
 المجموعة السابعه عشرة

بالنظم االيكولوجيه مع اليات االدارة  ةادماج اليات االدار

المتكامله للموارد المائية لزياده فعاليتها و تحقيق التكيف مع 
 التبالت المناخيه في المنطقة العربية

  



 المجموعة السابعه عشرة

 الخالصة



مع  ةااليكولوجيبالنظم  ةاالدارادماج اليات 

  ةالمائيللموارد  ةالمتكامل ةاالداراليات 

على النظم اإليكولوجية القائم لتبدالت المناخ  ينطوي التكيف •

  النظام  لزيادة مرونةواسعة من األنشطة إدارة مجموعة على 

 .لتبدالت المناخوالحد من تعرض الناس والبيئة 

   

المياه  كاألساسية،  هإلى احتياجاتاالنسان وصول يؤمن التكيف  •

والمواد الغذائية وغيرها، والتي هي الخدمات التي تقدمها النظم 

 .اإليكولوجية

 

يجب ، النظم اإليكولوجية للمياه  مستخدمي ، أوفان البشر لذلك، •

للحفاظ على واستعادة  ها جهودعلى تكامل القدرة ب تتمتع  أن

وظائف النظم اإليكولوجية وتعزيز حقوق اإلنسان في ظل تغير 
 الظروف المناخية



ادماج اليات االدارة بالنظم االيكولوجية مع 

 اليات االدارة المتكاملة للموارد المائية 

سياسات  يمكن تطبيقانه  التجارب أظهرت •

 على  التكيف المبنيه على النظم االيكولوجيه 

الطبيعية المختلفة، وغالبا ما توفر فوائد  طقالمنا

 .متعددة فعالة من حيث التكلفة 

 مع تشاركي تطبق بشكل أن  ايضا  يمكن•

  يسمى  بماالخيارات الهندسية والتكنولوجية، 

 ، "الرمادي واالخضر"

المرونه بناء ل المناسبهقرارات الفي اتخاذ ساعد ت •
 .لتبدالت المناخ لتكيفل  االزمه



ادماج اليات االدارة بالنظم االيكولوجية مع 

 اليات االدارة المتكاملة للموارد المائية 

اطار في دمج خدمات النظم اإليكولوجية ان •

ان يمكن  مائيهمصادر الالمتكامله لل دارة اإل

مجموعة أوسع من الفوائد من المياه حقق ي

 .  ذات الصلةوالموارد 

والتخفيف من آثار الفيضانات اداره تشمل •

الجفاف والتنوع البيولوجي والحفاظ على 
   .الغذاءموائل الحياة البرية، وإنتاج 



ادماج اليات االدارة بالنظم االيكولوجية مع 

 اليات االدارة المتكاملة للموارد المائية 

في IWRMعلى حاله  اوردت الدراسات

المنطقه العربيه ضروره ادخال التحسينات 

 :المجاالت الرئيسية التالية  في 

 القدراتتعزيز  -  

 المجتمع المدنيمشاركة  -  

 التكيفيةاإلدارة  -  

 مؤشراتالرصد وتطوير عمليات ال  -  
 البيئيةاالستدامة  -  



ادماج اليات االدارة بالنظم االيكولوجية مع 

 اليات االدارة المتكاملة للموارد المائية 

في تخطيط إدارة احرازالتقدم   بعد أنه ,الدراسات اكدت و

إلدارة موارد موأتية مصادر المياه وإقامة بيئة مؤسسية 

تقدم بطيء حصل ,البلدان العربيه المياه في العديد من 

 نتيجة ل

 االفكار من قبل مجموعات مختلفه مقاومة - 

 العقليةفي تغيير صعوبه ال - 

 المصلحة،أصحاب مع مستوى التكامل تدني  - 

 صعوبه التطبيق الفعلي - 

على جميع  الالزم و االجتماعيالمؤسسي التغيير - 
 .المستويات 



ادماج اليات االدارة بالنظم االيكولوجية مع 

 اليات االدارة المتكاملة للموارد المائية 

 

 

نعتقد أن هناك حجة منطقيه و قوية الدماج ادوات  إدارة األنظمة •

في تحسين إدارتها  االيكولوجيه لمساعدة مديري  المستجمعات 

لالستعداد لتكييف  مستجمعاتهم والمجتمعات البشرية المرتبطة 

 بها في المنطقة العربية

  ياتتفاقاال فيالدول العربية التزامات نذكر ب,اضافه الى ذلك •

إدارة الموارد في ذات الصله المعنيه البيئية المتعددة األطراف 

 .النظم اإليكولوجيةالحفاظ على  والمائية الجديدة 



ادماج اليات االدارة بالنظم االيكولوجية مع 

 اليات االدارة المتكاملة للموارد المائية 

 

