـوّ تميكـن أن   و.  تغـري املنـاخ جيلـب فرصـا لتحـسني صـحة اجملتمـع               فـإن  ذلـك، ومع    - ٢٦
توعيـة  مـن املهـم     و. تكاليف التخفيف من تغري املناخ والتكيف معـه        هذه الفوائد الصحية بعض   

 .)١٤(هاونطاق طبيعة هذه الفوائد الصحيةبة عني املفاطراأل
  

 النظم اإليكولوجية    

. تقــدمها الــنظم اإليكولوجيــة ســبل املعيــشة والتنميــة االقتــصاديةدعم اخلــدمات الــيت تــ  - ٢٧
حد  سـي اممـ ، اإليكولـوجي تـدهور النظـام   مـل  اعوىل تفـاقم  إؤدي آثار تغري املناخ على املياه      تسو

واحلـواجز  د األمسـاك    ئمـدادات امليـاه النظيفـة ومـصا       إ، مثـل    امن املنافع اليت يستمدها الناس منـه      
ــساحلية ــار ت . ال ــد آث ــنظم اإل  وســوف تزي ــى ال ــاخ عل ــة مــن ضــعف  غــري املن ــسكانيكولوجي . ال
الــنظم اإليكولوجيــة وخــدماهتا وإصـالح    تلــك اآلثــار اختــاذ إجــراءات للحـد مــن  فــإنوبالتـايل، 

 علـى   بلـدان الو ات احملليـة  قـدرة اجملتمعـ     وبنـاء  ضعف اجملتمعات احملليـة    التقليل من ساعد على   يس
ــا أحــواض مــستجموتــشمل هــذه اإلجــراءات  . االنتعــاش ــاه العلي ــاه  عات املي  للحفــاظ علــى املي
مـن خـالل تطبيـق التـدفقات البيئيـة واسـتعادة       اإليكولوجيـة  ، وتوزيع املياه على الـنظم     املخزونة

 حتقيـق القـدرة   ل  أقصى قدر من الفوائد من أجـ       حقيقلتو. السهول الفيضية وأشجار املانغروف   
لمياه تنفذ مـن    لفعالة وتشاركية   ة  رشيدإدارة  ب  اإلجراءات هذهاستكمال  ، ينبغي   االنتعاشعلى  

 .على التكيف قادرة خالل مؤسسات
  

 األخطار املتصلة باملياه    

ىل التكيف مع جمموعة كاملة مـن األخطـار املتـصلة بامليـاه الـيت سـترافق                 إاجملتمع  حيتاج    - ٢٨
سبب يــممــا  (هايــ املكميــة مفرطــة مــن  وجــودعــناألخطــار ميكــن أن تــنجم هــذه و. تغــري املنــاخ

) بــةرتة اليـ دِّر املنــاطق املت ومــا إىل ذلـك يف الوحـ األو واهنيـارات التربــة ات التربــة نات وحتـ فيـضا 
اجلفــاف، وحرائــق الغابــات، وفقــدان األراضــي الرطبــة أو موائــل    ( منــها جــداةقليلــكميــة  أو

_________________ 
  )١٤(  The Lancet, Executive Summary for the Lancet Series on Health and Climate Change (London, 2009) ،

 .http://www.wellcome.ac.uk/climatechange و http://press.thelancet.com/ccexec.pdf: انظر املوقعني التاليني
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ــاه املاحلــة،   ــائي  كمــا قــد تــنجم عــ ) ومــا إىل ذلــكأخــرى، وزحــف املي ــار التلــوث الكيمي ن آث
ــة ل والبيولــوجي علــى  ــنظم اإليكولوجي ــاه يف ال ــة املي د هنــج، مثــل اعتمــاوينبغــي . لجــداولنوعي

ــضانات  ــة للفي ــسم بأهنــا  ، )١٥(اإلدارة املتكامل ــيت تت ــضانات  ال ــة للتكيــف إلدارة الفي ــة وقابل . قوي
 آثـار   ،نهجال  هذه شكل عنصرا أساسيا يف   ت  يتينبغي أن تتضمن تقييمات خماطر الفيضانات، ال      و

اإلنـذار املبكـر    ويعـد وجـود أنظمـة       . )١٦( هلا التعرضمدى  لفيضانات و ا أحجامتغري املناخ على    
 الـيت متـارس فيهـا     سعة  الـشا سـيما بالنـسبة للمنـاطق        ، ال ا ضـروري  املواجهة حاالت اجلفـاف أمـر     

 علـى   اجملتمعـات بنـاء قـدرة األمـم و      : ٢٠١٥-٢٠٠٥ يوفر إطار عمل هيوغو   و. الزراعة البعلية 
 علـى نطـاق   عـد  للحـد مـن أخطـار الكـوارث ويُ      ليه دوليـاً  تفق ع ملا طاراإل )١٧( الكوارث مواجهة

 .واسع أداة هامة للتكيف مع تغري املناخ

 يف املـؤمتر  ة حكومـ  ١٦٨ عليـه    تفقـ ذي وا  الـ  ة من إطار عمـل هيوغـو      اوختوالنتيجة امل   - ٢٩
 يف كــويب ٢٠٠٥ديــسمرب /كــانون األول يف ، الــذي عقــدالعــاملي املعــين باحلــد مــن الكــوارث  

 حلد بشكل كبري مـن اخلـسائر النامجـة عـن الكـوارث، يف األرواح واملمتلكـات          ا”ي  اليابان، ه ب
 علــى  هـذا اإلطـار  حيـدد و. )١٨(“االجتماعيـة واالقتـصادية والبيئيـة للمجتمعـات احملليــة والبلـدان     

