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 مقدمة  -1
 
آثاراً فادحة على البلدان العربية شأنها شأن العديد من المناطق  تغّير المناخمن المتوقع أن يترك  

ستطال الموارد المائية في المنطقة من حيث  تغّير المناخوتفيد التوقعات أيضاً بأن آثار . األخرى حول العالم
 حدة على المستوى المحلي زيادة فيبلدان عربية عدة وقد أظهرت دراسات سابقة أجرتها . الكمية والنوعية

وما ينجم عن ذلك من أثر  الهطوالت المطرية، وتراجعاً في معدالت هاتواترمدى وحاالت الحرارة القصوى 
وستواجه المنطقة التي تعاني أساساً من اإلجهاد . اه الجوفيةبالجريان السطحي وتغذية الميتبطة على األرقام المر

 . تغّير المناخالمائي تفاقماً للظروف المؤدية إلى هذه الظاهرة جراء 
 
 :، ال سيما القطاعات التاليةومن المتوقع أن تتأثر قطاعات التنمية كلها سلباً بتغيرات المناخ 
 

 المياه. 
  (واألمن الغذائي)الزراعة. 
 النظم البيئية. 
 الصحة. 
 النمو االقتصادي. 

 
 . منذ عقود سلّم األولويات في المناقشات واألبحاث تغّير المناختتصدر مسألة التخفيف من حدة آثار  

وتفيد التقديرات بأنها آخذة في التفاقم لفترة زمنية  اً واقع أمراً باتت  تغّير المناخلكن مما ال شك فيه أن آثار 
 . مع هذه اآلثار التكّيفز الجهود على يتركتبرز الحاجة إلى بالتالي، . طويلة

 
المناسبة  التكّيفالجهات المعنية المختلفة بالمعلومات الالزمة التخاذ تدابير  من الضروري أن تمتلكو 

، كما هي واردة نظامنا المناخي تعلقة بتداعيات السلوك البشري علىالمعلومات الموتستند . تغّير المناخمع آثار 
وتعتبر إلى أسس متينة ، تغّير المناخالهيئة الحكومية الدولية المعنية بمثالً في أحدث تقارير التقييم الصادرة عن 
قة من أجل تطبيق تدابير لكن تبرز الحاجة إلى معلومات أكثر د. مالئمة لألشخاص العاملين في هذا المجال

لقد تبين أن عدم توفر ما يكفي من هذه المعلومات هو من أبرز العوائق التي . ملموسة على المستوى المحلي
تطبيق أنشطة متكاملة من  ، وتعيق كذلكالتكّيفتحول دون اتخاذ تدابير ملموسة، ال سيما فيما يتعلق بمسألة 

 . معها في آن التكّيفو تغّير المناخار شأنها أن تعزز عملية التخفيف من حدة آث
 
وتداعياتها الصحية في القطاع المائي تستحوذ على المزيد من االهتمام  تغّير المناخوقد بدأت مسألة  

فاآلثار الكبيرة التي تم رصدها وتلك المتوقع حصولها على مستوى الصحة . خالل السنوات القليلة الماضية
 ّير المناختغفي البلدان، ال سيما األكثر هشاشة إزاء تداعيات  االقتصاديةالعامة تؤثر بشكل مباشر على التنمية 

وفي هذا السياق، ينبغي إعادة التأكيد على أن . أو تلك التي تعاني أصالً من ظروف مسببة لإلجهاد المائي/و
أهمية كبرى في إدارة القطاع المائي وحوكمته ويجب التوقف عندها دائماً لدى تحليل أثر  بتكتسالصحة العامة 

 . على هذا القطاع تغّير المناخ
 
ومدى تواتر  شح المياهمن ناحيتين أساسيتين هما  تغّير المناختتأثر الموارد المائية ب ومن المتوقع أن 

 (. ضانات وموجات الجفافالفي) وحدتها الحاالت المناخية الشديدة
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وبدوره، سيتسبب شح المياه بتراجع قدرة العديد من الفئات السكانية على النفاذ إلى إمدادات المياه، ما  
وقد ينجم عن تدهور نوعية المياه زيادة محتملة في . يؤدي إلى تدني كميات المياه المتوفرة للنظافة الصحية

العاملين في اإلدارة  لجته من قبلمعا يجب آخرهاجس  وهواألمراض المنقولة بواسطة المياه والطعام، 
كما أن شح المياه سيؤدي إلى انخفاض كميات المياه المخصصة لألغذية، ما من  .والتخطيط في مجال المياه

المجموعات المستضعفة في  لدى شأنه أن ينعكس انعداماً في األمن الغذائي يتسبب بدوره في نقص التغذية
 . المجتمع

 
األهمية التي يجب معالجتها على صعيد الصحة العامة التداعيات المحتملة  ومن المجاالت األخرى ذات 

 :ما يلي المسائل المرتبطة بهذه الفئة من التداعياتوفي. لمناخ على األمراض المنقولةلتغيرات ا
 

  في درجات الحرارة على كيفية نمو هذه األمراض، وتكاثرها، وسلوكها  التغّيراتستؤثر
 . ومعدالت بقائها

  إلى تحول في النطاق الجغرافي  الهطوالت المطريةفي درجات الحرارة و التغّيراتتؤدي قد
 .ي يمكن لهذه األمراض أن تعيش فيه، وكذلك في المواسم التي يرتفع فيها خطر اإلصابة بهاذال

  أن يمكن لدرجات الحرارة أن تؤثر أيضاً على نمو مسببات األمراض ضمن الناقالت، كما
تترك  ومن الممكن أنعلى مدى توفر مواقع التكاثر، قد يكون لها تداعيات  المطريةالهطوالت 

  . كيفية توزع أنواع المضيفات ومدى توافرهاالمتغيرات المناخية أثراً على 
 
الناجمة عن  تغّير المناخر يتوقع أن تزداد األمراض المعدية المنقولة بواسطة المياه سوءاً في ظل آثاو 

ومن األمثلة على المخاوف التي . في دورة المياه التغّيراتضانات وغيرها من الحرارة، والفي درجاتارتفاع 
 تنتقل اإلسهال المعدي حيث تنتشر العدوى من خالل األطعمة أو مياه الشرب الملوثة، أو التغّيراتتثيرها هذه 

ال الحاد إلى نقص في فضالً عن ذلك، يؤدي اإلسه. من شخص إلى آخر جراء النقص في النظافة الصحية
السوائل وقد يشكل خطراً على الحياة، ال سيما لدى األطفال الصغار، واألشخاص الذين يعانون من سوء التغذية 

 . أو من نقص في المناعة
 
ان البلدفي ( ضانات مثالً الفي)اتر الحاالت الشديدة الحدة ازدياد توتتأثر البنى التحتية بومن المتوقع أن  

فعلى سبيل . برامج الحماية الصحية ا أثراً مباشراً علىبدوره لمثل هذه الحاالت التي تترك األكثر عرضة
مباشر بتعطيل منشآت معالجة المياه العادمة في البالد، وقد تزيد  أن تتسبب على نحو للفيضاناتيمكن المثال، 

عوامل المصاحبة كما يمكن لل. البشريةلصحة من احتماالت تلوث الموارد المائية كافة، ما يترك أثراً سلبياً على ا
لهذه الحاالت أن تؤثر على النمط المعتاد للمستوطنات البشرية، وحاالت النزوح المحتملة، فضالً عن فقدان 

 . المساكن ومرافق الرعاية الصحية
 
بشكل ذات الصلة  التكّيفبرامج  أن ُتطّبق ، علىتغّير المناخمع آثار  التكّيفإلى  بالتالي، تبرز الحاجة 

معه الصادر في عام  التكّيفوعمليات  تغّير المناخوبحسب التقرير النهائي لتقييمات آثار . متكامل وشامل
، إلى جانب العديد من الدروس األخرى الخاصة التكّيف، يمكن استخالص تسعة دروس هامة بشأن 6112

 :لتي تمت صياغتها على شكل توصياتاوفيما يلي الدروس العامة المستفادة . بأماكن وسياقات محددة
 

 التكّيفالجهود الرامية إلى بذل ة فوراً بالمباشر. 
  التكّيفتوفير الظروف الالزمة إلتاحة المجال أمام. 
  والتنمية التكّيفتحقيق التكامل ما بين. 
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 إذكاء الوعي والمعرفة. 
 المؤسسات تعزيز عمل. 
 حماية الموارد الطبيعية. 
  الماليةتوفير المساعدة. 
 إشراك الجهات العرضة للمخاطر. 
  مفصلة على قياس المواقع استراتيجياتاعتماد. 

 
عالوة على ذلك، يسلط هذا التقرير الضوء بشكل أساسي على الدور الجوهري لنقل المعرفة وتعزيز  

مع آثار  التكّيفن مختلف عناصر المجتمع من المؤسسات في بناء قدرة استيعابية متينة من شأنها أن تمكّ عمل 
 .  ومن مساعدة المجتمعات الهشة على تحملها تغّير المناخ

 
 أهداف الوحدة التدريبية الخاصة بالصحة في الكتيب التدريبي 1-1
 
تغّير مع  التكّيفيتمثل الهدف األساسي من هذه الوحدة في تعزيز قدرات البلدان العربية على صعيد  

من أجل حماية الصحة البشرية، ال سيما لدى أصحاب لقطاع المائي لخاص اهتمام  ، مع إيالءالمناخ
والجدير بالذكر أنه قد تم إعداد هذا الكتيب التدريبي في إطار أنشطة . االختصاص العاملين في هذا المجال

 من تغّير المناخمع  التكّيفمشروع حساب األمم المتحدة للتنمية حول تطوير قدرات البلدان العربية في مجال 
خالل تطبيق أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية، والهدف منه مساعدة الحكومات العربية على بناء القدرات 

توفير مجموعة من أدوات ويرمي المشروع إلى . دواتهذه األعبر تطبيق  تغّير المناخمع  التكّيففي مجال 
 تغّير المناخمع  التكّيفت المنطقة، من أجل دعم عملية اإلدارة المتكاملة للموارد المائية التي تتالءم مع احتياجا

في خمسة مجاالت أساسية هي الزراعة، والتنمية االقتصادية، والبيئة، والصحة، والمستوطنات البشرية من 
 وتتولى. خالل إعداد كتيب تدريبي يشتمل على خمس وحدات تتمحور حول القطاعات الخمسة اآلنف ذكرها

إدارة هذا المشروع بالتعاون مع المكتب اإلقليمي لغرب ( اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
آسيا التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ويجري العمل على تطبيقه بالشراكة مع المركز العربي لدراسة 

ق المياه، والوكالة األلمانية للتعاون الدولي، ومركز المناطق القاحلة واألراضي الجافة، والجمعية العربية لمراف
ويستند هذا المشروع التابع لحساب األمم المتحدة للتنمية . أنشطة الصحة البيئية التابع لمنظمة الصحة العالمية

اعية على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات االجتم تغّير المناخإلى نتائج المبادرة اإلقليمية لتقييم أثر 
منظمة تابعة لجامعة  11التي تقودها اإلسكوا وتعمل على تطبيقها ( ريكار)واالقتصادية في المنطقة العربية 

 . الدول العربية واألمم المتحدة
 
 :لمعنية بالصحةوفيما يلي األهداف المحددة لهذه الوحدة ا 
 

  وتحديدها على القطاع المائي تغّير المناخآثار رصد. 
  والقطاع المائي والصحةتغّير المناختحديد الصالت ما بين ،. 
 استعراض البروتوكوالت والمؤشرات الخاصة بتقييم مدى قابلية التأثر في القطاع المائي. 
  في القطاع المائي من أجل حماية الصحة البشرية التكّيفعرض األدوات الالزمة لعملية. 
 الالزمة في القطاع التكّيفحديد مبادرات استعراض اإلطار الخاص بالحوكمة من أجل ت. 
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 الوحدة التدريبية توجه إليهالجمهور الذي ت 1-2
 
تم إعداد هذه الوحدة المعنية بالصحة من أجل توفير المعلومات الالزمة للمجموعات المستهدفة  

على الموارد المائية، وصالتها  تغّير المناخالمذكورة أدناه التي يهمها االطالع على النواحي المختلفة آلثار 
 :في هذين القطاعين تغّير المناخبالصحة، فضالً عن اعتماد اإلدارة المتكاملة للموارد المائية كأداة للتكيف مع 

 
  باألبعاد الصحية  الذين يعنون الصحة والمياه قطاعين في ون التقنيوالموظفوصانعو القرار

 . البرامج والمشاريع ذات الصلةوبوضع وتطبيق السياسات و تغّير المناخل

 تغّير المناخالمعنيين بأبعاد الحكومية األخرى ن في القطاعات التقنيو نوصانعو القرار والموظف 
مثل البيئة، والزراعة، والغذاء، والحد من مخاطر الكوارث، والنقل، )المرتبطة بالصحة والمياه 

  (.والصناعة، والعمل، والتعليم، إلخ

  الوطنية، وبرامج عمل  التكّيفأصحاب المصلحة المشاركين في عملية إعداد وتطبيق خطط
 .الوطنية والبالغاتالوطنية، وإجراءات التخفيف المالئمة وطنياً  التكّيف

  مثل تغّير المناخالممثلون المشاركون في المسار العالمي التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن ،
 .ين المعنيين بهذه االتفاقيةالمفاوضين والمنسق

 العاملون في قطاعي الصحة والمياه وغيرهم من الخبراء المعنيين بتوفير خدمات المياه والصحة . 

  أو المياه والصحة/و تغّير المناخالخبراء في المنظمات غير الحكومية الناشطون في مجال . 