 

النظم اإليكولوجية  لتطبيق مبادىء دءامب، هناك اثنتا عشرة عمليا•

 .القائمة على إدارة مستجمعات المياه

االستفادة مستجمعات المياه في المنطقة العربية مديري يمكن ل •

من تجاربهم الخاصة لتقييم التوافق والتكامل بين التدابير 

 .المتكاملة للموارد المائية مع هذه المبادئ 

  لالندماج الناجح ضافية اإلالتدابير الالزمة  يمكنهم ايضا اتخاذ•

 .التكيفلدعم وتحسين تدابير 



ادماج اليات االدارة بالنظم االيكولوجية مع 

 اليات االدارة المتكاملة للموارد المائية 
 طبيعيهوالإدارة األراضي والموارد المائية أهداف ان   :1المبدأ 

 هي مسألة اختيار مجتمعي

 األساس المنطقي

النظم اإليكولوجية نظرة  ترى في مختلفة قطاعات هناك 

 يهوالمجتمعمن حيث االحتياجات االقتصادية والثقافية  مشتركه

الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية األخرى . ابهالخاصة 

وينبغي االعتراف المصلحة هي صاحبة  النظمالتي تعيش على 

ينبغي التعبير عن الخيارات المجتمعية . اومصالحه ابحقوقه
وينبغي أن تدار النظم اإليكولوجية لقيمها  ,اإلمكانبوضوح قدر 

بالنسبة للبشر، ملموسة الأو غير ملموسة الالذاتية وللمنافع 
 بطريقة عادلة ومنصفة



ادماج اليات االدارة بالنظم االيكولوجية مع 

 اليات االدارة المتكاملة للموارد المائية 

 2المبدأ 

أدنى مستوى إلى يه اإلدارمركزية ال يجب ان تطبق ال

 .مناسب

 المنطقياألساس 

قد تؤدي النظم الالمركزية إلى قدر أكبر من الكفاءة 

إشراك جميع أصحاب يجب . والفعالية واإلنصاف

وتحقيق التوازن بين المصالح  في االداره  المصلحة

 اإلدارة . المحلية مع المصلحة العامة على نطاق أوسع

في  زيادة يؤمن  يكولوجياالالنظام على المبنيه 

واستخدام  والمشاركةوالملكية والمساءلة المسؤولية 
 .المعرفة المحلية



ادماج اليات االدارة بالنظم االيكولوجية مع 

 اليات االدارة المتكاملة للموارد المائية 

 3المبدأ 

مديري األنظمة اإليكولوجية النظر في اآلثار  علىيجب 

 اإليكولوجية النظمألنشطتهم على ( الفعلية أو المحتملة)

 .وغيرها  المتاخمة

 األساس المنطقي

غير آثار الى , كثير من األحيان في ,تدخالت اإلدارةتؤدي  

  النظم اإليكولوجية  على معروفة أو ال يمكن التنبؤ بها 

هذا . متأنية دراسة بالمحتملة اآلثار تحليل  لذا، ال بد ؛ ىاآلخر

جديدة أو طرق تنظيم للمؤسسات ترتيبات اعتماد   يتطلبقد 

اذا  لتسويات المناسبةل وايجاد مكان  المشاركة في صنع القرار 
 لزم االمر



ادماج اليات االدارة بالنظم االيكولوجية مع 

 اليات االدارة المتكاملة للموارد المائية 

 

 

 

 

 4المبدأ 

 وإدارةإلى فهم  ضرورهالمكاسب المحتملة من اإلدارة، هناك  للحصول على 

 : ضمن هذا االطار يجب على اي برنامج ان.اقتصاديالنظام البيئي في سياق 

 تلك التشوهات السوقية التي تؤثر سلبا على التنوع البيولوجي؛ يقلل من ( أ)

 المستدام؛ اواستخدامهلتشجيع الحفاظ على التنوع البيولوجي حوافز ال مواءمه( ب)

 .أقصى حد ممكنإلى  يكولوجياالالنظام  منوالفوائد لتكاليف لالداخلي  ستيعاب اال( ج)