  وتغيُّـره  اًليـ تعزيز إدماج احلـد مـن املخـاطر املرتبطـة بتقلـب املنـاخ حا              ”وجه اخلصوص ضرورة    
 .)١٩(“... جيات احلد من خطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ يف استراتيمستقبالً

 يف عــدد مــن هاكــل منــ فُــصل ،)٢٠(حيــدد إطــار عمــل هيوغــو مخــس أولويــات للعمــلو  - ٣٠
ف ملموسـة    تـدابري تكيّـ    ضـع  لو نيمـت  أسـاس     اجملاالت هي مبثابة   هذهو. الهتمام احملددة اجماالت  

 :التايلك وهيخاطر، املللحد من 

_________________ 
  )١٥(  Associated Programme on Flood Management، اإلدارة املتكاملـــة للفيـــضانات ورقـــة مفـــاهيم بـــشأن ،

ــة  (١٠٤٧ العــدد ــة لألرصــاد اجلوي ــايل  ، )٢٠٠٩، املنظمــة العاملي ــشبكي الت : ميكــن االطــالع عليهــا يف املوقــع ال
http://www.apfm.info/pdf/concept_paper_e.pdf. 

 Adapting to Climate Change: Towards a European Framework for“املفوضـية األوروبيـة، الكتـاب األبـيض،       )١٦(  

Action”)  ،ــسل ــايل   ، )٢٠٠٩بروكــــــــ ــشبكي التــــــــ ــع الــــــــ ــه يف املوقــــــــ ــالع عليــــــــ ــن االطــــــــ   :ميكــــــــ
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0147:FIN:EN:PDF. 

  )١٧(  A/CONF.206/6 و Corr.1،  املوقـــع الـــشبكي التـــايل   ميكـــن االطـــالع عليـــه يف  ، ٢ الفـــصل األول، القـــرار :
http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm. 

 .١١املرجع ذاته، الفقرة   )١٨(  

 ).ج(‘ ١ ’١٩املرجع ذاته، الفقرة   )١٩(  

 .١٤املرجع ذاته، الفقرة   )٢٠(  
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أولويـة وطنيـة وحمليـة قائمـة        ميثـل   احلد مـن خطـر الكـوارث         أن   التأكد من   - ١  
ف واحلـد مـن      للتكيّـ  ة أمهية حامس   ذو مراأل هذا   - قاعدة مؤسسية صلبة للتنفيذ    على

 إنــشاء تــشجيع: تحقيــق هــذه األولويــة مــا يلــيلالتــدابري املقترحــة ومــن بــني . املخــاطر
االقتـصاد أو التخطـيط،      وأ ةيـ لااملالـشؤون   ل   تـشم   والية واسعة  تناط هبا وزارة رئيسية   

 وتنظـيم حـوار     ؛لتكون مسؤولة عن تعميم سياسات وأنشطة التكيـف مـع تغـري املنـاخ             
بط ترتـ  إلعداد استراتيجية وطنية للتكيـف        العامة وطين رفيع املستوى بشأن السياسات    

إضفاء الطابع الرمسي على التعـاون وتنـسيق   واستراتيجيات احلد من خماطر الكوارث؛  ب
ل ن قبيـ  حلد من املخاطر املتـصلة باملنـاخ مـن خـالل آليـة متعـددة القطاعـات مـ                  أنشطة ا 

شـراك ومتكـني املـرأة    إل آليـات  حداثتاسـ  و؛ وطين للحـد مـن خمـاطر الكـوارث       تدىمن
 واآلثــار فعأوجــه الــض تقيــيم  جمــالواجملتمعــات احملليــة واحلكومــات احملليــة بنــشاط يف

 .ف احملليةغ أنشطة التكّيووص

 ن بـني  م- طر الكوارث وتقييمها ورصدها وتعزيز اإلنذار املبكر حتديد خما   - ٢  
ــة   اهلطــوات اخل ــة يف إطــار هــذه األولوي ــة اجلــودة عــن   إعــداد ام ــشر معلومــات عالي ون

 فعوجـــه الـــض وإجـــراء تقييمــات أل ؛ املـــستقبلية احملتملــة ااألخطــار املناخيـــة وتغرياهتــ  
 سات العامـة اسي الـ يعضـ اولمذكرات إحاطـة   وإعداد ؛خاص بشكل   والفئات الضعيفة 
ــادة القطاعــ ــذار املبكــر  ات؛وق ــة نظــم اإلن ــذ إجــراءات  ؛ واســتعراض مــدى فعالي  وتنفي

ــضمان وصــول   ــضعيفة الل ــات ال ــساعدة   ؛تحــذيرات إىل الفئ ــة مل ــرامج إعالمي ــذ ب  وتنفي
 .على فهم املخاطر اليت يواجهوهنا وكيفية االستجابة للتحذيراتالسكان 

 كارات والتعليم لبناء ثقافة للسالمة والقـدرة      االستفادة من املعارف واالبت     - ٣  
 ينطبــق هــذا املبــدأ علــى التكيــف - علــى مواجهــة الكــوارث علــى مجيــع املــستويات

ينبغــي أن تــشمل اخلطــوات احملــددة مجــع املمارســات   و. واحلــد مــن خمــاطر الكــوارث 
م ة بشأن اإلجراءات احمللية والشخصية اليت تـسه       يمعالإ برامج   ميظ وتن ها؛اجليدة ونشر 