  يد الصحة والمياهعلى صع تغّير المناخمع  التكّيفالباحثون العاملون في مجال . 
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 على المياه والصحة  تغّير المناختحديد آثار   -2
 
 على الموارد المائية تغّير المناخآثار   2-1
 
فقد يؤدي . على المياه العذبة تغّير المناخإن األراضي القاحلة وشبه القاحلة عرضة بشكل خاص آلثار  

، وامتداد فترات التدفقات المتدنية إلى تفاقم أشكال المطريةالهطوالت ارتفاع درجات الحرارة، وازدياد كمية 
مختلفة من تلوث المياه، مع ما لذلك من أثر على النظم البيئية، والصحة البشرية، ومدى القدرة على التعويل 

على وظيفة البنية التحتية المائية القائمة وكيفية  تغّير المناخويؤثر . على النظام المائي، فضالً عن تكلفة التشغيل
على نظم المياه  تغّير المناخبالتالي، تتخطى التداعيات السلبية ل. عملها، وكذلك على ممارسات إدارة المياه

 . بأشواط العذبة منافعه
 
 طقة، في ظل يوازي بخطورته مسألة توفر المياه في المنكتهديد  تغّير المناخ وفي العقد الماضي، برز 

. ما يتسبب به ارتفاع درجات الحرارة عالمياً من تغيرات في الدورة الهيدرولوجية وزيادة الطلب على المياه
 .موجزاً حول اآلثار البيوفيزيائية واالقتصادية واالجتماعية المتوقعة على الموارد المائية 1ويتضمن الجدول 

 
 تغّير المناخبعض اآلثار المتوقعة على الموارد المائية في ظل   -1الجدول 

 (2003 استناداً إلى الفضل وبو زيد،)
 

 الموارد البيوفيزيائية
 المكونات األساسية المعرضة

 اآلثار المحتملة تغّير المناخآلثار 

 الهطوالت المطرية-  الهيدرولوجية الموارد
 التبخر- 
 النتح- 
 الجريان- 
 التغذيةإعادة - 

 في رطوبة التربة التغّيرات- 
 تراجع إعادة تغذية المياه الجوفية- 
 الفائض في المياه النقص أو- 
 ضاناتتعطل السدود بسبب الفي- 
 فواقد في مخزون السدود بسبب الترسب- 

 درجة حرارة المياه-  نوعية المياه
 ملوحة المياه- 
 مدى تركز الملوثات- 
 يوالنبات يالحيوانالغطاء  - 

 في النوعية الكيميائية التغّيرات- 
 في النوعية البيولوجية التغّيرات- 
 في النوعية الحرارية التغّيرات- 

 الجريان النهري-  النظم المائية
 االنجراف والترسب- 
 مستويات المياه في المياه السطحية- 
 مستويات المياه في الخزانات الجوفية- 
 األرضتحت تدفقات المياه - 

 موجات الجفاف أو الفيضانات- 
 ضاناتتعطل السدود بسبب الفي- 
 فواقد في مخزون السدود بسبب الترسب- 

 نصيب الفرد من الطلب على المياه-  إمدادات المياه
 الطلب على المياه الزراعية- 

ارتفاع الطلب على المياه أكثر من المستويات - 
 المتوقعة

 النهري الجريان-  نظم إدارة المياه
 مستويات المياه في الكتل المائية السطحية- 
 مستويات المياه في الخزانات- 

 تراجع إمدادات المياه- 
 تغير الحمل المفروض على نظم معالجة المياه- 
 مائيةور في القدرة على إنتاج الطاقة الكهرتغيّ - 

 
زدياد ، بما في ذلك افي الحاالت الشديدة التغّيراتمن المتوقع أن تترك الزيادة في درجات الحرارة و 

نات وموجات الجفاف أثراً على نوعية المياه وتؤدي إلى تفاقم أشكال مختلفة لتلوث المياه الناجم عن ضالفيحدة ا
الترسبات، والمغذيات، والكربون العضوي المذاب، ومسببات األمراض ومبيدات اآلفات واألمالح، فضالً عن 
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اري، مع ما يرافق ذلك من أضرار محتملة تصيب النظم البيئية، والصحة البشرية، ومدى التسبب بالتلوث الحر
كما ُيتوقع أن يؤدي ارتفاع مستوى سطح . القدرة على التعويل على النظام المائي، فضالً عن تكلفة التشغيل

كمية المياه المتاحة البحر إلى تمدد مساحات تملح المياه الجوفية ومصبات األنهار، ما من شأنه أن يخفض من 
 .للنظم البيئية واالستخدامات البشرية

 
ءة تحويل الغذاء، مثل ارتفاع معدالت النمو وكفا إيجابية آثار تغّير المناخقد يكون لفي بعض الحاالت،  

. مواسم النمو، وتوسع نطاق األنواع، وتوفر مساحات جديدة بفعل تراجع الغطاء الجليدي فضالً عن امتداد
بالتالي، يتوجب على المجتمعات السعي إلى إدراك هذه اآلثار اإليجابية ورفع منافعها إلى حدها األقصى، ما من 

 . ، فيمكن مثالً االستفادة من مواسم النمو الطويلة لزيادة كمية المحاصيل السنويةالتكّيفشأنه تعزيز عملية 
 
على نظم المياه العذبة منافعه  تغّير المناخلبية لوعلى المستوى العالمي، يتوقع أن تتخطى التداعيات الس 

وكذلك عالمياً، من المتوقع أن تبلغ مساحة األراضي المتضررة بفعل زيادة اإلجهاد المائي الناجم عن . بأشواط
وتواجه . ضعفْي المساحة التي كانت لتسجل في ظل تراجع اإلجهاد المائي 6151بحلول عام  تغّير المناخ

يبدو انخفاضاً في نوعية الخدمات التي يمكن لمواردها  توقع أن يتراجع فيها الجريان على ماالمناطق التي ي
أن يسمح ارتفاع الجريان السنوي في بعض المناطق بزيادة إمدادات المياه  ومن المتوقع. المائية أن توفرها

ي لفها التقلبات المتزايدة فلكن في العديد من المناطق، يرجح أن ُتقابل هذه المنافع بأضرار تخ. اإلجمالية
المياه ونوعية المياه وخطر  في إمدادات التغّيراتوالجريان الموسمي، فضالً عن  الهطوالت المطرية

 . ضاناتالفي
 
تداعيات  تغّير المناخوُتعتبر المياه أساسية بالنسبة لقطاعات عدة، بالتالي من المتوقع أن تترك آثار  

فالقطاعات االقتصادية األكثر عرضًة لهذه اآلثار بحسب التوقعات هي الزراعة . بعيدة المدى على المجتمع
مائية وكمية المياه وتراجع القدرة على توليد الطاقة الكهر)، والطاقة (ازدياد الطلب على الري والحراجة)

ونظراً ألهمية هذه . ، ومصائد األسماك واإلبحار(هالسياحة المرتبطة بالميا)، واالستجمام (المتاحة للتبريد
على المياه أن تخلف تداعيات كبيرة على  تغّير المناخمن شأن آثار القطاعات بالنسبة للرفاه الفردي والوطني، 

 (.6الجدول )رة على التنوع البيولوجي يوقد بدأت تلوح في األفق أيضاً آثار خط. نحو مباشر وغير مباشر
 
وتقلباته، مع ما يرافق ذلك من تغيرات في الموارد المائية المتاحة ونوعيتها، أن  تغّير المناخويمكن ل 

صابة جراء مثالً الغرق أو التعرض إل) التي يتركها مباشرةالثار اآل ر الصحية من خالليتسبب بزيادة المخاط
والتعرض للمخاطر الصحية ( ةضانات، واألمراض العقلية التالية للصدمات في حاالت الكوارث الطبيعيالفي

، فضالً عن (مثالً جراء مسببات األمراض، والمخلفات والمواد الكيميائية السامة)الناجمة عن تفاقم تلوث المياه 
. النقص في النظافة الصحية لألسر، وتراجع األمن الغذائي، وارتفاع عدد ناقالت األمراض وتوزعها الجغرافي

 ومن أكثر . تلك التي عادت لتبرز من جديدرتفاع في األمراض المعدية الناشئة وإلى ا التغّيراتقد تؤدي هذه و
ما يثير المخاوف على هذا الصعيد الخلل الذي قد يطرأ على إمدادات المياه ونظم الصرف الصحي خالل 

ثار السلبية كما أن اآل. الحاالت الشديدة والذي قد يؤدي إلى زيادة في األمراض المعدية المنقولة بواسطة المياه
 االستهالكد أخرى، مثل أنماط على المياه يفاقم اآلثار الناجمة عن ضغوطات وحاالت إجها تغّير المناخل

تغّير ويمكن لالستجابة ل. نتاج المتغيرة، والتغير في استخدام األراضي، فضالً عن الحضرنة والنمو السكانيواإل
وغيره من الضغوطات أن يترك آثاراً طويلة األمد ال يمكن الرجوع عنها مثل تدهور األراضي الناجم  المناخ

 . عن الري غير المالئم لفترات طويلة
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محلي /فبعض اآلثار يحصل على أساس يومي: ر بحسب الزمان والمكانأضف إلى ذلك أن اآلثار تتغيّ  
مثل )ول ن على نطاق أوسع أو فترة زمنية أطاآلخر قد يكو ، في حين أن البعض(مثل تدني محتوى األكسجين)

لى امتداد سنوات في تكوين األنواع ع التغّيراتفي وتيرة تكاثر الطحالب على امتداد أسابيع أو أشهر،  التغّيرات
 (.في مستويات المياه الجوفية وفي اتجاهات تدفقها التغّيراتعدة، و

 
تغّير إلدارة المياه حازمة بما فيه الكفاية للتعامل مع اآلثار المستقبلية لقد ال تكون الممارسات الحالية  

مدى إمكانية التعويل على إمدادات المياه، وخطر الفيضانات، والصحة، والزراعة، والطاقة والنظم على  المناخ
الهيدرولوجية  تغّيراتالوفي العديد من المواقع، ال يمكن إلدارة المياه أن تواجه بشكل مناسب . البيئية المائية

 التغّيراتكما يمكن أن تتفاقم . الحالية التي قد تؤدي إلى أضرار كبيرة ناجمة عن الفيضانات وموجات الجفاف
الطبيعية بسبب األنشطة غير الشرعية مثل حفر اآلبار غير المرخص، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى وضع 

 .طبيقهاقواعد صارمة على صعيد اإلدارة والعمل على ت
 

 تغّير المناخالمخاطر على المياه والصحة وقطاعات أخرى جراء   -2الجدول 
(Bates et al. 2008 ،2002 تغّير المناخالهيئة الحكومية الدولية المعنية ب) 
 

 أمثلة حول أبرز اآلثار المتوقعة بحسب القطاعات، السيما بسبب المياه

 الصناعة والمجتمع الصحة البيئيةالزراعة، النظم  الموارد المائية الظاهرة

 الهطوالت المطرية
 الكثيفة

 الفيضانات- 
اآلثار السلبية على - 

نوعية المياه 
السطحية والجوفية 

جراء فيضان 
 المجارير

تلوث إمدادات - 
 المياه

احتمال التخفيف - 
 من شح المياه

 تضرر المحاصيل- 
 انجراف التربة- 
عدم القدرة على - 

زراعة األراضي 
جراء تشبع 

 األراضي بالمياه

ارتفاع خطر - 
الوفيات، 

واإلصابات 
الجسدية، 

راض واألم
المعدية، والتنفسية 

 والجلدية
خطر - 

االضطرابات 
 النفسية

تضرر - 
المستوطنات، 

والتجارة، والنقل 
والمجتمعات جراء 

الفيضانات 
 والهجرة

الضغط على البنى - 
التحتية في 

المناطق الحضرية 
 والريفية

 فقدان الممتلكات- 

 في علىأتقلبات 
، لهطوالت المطريةا

بما في ذلك زيادة في 
 فافموجات الج

في  التغّيرات- 
 الجريان

اتساع نطاق - 
 اإلجهاد المائي

تفاقم مشكلة تلوث - 
المياه بفعل تراجع 
ذوبان الترسبات، 

والمغذيات، 
والكربون 

العضوي المذاب، 
ومسببات 

األمراض، 
ومبيدات اآلفات، 
واألمالح، فضالً 

عن التلوث 
 الحراري

 تدهور التربة- 
 /تدني المحاصيل- 

تضرر المحاصيل 
 وتلفها

ارتفاع عدد - 
 المواشي النافقة

ارتفاع خطر - 
 حرائق البراري

زيادة خطر - 
النقص في المياه 

 والطعام
ارتفاع خطر سوء - 

 التغذية
طر ارتفاع خ- 

األمراض المنقولة 
بواسطة المياه 

 والطعام

النقص في المياه - 
المخصصة 

الستخدامات 
المستوطنات، 

والمصانع 
 والمجتمعات

تراجع القدرة على - 
توليد الطاقة 

 مائيةوالكهر
احتمال هجرة - 

 السكان
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 أمثلة حول أبرز اآلثار المتوقعة بحسب القطاعات، السيما بسبب المياه

 الصناعة والمجتمع الصحة البيئيةالزراعة، النظم  الموارد المائية الظاهرة

تملح خزانات - 
المياه في المناطق 

 الساحلية

ارتفاع درجات 
 الحرارة

ارتفاع حرارة - 
 المياه

 زيادة التبخر- 
الذوبان المبكر - 

 للثلوج
ذوبان األرض - 

 الدائمة التجمد
التكون الطبقي - 

المطول للبحيرات 
مع تراجع في 

تركز المغذيات 
في الطبقة 

السطحية واستنفاد 
األكسجين في 

الطبقات األعمق 
 لفترات أطول

زيادة في نمو - 
الطحالب، ما يحد 

من مستويات 
األكسجين المذاب 
في الكتلة المائية، 
األمر الذي ُيحتمل 

ن يؤدي إلى أ
اإلثراء الغذائي 

 وخسارة األسماك
في  التغّيرات- 

خلط أنماط ال
والقدرة على 
 التنقية الذاتية

تدني كمية المياه - 
المتوفرة للزراعة، 
وزيادة الحاجة إلى 

 الري
في  التغّيرات- 

 إنتاجية المحاصيل 
في  التغّيرات- 

 مواسم النمو
في  التغّيرات- 

تركيبة األنواع، 
الكائنات، كثرة و
في  التغّيراتو

اإلنتاجية ودورة 
الحياة، مثالً 

الهجرة المبكرة 
 لألسماك

في  التغّيرات- 
 المنقولة األمراض

ارتفاع عدد - 
الوفيات الناجمة 

عن موجات الحر 
وتراجع إنتاجية 

 الفرد
ازدياد خطر - 

بأمراض اإلصابة 
تنفسية وجلدية 

األوزون بسبب 
 وحبوب اللقاح

البنية خطر على - 
التحتية القائمة في 
األراضي الدائمة 

 التجمد
تدهور نوعية - 

 المياه العذبة

 
على موارد المياه العذبة خطراً على التنمية المستدامة، والنمو  تغّير المناختفرض اآلثار التي يخلفها  

االقتصادي، والحد من الفقر، فضالً عن إنتاج المواد الغذائية وتوفرها، وصحة السكان والنظم البيئية، مما 
وُتعتبر . يقوض أكثر فأكثر القدرة على بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية وأهداف التنمية المستدامة األكثر عالميةً 

، تغّير المناخالبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان األقل نمواً من األكثر عرضًة باآلثار السلبية ل
 . التكّيفكما أن تفشي الفقر فيها يحد من قدرتها على 

 
مم المتحدة من آثار على مناطق مختلفة حول العالم، خصصت األ تغّير المناخإدراكاً منها لما يتركه  

أما الغايات . وآثاره تغّير المناخمن أهداف التنمية المستدامة لمسألة اتخاذ اجراءات عاجلة للتصدي ل 13الهدف 
مع المخاطر  التكّيفتعزيز مناعة البلدان كافة وقدرتها على : المندرجة ضمن هذا الهدف فهي على النحو التالي

السياسات  في تغّير المناخة؛ وتضمين التدابير المتعلقة بوالكوارث الطبيعي تغّير المناخالمرتبطة ب
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سين التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البشرية والمؤسسية للتخفيف من حت واالستراتيجيات والخطط الوطنية؛ و
معه، والحد من آثاره واإلنذار المبكر به؛ وتنفيذ ما تعهدت به األطراف من البلدان  التكّيف، وتغّير المناخ

المتقدمة لتلبية احتياجات البلدان النامية، في سياق إجراءات التخفيف المجدية؛ وتعزيز اآلليات الرامية إلى رفع 
الدول الجزرية لدان األقل نمواً وفي الب تغّير المناخين في مجال الفعال واإلدارة القدرات على مستوى التخطيط

 . الصغيرة النامية، بما في ذلك التركيز على النساء والشباب والمجتمعات المحلية والمهمشة
 
مسألة ضرورية وملحة إذ إن المناخ آخذ في التغير أصالَ في  تغّير المناخمع  التكّيفبالتالي، ُيعتبر  