 المنطقياألساس 

أكبر تهديد للتنوع البيولوجي يكمن في االستعاضة عنها بأنظمة بديلة الستخدام 

قيمة  تقلل من ، التي يهالتشوهات السوقمن خالل  هذا التهديد نشأيما غالبا .األراضي

النظم الطبيعية والسكان وتوفر الحوافز الضارة واإلعانات لصالح تحويل األراضي إلى 

  ه على النظمفظاحمالفي كثير من األحيان أولئك الذين يستفيدون من . أنظمة أقل تنوعا

الذين ولئك ألتسمح حوافز ال ان مواءمه. المسؤوليةمن يتهربون ال تدفع التكاليف 

  التكاليف البيئيةأولئك  يتحمل  ويضمن أنمن االستفاده منها يسيطرون على الموارد 

 اللذين يولدونها أولئك



ادماج اليات االدارة بالنظم االيكولوجية مع 

 اليات االدارة المتكاملة للموارد المائية 

 5بدأ الم

من أجل ، هوعملالحفاظ على هيكل النظام اإليكولوجي 

أن يكون ينبغي الحفاظ على خدمات النظم اإليكولوجية، 

 .هدفا ذا أولوية 

 المنطقياألساس 

يعتمد على عالقة  تهاومرونالنظم اإليكولوجية عمل ان  

دينامية داخل األنواع وبين األنواع وبين األنواع وبيئتها 

غير الحيوية، وكذلك التفاعالت الفيزيائية والكيميائية في 

هذه استعادة وعند االقتضاء، ، هفظاحان الم.البيئة

لصيانة طويلة  اتمهمالالتفاعالت والعمليات هي من أكبر 

حماية  عمليه من مجردافضل  واألجل للتنوع البيولوجي 

 .األنواع



ادماج اليات االدارة بالنظم االيكولوجية مع 

 اليات االدارة المتكاملة للموارد المائية 

 6دأ المب

يجب أن تدار النظم اإليكولوجية داخل حدود أدائها 

 .لوظائفها

 المنطقياألساس 

   تحقيقأو سهولة احتمال خالل العمليات التي تشير الى 

  مركزا على االهتمامأهداف اإلدارة، ينبغي أن يكون 

البيئية التي تحد من اإلنتاجية الطبيعية وبنية لظروف ا

قد تتأثر حدود أداء . هوتنوععمله واإليكولوجي النظام 

 بشكل مؤقت و مختلفةالنظم اإليكولوجية بدرجات 

وبالتالي يجب أن  يمكن التنبؤ بها ال التي  الظروف ب
 لهذه الظروف دارة حذرةاإلتكون 



ادماج اليات االدارة بالنظم االيكولوجية مع 

 اليات االدارة المتكاملة للموارد المائية 

 7المبدأ 

المكانية  المساحاتفي تطبيق االداره بالنظم االيكولوجيه ينبغي 

 .والزمانية المناسبة

 المنطقياألساس 

المكانية والزمانية التي تتناسب المقاييس ب النهج  رتبطييجب أن 

عمليا من قبل إلدارة احدود تحدد . االداره أهدافمع 

. ينوالمحلي يناألصلي سكانوالالمستخدمين والمديرين والعلماء 

الربط بين  ,فقط ضرورياكان ذلك حيثما ,تشجيع ينبغي 

نهج النظام اإليكولوجي على الطبيعة الهرمية يستند . المناطق

للتنوع البيولوجي التي تتميز بالتفاعل والتكامل من الجينات 

 .واألنواع والنظم اإليكولوجية



ادماج اليات االدارة بالنظم االيكولوجية مع 

 اليات االدارة المتكاملة للموارد المائية 

 8المبدأ 

 التخلفالزمنية وتأثيرات بالنطاقات تتميز النظم االيكولوجيه 

lag-effects ، إدارة النظم اإليكولوجية أهداف لذلك فان

 .على المدى الطويل تحدديجب 

 المنطقياألساس 

عمليات النظام اإليكولوجي بتفاوت النطاقات الزمنية تتميز 

لصالح تميل هذه الصراعات المتأصلة . وتأثيرات التخلف

 المكاسبتحقيق مكاسب قصيرة األجل وفوائد أكثر من 

 .يهالمستقبل



ادماج اليات االدارة بالنظم االيكولوجية مع 

 اليات االدارة المتكاملة للموارد المائية  
 

 