 ات احملليـة؛  ات اجملتمعـ  زجنـا إنـشر   و؛  علـى مواجهـة األخطـار     ة  القدرسالمة و ال  تعزيز يف
يــة ربو منــاهج تضــع وو؛عــالم بــشأن املــسائل ذات الــصلة باملنــاخاإلوســائط وتــدريب 

ة بالقـدر  قـة علاملت ودعـم بـرامج البحـوث      ؛بشأن التكيف مع املناخ واحلـد مـن املخـاطر         
 لمـن أجـ  تطبيـق   ىلعلـم إ  املعرفـة مـن   حتويـل ت  وحتـسني آليـا   على مواجهـة األخطـار؛    

 .القطاعات الشديدة التأثر باملناخإدارة املخاطر يف 

 العوامـــل البيئيـــةاجملـــال  هـــذا ضم يـــ- احلـــد مـــن عوامـــل اخلطـــر األساســـية  - ٤  
 الطبيعيــة األخطــار لمخــاطر النامجــة عــن   هتيــئ الــسبيل ل واالجتماعيــة العديــدة الــيت   
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 االعتبـارات املتـصلة باملخـاطر       إدراج أن تـشمل التـدابري       وميكـن . ها تفاقم ي إىل دؤت أو
 ؛ يف عمليات ختطـيط التنميـة والتوقعـات االقتـصادية الكليـة واخلطـط القطاعيـة                يةاملناخ

ــصلة باملخــاطر املناخ  راتشــاو ــةط اســتخدام املعلومــات املت  يف ختطــيط املــدن وختطــيط  ي
 املنـشآت ة  نيا والطبيعية؛ تعزيز وص   ةياستخدام األراضي وإدارة املياه وإدارة املوارد البيئ      

هنـار، وطـرق الفيـضانات      ج الـساحلية، والـسدود علـى األ       امـو األية، مثل حواجز    ائوقال
لمخـاطر املناخيـة يف مـشاريع البنيـة         رتيـب ل  تقيـيم    إجـراء    طراتشـ اووبرك الفيـضانات؛    

اطر آليـات نقـل املخـ     وإعـداد    ؛بناء، واملمارسات اهلندسية األخرى   تصاميم ال  و ،التحتية
ــان االجتمــاعي  ــرزق   ؛وشــبكات األم ــوارد ال ــع م ــرامج تنوي ــشطة جعــل و؛ ودعــم ب  أن

ــنالتكيـــف  ــزءاً مـ ــان خطـــط االجـ ــددة شتعـ ــوارث حمـ ــار كـ ــن آثـ ــارير  مـ ــداد تقـ  وإعـ
 .الصدد هبذا

 - تعزيز التأهب للكوارث بغية التصدي هلا بفعالية علـى مجيـع املـستويات          - ٥  
وارئ ملراعـاة الـتغريات املتوقعـة يف        تشمل اإلجراءات تنقيح خطط التأهب وخطط الط      

ــدةاجلخــاطر املاألخطــار القائمــة و  ــيتدي ــسبق ال ــات   حــدوثها؛ مل ي ــاء آلي اإلجــالء  وبن
 تتعــرض فيهــا الــيتملنــاطق  ال مــن أجــ ووضــع خطــط حمــددة للتأهــب؛ومرافــق اإليــواء

ــستوطنات وســبل العــيش   ــم لامل ــد تغــري دائ ــة  ؛تهدي ــادرات التأهــب اجملتمعي .  ودعــم مب
ــسهم بنــ و ــى م ي ــدرة عل ــضاً  واجهــة األخطــار اء الق ــذار املبكــر أي ــق يف ونظــم اإلن   حتقي

 .األولوية هذه
  

 املبادئ التوجيهية  - خامسا 
 األوسع لتنميةاإدماج التكيف يف سياق   -ألف   

ر تغـري املنـاخ حتـديا       بـا وسـع، مـع اعت    أي  ائمنـ إ التكيـف يف سـياق       ة موضـوع  جيب معاجلـ    - ٣١
كـون تـدابري    ت يلكو.  اجتاه التدهور البيئي   قلبوع واألمراض و  حلد من الفقر واجل   ا  أمام إضافيا

 الفئـات    مبا أن   التآزر  أوجه  تعزز  حبيث بد من دجمها يف خطط التنمية الوطنية،        ال ةالتكيف فعال 
 ع وتـرية  را األكثر تعرضا آلثار تغري املناخ، وتعاين أكثر من غريها من تس           يالفقرية واملهمشة ه  

 حتديـد   ويتعني.  البحر مياه بسون والفيضانات واجلفاف وارتفاع م    ،اهتندرة املياه وتردي نوعي   
 ةبني التكيف وحتديات التنميـة القائمـ      التفاعل  تعزيز   لات العامة من أج   السياس وتنفيذ تغيريات 

 ارتباطـا   الـيت تـرتبط  مثل األمن الغذائي واحلد من الفقر واحلد من خماطر الكوارث ومحاية البيئة       
 .عالة للمياهاإلدارة الفبوثيقا 
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وطنيـة للتكيـف    السـتراتيجيات   ال املـاء يف صـلب ا       يكون التكيف الفعال أن  وال يتطلب     - ٣٢
  جــزءا مــن التكيــف مــع تغــري املنــاخ يكــونأيــضا أنيقتــضي ، ولكــن فحــسبمــع تغــري املنــاخ 

 .وطنية احلالية للمياهالصناديق الطط واخلالسياسات و

 امليـاه مـن القطاعـات املختلفـة أكثـر مـشقة يف              املتنافـسة علـى   الطلبـات   وستصبح إدارة     - ٣٣
 ، والـصرف الـصحي    ،إمـدادات امليـاه   (املـصاحل املختلفـة     فكل من   . ظروف ندرة املياه واجلفاف   