في هذا  تغّير المناخأضف إلى ذلك أن . طويالً لتظهر نتائجه بعض جوانبه، وسيستلزم التخفيف من حدته وقتاً 
كما أن المباشرة . القرن وما بعده بات واقعاً ال لبس فيه حتى ولو حققت جهود التخفيف العالمية نتائج إيجابية

 .بالتحضير للتكيف في الوقت الحالي هو فعال أكثر من حيث الكلفة
 
انتقالية، لكن قلة قليلة  سيما تلك التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحدياً كبيراً للبلدان كافة، ال التكّيفيشكل  

وأكثر ما ينقص على هذا الصعيد المعرفة والخبرة في . لتاريخه التكّيفوضعت استراتيجيات خاصة ب منها
 . العابر للحدود التكّيفمجال 

 
 على الصحة تغّير المناخآثار   2-2
 
الهيئة الحكومية وقد أشارت . تهديداً كبيراً على الصحة العامة على الصعيد العالمي تغّير المناخيفرض  

يساهم في العبء العالمي لألمراض  تغّير المناخفي تقريرها التقييمي الرابع إلى أن  تغّير المناخالدولية المعنية ب
 . والوفيات المبكرة

 
على الصحة العامة تحديات كبرى نظراً التساع نطاق العوامل التي  تغّير المناخوتطرح معالجة آثار  

تؤثر على الصحة، بما في ذلك البيئة المادية واالجتماعية، وبروز تكنولوجيات جديدة، والمشهد السياسي 
ر وترتبط الصحة ارتباطاً مباشراً وغير مباشر بآثا. المتغير الذي يعيد بلورة الظروف االقتصادية واالجتماعية

على الصحة البشرية تشتمل على الوفيات واألمراض الناجمة عن  تغّير المناخفاآلثار المباشرة ل. تغّير المناخ
في حين أن اآلثار ( الفيضانات، موجات الحر، وموجات الجفاف واألعاصير)الحاالت المناخية الشديدة الحدة 

ؤثر على نطاق ناقالت األمراض ومعدالت تكاثرها، المناخية الطويلة األمد التي ت التغّيراتغير المباشرة تضم 
إذ تطيل المواسم التي تنتقل فيها العدوى وتزيد من تواتر اإلصابة باألمراض المنقولة بواسطة الطعام والمياه، 

، 6112، تغّير المناخالهيئة الحكومية الدولية المعنية ب)وتؤدي إلى تدني نوعية الهواء وانعدام األمن الغذائي 
 تغّير المناخإطاراً ُيظهر الصالت بين  1ويتضمن الشكل . (6114، تغّير المناخئة الحكومية الدولية المعنية بالهي

 . والصحة البشرية
 
بالمائة من معدل الوفيات السنوي  1.6وفي تقرير منظمة الصحة العالمية مؤخراً، عزت هذه األخيرة  

مليون حالة  1.6التقرير نفسه حوالى  يعزيو(. 6119منظمة الصحة العالمية، ) تغّير المناخالعالمي إلى مسألة 
مليون إلى سوء التغذية،  3.5مليون حالة وفاة إلى اإلسهال، و 6.6وفاة سنوياً إلى تلوث الهواء في المدن، و

درجات الحرارة إلى الكوارث الطبيعية، وهي كلها عوامل تتأثر بالمناخ وقابلة لالزدياد مع ارتفاع  60,000و
، ال يجب التخفيف من أهمية الخطر تغّير المناخوعلى الرغم من تعدد اآلثار المحتملة ل. وزيادة التقلبات المناخية

المكتب اإلقليمي لشرق /منظمة الصحة العالمية)الذي ُيرجح أن يطرحه هذا التغير على األمن والصحة البشرية 
الواقع، إن التفاعالت بين البيئة والصحة متشعبة وترتبط إلى حد كبير في (. 6111البحر األبيض المتوسط، 

 .عوامل الضغط الوطنية، واالقليمية والدولية المتغيرةحلية وتحدد مالمحها بالظروف الم
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 سية الثالثة التي يؤثر من خاللهاارسم بياني مفاهيمي يظهر سبل التعرض األس  -1 الشكل
 على الصحة تغّير المناخ

 

 
 

 العواصف –الفيضانات  –الحرارة  – لهطوالت المطريةا: تغّير المناخ
 

 المالريا –أمراض القلب  –الغرق  –النقص في التغذية : التداعيات على الصحة
 

 العوامل الوسيطة
 

 البيئية الظروف
 المياه/للهواء المرجعيةالنوعية  –النباتات  –الغبار /التربة – المرجعيالطقس  –الجغرافيا 

 
 البنية التحتية االجتماعية

 المخاطر المباشرة
 اإلجهاد الحراري –قابلية التأثر بالعواصف  –األضرار الناجمة عن الفيضانات 

 المخاطر غير المباشرة
 المنقولة بواسطة النظم الطبيعية

 الهواء/ارتفاع تلوث المياه –ناقالت األمراض  – المواد المثيرة للحساسية
 االقتصادي واالجتماعيعبر االختالل 

  الضيق النفسي  – ةتوزيع المواد الغذائي/إنتاج
 في مجال الصحة العامة التكّيفاإلمكانات المتاحة والقدرة على 

 الرعاية الصحية األساسية –لغذاء الوضع على صعيد الصحة وا –الوضع االجتماعي واالقتصادي  –نظم اإلنذار 
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المرتبطة بالطقس مثل الحر والعواصف؛ وبشكل غير مباشر من بشكل مباشر من خالل المتغيرات  
خالل النظم الطبيعية مثل ناقالت األمراض؛ والسبل التي ترتبط بشكل كبير بالنظم البشرية مثل النقص في 

يظهر اإلطار األخضر التأثيرات المعتدلة للظروف البيئية المحلية على الطريقة التي تتجلى فيها سبل . التغذية
أما اإلطار الرمادي فيظهر أن مدى تحول فئات التعرض الثالث إلى . في مجتمع معين تغّير المناخرض لالتع

عبء فعلي على الصحة تحد منه بعض العوامل مثل الصحة العامة، والظروف االقتصادية واالجتماعية، فضالً 
آليات خاصة بالتغذية الراجعة،  وتشير األسهم الخضراء في أسفل الرسم إلى احتمال وجود. التكّيفعن تدابير 

. بحد ذاته تغّير المناخ، والتكّيفسلبية كانت أم إيجابية ما بين البنية التحتية المجتمعية، والصحة العامة وتدابير 
 (.6114، تغّير المناخالتقرير التقييمي الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية ب)
 

 الحدة على الصحةتداعيات الحاالت المناخية الشديدة 
 
المناخية الشديدة الحدة، بما فيها الفيضانات، وموجات الجفاف، والعواصف، لقد خلّفت الحاالت  

 حاالتومن المتوقع أن تزداد هذه ال. والحرائق وموجات الحر آثاراً على معدالت الوفيات واإلصابة باألمراض
(. 6112، تغّير المناخالهيئة الحكومية الدولية المعنية ب)على الصعيد العالمي  تغّير المناخوتتفاقم حدتها جراء 

وغالباً ما يجد ضحايا هذه الكوارث مأوى لهم في مساكن غير الئقة تفتقر للحد األدنى من الخدمات البيئية، ما 
والهواء ويرفع من معدالت الجوع  يزيد من خطر اإلصابة باألمراض المنقولة وتلك المنقولة بواسطة المياه

  (. 6111المكتب اإلقليمي لشرق البحر األبيض المتوسط،  /منظمة الصحة العالمية)وسوء التغذية 
 
المناخية الشديدة الحدة بمجموعة من اآلثار النفسية الناجمة عن الخسائر التي يتم  الحاالتوترتبط  

وتفيد توقعات مراكز مكافحة . ض المتكرر للكوارث الطبيعيةتكبدها، واالختالل االجتماعي، والتشرد والتعر
تغّير مليون شخص من التشرد حول العالم نتيجة عوامل مرتبطة ب 611، سيعاني 6151األمراض أنه بحلول عام 

 (. 6111مراكز مكافحة األمراض، . )المناخ
 
ممتلكات ال، وفقدان آخر جغرافياالضطرار إلى االنتقال إلى موقع طبيعية، والكوارث وعقب وقوع ال 

التعافي،  من أجلبذولة مالجهود الفي ظل أو تعرضها ألضرار، ووفاة أحد المقربين أو تعرضه إلصابة و
باإلجهاد التي تشتمل على االضطرابات اإلجهادية ستتفاقم مشاكل الصحة العقلية واالضطرابات المرتبطة 

والصعوبات في النوم، واإلدمان على المخدرات والكحول في بعض الالحقة للصدمات، واالكتئاب، والقلق، 
االقتصادية وضاع آثاراً على سبل العيش واأل حاالتوقد تترك هذه ال(. Silove and Steel, 2006)األحيان 

وقد أظهرت بعض . التي بدورها تؤدي إلى ارتفاع معدالت العنف واإلصابات واالجتماعية والديمغرافية
من وغيرها  تغّير المناخد عالقة بين اضطرابات الصحة العقلية أو حاالت اإلجهاد الناجمة عن الدراسات وجو

 Surwit et al 2002; Black and)اآلثار السلبية على الصحة مثل مستويات سكر الدم وأمراض القلب والشرايين 

Garbutt, 2002). 
 

 األمراض المرتبطة بالفيضانات
 
تؤدي الفيضانات إلى تعطيل نظم الصرف الصحي، ما يزيد من احتمال تفشي أمراض اإلسهال عن  

كما أنها تتسبب عادة بتلوث مصادر ومرافق مياه الشرب بمسببات األمراض الموجودة . الفم أو البرازطريق 
المنقولة بواسطة في مياه المجارير ذات المصدر البشري أو الحيواني، ما يزيد من مخاطر تفشي األمراض 

 . وداء البريميات دئيوالتيف، والكوليرا، وحمى Aالمياه مثل الزحار، والتهاب الكبد 
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وائل عوقد تؤدي الفيضانات بشكل غير مباشر إلى ارتفاع األمراض المنقولة من خالل ازدياد عدد  
 . الناقالت واتساع نطاقها

 بموجات الحرمعدالت الوفيات واإلصابة باألمراض المرتبطة 
 
بشكل مباشر من خالل التسبب بأمراض ناجمة عن الحر ( 1)يمكن أن تؤدي موجات الحر إلى الوفاة  
مرتبطة وتظهر عوامل خطر إضافية . ةلحاالت المرضية السابقة القابلة للتأثر بالحرارعبر مفاقمة ا( 6)و

النظم الكهربائية، واالستجابات السلوكية بالوفيات الناجمة عن الحر بفعل الضغوطات المتزايدة على المياه و
 . بالمخاطر والظروف البيئية اآلخذة في التدهور، ال سيما نوعية الهواء ةالمحفوف

 
الوفيات، إما من معدل اإلصابة بأمراض مرتبطة بموجات الحر، على غرار  ويمكن أن يزداد خطر 

وقد تتطلب كلتا الحالتين . الحاالت المرضية السابقةخالل األمراض الناجمة مباشرة عن الحر أو عبر مفاقمة 
رعاية صحية أولية أو متابعة عالج في المستشفى، مع إمكانية أن يودي قسم من هذه األمراض بحياة المصابين 

ومع أن غالبية الوفيات المرتبطة بموجات الحر يتم توثيقها على أنها كذلك في معظم . في نهاية المطاف
يتم في بعض الحاالت رصد األمراض الناجمة عن الحر أو اإلبالغ عنها في البلدان المتدنية أو األحيان، قد ال 

       الدخل المتوسطة
إن موجات الحر . ما يستوجب استخدام بيانات أولية غير مباشرة لدى وضع الخطط الخاصة بالصحة العامة

مخاطر كبيرة على الصحة وقد يؤدي إلى تزيد من خطر االرتفاع المفرط في حرارة الجسم الذي ينجم عنه 
وغالباً ما يقترن اإلجهاد . الوفاة، ومن عوارض هذه الحالة اإلنهاك الحراري، والتشنجات واإلجهاد الحراري

. الناجم عن الحاالت المناخية الشديدة الحدة باحتشاء عضلة القلب، والموت القلبي المفاجئ واعتالل عضلة القلب
ون من حاالت مرضية سابقة مثل األمراض التنفسية وأمراض القلب والشرايين هم أكثر واألشخاص الذين يعان

للتشنجات وحاالت اإلغماء الناجمة عن الحر، واإلنهاك الحراري واإلجهاد الحراري نتيجة الرتفاع عرضة 
 . درجات الحرارة

 
 على الصحة تغّير المناخاآلثار غير المباشرة ل

 
التي تم توثيقها خالل  هطوالت المطريةالحرارة والتقلبات المتنامية لل من شأن الزيادة في درجات 

، تغّير المناخالهيئة الحكومية الدولية المعنية ب)العقدْين الماضيين والتي من المتوقع أن تتواصل في القرن المقبل 
في درجات الحرارة، والرطوبة، واألمطار تؤثر  التغّيراتف. ، أن تترك آثاراً غير مباشرة على الصحة(6112

أيضاً على النظم  التغّيراتوتؤثر هذه . على تفشي األمراض المنقولة وتلك المنقولة بواسطة المياه والطعام
. الزراعية وغلة المحاصيل، ما قد يتسبب بنقص في المواد الغذائية والمياه، األمر الذي يفضي إلى سوء التغذية

ي ف 6114في عام  141,277ت منظمة الصحة العالمية، بلغ عدد الوفيات اإلجمالي حول العالم وبحسب تقديرا
مليون سنة من سنوات العمر المعدلة حسب اإلعاقة  5.4حين وصل العبء المترتب على األمراض إلى حوالى 

در بـ قُ يات في منطقة شرق البحر المتوسط وأشار التقرير نفسه إلى أن عدد الوف. العالمي تغّير المناخنتيجة 
سنة من سنوات العمر المعدلة  755,870حالة وفاة فيما العبء المترتب على األمراض بلغ حوالى  20,000

وُيرجح أن تكون هذه األرقام أقل مما ، (6114منظمة الصحة العالمية )العالمي  تغّير المناخنتيجة  حسب اإلعاقة
هي عليه في الواقع إذ إنه تم قياس التعرض فقط لناحية انبعاثات الكربون فيما اقتصرت النتائج المأخوذة بعين 

 . االعتبار على اإلسهال، وااللتهابات التنفسية السفلية والمالريا
 

 األمراض المنقولة
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البيئية المرتبطة بالمناخ مثل درجات الحرارة المرتفعة، والتقلبات في  التغّيراتمن الممكن أن تؤثر  
منظمة الصحة )الرطوبة واألمطار على كثافة مجموعات ناقالت األمراض، وأنماط النقل، ومعدالت العدوى 

لتطورات أضف إلى ذلك أن ا(. 6113العالمية، المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، 
في مجتمعات البشرية السريعة قد أدت إلى زيادة الطلب على المياه وبناء السدود وقنوات الري وإلى تغيرات 

ونتيجة لذلك، قد تتفاقم األمراض المنقولة، التي ترتبط ارتبطاً وثيقاً بدرجات الحرارة والرطوبة مثل . البعوض
رز من جديد في مناطق حمى غرب النيل، أو تعود لتبفيروس المالريا، وحمى الدنك، وحمى وادي الريفت، و

 . كانت موبوءة في السابق، أو تظهر في مناطق لم تعاني منها من قبل
 

 األمراض المرتبطة بالمياه
 
من الممكن أن تؤدي امدادات المياه غير المالئمة من حيث الكمية أو النوعية إلى ارتفاع خطر اإلصابة  

، والتهاب الكبد، والزحار، وداء الجيارديات، وداء دئيحمى التيفومياه مثل اإلسهال، وبأمراض منقولة بواسطة ال
وُيرجح أن تظهر أوبئة الكوليرا في المناطق التي ترتفع فيها درجات حرارة الجو . البلهارسيات والكوليرا

 .والمياه مثل شبه الجزيرة العربية
 
ى إلى االستخدام المتزايد لمياه الصرف الصحي في ط المتزايد على موارد المياه العذبة أدإن الضغ 

لكن في حال لم تكن هذه المياه معالجة على النحو الصحيح، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الخطر على صحة . الري
المكتب اإلقليمي لشرق البحر األبيض المتوسط،  /منظمة الصحة العالمية. )المزارعين واألسر والمستهلكين

6111.) 
 