 9المبدأ 

 .يجب على اإلدارة أن تعترف بأن التغير أمر ال مفر منه

 المنطقياألساس 

بما في ذلك تكوين األنواع ، هتغير النظم اإليكولوجيت

. التغيراتهذه  ، ينبغي لإلدارة التكيف مع وبالتالي,تهاوفرو

وقد النظام اإليكولوجي، وعمل  التقليدية مهمة لهيكل  اتضطراباال

 مالنظ االداره  نهجيجب على . إلى الحفاظ عليها أو استعادتهاحتاج ن

 ومعرفه االستفادة من اإلدارة التكيفية من أجل استباق  هاإليكولوجي

في اتخاذ أي قرار  ينكون حذرنالتغييرات واألحداث ويجب أن هذه 

في النظر يجب ، ولكن، في الوقت نفسه، الخياراتمن د حيقد 

كتبدالت التخفيف من اإلجراءات للتعامل مع التغيرات طويلة األجل 
   .المناخ



ادماج اليات االدارة بالنظم االيكولوجية مع 

 اليات االدارة المتكاملة للموارد المائية 

 10المبدأ 
تامين  إلى  االداره بالنظم االيكولوجيه  سعىتينبغي أن  

المناسب بين، وتكامل وصيانة واستخدام التنوع التوازن 

 .البيولوجي

 المنطقياألساس 

التنوع البيولوجي أمر بالغ األهمية من حيث قيمته الذاتية 

في توفير النظام لعبه يوبسبب الدور الرئيسي الذي 
 .  عليهااإليكولوجي والخدمات األخرى التي نعتمد 



ادماج اليات االدارة بالنظم االيكولوجية مع 

 اليات االدارة المتكاملة للموارد المائية 

 11 المبدءا

أشكال جميع يعتمد على  أن على االداره بالنظم االيكولوجيه  ينبغي 

المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك المعارف واالبتكارات 

 .والمحليةاألصلية المعلومات  ووالممارسات العلمية 

 المنطقياألساس 

المعلومات من جميع المصادر أمر بالغ األهمية للتوصل إلى 

أداء النظم معرفة  ان . االيكولوجياستراتيجيات فعالة إلدارة النظام 

.  عليها امر ضروريالبشري ستخدام اال ات وتأثيراإليكولوجية 

تقاسم جميع المعلومات ذات الصلة من أي منطقة معينة مع ينبغي 

  فرضيات طرحيجب  و  الفاعلةجميع أصحاب المصلحة والجهات 

وآراء المعرفة بالعتماد على القرارات اإلدارية المقترحة  قبل تطوير
 أصحاب الشأن



ادماج اليات االدارة بالنظم االيكولوجية مع 

 اليات االدارة المتكاملة للموارد المائية 

 12 مبدأ

جميع  تشمل االداره بالنظم االيكولوجيهأن ينبغي 

 .القطاعات ذات الصلة للمجتمع والتخصصات العلمية

 المنطقياألساس 

مشاكل إدارة التنوع البيولوجي معقدة، مع معظم تعتبر 

آثار وتداعيات، وبالتالي ينبغي أن  ه وتفاعالت جانبي

الخبرات الضرورية وأصحاب الشأن على  تشمل جميع 

المحلي والوطني واإلقليمي والدولي، حسب المستوى 
 االقتضاء



 تمرين

 يساعدك في ادماج ادوات 23الجدول في الشريحه •

 االداره بالنظم االيكولوجيه مع ادوات االداره

 . المتكامله للموارد المائيه  

 املىء الجدول بالمعلومات من,في مجموعات  •

 .مستجمعك المائي في منطقتك 



ادماج اليات االداره بالنظم االيكولوجيه مع اليات االداره المتكامله 

 للموارد المائيه 

 
 حدهالوl الرصد

المسؤوله عن  

 تامين الدمج

 

 

االجراءات الواجب 

لتامين  اتخاذها

 الدمج

النواقص في تنفيذ 

 IWRMاجراءات 

االجراءات المتخذه 

حاليا ضمن 

 IWRMاطار

 المبدءا االساس المنطقي

تقرير مدير 

المستجع الى 

اصحاب 

 المصلحه

مكتب مدير  

 المستجمع

إضفاء الطابع  

المؤسسي على 

المشاركة النشطة 

من جانب 

أصحاب المصلحة 

في عملية صنع 

 .القرار

 

شمولية أفضل من 

 أصحاب المصلحة

المعلومات ترسل  

الى مجموعه 

ةليس الى محدده 

كافه اصحاب 

 المصلحه 

اعتماد اسس  

 المشاركه 

المشاركة العامة  

,   تحضيرفي 

 ،مراجعه

استعراض 

 وتحديث

إدارة خطط  

 أحواض األنهار

 االول المبداء 

              

. 
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… 

            