 جمموعـة    يـصوغ  )النقـل، والبيئـة   / وتوليد الطاقة الكهرمائية، واملالحة البحرية     ، والري ،والزراعة
مــع بعــضها تتــضارب كــثري مــن األحيــان  يف وهــياإلدارة اخلاصــة بــه  مبــادئ وقواعــد وحــوافز

علـى نطـاق املنظومـة    معتمـدة   هنـج مـشتركة بـني القطاعـات ومتكاملـة و          ضـع   جيـب و  و. البعض
ــاول موضــوع ل ــاخ، ع   تن ــري املن ــع تغ ــف م ــرب  التكي ــى أن ُتعت ــة    ل ــيا ألي ــصرا أساس ــاه عن  إدارة املي

 .لتنميةل خطط
  

 راضي واملياه إدارة األحتقيق التكامل بنيتعزيز إدارة املياه و  - باء  
ج خمتلفــة ضــمن إطــار عمــل شــامل  ُهــمليــاه اتبــاع ُن يف جمــال االتكيــف الفعــاليقتــضي   - ٣٤

ــل، حيــث   ــدء مــن القاعــدة إىل القمــة مــع    ومتكام ــل َنهــج الب ــدء مــن القمــة إىل    يتقاب َنهــج الب
  علـى مـستوى  التكيـف  ىلإ يف القـرى      احمللـي   اجملتمـع   علـى مـستوى    مـن التكيـف    أي   - القاعدة

ــوطين واإلقليمــي املــستوى ض واحــواأل ــاف. العــابر للحــدود /ال ــاخ ال ءامل ــانتريع واملن احلــدود ب ف
تعاونيـة    حلـوال  كذلـ ويستوجب  .  البلدان اجملاورة  يف هاتدابري التكيف آثار  وستكون لكثري من    

لتكيف املتخذة مـن جانـب واحـد وحتديـد حلـول أكثـر            اتساعد على منع اآلثار السلبية لتدابري       
ج اإلدارة  هُـ  نُ دا إىل اتنساثري من البلدان يف إجراء إصالحات يف قطاع املياه          وقد شرع ك  . مشوال

 بنـاء علـى مـدخالت    ئلاسـ والستخدم جمموعة متنوعـة مـن      ، حيث ت  )٢١(املتكاملة للموارد املائية  
 وهنـاك حاجـة  . ةي، وحـوافز تنظيميـة وماليـة وسياسـ       هـور ممتعددة التخصصات، ومـشاركة اجل    

عقـدة  املتركيبـات   الواسعة مـن    الة  الطائفذه  هلضمان إدارة فعالة    ؤسسات تعمل بصورة جيدة ل    مل
 .إىل حد ما من التدابري اإلدارية

  األمـر إىل   تـاج حيمن أجل إدماج التكيف مع تغـري املنـاخ يف إدارة املـوارد املائيـة، قـد                  و  - ٣٥
 جبوتــستسو. واليــات ومهــام اإلدارة وتعزيــز املؤســسات علــى خمتلــف املــستويات  التوضــيح 

مزيــدا مــن  مــن التخطــيط املــشترك بــني القطاعــات و  االتكيــف مزيــده القائمــة علــى ايــة املإدار

_________________ 
  )٢١(  Global Water Partnership, “Strategy 2009-2013”, 2009. 
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 ينبغـي أن  و.)٢٢(الروابط بني املؤسسات املسؤولة عن الزراعـة واحلراجـة والطاقـة والبيئـة وامليـاه              
 أن نبغـي ي كمـا  .)١٢(كون دور املياه يف التكيف مع تغري املناخ يف صلب عمل مجيع الـوزارات      ي
سلبية الــآلثــار عرفــة اتقيــيم مجيــع تــدابري التكيــف ملنبغــي  وية،ع مــشاريع التنميــة مرنــكــون مجيــت

 . سوء التكيف لتجنب وذلك على البيئة وعلى صحة اإلنسان،املتعمدة غري

 ا حيويـ  اتعزيز املؤسسات وبنـاء القـدرات يف جمـال إدارة األراضـي وامليـاه أمـر               ويشكل    - ٣٦
ــن  ــلمــ ــى مبــــ   أجــ ــاء علــ ــال، بنــ ــف الفعــ ــساواة    التكيــ ــدين واملــ ــع املــ ــشاركة اجملتمــ ادئ مــ

احلــدود  م إنــشاء ســلطات علــى أســاس احلــدود اهليدرولوجيــة ال  لزســيو. )١٢)(٢٢(والالمركزيــة
ــة   مؤســساتمــةاقالــسياسية وإ ــاهلإقليمي ــة وحتــسني التعــاون  ال  مــنرب أكــ تتــسم بقــدرلمي فعالي

قـادرة علـى التخطـيط      ال  هـي  اضعة للمساءلة اخلقوى و  األ ؤسساتاملوستكون   .)٢٣(حلدودا ربع
  .ةشديد الخيةاناملالظروف  توافر املياه و ظروفيف  احلاصلةوالتكيف مع التغريات

  عـن يف التنبـؤات احملليـة  الواسـع   تالاحتماال هامش واالرتياب الكبريعلى الرغم من   و  - ٣٧
وس  الـدر صالختاسـ ميكن و. ة اختاذ قرارات مدروسة وبناءزال من املمكن   فإنه ما  تغري املناخ، 