 المنقولة بواسطة الطعام وسوء التغذيةاألمراض 
 
منظمة )مليون حالة وفاة سنوياً  3.5مليون شخص حول العالم من سوء التغذية، مع  111يعاني حوالى  

ويؤثر (. 6111المكتب اإلقليمي لشرق البحر األبيض المتوسط،  /؛ منظمة الصحة العالمية6119الصحة العالمية 
هذا إلى . على القطاع الزراعي وإنتاج المواد الغذائية، ما يتهدد الحاجات األساسية لسكان المنطقة تغّير المناخ

جانب تراجع غالت المحاصيل في بعض المناطق بفعل ارتفاع درجات الحرارة وتدني كمية المياه المخصصة 
 . الهطوالت المطريةللري والزيادة في تقلبات 

 
من احتمال تكرار سيناريو الصدمات في أسعار المواد الزراعية  المناختغّير ومن األرجح أن يزيد  

 (.6111البنك الدولي، ) 6111و 6111ومن ثم بين عامْي  6111-6112حول العالم الذي حصل في 
 
إن األمراض المنقولة بواسطة الطعام سببها ابتالع أطعمة فاسدة أو ملوثة مثل ثمار البحر الملوثة  

فريق العمل المشترك بين الوكاالت حول )اصيل الملوثة ببقايا مبيدات اآلفات أو الميكروبات أو المح نبالمعاد
فات التي اآلفالحاالت المناخية الشديدة الحدة مثل موجات الجفاف تتسبب بتفشي (. 6111، تغّير المناخالصحة و

أن يؤثر على المكونات  المناختغّير كما يمكن ل. تضرب المحاصيل وبانتشار العفن الذي قد يضر باإلنسان
البيئية للمحيطات، ما يؤدي إلى تفشي مسببات األمراض الجديدة أو الموجودة أصالً المضرة بالصحة البشرية 

فانتشار الطحالب الضارة ينتج السموم التي قد تؤدي إلى أمراض لدى (. 6111مراكز مكافحة األمراض، )
األعشاب الضارة قد يزيد من استخدام مبيدات اآلفات آلفات وكاثر اكما أن ت. خالل تناول المحاراإلنسان من 

 (.6111مراكز مكافحة األمراض، )ومن خطر التعرض لهذه المواد 
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 آثار أخرى على الصحة
 
وتؤثر أيضاً الظروف المناخية، بما فيها الحرارة، والرطوبة والرياح على نوعية الهواء في الجو التي  

فالعوامل البيئية المرتبطة بالمناخ، بما فيها عواصف .  تحددها بشكل أساسي المصادر البشرية المنشأ للملوثات
ومن بينها ) الهوائية د المثيرة للحساسيةالمواتركز تزيد من  ،الغابر، واألمطار ودرجات الحرارة المرتفعة

ما يؤدي إلى تفاقم األمراض ، واألوزون على سطح األرض، والجسيمات العالقة، (حبوب اللقاح والغبار
 (. 6111، تغّير المناخفريق العمل المشترك بين الوكاالت حول الصحة و)التنفسية 

 
بأمراض السرطان  تغّير المناخنتيجة لعوامل متعلقة بويمكن ربط التعرض المتزايد للبشر للمواد السامة  

نات المتطايرة وشبه المتطايرة من المياه ومياه الصرف الصحي طرفعلى سبيل المثال، تنتقل المس. نلدى اإلنسا
إلى الجو نتيجة الرتفاع درجات الحرارة، كما أن األمطار الغزيرة والفيضانات تقوم بجرف الملوثات السامة 

لكن، ال تتوفر (. Macdonald et al, 2003)لوث الجريان المائي والموارد المائية في نهاية المطاف متسببة بت
بعد األدلة الكافية حول عملية االنتقال هذه وأثرها على تعرض البشر للمسرطنات، وحول أثرها النهائي على 

 (. 6111، تغّير المناخول الصحة وفريق العمل المشترك بين الوكاالت ح. )النتائج المرتبطة بأمراض السرطان
 
مثل متوسط درجات الحرارة  تغّير المناخوترتبط أمراض القلب والشرايين بالمتغيرات المتعلقة ب 

 Basu and Samet 2002, Braga, Zanobetti, and Schwartz, 2002; Donaldson et al. 1998; Ebi et)اليومية 

al, 2004) . وفي دقات القلب، وهي كلها  رتبط بتغيرات في ضغط الدم ولزوجتهفتكيف الجسم مع البرد والحر ي
 (.Martens, 1998)تحدد الوفيات المرتبطة بأمراض القلب والشرايين والسكتات  عوامل هامة

 
 على الموارد المائية والصحة تغّير المناخالصالت بين آثار   2-3
 
ح وقد أكدته ضعلى نوعية المياه وكميتها هو أثر مباشر ووا تغّير المناخكما هو مبين أعاله، إن أثر  

، ومن بينها البلدان تغّير المناخوبعض البلدان أكثر عرضة من غيرها لتداعيات . غالبية ساحقة من الدراسات
 . العربية التي ُتعتبر من األكثر تأثراً بهذا التغير في القطاعات كافة، ال سيما قطاع المياه

 
كما أن الرابط الوثيق بين نوعية المياه وكميتها والتداعيات على الصحة العامة هو رابط مباشر  

فمن أبسط مقومات الحياة توفر الحد األدنى . بما أن المياه تؤثر بشكل كبير على الصحة البشرية للغاية وواضح
من المياه لالستهالك على أساس يومي، وبالتالي ال بد من النفاذ إلى بعض أشكال المياه من أجل البقاء على قيد 

عتبر مسائل مثل كمية المياه المتاحة ونوعيتها إال أن المياه لها أثر أوسع نطاقاً على الصحة والرفاه، وتُ . الحياة
 . مهمة للغاية في تحديد صحة األفراد والمجتمعات ككل

 
ومع أن . وتتمثل األولوية األساسية في ضمان النفاذ للسكان كافة إلى شكل من أشكال المياه المحسنة 

. نه أن يفاقم مسألة توفر المياه ونوعيتهاعامالً هاماً من شأ تغّير المناخأسباب عديدة قد تقوض هذا النفاذ، يبقى 
ومن الضروري معالجة هذه الروابط بين قضايا المياه والصحة من أجل حماية الصحة العامة وجعلها أقل 

 .على الموارد المائية تغّير المناخعرضة آلثار 
 
حيث األحياء  إال أن نوعية المياه لها بدورها تأثير كبير على الصحة العامة، السيما النوعية من 

عية من حيث األحياء المجهرية قد في الواقع، إن سوء النو. المجهرية التي تعتبر هامة في الوقاية من األمراض
 . ب بظهور أوبئة خطرةبتسقد يؤدي على األرجح إلى تفشي األمراض المعدية المنقولة بواسطة المياه وي
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مية نفسها إذ إنها تترك آثاراً طويلة األمد على الصحة فليست عادًة باأله أما النوعية الكيميائية للمياه 
ويمكن أن تكون اآلثار خطيرة على هذا الصعيد في حاالت . والوقت متاح التخاذ التدابير العالجية الالزمة

التلوث الكبير كما يحصل في الكوارث ولدى تعطل بعض مرافق المياه والبنى التحتية الخاصة بالصرف 
ث الشديدة الحدة مثل الفيضانات وموجات الجفاف، وهما حالتان قد تتكرران بشكل أكبر الصحي جراء األحدا

 .تغّير المناخبفعل 
 األحياء المجهرية والصحة البشريةنوعية مياه الشرب من حيث 

 
على نوعية مياه الشرب من حيث األحياء المجهرية بسبب انخفاض  تغّير المناخمن المتوقع أن يؤثر  

بالتالي، ُيرجح أن أي زيادة في انتشار . الجريان السطحي وما يرافقه من زيادة في مستوى التلوث الجرثومي
زحار، والتهاب الكبد، وداء الجيارديات، د، والئيتيفواألمراض المعدية والطفيلية الخطيرة مثل الكوليرا، وال

 .على الموارد المائية تغّير المناخوالدودة الغينية، وداء المنشقات ستكون نتيجة آلثار 
 
يكون لها أثر  أنمياه من جهة، يمكن للف. بطرق مختلفة لكن بالمياه ويرتبط العديد من األمراض األخرى 

 امها لغايات النظافة الشخصية، ومن جهة أخرىإيجابي في مكافحة بعض هذه األمراض من خالل استخد
حيث يستوجب نقل العدوى اتصاالً عبر المياه أو حيث تحتاج لبعضها اآلخر  يمكنها أن تشكل مصدراً أو ناقالً 

 3ويتضمن الجدول . ن استكمال دورة حياتهامسببات المرض أو الحشرات الناقلة لألمراض المياه لتتمكن م
 . أدناه موجزاً حول الصالت المختلفة بين المياه واألمراض

 
 األمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي  -3الجدول 

 

 المرض المجموعة
طريقة خروج المرض 

 طريقة انتقال العدوى من المضيف

 الكوليرا األمراض التي تنتقل عادًة بواسطة المياه
 التيفوئيد

 التهاب الكبد المعدي
 داء الجيارديات
 داء المتورمات

 داء الحييات

 البرازعبر 
 البول/البرازعبر 
 البرازعبر 
 البرازعبر 
 البرازعبر 
 الجلدعبر 

 عبر الفم
 عبر الفم
 عبر الفم
 عبر الفم
 عبر الفم

 عبر الجلد

األمراض التي ترتبط عادًة بقلة النظافة 
 الصحية

 العصبويالزحار 
 اإلسهال المعوي

 الحمى التيفية
 السرمية الدودية
 داء المتورمات

 الجرب
 تعفن الجلد

 القمل والتيفوس
 التراخوما

 التهاب الملتحمة

 البرازعبر 
 البرازعبر 
 البرازعبر 
 البرازعبر 
 البرازعبر 
 الجلدعبر 
 الجلدعبر 

 عبر العض
 الجلدعبر 
 الجلدعبر 

 عبر الفم
 عبر الفم
 عبر الفم
 عبر الفم
 عبر الفم

 عبر الجلد
 عبر الجلد

 عبر العض
 عبر الجلد
 عبر الجلد

األمراض التي ترتبط عادًة بالصرف 
 الصحي غير المالئم

 داء األسكاريس
 السوطاء

 الدودة الصنارية
 (الدودة الشصية/االنكلستوما)

 البرازعبر 
 البرازعبر 
 البرازعبر 

 عبر الفم
 عبر الفم
 عبر الفم

 عبر الجلد

األمراض التي تمضي الطفيليات المسببة 
 لها جزءاً من دورة حياتها في المياه

 عبر الجلد البراز/ البولعبر  داء البلهارسيات
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األمراض التي تمضي ناقالتها جزءاً من 
 دورة حياتها في المياه

 عبر الجلد الجلدعبر  داء الحييات

 .(1911، مدرسة لندن للصحة والطب االستوائي،  Bradley  ،D Jمقتبس عن )

 
 .بالمائة من الوفيات لدى األطفال ما دون سن الخامسة بأمراض اإلسهال 41يرتبط  
ويمكن . مواد ملوثة بالبراز منقولة عبر البراز أو الفمإن األمراض المذكورة أعاله ناجمة عن ابتالع  

مثل التهاب )البراز أو الفم بواسطة المياه، بما في ذلك الفيروسات لكافة أشكال العوامل المعدية أن تنتقل عبر 
؛ والطفيليات (د والزحارئيمثل الكوليرا، والتيفو)؛ والبكتيريا (نوروفيروسالروتافيروس والالكبد المعدي، و

 (.مثل الجياردية، والكريبتوسبوريديوم واألنتاموبيا)
 
يكون عائداً إلى تدني كميات المياه أو التلوث الناجم عن إن السبب وراء تلوث مياه الشرب بالبراز قد  

 .تضرر معامل معالجة مياه الصرف الصحي أو تدميرها بسبب الفيضانات الشديدة الحدة
 
على المياه والصحة العامة، ورصد مدى جهوزية  تغّير المناخفيما يلي مثال حول تمرين خاص بآثار  

 (.6-و أ 1-الجدولْين أأنظر : )ا لمواجهتهابلد م/منطقة
 
على صعيد  تغّير المناخيعطي هذا التمرين فكرة حول كيفية تعزيز الجهوزية في مجال مكافحة آثار  

 :يتوزع التمرين على أربعة أجزاء. األمن المائي
 
 .على البنية التحتية للصحة العامة تغّير المناخلمحة حول آثار الحاالت المناخية الشديدة و -1

 .في البرامج القائمة تغّير المناخالفرص المتاحة لتضمين الجهوزية في مجال مكافحة آثار  -6

 .تغّير المناخرصد الجهوزية في مجال مكافحة آثار  -3

تنطوي على  تغّير المناخعرض للتأكيد على أن المقاربة الخاصة بالجهوزية في مجال مكافحة آثار  -4
 .رفاه المالي والبيئةمنافع مشتركة على صعيد الصحة، وال

 
 تغّير المناخ آثار  -1النشاط 

 
 نصيحة للعثور على موارد مفيدة

 
أو خطة عمل وضعها بلد أو دولة ما على صعيد المناخ من أجل تحديد /أي تقييم و يجب استخدام 

 .وآثارها على األمن المائي تغّير المناخالمخاطر األساسية ل
 
على األمن المائي في  تغّير المناخوالطويلة األمد للحاالت المناخية الشديدة وما هي اآلثار الفورية  أ-1

 بلدكم؟
 
 تحديد المخاطر المناخية الثالثة األولى في بلدكم؟ -1الخطوة  

 .خاطر المناخية على األمن المائيتحديد كيفية تأثير هذه الم -6الخطوة  

تحديد الوكالة أو الشعبة التي تعنى بمعالجة كل من اآلثار على األمن المائي التي تم  -3الخطوة  
 . 6تحديدها في إطار الخطوة 
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المشار إليها ضمن  تغّير المناختحديد البرامج القائمة والمصممة من أجل الحد من آثار  -4الخطوة  
 .6الخطوة 

تغّير ، الرجاء وضع عالمة قرب أحد مخاطر 4-1استناداً إلى إجاباتكم على الخطوات  -5الخطوة  
في حال كان : مالحظة)الذي يجب إيالئه األولوية في القسم المتبقي من هذا التقييم  المناخ