ــضانات     ــاف والفي ــن جتــارب اجلف ــسابقةم ــن ضــ  ال ــضررة  ا عف للحــد م ــاطق املت ــؤخرملن  يف اًم
 يف كـثري   ميثـل إدارة املناخ السائد اليـوم و  مواجهة األخطار   تعزيز القدرة على    لذا فإن  .املستقبل

  .من األحيان الرد املناسب على التهديدات املستقبلية لتغري املناخ
  

   وتبادهلاعلوماتاملحتسني املعارف و  -جيم   
جمـع  طويلة األجل تُ  دارة السليمة للمياه على معلومات هيدرولوجية ومناخية        تقوم اإل  - ٣٨

مواجهـة  وقـد أصـبحت     .  وسـريعة  ومتـسقة  اليت تـوفر بيانـات دقيقـة      الرصد  من خالل شبكات    
  حالــة تــوافر امليــاهعــناملعلومــات صــعوبة ألن تغري املنــاخ أكثــر التــصدي لــالتحــدي املتمثــل يف 

حبيـث ال تـسمح   يف كـثري مـن األحيـان       جـدا   حمـدودة   ،   واألثر احملتمـل لـتغري املنـاخ       هاواستخدام
وكثريا مـا تكـون     . )٢٤(شبكات الرصد اهليدرولوجي   ويعتري التناقص . مدروسةاختاذ قرارات   ب

_________________ 
  )٢٢(  Mannava V. K. Sivakumar and Robert Stefanski, “Climate and land Degradation – an Overview”,  in 

Mannava V. K. Sivakumar and Ndegwa Ndiang’ui, eds., Climate and Land Degradation (Chap. 6),  

Hamburg, Springer-Verlag, (2007). 

اري املائيــة العــابرة للحــدود والــبحريات جلنــة األمــم املتحــدة االقتــصادية ألوروبــا، اتفاقيــة محايــة واســتخدام اجملــ  )٢٣(  
ــة ــ: الدوليـ ــاخ  توجيهـ ــري املنـ ــع تغـ ــاه والتكيـــف مـ ــشأن امليـ ــصادية  (، جنيـــف، ات بـ ــدة االقتـ ــم املتحـ ــة األمـ جلنـ

ــا، ــايل    ، )٢٠٠٩ ألوروبـــــــــــ ــشبكي التـــــــــــ ــع الـــــــــــ ــا يف املوقـــــــــــ ــالع عليهـــــــــــ ــن االطـــــــــــ : ميكـــــــــــ
http://www.unece.org/env/water/publications/documents/Guidance_water_climate.pdf. 

، امليـاه، مـسؤولية مـشتركة     :  تقريـر األمـم املتحـدة الثـاين لتنميـة امليـاه يف العـامل               ،برنامج التقييم العـاملي للميـاه       )٢٤(  
  .www.unesco.org/water/wwap/wwdr/wwdr2 :املوقع الشبكي التايلعلى  وثيقة متوافرة. ٢٠٠٦
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 ،ببــساطةأو،  احلــصول عليهــا أو ال ميكــن  ال يعــوَّل عليهــاوأعلومــات اهليدرولوجيــة جزئيــة  امل
املتـوافرة  حـىت البيانـات   و. الـوطين دون  العـاملي واإلقليمـي والـوطين و    الـُصعد علـى فرة متـوا  غـري 
إىل ذلـك بـشكل كـبري    ُيعزى ، و  حمدودا البيانات اهليدرولوجية تبادل  يعد  و. كفاءةُتستخدم ب  ال
 واالفتقـار إىل  واألمـن،   ة العامـة    الـسياس مـسائل   إىل  ، و لحـصول عليهـا   ل ماديا   دودةمكانية احمل اإل

  . يف كثري من األحيانالعتبارات جتاريةبادهلا، ووالت مقبولة لتبروتوك
أن مـع تغـري املنـاخ       لتكيف  اوضع استراتيجيات   جمال  لحدود يف   ل العابرلتعاون  لميكن  و  - ٣٩
ريـق التخفيـف     عـن ط   وذلـك مـثال    - األطراف املشاطئة     الدول مجيععلى  املنفعة املتبادلة   ب يعود
لتعـــاون توســـيع نطـــاق قاعـــدة هلـــذا اميكـــن و. املعلومـــاتتبـــادل البيانـــات وعـــرب  الريبـــة مـــن

ــارات املتاحــة  واملعلومــات /املعــارف ــةلجمموعــة اخلي ــاخ لوقاي ــه  والتأهــب  مــن تغــري املن ملواجهت
ــاش ــاره واالنتعـ ــن آثـ ــايل  مـ ــساعدة ، وبالتـ ــن    املـ ــة مـ ــر فعاليـ ــضل وأكثـ ــول أفـ ــاد حلـ ــى إجيـ علـ

  .)٢٣(التكلفة حيث
أي معاهــد حبـــوث تابعــة هلــا أن تتـــصدى،    يــاه و إلدارة املوكالـــة أي ولــيس مبقــدور     - ٤٠

ميكــن للمــسؤولني عــن إدارة ملــشكلة وضــع جمموعــة مــن املبــادئ واألدوات اجلديــدة  منفــردةً، 
ويلزم بـذل جهـود   .  للتكيف مع تغري املناخ   يةفعالب املياه ومهندسي التصميم استخدامها      شؤون

  بشكل رتيـب    وعملية تطوير تتناوالن    دوليا إلجراء حبوث تطبيقية    بشأهنايتم تنسيقها والتعاون    
  .)٦( العملي إلدارة املياهمسائل التطبيق