معالجة في الوقت ال ا مع الحاجة إلىباألهمية نفسه تغّير المناخاثنان أو أكثر من مخاطر 
 .(التقييم بالنسبة للمخاطر اإلضافيةنفسه، يجب ببساطة تكرار ما تبقى من أنشطة في هذا 

 
 على األمن المائي؟ تغّير المناخما هي النتائج السلبية المحتملة على الصحة المرتبطة بآثار  ب-1
 
 .أ 1تحديد الخطر الذي تم وضع عالمه بجانبه في النشاط  -1الخطوة  

في العمود ( أ 1كما هو محدد في النشاط )تعداد ثالثة آثار مرتبطة بهذا الخطر المناخي  -6الخطوة  
 .األيسر في الجدول أدناه

 .تعداد النتائج السلبية المحتملة على الصحة المرتبطة بهذه اآلثار -3الخطوة  

 .تعداد المجتمعات األكثر قابلية للتأثر بهذه التداعيات -4الخطوة  

المراقبة، والسياسات والمبادرات القائمة على صعيد الصحة العامة /داد برامج الرصدتع -5الخطوة  
والمصممة على نحو يسمح بالحد من النتائج السلبية على الصحة التي تم تحديدها في إطار 

 .3الخطوة 

على برامج األمن المائي المشار إليها في  تعداد المنافع المشتركة لبرامج الصحة العامة -2الخطوة  
 . أ 1النشاط 
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تقييم األثر على قطاع الصحة وقابلية تأثره استناداً إلى نتائج المبادرة اإلقليمية لتقييم أثر   -3
على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات االجتماعية واالقتصادية في المنطقة  تغّير المناخ

 (ريكار)العربية 
 
 التكّيفمؤشرات مبادرة ريكار ومخرجاتها التي تساهم في تحديد تدابير   3-1
 
 والصحة،  تغّير المناخال يقتصر دور تقييمات األثر وقابلية التأثر على إذكاء فهم الروابط القائمة بين  

في المخاطر المرتبطة باألمراض والتدابير  التغّيراتبل إنها تشكل أيضاً تحليالً يمكن االستناد إليه لرصد 
 . كما أنها تتيح الفرصة لبناء القدرات وتعزيز االستثمارات في مجال حماية الصحة. الحمائية المتخذة

 
في إطار مبادرة وفي محاولة إلجراء تقييم لألثر خاص بالمنطقة العربية، تم اختيار القطاعات التالية  

المياه، والتنوع البيولوجي والنظم البيئية، والزراعة، والبنية التحتية : لها التقييمريكار كقطاعات أساسية يتناو
وتجدر . عليها تغّير المناخهذه القطاعات واآلثار المحتملة ل 6ويلخص الشكل . والمستوطنات البشرية والسكان

 . السكاناإلشارة إلى أنه قد تم التطرق إلى اآلثار على الصحة البشرية ضمن القسم الخاص ب
 

 تغّير المناخ عليهاالقطاعات التي تم اختيارها في إطار مبادرة ريكار وآثار   -2الشكل 
 في سياق تقييم األثر الخاص بالمنطقة العربية

 
 .Adelphi, 2013، مقتبس عن VA-WG: المصدر

 
 السكان –البشرية  البنية التحتية والمستوطنات –الزراعة  –التنوع البيولوجي والنظم البيئية  –المياه 

 على صعيد توفر المياه التغّيرات
 المستنقعات/في المساحات التي تغطيها األراضي الرطبة التغّيرات –في المساحات التي تغطيها الغابات  التغّيرات
 في المراعي الخاصة بالمواشي التغّيرات –في كمية المياه المتاحة للمحاصيل  التغّيرات
 في الفيضانات في المناطق الساحلية التغّيرات –في المناطق الداخلية  في الفيضانات التغّيرات
الت العمالة في في معد التغّيرات –في الصحة بسبب اإلجهاد الحراري  التغّيرات –في كمية المياه المتاحة للشرب  التغّيرات

 . القطاع الزراعي
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المدخل لدى إعداد تقييم قابلية التأثر الخاص لقد أشارت مبادرة ريكار إلى أن كمية المياه المتاحة هي  
 .بالمنطقة العربية

 
 مسألة الصحة العامة كما تتناولها مبادرة ريكار

 
قد يشهد وضع المياه، وهي من الموارد الشحيحة أساساً في المنطقة العربية، مزيداً من التدهور من  

ومن المحتمل . ى توفر مياه الشرب للسكانحيث الكمية والنوعية، ما من شأنه أن يفرض ضغوطات إضافية عل
على اإلنتاج الزراعي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة أصالً بخسائر على صعيد  تغّير المناخأن تتسبب آثار 

اضطرابات ما قد يولّد فرص العمل المتاحة في القطاع الزراعي وتؤدي إلى المزيد من الهجرة إلى المدن، 
 (. 6115ريكار )اجتماعية ويزيد الضغوطات المفروضة على المناطق التي ترتفع فيها الكثافة السكانية 

 
وازدياد تواتر وحدة الحاالت المناخية  ت الحرارة، وتراجع كميات األمطار،وسيشكل ارتفاع درجا 

بالنسبة لسكان  تغّير المناخوعواصف الغبار، أحد أبرز التحديات التي يطرحها  الشديدة مثل موجات الحر
وقد يكون الرتفاع درجات الحرارة، ال سيما خالل أشهر . ، مهدداً سبل عيشهم وصحتهمالعربية المنطقة

ة الصيف، آثار فادحة على الصحة العامة تطال بشكل خاص الشباب والمسنين والعاملين في قطاعات اقتصادي
 (. 6115ريكار )تستوجب العمل في الهواء الطلق مثل الزراعة، واألمن والبناء 

 
تغّير اختارت مبادرة ريكار أن تضّمن تقييمها لقابلية التأثر الخاص بالمنطقة العربية آثار بالتالي،  

 :الثالثة التالية على السكان المناخ
 

 في كميات المياه المتاحة للشرب التغّيرات. 
 في معدالت العمالة في القطاع الزراعي التغّيرات. 
 أوضاع الصحة البشرية بسبب اإلجهاد الحراريفي  التغّيرات. 

 
يتناول الفصل التمهيدي لكتيب التدريب بالتفصيل مؤشرات قابلية التأثر الخاصة بمبادرة ريكار لجهة  

وقد توقعت نتائج النماذج المناخية للمبادرة ارتفاع الحرارة درجتين . التكّيفالتعرض، والحساسية والقدرة على 
وفيما يتعلق بقطاع الصحة، سيعاني سكان المنطقة العربية من . مئويتين على األقل في العقود القليلة المقبلة

ن شأن وم. تداعيات تضاؤل كميات المياه الصالحة للشرب، وتراجع النظافة الصحية وتدني اإلنتاج الزراعي
وستعاني المنطقة العربية كلها . ذلك أن يؤثر بشكل مباشر على السكان بطرق مختلفة وردت في الفصل السابق

وارتفاع درجات الحرارة، ال سيما البلدان التي  الهطوالت المطريةالمتاحة بفعل تراجع  المياه من تدني كميات
تعول بشكل كبير على موارد المياه السطحية لإليفاء باحتياجات اإلنتاج الزراعي لديها مثل األردن، وسوريا، 

وتفيد التوقعات أيضاً بزيادة تواتر موجات الحر، على أن تكون . وتونس، والمغرب، ومصر، والسودان، إلخ
وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تم التطرق إلى اآلثار المباشرة وغير المباشرة . فترات أطولأكثر حدة وتمتد ل

بتواتر أكبر ومن المتوقع حصول فيضانات في المناطق الداخلية والساحلية . 6في الفصل  لموجات الحر
صرف الصحي، ما ولفترات أطول، مع ما لذلك من آثار فادحة على البنى التحتية الخاصة بمياه الشرب ومياه ال

بالتالي، من . يخلف بدوره تداعيات على الصحة البشرية مع إمكانية انتشار العديد من األمراض ذات الصلة
وفق )تلف القطاعات الصحية على استعداد للتعامل مع زيادة اإلصابات بأمراض الضروري أن تكون مخ

والتهاب الكبد المعدي، وداء الجيارديات،  والزحار العصبوي،د، ئيمثل الكوليرا، والتيفو( الظروف المحلية
والجرب، وتعفن الجلد والتقرحات، والقمل، والتراخوما، والزحار، وداء األسكاريس، وداء البلهارسيات، وداء 

 . المنشقات، والسرمية الدودية، والحمى الصفراء، وحمى الدنك والمالريا
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 تغّير المناخأدوات تقييم قابلية تأثر قطاع الصحة بتداعيات   3-2
 

 تقييم قابلية تأثر الصحة
 
القدر الذي يكون فيه نظام ما "في قطاع الصحة العامة على أنه " قابلية التأثر"يمكن تحديد مصطلح  

ويشدد هذا التحديد الشامل على أهمية وجود مؤسسات فاعلة وتوفر ". عرضة لإلصابة، أو الضرر أو األذى
أما في هذه الوحدة، فسيتم . النوعية الجيدة التي تحمي صحة األفراد والسكانالنفاذ إلى الرعاية الصحية ذات 

الحساسية  عامل شتملوي. التكّيفوالحساسية والقدرة على التعرض، عوامل تحديد قابلية التأثر على أنها رهن ب
 على 

مثل حاالت )زيولوجية يالعوامل الف( 6)تحمل حاالت التعرض واآلثار المرافقة لها؛ و قدرة مجتمع ما على( 1)
. التي تزيد من احتمال تعرض األشخاص( مثل الفقر)واالقتصادية واالجتماعية ( التواكب المرضي أو اإلعاقة

وينطوي مفهوم الحساسية أيضاً على مدى النفاذ إلى البنية التحتية القائمة، وهو من العوامل المؤثرة على كيفية 
ويمكن مواجهة األثر (. ر حادةفر الكهرباء خالل موجة حمثل تو)تحمل األشخاص لحدث ما قد يتعرضون له 

ويقصد بالقدرة . التكّيفية، من خالل القدرة على سالمحتمل على الصحة العامة، الناجم عن التعرض والحسا
والتكنولوجيا مع اتخاذ الخطوات الالزمة للحد من  االستجابات على صعيد السلوك، والمؤسسات التكّيفعلى 
هذه عادة في الحد من األضرار، وتوفير فرص التعافي وتعزيز القدرة  التكّيفوتنجح حاالت . المحتملة اآلثار

 . على التعامل مع النتائج
 

تقييم األثر وقابلية التأثر استناداً إلى توجيهات منظمة الصحة العالمية : تغّير المناخحماية الصحة من آثار 
 Methods of assessing human health vulnerability and public health adaptation toمقتبس عن )

climate change, Health and Global Environmental Change, SERIES No. 1, 2003)  
 
إلى منظمة الصحة العالمية والقاضي  6111استجابة للطلب الذي وجهته جمعية الصحة العالمية في عام  

، استندت تغّير المناخبقيام هذه األخيرة بدعم البلدان في تعزيز األنشطة الرامية إلى حماية الصحة من آثار 
. التكّيفوأدوات فنية سابقة من أجل وضع مسار مرن لتقييم قابلية التأثر ومنظمة الصحة العالمية إلى توجيهات 

ات على نحو يسمح للبلدان بتحديد مجموعات السكان األكثر قابلية للتأثر بأشكال وقد صممت هذه التوجيه
مختلفة من التداعيات على الصحة، ورصد نقاط الضعف في النظم التي من المفترض أن تحميهم، واتخاذ 

رة وتذكي ومن شأن التقييمات التي تنبثق عن هذا المسار أن تحسن األدلة المتوف. الخطوات المناسبة لالستجابة
في المخاطر  التغّيراتفهم الروابط القائمة بين المناخ والصحة، وتشكل تحليالً أساسياً يمكن االستناد إليه لرصد 

المرتبطة بالصحة والتدابير الحمائية المتخذة، وتتيح المجال أمام بناء القدرات وتعزز االستثمار في مجال حماية 
 . الصحة

 
 التكّيفة التأثر والخطوات الخاصة بتقييم قابلي

 
مع ضرورة أخذها بعين االعتبار يجب أن تكون خطوات التقييم متسقة مع إطار عمل إدارة المخاطر،  

والجدير بالذكر أن هذه الخطوات قد ال تكون كلها ممكنة أو مرغوب بها، . لدى بلورة أي سياسات مستقبلية
 . بأهداف التقييم والموارد المخصصة له اً ويبقى تحديد المرجو منها رهن

 
 تحديد نطاق التقييم (أ)
 
 :من حيثتتمثل الخطوة األولى في تحديد نطاق التقييم  
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  المجتمع التي تثير المخاوف اليوم وتشكل خطراً محتمالً في أمن الصحة وبالقضايا المرتبطة
 المستقبل؛

 النطاق الجغرافي الذي سيغطيه التقييم؛ وكذلك الفترة الزمنية التي يشتمل عليها . 
بالتالي، من المهم على هذا الصعيد . إن التفاعالت بين المناخ والطقس والصحة تخص موقعاً معيناً  

قييمات قابلية التأثر ويجب أن تتضمن الت. الوبائية استناداً إلى البيانات المحلية في حال توفرها بّيناتاستخدام ال
ويبقى مدى تطرق تقييم ما لهذه المسائل . تغّير المناخالحالية بتقلبات المناخ لفهم ما يمكن أن يحصل في ظل 

 . بأهداف التقييم والموارد المخصصة له اً رهن
 
 فالمناخ، واألمراض والناقالت . قد ال تكون الحدود الوطنية اإلطار الجغرافي األكثر مالءمة للتقييم 

 . ال تتقيد بالحدود الوطنية، ما يستوجب أخذ بلدان أخرى بعين االعتبار لتقييم الخطر على الصعيد الوطني
 
حدد النتائج المرتبطة بالصحة ويمكن للهيئة الصحية المعنية على الصعيد الوطني أو اإلقليمي أن ت 

الهيئات المسؤولة عن األمن االجتماعي، ( 1: )في حال دعت الحاجة، بالتعاون مع الواجب تضمينها، وذلك،
غيرها من ( 3)المجموعات المعنية باألبحاث؛ و( 6)ى باألرصاد الجوية؛ ووالشؤون البيئية والمكاتب التي تعن

 . الجهات المعنية مثل المنظمات غير الحكومية والشركات والمواطنين
 
 راتهما بين النتائج المترتبة على المرض وتقلبات المناخ وتغيّ  وصف الرابط (ب)
 
من أجل تضمينها في التقييم، ( األمراض الحساسة للمناخ)ما إن يتم تحديد النتائج المترتبة على الصحة  

وتتوفر مجموعة من الطرق اإلحصائية لتحليل النتائج (. المنشورات)البّينات الحالية  ةمراجع من الضروري
أو تلك التي تتفاعل فيما /المترتبة على التعرض للمناخ أو الطقس، مع األخذ بعين االعتبار العوامل المتغيرة و

تحديد األشكال األساسية للتعرض  ويمكن للعاملين في مجال األرصاد الجوية توفير مدخالت حول كيفية. بينها
 . للطقس ووصفها، مثل مدى حدة وتواتر الحاالت المناخية الشديدة

 
ومن األهمية بمكان، تحديد العوامل التي يمكن أن تؤثر على كيفية ارتباط كل من النتائج التي يتم  

ترتبة على المرض وقد تشتمل وتختلف العوامل المؤثرة بحسب النتائج الم. اختيارها بمتغيرات الطقس والمناخ
 .راتعلى متغيرات اجتماعية واقتصادية وغيرها من المتغيّ 

 
 :خدام المؤشرات والنتائج التاليةويمكن وصف العبء الحالي لألمراض الحساسة للمناخ باست 
 

  هل إن المرض في )مدى اإلصابة بالمرض وانتشاره في الوقت الراهن، فضالً عن اتجاهاته
، ويمكن استقاء هذه المعلومات من اإلحصاءات الروتينية الصادرة عن الهيئة (تزايد أو تراجع

 الوطنية المعنية؛ 

 أو الطقس، مثل نسبة الوفيات بأمراض القلب /عبء المرض الذي يمكن عزوه للمناخ و
والشرايين الناجمة عن تدني أو ارتفاع درجات الحرارة من إجمالي الوفيات بهذا المرض أو عدد 

 . الوفيات جراء الفيضانات
 
بالنسبة لألمراض المنقولة، قد يكون من المفيد الحصول على خريطة تظهر التوزع الجغرافي الحالي  

وأخيراً، تجدر اإلشارة إلى أن الظروف البيئية واالقتصادية واالجتماعية تؤثر . لإلصابات البشرية والناقالت
 . مأيضاً على مدى قابلية تأثر البشر ويجب أخذها بعين االعتبار في التقيي
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ف من عبء األمراض الحساسة تحديد ووصف االستراتيجيات، والسياسات والتدابير الحالية التي تخف (ج)
 للمناخ

 
من الضروري تحديد األنشطة والتدابير التي يتخذها األفراد، والمجتمعات والمؤسسات للتخفيف من  

( 6)استعراض الكتابات؛ و( 1: )من خالل التكّيفويمكن رصد تدابير . عبء المرض، فضالً عن تقييم فعاليتها
والهيئات الوطنية المعنية بالصحة والرفاه االطالع على المعلومات التي توفرها الوكاالت الدولية واإلقليمية 

الصحية التداعيات آثار التشاور مع وكاالت أخرى وخبراء آخرين يعنون ب( 3)؛ و(وزارات الصحة)االجتماعي 
الناجحة المتخذة لمعالجة اآلثار السلبية لتقلبات المناخ  التكّيفومن األهمية بمكان تحديد تدابير . المثيرة للقلق

 ، مثالً هل يتوفر نظام إنذار مبكر لموجات الحر؟ تغّير المناخوتلك المطبقة استباقاً ل
 
 :الصحية بأحد التداعياتوفيما يلي بعض الجوانب التي تشتمل عليها األسئلة األساسية المرتبطة  
 

  ما هي اإلجراءات المتخذة حالياً للتخفيف من عبء المرض؟ ما مدى فعالية هذه السياسات
 والتدابير؟ 

  ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها حالياً للحد من قابلية التأثر الراهنة؟ ما هي العوائق األساسية
 ؟ (مثل التكنولوجيا أو اإلرادة السياسية)التي تعترض التطبيق 

  خيارات ة نمروما هي االستراتيجيات، والسياسات والتدابير التي يجب المباشرة بتطبيقها لتوسيع
 التدخل المستقبلية؟ 

 
 وتقلباته في القطاعات األخرى تغّير المناخاستعراض التداعيات الصحية لآلثار المحتملة ل (د)
 
استجابة لالحتياجات الحالية أو المتوقعة المطبقة يجب تقييم آثار االستراتيجيات، والسياسات والتدابير  

فعلى سبيل المثال، في الحاالت التي يوصى بها . لناحية التداعيات الصحية المحتملة تغّير المناخالمرتبطة ب
اثر الحشرات الناقلة لألمراض وانتقال حمى آثار على تك بتخزين المياه المنزلية، قد يكون لتطبيق هذا التدبير

 .  شارة إلى ضرورة إخضاع مشاريع تطوير المياه إلى تقييم لألثر البيئي والصحيوتجدر اإل. الدنك
 
 تقييم األثر الصحي المحتمل في المستقبل (ه)
 
 6111أو عام  6151الفترات الممتدة من اآلن حتى عام  تغّير المناخغالباً ما يختار العاملون في مجال  

 . تغّير المناخكفترات مرجعية لتوقع آثار 
 
ويكون المقياس . ويتطلب ذلك استخدام سيناريوهات مناخية كتلك المعتمدة في إطار مبادرة ريكار 

بمعالجة اآلثار المحتملة في المديين القريب  ، لكن ينصحرهناً بنطاق هذا التقييم والغاية منه عادة الزمني للتقييم
لتركيز على المدى القريب يوفر معلومات فا(. 6111أو  6151حتى عام )والبعيد ( األعوام العشرون القادمة)

مفيدة ضمن أفق التخطيط المعتاد للوكاالت المعنية بالصحة، مع الحاجة إلى التطلع ما بعد المدى القريب من 
 . أجل بلورة تدابير شاملة للتكيف

 
 عوامل التي قد تطرأ في المستقبل على التغّيراتتوقعات حول  تغّير المناخويجب أن تتضمن نماذج  

وعلى العلماء، . أخرى ذات صلة، مثل النمو السكاني، والدخل، واستهالك الوقود وعوامل مؤثرة أخرى
وصانعي السياسات والسكان أن يعوا وجود مصادر متعددة لعدم اليقين، بدءاً من التوقعات المناخية وصوالً إلى 

ن تكون هذه الخطوة واقعية حول إمكانية حل ومن الضروري أ. اآلثار المستقبلية المحتملة على الصحة العامة
 . عدم اليقين في فترة معقولة
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رهن بالمستويات المستقبلية للتطور االقتصادي  تغّير المناخمع آثار  التكّيفإن القدرة المستقبلية على  

ومدى  العامة والتكنولوجي، والظروف البيئية المحلية، ونوعية الرعاية الصحية والبنية التحتية الخاصة بالصحة
 . فالعوامل االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، والبيئية والتكنولوجية تؤثر بشكل كبير على الصحة. توافرها

 
  تلخيص النتائج وإعداد تقرير تقييمي علمي (و)
 
اجتماع يضم مجموعة من الخبراء المتعددي االختصاصات الذين يتمتعون بالخبرة الالزمة يعتبر عقد  

 . من النهج المؤدية إلى بلورة تقييم توافقي
 
ويجب إعطاء وصف واضح ألي افتراضات تستند إليها التقييمات الكمية، مع ضرورة تحديد هذه  

هذا إلى جانب (. 4أنظر الفصل )وذكر مدى موثوقية البيانات الواردة  ت انطالقاً من سيناريوهات مناخيةالتقييما
 . تحديد المجموعات السكانية األكثر قابلية للتأثر

 
خاذ قرارات بشكل خاص ومن الضروري التوصل إلى أحكام قيمة لدى تلخيص التقييم، على أن يتم ات 

 :حول ما يلي
 

  والطويلة األمد؛تحقيق التوازن بين اآلثار القصيرة كيفية 

 كيفية تخمين مختلف اآلثار المحتملة ضمن المجموعات السكانية على تنوعها. 

  المحتملة األكثر يقيناً والقابلة للقياس من جهة، واآلثار األقل يقيناً كيفية تحقيق التوازن بين اآلثار
 وغير القابلة للقياس من جهة أخرى، فضالً عن التداعيات النوعية؛

  كيفية تحقيق التوازن بين مصالح الجهات المعنية المختلفة مثل الخبراء، واألشخاص الذين ُيحتمل
 . تعرضهم لهذه اآلثار وصانعي القرار

 
 اإلضافية، بما فيها آليات التقييم بعد التطبيق التكّيفتحديد سياسات وتدابير  (ز)
 
المحتملة التي يمكن اتخاذها على المدى القصير من أجل  التكّيفتشتمل هذه الخطوة على تحديد تدابير  

ومن . تعزيز قدرة األفراد والمجتمعات والمؤسسات على التعامل مع مسألة التعرض المقلقة للمناخ أو الطقس
 على النفاذ إلى الموارد المادية، والتكنولوجيا، لتطبيق وفقاً لقدرة السكانالضروري أن تكون هذه التدابير قابلة ل

فعلى سبيل المثال، في حال كانت األمراض والوفيات المرتبطة بالحر من . ورأس المال البشري واالجتماعي
فالسؤال الذي  القضايا الصحية في المناطق الحضرية، وإذا لم يكن يتوفر فيها نظام إنذار مبكر لموجات الحر

الفائدة على صحة السكان؟ ومن الضروري يطرح نفسه هو ما إذا كان تجهيز هذه المناطق بنظام مماثل سيعود ب
أيضاً على هذا الصعيد تقييم مواطن القوة والضعف، والفرص المتاحة والتهديدات التي تعترض التطبيق، فضالً 

 . عن تحديد األولويات
 
على المدى الطويل، والهدف من هذه الخطوة هو تحديد  تغّير المناخمع  التكّيفويحتاج كل بلد إلى  

التدابير المحتملة التي يمكن اتخاذها حالياً وفي المستقبل من أجل زيادة قدرة األفراد والمجتمعات والمؤسسات 
 . في المستقبل، بما في ذلك الحاالت الشديدة تغّير المناخعلى التعامل بشكل فعال مع تعرضها آلثار 
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تقع بشكل أساسي خارج السيطرة المباشرة لقطاع  تغّير المناخلتدابير الممكنة للتكيف مع إن معظم ا 
فهي متجذرة في مجاالت مثل الصرف الصحي وإمدادات المياه، والتعليم، والزراعة، والتجارة، . الصحة

قطاعات من أجل وتبرز الحاجة إلى وضع استراتيجيات مشتركة بين ال. والسياحة، والنقل، والتنمية واالسكان
ومن شأن تحليل السياسات أن يحدد األولويات ضمن هذه  .المحتملة على الصحة تغّير المناخالحد من تداعيات 

وبشكل عام، إن العديد من السياسات والتدابير التي تم تحديدها تساهم أيضاً في . الخيارات ومدى قابليتها للتنفيذ
 .تعزيز التنمية المستدامة

المحتملة، على أن يكون التقييم عبارة عن  التكّيفعايير مسبقاً من أجل تقييم تدابير ويجب وضع الم 
واآلثار  التكّيفمسار متواصل يرمي إلى رصد الفرص لتحسين فعالية التدابير، وكذلك إلى تحديد حاالت سوء 

امة الصحة العفي مجال  التقليدية ومن الضروري تطبيق الطرق. نغير المرغوب بها في أسرع وقت ممك
 . لتقييم كفاءة وفعالية مبادرة معينة، مع األخذ بعين االعتبار الظروف المحلية على نحو جيد

 
 التكّيفتغّير المناخ عبر خطط توجيهات منظمة الصحة العالمية لحماية الصحة من آثار   -3الشكل 

 الوطنية التكّيفالصحة في صلب مسار خطة : في مجال الصحة

 
 

 التقييم إدارة المخاطر ورصدها –اإلطار والنطاق تقييم 
تحديد المنطقة الجغرافية والتداعيات الصحة المثيرة لالهتمام؛ تحديد األسئلة الواجب معالجتها والخطوات الواجب استخدامها؛ 

ص بأصحاب تحديد إطار السياسات الخاص بالتقييم؛ إنشاء مجموعة خاصة بالمشروع ووضع خطة لإلدارة؛ إطالق مسار خا
 . المصلحة؛ بلورة خطة في مجال االتصاالت
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 البرامج الحالية لحماية الصحة –العبء الحالي للمرض : قابلية التأثر

 .تغّير المناخالتداعيات الصحية المتوقعة ل – تغّير المناختغير العبء في غياب : التداعيات المستقبلية
 .تحديد الموارد الخاصة بالتطبيق والعوائق التي تعيقه –أولويتها تحديد مبادرات إضافية وتصنيفها بحسب : التكّيف

 
 الرصد والتقييم –اإلبالغ عن الخطط وتطبيقها  –االضرار والمنافع على الصحة في قطاعات أخرى 

 

عرضاً تفصيلياً لإلطار التوجيهي لمنظمة الصحة العالمية من أجل حماية الصحة من  3يتضمن الشكل  
وإطار العمل هذا مصمم على نحو يضمن إدراج . في مجال الصحة التكّيفعبر وضع خطط  المناختغّير آثار 

وطنية، بما في ذلك ال التكّيفضمن المسار اإلجمالي لخطة  تغّير المناخاإلدارة المتواصلة للمخاطر الصحية ل
 التكّيففضالً عن رصد عملية  ، وتصنفيها بحسب أولويتها وتطبيقها،التكّيفت وتحديد خيارا تقييم المخاطر،

، تغّير المناخوبدعم من فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً، واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن . وتقييمها
مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة )وجهات شريكة أخرى معنية 

، يمكن للبلدان االستناد إلى المسار اإلجمالي لخطة (التنمية والمنظمات غير الحكومية الصحة العالمية، ووكاالت
تغّير التنمية الوطنية من أجل المباشرة بتحديد أولوياتها المتوسطة والطويلة األمد من أجل تعزيز مناعتها إزاء 

 .في مختلف القطاعات ذات الصلة المناخ
 
ويعيش فيها أشخاص أصحاء مع ما يرافق ذلك من أهداف، من الضروري  صحية نامجتمعات ولتكون 

فقد يؤدي عدم إدراج قطاع الصحة في . الوطنية التكّيفجداً أن يحتل قطاع الصحة حيزاً هاماً في مسار خطة 
إلى غياب بعض األنشطة األساسية التي تضمن حماية صحة السكان، وإلى وضع سياسات  التكّيفخطط 

طاعات أخرى تتسبب أو تساهم عن غير قصد بظهور آثار سلبية على الصحة، ما من شأنه أن وبرامج في ق
 . يقوض الجهود الرامية إلى حماية البيئة

 
 التكّيفالوطنية في الجزء المخصص منها لقضايا مسار  التكّيفومن الضروري أن تتضمن خطة  

ي مجال الصحة مصممة على نحو يسمح الوطني في مجال الصحة، على أن يثمر ذلك خطة تكيف مفصلة ف
 . الوطنية في هذا المجال ضمن فترة زمنية محددة ووفقاً للموارد المتاحة التكّيفبتحقيق أهداف 

 
 لتقييم قابلية التأثر حول كيفية وضع إطار عمل منهجيفيما يلي مثال 

 
، إن قابلية تأثر نظام معين المناختغّير تماشياً مع التعريف الرسمي للهيئة الحكومية الدولية المعنية ب 

، ودرجة حساسيته إزاء هذه تغّير المناخمدى تعرضه لمخاطر : رهن إلى حد كبير بأربعة مكونات أساسية هي
ويتم عادًة التعبير عن العالقة بين هذه . التكّيفمدى قدرته على المخاطر، وحجم اآلثار المترتبة عن ذلك و

 :ة المفاهيمية التاليةاألبعاد األربعة من خالل الصيغ
 

 التكّيفالقدرة على [/األثر=  الحساسية  xالتعرض للمؤثرات المناخية= ]قابلية التأثر 
 
، وباستخدام 3.6وباتباع الخطوات الخاصة بتقييم قابلية التأثر في قطاع الصحة كما هي واردة في القسم  

 سيقوم المشاركون، 5وسلم التصنيف الخاص بقابلية التأثر المبين في الجدول  4سلم النتائج المبين في الجدول 
ختيار ال)األردن، ولبنان، والبحرين وتونس : إعداد تقييم لقابلية التأثر في قطاع الصحة في أحد البلدان التاليةب