مبــا أنّ و. عمليــة صــنع القــرارترشــيد علومــات املحتــسني فــرص احلــصول علــى  ويعــزز   - ٤١
تؤخـذ علـى مـستوى األحـواض     التكيف يف جمال املياه جيب أن بشأن عمليات معظم القرارات   

 وسـريعة   دقيقـة ومتـسقة   تـوافر علـى نطـاق واسـع معلومـات           ينبغـي أن ت   املستوى احمللـي،    وعلى  
للتكيـف مـع تغـري املنـاخ علـى الـصعيد            املعلومات واملعـارف    وجيب حتسني   . بشأن املياه واملناخ  

ويلـزم حتـسني   . تقامسهـا علـى مجيـع املـستويات       عامـة ينبغـي      منفعـة  هـا  اعتبار وال بد مـن   ،  احمللي
 احلوافز واجلـزاءات  بـ  وتعزيز ذلـك   ر يف هذا اجملال   اجلمهواملعلومات واالتصاالت وتوعية    نوعية  

ــبة،  ــل  املناســ ــن أجــ ــيري مــ ــداث تغــ ــاه    إحــ ــستخدمي امليــ ــلوك مــ ــزيف ســ ــراءات لتعزيــ  اإلجــ
  .املتخذة األخرى

  
   املدى الطويل علىاالنتعاشبناء القدرة على   -دال   

ويتمثـل  يعـد التحلـي باملرونـة أسـاس التكيـف           ،   املـستقبل  نظرا لعدم التيقن الـذي خيبئـه        - ٤٢
يـستلزم   و.لتعامـل مـع األحـداث غـري املتوقعـة      وبناء القدرة علـى ا    ملخاطر  ا ذلك يف طريقة إدارة   

لتكيـف  بـدء ا  تغـري املنـاخ     ة على مواجهة التحديات احلاليـة واملـستقبلية الـيت يطرحهـا             بناء القدر 
ثـار تغـري   آفقـد بـدأت   .  إدارة األراضـي وامليـاه   جمـال اآلن من خالل معاجلة املشاكل القائمـة يف     
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 مراعيــة للظــروف تــدابري تكيــفاختــاذ اليــوم، مــن خــالل وعلينــا التحــرك بالفعــل تظهــر املنــاخ 
  .يتزايد غموضاملواجهة مستقبل  من أجل التهيؤ، السائدة

 فيهـا علـى الـصعيد العملـي       ريات  يتغـ إحـداث   خيارات إدارة املياه، مبـا يف ذلـك         تيسر  و  - ٤٣
وينبغـي  .  األساسية، التكيف مع تغري املنـاخ البىنات يف ريتغيإحداث وعلى املياه   وإدارة الطلب   
 تصاصاتـ خاالتعـدد   ويقتـضي التعـاون امل    .  ناجعـة  حلـوال الـيت تتخـذ     صنع القرار   تشجيع دوائر   

خمتلـف  علـى   معـا،   التكيف بناء القدرات املؤسسية والبـشرية       القادرة على   اإلدارة   و القطاعاتو
 أدوات هيدرولوجيـة  و جديـدة    سـية هيدروليكيـة   أساختطيط وتـصميم بنيـة      كما أن   . ستوياتامل

  .يقتضيان أيضا استحداث إطار اقتصادي واجتماعي جديد لصنع القرارجديدة، 
،  تغتــنم فرصــةالهتديــدا يــشكل تغــري املنــاخ أنّ بــتــصور، علــى نطــاق واســع، ويــسود   - ٤٤
 لعديـد مـن   ا ويتمتـع . لصحة والتنمية على صعيدي ا   عامة منافع   ه التكيف مع   تنجم عن  قد بينما

، ولكـــن هـــذه  عاليـــةتكيـــفإمكانيـــات ب الـــصرف الـــصحي وهالـــدوائر املعنيـــة بـــشؤون امليـــا 
مجيـع املرافـق    لقدرة  تقييم منهجية   وجيب إجراء عمليات    .  نادرا ما تتحقق بالكامل    اتاإلمكاني

يلـزم  و. )١١(تغـري املنـاخ  علـى مواجهـة آثـار    يف املنـاطق الريفيـة       لـصرف الـصحي   واوبرامج املياه   
ــاتذ إجــراءاختــا ــى التكيــف    ة عاجل ــة عل ــدرة احملتمل ــل الق ــة  لكــثري مــن  يف ا لتحوي ــوارد املائي امل

  .تغري املناخاملخصصة لالستعمال العام إىل قدرة فعلية على مواجهة آثار 
طبيعيـة ومـن صـنع     تكيـف  تـدابري  الختـاذ  “ تـستبع نـدما    ال”اسـتثمارات   ب القيـام ويلزم    - ٤٥

يف إطـار احلفـاظ علـى سـبل         قـدرة علـى التكيـف       الز علـى    مـع التركيـ   ،  اإلنسان على حد سـواء    
وارد راضـي واملـ   اإلدارة املتكاملـة لأل   االسـتفادة مـن ُنهـج       ، و يـة الـنظم اإليكولوج  صيانة   و العيش
 ، وتكثيــف الزراعــةهازيــادة كفــاءة اســتخدام امليــاه وطاقــة ختزينــ التــدابريوتــشمل هــذه . املائيــة
  .)٢٦)(٢٥(مستدامةيقة بطرالنظم اإليكولوجية محاية ، وهاوتنويع

  
ــة مــن حيــث التكلفــة يف جمــايل إدارة ا    -هاء    ــاه الفعالي ــادرة علــى التكيــف  الملي ونقــل ق

  التكنولوجيا
الـيت   عـدم التـيقن   حالـة   مواجهـة    قـادرة علـى   تكـون   حبيـث   البنية التحتيـة    يتعني تصميم     - ٤٦

التكـاليف  املنـافع و  يـث    مـن ح   املـال املناخ قيمـة مقابـل      تغري  التكيف مع   يعترب  و. املناخيتسم هبا   
_________________ 

  )٢٥(  John H. Matthews and Tom Le Quesne, Adapting Water Management: A Primer on Coping with 

Climate Change, World Wildlife Fund, Water Security Series 3, 2009 .  علـى املوقـع الـشبكي     وثيقـة متـوافرة
  .www.worldwildlife.org/climate/Publications/WWFBinaryitem12534.pdf: التايل

 Environment as Infrastructure – resilience to climate“ة، املـوارد الطبيعيـ  االحتـاد الـدويل حلفـظ الطبيعـة و      )٢٦(  

change impacts on water through investment in nature”, 2009.  
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  الـبىن  ينبغـي اعتبـار   وعـالوة علـى ذلـك،       ). تفاديهـا األضرار اليت ميكـن      ومن حيث (االقتصادية  
صاحلة مـن الـبىن األساسـية الـيت         املياه واألراضي الرطبة بدائل     الطبيعية كمستجمعات    األساسية

  .مثل السدود والقنواتمن صنع اإلنسان 
إجـراءات  املترتبة علـى    حتليل التكاليف والفوائد  ر، يف إطار    وينبغي أن تؤخذ يف االعتبا      - ٤٧

 يف وقـد أظهـرت التجربــة  . بالـصحة مـا يتعلـق منــها    سـيما  املمكنــة والمجيـع الفوائـد   ، التكيـف 
علـى غـرار املنظـور الـذي     منظـور ضـيق،   اعتمـاد   أنّ  توفري مياه الشرب والـصحة البـشرية       جمايل

 ال يـساعد علـى حتقيـق      ،  ةالنتقائيـ  ا لرعاية الـصحية األوليـة    با ّمسيا  أوائل الثمانينيات مل  يف  اعُتمد  
ه، عـن    مـؤخرا منظمـة الـصحة العامليـة أنـ          اأثبتـت الدراسـات الـيت أجرهتـ       و. هدف طويل األجل  

علـى   للتكاليف والفوائـد  من خالل إجراء حتليل(االعتبار يف طريق أخذ مجيع الفوائد املشتركة  
أمريكيـا لقـاء كـل دوالر     دوالرا   ٣٤إىل    قد تـصل   عائدات، ميكن حتصيل    )جتماعياال الصعيد

 تـدابري التكيـف     ة لنطـاق   مماثلـ  إجـراء حتلـيالت   وينبغـي   .  ميـاه الـشرب    تـوفري يف  أمريكي يستثمر   
ــز قــدرة البنيــة    ــة إىل تعزي ــة علــى   األساســيةالرامي ــيالت  مبــا يف ذلــك  ،االنتعــاشاهليدروليكي حتل
  . الصحيللفوائد املشتركة على الصعيد

 امليـاه املتدنيـة   حتسني كفاءة الري، واستخدام     احملرز يف جمال    التقدم التكنولوجي    ويشري  - ٤٨
غري ذلـك مـن   ، و املوارد املائية املهدورة  ، واحلد من    )املستعملة املكررة ياه  املمبا يف ذلك    (ودة  اجل

وحتـسني اسـتخدام    احلاليـة   امليـاه   إمـدادات   لحفـاظ علـى     لإمكانيـة كـبرية     وجود  إىل  ،  التطورات
علـى النحـو املناسـب مـع         مواءمتـها بعـد   هـذه التكنولوجيـات،     وجيب تيسري   .  منها هو متاح  ما

  . وتشغيلهاتطبيقهاالقدرة على ودعم الظروف احمللية، 
  

  واملبتكرضايف التمويل اإل  -واو   
ــدم تعـــد  - ٤٩ ــة عـ ــراءات كلفـ ــاذ إجـ ــة اختـ الفوائـــد االقتـــصادية حتـــصيل يقتـــضي و. مرتفعـ

حتـسني القـدرة    ويـستلزم   . املبتكـرين مـن االسـتثمار والتمويـل       ا  يـد مز لتكيـف مـن ا  واالجتماعية  
األكثــر  الفئــاتستهدف يــتمويــل القائمــة، يــارات ال خلحــصافةأكثــر ا علــى التكيــف اســتخدام

مبـا يف ذلـك     ،  كاملة مـن خيـارات التمويـل      الموعة  ويتعني استخدام اجمل  . آلثار تغري املناخ  عرضة  
  . النموع اخلاص والتمويل العام من البلدان املتقدمةومصادر القطا املبتكرةلتمويل اآليات 
. لــدعم التكيــف مــع تغــري املنــاخالبلــدان الناميــة حاليــا إىل آليــات متويــل فعالــة وتفتقــر   - ٥٠
. اسـتراتيجيات التكيـف  أريد إضفاء االستدامة علـى  إذا توفري قدر أكرب من التمويل  بد من    وال

 عرب اللجوء إىل متويل حمدد األهـداف      جراءات التكيف   زيادة الدعم املقدم إل   إىل  اجة  احل وتدعو
ُتمنح ألغـراض التكيـف جيـب أن         أي أموال    فإن،  األساسعلى هذا   و. وحتسني فعالية املعونات  