 .(بلد واحد لكل مجموعة
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 (والنطاق الجغرافي، والثقةاألرجحية، )سلم النتائج الخاص بالتعرض   -4الجدول 
 

 5النتيجة  4النتيجة  3النتيجة  6النتيجة  1النتيجة  عوامل التعرض

من غير المتوقع  األرجحية
حصول الحدث 
لكن من الممكن 

أرجحية )وقوعه 
ال تتعدى  الحدوث

بالمائة في  5
 (السنة

من غير المرجح 
حصول الحدث أو 

التغيير لكن 
االحتمال ال يمكن 

تتراوح )استبعاده 
 الحدوث أرجحية
 33و 5ما بين 

 (بالمائة في السنة

احتماالت وقوع 
الحدث أو التغيير 
شبه متساوية، مع 

أرجحية لعدم 
حصول ذلك لكن 
من دون استبعاده 

تتراوح )كلياً 
أرجحية الحدوث 

 22و 33ما بين 
 (بالمائة في السنة

من المرجح وقوع 
 الحدث أو التغيير

تتراوح أرجحية )
الحدوث ما بين 

بالمائة  95و 22
 (في السنة

من المرجح جداً 
وقوع الحدث أو 

تتعدى )التغيير 
أرجحية الحدوث 

بالمائة في  95
 (السنة

بالمائة  5أقل من  الجغرافيالنطاق 
 من المنطقة

عرضة لهذا 
 الحدث

 33و 5ما بين 
 بالمائة من المنطقة

عرضة لهذا 
 الحدث أو التغيير

 22و 33ما بين 
بالمائة من المنطقة 

عرضة لهذا 
 الحدث أو التغيير

 95و 22ما بين 
نطقة بالمائة من الم
عرضة لهذا 

 الحدث أو التغيير

 95أكثر من 
بالمائة من المنطقة 

ضة لهذا عر
 الحدث أو التغيير

 :متدنية جداً  الثقة بصحة التوقع
 بالمائة 11أقل من 

 :متدنية
 61احتمال بنسبة 

 بالمائة

 :متوسطة
 51احتمال بنسبة 
 بالمائة تقريباً 

 :ثقة عالية
 11احتمال بنسبة 

 بالمائة

 :ثقة عالية جداً 
 91أكثر من 

 بالمائة

 
 سلم التصنيف الخاص بقابلية التأثر  -5الجدول 

 
 األثر   

القدرة 
على 
 التكّيف

 5-4.1 4-3.1 3-2.1 2-1.1 1-0.1 النتيجة 

 مرتفع جداً  مرتفع معتدل متدني جداً متدني  الوصف النتيجة

 مرتفع جداً  مرتفع جداً  معتدل معتدل معتدل متدني جداً  1.1-1

 مرتفع جداً  مرتفع معتدل معتدل متدني متدني 1.1-6

 مرتفع جداً  مرتفع معتدل معتدل متدني معتدل 6.1-3

 مرتفع معتدل معتدل متدني متدني جداً  مرتفع 3.1-4

 مرتفع معتدل متدني متدني متدني جداً  جداً مرتفع  4.1-5
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 (دارة المتكاملة للموارد المائيةأدوات اإل) التكّيفتحديد تدابير وخيارات   -4
 في قطاع الصحة استناداً إلى نتائج تقييم األثر وقابلية التأثر

 
 مقدمة

 
، يجب اعتماد 6112معه الصادر في عام  التكّيفوعمليات  تغّير المناخوبحسب التقرير النهائي لتقييمات آثار 

 :التوصيات التالية
 
  ؛التكّيفالمباشرة فوراً بإجراءات 
  ؛التكّيفتوفير الظروف الالزمة إلتاحة المجال أمام 
  ؛والتنمية التكّيفتحقيق التكامل ما بين 
 ؛إذكاء الوعي والمعرفة 
 ؛تعزيز عمل المؤسسات 
 ؛حماية الموارد الطبيعية 
 ؛المالية توفير المساعدة 
 ؛إشراك الجهات العرضة للمخاطر 
  مفصلة على قياس المواقع استراتيجياتاعتماد. 
 
ومن شأن األقسام التالية أن تمّهد الطريق أمام اعتماد مثل هذه التوصيات لدى بلورة البرامج الخاصة  
في قطاع الصحة، وتطبيقها والتحقق منها مع التركيز على أدوات اإلدارة المتكاملة  تغّير المناخمع  التكّيفب

 .للموارد المائية
 
 المتاحة بحسب االحتياجات الوطنية واإلقليمية التكّيفاستعراض تدابير   4-1
 
 التكّيفتوفر الكتابات العديد من المبادرات ذات األولوية التي يمكن اعتمادها في قطاع الصحة من أجل  

المرجوة بالظروف الوطنية بحسب قدرة ومناعة المؤسسات في  التكّيفوتتأثر مبادرات . تغّير المناخمع آثار 
المحتملة التي يمكن اعتمادها في  التكّيفوفيما يلي موجز حول تدابير . مختلف القطاعات السيما قطاع الصحة

 .تغّير المناختطوير خطة عمل وطنية للتكيف مع آثار 
 

 المبادرة المؤسسية واالستراتيجية
 
  في قطاعات أخرى تحمي وتعزز الصحة وتخفف من حدة آثار " الصحية"دعم استراتيجيات التنمية

 ؛تغّير المناخ

  على  تغّير المناخعلى المستويين المحلي والوطني من أجل خفض آثار  التكّيفتطبيق استراتيجيات
 ؛صحة السكان إلى حدها األدنى

 ؛بين القطاعات والتعاون اإلقليمي سيق ماتعزيز التن 

  في كافة األنشطة  تغّير المناختضمين المخاوف المتعلقة بالصحة العامة ومسألة حماية الصحة من
 ؛تغّير المناخالوطنية واإلقليمية والدولية المتعلقة ب

  تغّير المناخمع آثار  التكّيفإنشاء مؤسسات سياسية لتقديم المساعدة وتنسيق األنشطة على صعيد. 
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 رصد ومراقبة النوعية البيئية
 
 ؛رصد نوعية الهواء ومياه الشرب 
 ؛تكثيف األنشطة المتعلقة بمراقبة تلوث المياه وضمان إعادة االستخدام اآلمن لمياه الصرف الصحي 
 ؛تعزيز الصرف الصحي المراعي للشروط البيئية 
 على الصحة ضمان الحد األدنى من احتياجات األسر من المياه للحفاظ. 
 

 تعزيز المؤسسات الصحية
 
  وتحديث البنى التحتية الوطنية للصحة العامةصيانة. 
 

 تعزيز القدرات وإذكاء الوعي
 

  استعراض برامج التوعية العامة حول كيفية التعامل مع الطعام، وتخزينه فضالً عن األنشطة الحكومية
 ؛التكّيفوتضمينها في خطط  ،لرصد المواد الغذائية

 ؛بناء القدرات في مجال الوقاية من إمكانية تفشي األمراض وكيفية مواجهتها 

  ؛تغّير المناخوتوسيع قدرة مختلف الخطط والبرامج الوطنية على التدخل في ظل تعزيز 

  تنمية قدرة المؤسسات في نظم الصحة العامة من أجل توفير المشورة وتأدية دور قيادي في مجال حماية
 .المناختغّير الصحة من 

 
 نظم اإلنذار المبكر

 
 ؛تطوير نظم اإلنذار المبكر وبرامج المراقبة على صعيد األمراض المعدية 

  تطوير التوقعات المناخية والموسمية ونظم اإلنذار المبكر، فضالً عن التخطيط للكوارث والبرامج
 ؛التعليمية وتلك الخاصة بالتوعية العامة

 ؛أجل حماية السكان من آثاره اإلنذار المبكر على صعيد الطقس من 
 تعزيز نظم المراقبة. 
 
 المقترحة ومعايير االختيار وتصنيفها بحسب أولويتها التكّيفتقييم تدابير   4-2
 
المنشودة في القطاع المائي من خالل أنشطة  التكّيفيمكن تطبيق المنهجية الالزمة لتحديد تدابير  

 :وخطط العمل التالية
 
 التكّيفاألولى نحو تحديد تدابير  الجهات المعنية يشكل الخطوةالتشاور مع  (أ)
 
 :إن الهدف من هذا التشاور هو 
 
التوصل إلى وجهات نظر، وتعليقات وتوصيات واضحة وفعالة ومفيدة، فضالً عن إدخال  -1 

تعديالت محتملة على خطط العمل، واألنشطة، والمهام والمنهجيات المعتمدة لبلوغ األهداف 
 .المرجوة
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بين العلماء، وصانعي  الفجوةتعزيز مشاركة الجهات المعنية في مشاريع األبحاث لرأب  -6 
 .السياسات واألطراف المعنية األخرى كافة

يمكن من خالل إشراك الجهات المعنية ترشيد تدفق المعلومات وتقاسمها، وتجنب االزدواجية في  -3 
 . العمل والتأخيرات غير المبررة في اتخاذ القرارات

تحسين فهم المعارف والممارسات المحلية وإذكاء الوعي العام، وكلها عوامل ضرورية لتطبيق  -4 
 .والحلول غير المستدامة التكّيفء بنجاح وتجنب حاالت سو التكّيفتدابير 

 
 التكّيفالممكنة على صعيد توفر المياه ونوعيتها، فضالً عن تدابير  التكّيفاستعراض كافة تدابير  (ب)

 المرتبطة بالصحة وذات الصلة بالتدابير المتعلقة بالمياه
 
الممكنة كافة الواردة في  التكّيفيمكن تحقيق هذا االستعراض من خالل التدقيق المفصل في تدابير  

 .الكتابات
 

 :ومن الضروري أن يركز االستعراض على القضايا التالية
 
مثل التقليدية وغير التقليدية بطبيعتها الممكنة كافة المتعلقة بتوفر المياه  التكّيفمراجعة تدابير  -1 

األجاج والمياه العادمة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وتحلية المياه، وتغيير الطقس، ومياه 
 .الصناعية

الممكنة كافة على صعيد إدارة الطلب على المياه، إمدادات المياه إلى  التكّيفمراجعة تدابير  -6 
 .المساكن، وتطوير المياه السطحية وإعادة تغذية المياه الجوفية

 .الممكنة كافة المتعلقة بنوعية المياه لجهة التلوث، والحماية واإلدارة التكّيفمراجعة تدابير  -3 

الممكنة كافة من حيث نظم مراقبة المياه، والتدابير الرامية إلى تحسين  التكّيفمراجعة تدابير  -4 
كفاءة هذه النظم، وإدارة مستجمعات المياه، واستخدام المياه في المدن، ومراقبة الفيضانات، 

 .لبحث، واإلصالحات المؤسسية ومياه الريوبرامج ا

 .الممكنة كافة المرتبطة بالقضايا االجتماعية واالقتصادية التكّيفمراجعة تدابير  -5 

الممكنة كافة المرتبطة بقضايا الصحة من حيث البرامج والخطط  التكّيفمراجعة تدابير  -2 
 .التشريعية والمؤسسية

 
في قطاعْي الصحية والمياه  كافة المحتملة التكّيفاستناداً إلى هذه المراجعة، يمكن إعداد قائمة بتدابير  
 (ثال حول ذلكم 3-أ حقالمل الجدول يرد في)
 
لجهة مالءمتها وقابلية تطبيقها على المنطقة المشمولة بالدراسة، الممكنة كافة  التكّيفتقييم تدابير  (ج)

 الممكنة وتصنيفها بحسب أولويتها التكّيفواقتراح أفضل تدابير 
 
 :فيما يلي المنهجية التي يمكن اعتمادها من أجل تسهيل عملية التقييم 
 
فيتم . يجب استخدام منهجية متعددة المعايير قائمة على النتائج من أجل التوصل إلى تقييم دقيق -1 

استناداً إلى مصادر مختلفة مثل التقرير التقييمي التوجيهي الرابع )اختيار مجموعة من المعايير 
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ايير المستخدمة أمثلة حول المع 2ويتضمن الجدول (. تغّير المناخللهيئة الحكومية الدولية المعنية ب
 .المناسبة لمنطقة محددة التكّيفلرصد تدابير 

 .تمثل النتيجة مجموع النسب التي يمثلها كل معيار فرعي مستخدم في التقييم، مضروباً بالمعدل -6 

يجب تحديد النسب من قِبل الخبراء استناداً إلى ظروف المنطقة، وبحسب أهميتها في التقييم،  -3 
 (.1أنظر الجدول )بالمائة  111على أن يصل مجموعها إلى 

المقترحة ضمن كل معيار  التكّيفالمعدل هو ذاك الذي ترتئيه الجهة المعنية لكل من تدابير  -4 
المعدل  5المعدل األدنى والرقم  1مسة، بحيث يمثل الرقم فرعي، على أن يتراوح بين واحد وخ

 .األقصى
 
، سيتم تغّير المناخالمقترحة مع  التكّيفوبحسب تقييم الفرص، والعوائق ومدى مالءمة كل من تدابير  

 (.أداة دعم القرار)تصنيف المخاطر وفق مجموعة من العناصر المستقاة من خيارات مختلفة 
 
األولوية لألنشطة الفورية األكثر قابلية للتطبيق، السيما تلك المتعلقة بإدارة البنى من المقترح منح  

 .التحتية القائمة واألطر المؤسسية المعنية بهذه الكيانات
 
فيشتمل على التكاليف المترتبة على المقارنة ما بين االستراتيجيات " المفضل"أو " األفضل"أما الخيار  

 . البديلة من حيث كلفتها، وفوائدها واآلثار التي تتركها
 
ويمكن لهذه المعايير أن تشكل . يتطلب تحديد األولويات اختيار المعايير الالزمة لتقييم مختلف المخاوف 

رات لمدى النجاح أو اإلخفاق في تحقيق األهداف، ويمكن استخدامها من ِقبل برنامج لرصد وتقييم أيضاً مؤش
من أجل تسهيل هذه العملية عبر جمع التغذية  excelويجب إعداد ورقة . التكّيفاستراتيجيات وسياسات وتدابير 

 . الراجعة للخبراء
 
معدل النتائج التي تم الحصول عليها من المجيبين  ومن ثم يمكن احتساب النتائج النهائية استناداً إلى 
المصنفة بحسب  التكّيفوانطالقاً من هذا التحليل، يتم تلخيص تدابير (. مثاالً حول ذلك 4-أيتضمن الجدول )

 (.حول ذلك مثاالً  5-يتضمن الجدول أ)أولويتها بعد أخذ كافة النتائج من الجهات المعنية بعين االعتبار 
 

 المقترحة التكّيفمعايير المستخدمة لتقييم تدابير ال  -6الجدول 
 

 النسبة الفرعية النسبة الوصف المعايير الفرعية المعايير

 االستدامة 

فوائد التخفيف من 
تغّير آثار ( مع التكّيف)

 المناخ

تغيرات في مستوى 
انبعاثات غازات الدفيئة 

 التكّيفجراء تدابير 

65 

11 

األثر على النظام 
 البيئي

حجم اآلثار البيئية على 
 التنوع البيولوجي

2 

عدد األشخاص  اإلنصاف
، التكّيفالمستفيدين من 

موزعين، إن أمكن، 
بحسب النوع 

االجتماع، والعمر 
 والطبقة االجتماعية

1 
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 النسبة الفرعية النسبة الوصف المعايير الفرعية المعايير