ــدة وتكــون  ــة إىل اتكــون باإلضــافة  أن جدي ــساعدة اإلمنائي ــة  مل ــة، الرمسي ــا بالطــابع  احلالي اعتراف
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ــة . )٢٧(التعويــضي لتلــك األمــوال  لتكيــف املخصــصة لاحلــصول علــى األمــوال   وينبغــي إلمكاني
ــا   ــوافرة حالي ــأن املت ــل ألت ــراض اوفر التموي ــف غ ــة  جللتكي ــع القطاعــات املعني .  دون اســتثناءمي

، الــيت تعــود بالفائــدة علــى امليــاهوالــسليمة إلدارة األراضــي ينبغــي أن تكــون املمارســات  كمــا
هـذا  مؤهلـة للحـصول علـى       ،  التكيـف معهـا   أو  /ومن حدة آثار تغـري املنـاخ        التخفيف  صعيدي  

  متويـل   علـى صـعيد    بامليـاه ذات الـصلة    ملـشاريع   ا اتأولويـ ويلـزم حتديـد     . الدعم املايل النوع من   
التمويـل املتاحـة إلدارة      تدفقاتيف  التكيف مع تغري املناخ     وينبغي أن يدمج    .  التكيف إجراءات

 القطاعـات لـسائر  أولويـة متويـل   القادرة على التكيـف مبثابـة   إدارة املياه ينبغي اعتبار  كما  املياه،  
  .اليت تعتمد على املياه

األزمـة املاليـة واالقتـصادية    شديد مـن جـراء   حتت ضغط التنمية بالفعل ميزانيات  وتنوء    - ٥١
ضـمان توفريهـا    آليـات متويـل قـادرة علـى توليـد مـا يكفـي مـن مـوارد و                  ويتعني تطوير   . العاملية

 خطـة التنميـة   يف صـلب مـع تغـري املنـاخ    التكيف شواغل دعم إدماج   وت اتبطريقة تقلل التعقيد  
  .األوسع نطاقا

  
  االستنتاجات والتوصيات  - سادسا 

مجيـع  وتـؤثر إدارة تغـري املنـاخ يف         . ائيـة وارد امل املـ تغري املناخ من خالل     تتجلى آثار     - ٥٢
دور بـ بامليـاه   التكيـف مـع تغـري املنـاخ املتـصل             ويـضطلع  . تقريبـا  جوانب اجملتمع واالقتصاد  

  .يف حتقيق التنمية املستدامة ريحمو
لتـسليم بـاملوقع   وا الـشعور باحلاجـة امللحـة للتكيـف مـع تغـري املنـاخ        مل يتغلغـل بعـد    - ٥٣

غالبــا يف ة وال ينعكــسان عــامل الــسياساملركــزي الــذي حتتلــه امليــاه يف هــذا اجملــال يف صــميم 
عامــة يف هــذا الوحتــوالت يف الــسياسة ات كــربى اســتثمارويلــزم إجــراء . اخلطــط الوطنيــة

  :باملبادئ التاليةهذه االستثمارات والتحوالت وجيب أن تسترشد . اجملال
  ضمن السياق األوسع للتنمية؛سياسات التكيف  إدماج  )أ(  
  ؛هاوحتسينه تعزيز إدارة امليا  )ب(  
 مــع املنــاخ وتــدابري التكيــفاملتعلقــة باملعــارف واملعلومــات  حتــسني وتبــادل  )ج(  
   جمال مجع البيانات؛، واالستثمار يفتغريه

_________________ 
  )٢٧(  Commission on Climate Change and Development, Closing the Gaps: Disaster risk reduction and 

adaptation to climate change in developing countries (Ministry of Foreign Affairs, Stockholm, 2009) .
  .www.ccdcommission.org/Filer/report/CCD_REPORT.pdf  :على املوقع الشبكي التايل وثيقة متوافرة
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 املؤسـسات   تقويةعن طريق     الطويل  على املدى  االنتعاش على   بناء القدرة   )د(  
  ؛ اليت تعمل بصورة جيدةالنظم اإليكولوجيةيف و األساسية واالستثمار يف البىن

فعالــة مــن حيــث  ولتكيــف لتــصبح قــادرة علــى ايــاهاملاالســتثمار يف إدارة   )هـ(  
  تكنولوجيا؛نقل اليف التكلفة وكذلك 

مـن   الوطنيـة و   اتأمـوال إضـافية عـن طريـق زيـادة خمصـصات امليزانيـ             مجع    )و(  
  .إدارة املياهجمال للتكيف يف جديدة آليات متويل خالل إجياد 

علـى مجيـع الـصعد،    تعاون قيام   و ةتضافربذل جهود م  تطبيق هذه املبادئ    ويقتضي    - ٥٤
تعـددة   القطاعيـة وامل   ؤسسات امل بني خمتلف  وانتهاء بالصعيد احمللي،  العاملي  بدءا من الصعيد    

  .القطاعات واالختصاصات
املائية وضـع  وارد املآثار تغري املناخ على    اليت تطرحها   تحديات  وتقتضي مواجهة ال    - ٥٥

. اإلقليمــي والــوطين واحمللــيد يــف مــع هــذه اآلثــار علــى كــل مــن الــصع اســتراتيجيات تك
علــى ، و فيهــا وتوطيــد أركاهنــاملــوارد املائيــةحتــسني نظــم إدارة امــدعوة بقــوة إىل البلــدان و

التنميـة  علـى صـعيد   سفر عـن نتـائج إجيابيـة     تـ تـستبع النـدم  ال حتديد وتنفيـذ اسـتراتيجيات    
  . تغري املناخوتتسم باملرونة إزاء

  