 الفعالية

القدرة على )الصالبة 
في ظل  التكّيف

 (سيناريوهات مختلفة

استكشاف مدى فعالية 
 هذا التدبير بالنسبة

لمروحة واسعة من 
السيناريوهات 

المستقبلية الممكن 
 حصولها

61 
 

5 

تحديد ما إذا كان هذا  الموثوقية
التدبير غير خاضع 
لالختبار أو ما إذا 
 كانت فعاليته مثبتة

5 

قليل )كفاءة الكلفة 
 (المخاطر

تحديد ما إذا كان هذا 
سيعود بفوائد  التدبير

مرتفعة نسبياً مقارنًة 
 مع الكلفة

11 

 الخطر ومدى اإللحاح

تحديد اإلطار الزمني  مدى اإللحاح
لوقوع الحدث بدءاً من 

الماضي القريب 
وصوالً إلى الحاضر، 

فالمستقبل القريب 
 والبعيد

15 

5 

الحجم )درجة الخطر 
المحتمل للمخاطر 

 (المستقبلية

تحديد الحجم المحتمل 
للمخاطر المستقبلية 
بدءاً من المخاطر 

والتي يمكن المحدودة 
الرجوع عنها وصوالً 
إلى تلك التي ال رجعة 

 عنها

5 

تخمين مدى إدراك  عدم اليقين أو التحوط
 المخاطر

5 

 الفرص

تحديد كيف أن هذا  الفوائد الثانوية
التدبير سيساهم في 

بلوغ أهداف مجتمعية 
 أخرى

11 

3 

تحديد ما إذا كان لهذا  الخيار القليل المخاطر
بغض  التدبير منافع

النظر عن اآلثار 
 تغّير المناخالفعلية ل

3 

تحديد ما إذا كانت  الفرص المتاحة
تتوفر فرص لتطبيق 

 هذا اإلجراء 

4 

 التطبيق

تحديد الكلفة التقريبية  الكلفة األولية
للتطبيق؛ يمكن مقارنة 

هذه التكاليف بالكلفة 
المترتبة على عدم 

اتخاذ أي خطوات على 
 مرور الوقت

31 

5 
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 النسبة الفرعية النسبة الوصف المعايير الفرعية المعايير

تحديد كلفة التشغيل  كلفة التشغيل والصيانة
والصيانة مع الوقت 

مقارنة مع نفقات 
 الميزانية األخرى

5 

استكشاف مدى تأييد  مدى تقبل الجمهور
الجمهور لهذا التدبير 

 أو معارضته له

5 

التمويل  مصادرتحديد  مصادر التمويل
 المحتملة ومدى توفرها

5 

المعلومات، )القدرة 
والقدرة الفنية، 

 (والموظفون، والموارد

تخمين ما إذا كانت 
القدرة الحالية كافية، 
وفي الحالة السلبية، 
تحديد الثغرات ذات 

 الصلة

5 

تحديد ما إذا كان  على صعيد المؤسسات
التطبيق ممكناً بإشراف 

محلي فقط أو يتطلب 
التنسيق أو العمل مع 

هيئات متخصصة 
 أخرى

5 

 النهائيةالنتيجة 
تقسيم النتائج على خمسة من أجل ← ( 511مجموع النتائج )مجموع النتائج كافة مضروباً بالنسبة 

 111 الحصول على النسبة من أصل

 
 المقترحة في السياسات وخطط العمل الوطنية التكّيفبلورة المبادرات واآلليات الالزمة لتضمين تدابير  (د)
 
 التكّيفلسياسات بهدف تضمين تدابير جموعة متنوعة من أدوات ام ُتستخدم في كافة أنحاء العالم 

 .المقترحة في السياسات وخطط العمل الوطنية
 
المقترحة في السياسات وخطط  التكّيفومن أجل تطوير المبادرات واآلليات الالزمة لتضمين تدابير  

 :العمل الوطنية، يجب أخذ النقاط التالية بعين االعتبار
 

 من الضروري تحديد األهداف اإلجمالية من خالل إصدار معايير بيئية، ومن ثم اختيار بداية ،
أو المقاربات /هذه األهداف إما عبر القيادة والتحكم والوسائل التي سيتم من خاللها تحقيق 

أو نظم /االستعادة، و/بما في ذلك اإلعانات البيئية، والضرائب، ونظم اإليداع)الخاصة باألسواق 
 ؛(خص التجاريةالر

 ؛داف والوسائل والعمل على إنفاذهامن ثم، تشريع األهداف والوسائل ليتم أخيراً رصد هذه األه 

 ؛تغّير المناخمن الضروري مراجعة كافة المعايير البيئية الدولية وأدوات السياسات المرتبطة ب 

 يمكن اقتراح التوليفة األمثل لهذه الوسائل. 
 
حول خطط اإلدارة المتكاملة للموارد المائية الصادر عن  العملييستعرض الكتيب التدريبي والدليل  

هذه العملية عبر ( Cap-Net, 2005)الشبكة العالمية لبناء القدرات في مجال اإلدارة المتكاملة للموارد المائية 
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اإلدارة المتكاملة للموارد المائية على أنها ولدى النظر إلى عملية التخطيط في مجال . سبع خطوات متتالية
 :ضرورية للتكيف مع الظروف المناخية المتغيرة، يجب أخذ النقاط التالية بعين االعتبار

 
  وتأييداً لصانعي . في عملية التخطيط تغّير المناخ، يجب تضمين آثار "المباشرة"في مرحلة

إلى هؤالء من أجل تعزيز استراتيجيات تكتسي هذه المرحلة أهمية كبرى بالنسبة السياسات، 
 ؛ملية التطبيق على الصعيد السياسيإدارة الطلب، وإال ستصعب ع

  بديالً  عنصراً إضافياً وال ُيعتبر تغّير المناخمع  التكّيف، يشكل "السياسة/الرؤية"خالل مرحلة 
رة المتكاملة بالتالي، تبقى الغايات اإلجمالية لإلدا. عن أهداف اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

 ؛هاللموارد المائية على حال

  من الضروري استخدام المعلومات المتعلقة بالمناخ وتحليل ف، "تحليل الحالة"مرحلة أما ضمن
 ر لإلشارة إلىالتخفيف من حدة اآلثا/فالتكيّ كما يمكن التطرق إلى موضوع . ذات الصلة اآلثار

سلباً  التكّيفخطر أن تؤثر خيارات  الحد منأن عملية اإلدارة المتكاملة للموارد المائية من شأنها 
 ؛خفيف من حدة اآلثار والعكس صحيحعلى أهداف الت

  كأساس " الوقائية"، يمكن اعتماد المنهجية االستباقية أو "اختيار االستراتيجية"في مرحلة
 ؛دارة المتكاملة للموارد المائيةالستراتيجيات اإل

  دارة بعين االعتبار لدى وضع خطة اإل التكّيفيجب أخذ أدوار السلطات المحلية في استراتيجيات
 ؛المتكاملة للموارد المائية

 التي  ساسيةاأل المتغيرة تشكل األطر القانونية، وقطاعْي االقتصاد والصحة وغيرها من العناصر
ة هذه ساهمية مد كيفتحدلة للموارد المائية وهي تم تحليلها حجر األساس لتطبيق اإلدارة المتكام

 ؛تغّير المناخمع  التكّيففي  العملية

  التكّيفخالل التقييم، يجب قياس النتائج على أساس المؤشرات، مع األخذ بعين االعتبار تدابير 
 .المقترحة في الخطة

 
نتائج تقييم اآلثار واختيار  كي تكون بأكملها، يكتسي إشراك الجهات الفاعلة أهمية كبرىخالل العملية  

الحلول واالستراتيجيات من خالل  نطاق اتسع ومع الوقت، .الوكاالت المعنية باإلنفاذ في يداالستراتيجيات 
المياه  إدارةكما تغير فهمنا للمجموعة المتكاملة لتدابير  .على التكنولوجيات المعتمدة طرأتالتحسينات التي 
 .إذ أصبحت تتماشى مع المبادئ والسياسات الحديثة لها وطريقة تطبيقنا
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  التكّيفتدابير مصفوفة تطبيق   -5
 
 التكّيفتحليل وتقييم اإلطار المؤسسي والتشريعي لخطط تطبيق عملية   5-1
 
ويشتمل . دوماً إلى فهم اإلطار المؤسسي والتشريعي التكّيفوالتداعيات وتسعى تقييمات قابلية التأثر  

وُتصنف عادًة . ذلك أيضاً على العوامل السياسية، واالجتماعية واالقتصادية التي ُتبنى عليها خيارات األفراد
 النهجوفيما يلي وصف لبعض . (Hinkel and Bisaro, 2013a).  هذه الطرق ضمن فئة التحليل المؤسسي

 :المعتمدة في إجراء هذا التحليل
 

 وصف الحوكمة
 
، وقد أجري التكّيفتعطي نهج وصف الحوكمة لمحة حول الجهات الفاعلة والمؤسسات ذات الصلة ب 

 .Tol et alوعلى سبيل المثال، يستعرض . تغّير المناخهذا النوع من التحاليل في كافة أنحاء العالم في سياق 

، مع تحديد ثالث مستويات اإلطار المؤسسي للتطبيق على صعيد إدارة المناطق الساحلية في أوروبا (2008)
على  القراراتوقد وجد هؤالء أن . الحكومات الوطنية، والحكومات المحلية واألفراد: لصنع القرار هي

صة بمياه االستحمام في التوجيهات الخا: المستوى الوطني تحددها بشكل جزئي سياسات االتحاد األوروبي مثل
ال يتطلب هذا النوع من المنهجيات فرضيات . بإطار العمل المائي، والمساكنالمناطق الساحلية، وتلك المتعلقة 

من خالل إعطاء وصف أكثر شمولية للسياسات التي  التكّيفنظرية كبيرة من ِقبل المحلل، وهو يساهم في 
 .التكّيفيجري في إطارها 

 
 تصميم الحوكمة 

 
يعالج تصميم الحوكمة مسألة كيفية تصميم مؤسسات فعالة استناداً إلى الفرضية النظرية القاضية  

وُيعتبر تحليل السياسات أحد النهج . بإمكانية فهم الرابط ما بين المؤسسات والنتائج وتوقعه ببعض من الثقة
والهدف من . التكّيفة بعملية المحددة في مجال تصميم الحوكمة الذي ورد بشكل كبير في الكتابات الخاص

تحليل السياسات هو تحديد أي من السياسات البديلة المختلفة سيسمح ببلوغ مجموعة محدودة من الغايات في 
وُيجرى التحليل مسبقاً بهدف تحسين تصميم السياسات، . (Nagel, 1999)ظل الصالت بين السياسات واألهداف 

 .والبرامج والمشاريع
 
وبما أن . في السياسات التكّيفمن أجل تحليل كيفية تضمين لقد اعتمدت كتابات عدة تحليل السياسات  

يطال القطاعات كافة ويكون على مختلف مستويات التنظيم االجتماعي، يتمثل الهدف من سياسات  التكّيف
وتعزيز قدرة األفراد  المناختغّير بشكل عام في ضمان معالجة السياسات القائمة المخاطر المرتبطة ب التكّيف

ليس مجاالً قائماً بحد ذاته يتم تناوله في  التكّيفوُيظهر ذلك أن . والمجتمعات على االستجابة لهذه المخاطر
 سياساتالضمن  تغّير المناخالسياسات بل هو عبارة عن مهمة تتمثل في إدماج مسألة النظر في مخاطر 

البيضاء ورقة المثل  التكّيفثائق الرفيعة المستوى الخاصة بسياسات وُتعتبر توصيات الو. القطاعية القائمة
خير دليل على ذلك كونها تركز على الحاجة إلى ( 6119المفوضية األوروبية، ) التكّيفبشأن  التحاد األوروبيل

 .في القطاعات كافة تغّير المناخإيالء أهمية أكبر لمخاطر 
 
ومن أبرز النقاط التي ركزت عليها دراسات الدمج سياسات التنمية حيث تم التضمين من خالل مسح  

 .بهدف تحديد المخاطر المناخية التي قد تتعارض مع أهداف سياسات التنميةالمخاطر 
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بعين االعتبار، تتمثل المهمة األساسية في  مأخوذةلكن، في الحاالت التي تكون فيها مسألة المناخ  

ويشتمل تحصين السياسات على معالجة المخاطر ذات الصلة في . تحصين السياسة المعنية من العوامل المناخية
إن . مرحلة مبكرة من عملية صياغة السياسات من أجل تحديد أي آثار واضحة على قطاعات أو أهداف أخرى

ومن األمثلة على ذلك، األدوات . عات أخرى مثل الصحة والقطاعات الريفيةهذه الممارسة مترسخة في قطا
 ,GIZ)التي طورتها الوكالة األلمانية للتعاون الدولي من أجل تحصين الخطط التنموية من العوامل المناخية 

2011). 
 

 بروز الحوكمة
 
هذا الصعيد ما بين النهج ترمي هذه الطرق إلى فهم وتوضيح مسألة بروز الحوكمة، ويتم التمييز على  

 .التي تفترض أنه من الممكن التعميم انطالقاً من حالة محددة وتلك التي ال تؤيد ذلك
 
ويتمثل التحدي الذي تواجهه هذه النهج بشكل عام في أن النسبة ما بين عدد المتغيرات ذات الصلة  

لكن، . ى نتائج مجدية من خالل االحصاءاتغالباً ما تكون مرتفعة جداً، ما يحول دون التوصل إلوعدد الحاالت 
وعلى الرغم من هذه القيود تمكنت الدراسات الموضوعة بتأّن والتي تقارن ما بين عدد كبير من الحاالت 
المشابهة من التوصل إلى بينات متراكمة أفضت إلى خالصات حول المواصفات العامة للنظم البيئية 

 . جوةواالجتماعية يمكن ربطها بالنتائج المر
 

 institutional prescriptions for“" ية للمياهالتكّيفالتوجيهات المؤسسية للحوكمة "ومن األمثلة على ذلك 

adaptive water governance” (Huitema et al. 2009) .  فبالنسبة للتكيف، تقدم هذه التوجيهات مدخالت بشأن
ويجب . لدى الجهات المعنية التي تواجه مخاطر مناخية التكّيفالمّيزات المؤسسية التي تعزز القدرة على 

ففي ظل الطابع العام للتوجيهات . التكّيفاستكمال هذه التوجيهات العامة بمعلومات سياقية لدى تطبيق مبادرات 
وافتقارها للسياق المحدد، يختلف هذا النهج عن ذاك الخاص بتصميم السياسات، ما يفترض إمكانية توقع النتائج 

 . التحليل المؤسسيوصفاً لطرق  2ويتضمن الجدول . وقت مسبقفي 
 

 ق التحليل المؤسسيطر  -2 الجدول
 

 وصف الحوكمة نوع الطريقة

 تصميم الحوكمة بروز الحوكمة

 فهم الحالة
تعميم مبادئ 

 تحصين السياسة مسح السياسة التصميم

 المهمة
تحديد الجهات المعنية 

 التكّيفوالمؤسسات ذات الصلة ب
تفسير مسألة بروز نظم الحوكمة التي 

 التكّيفتتيح 
تحديد السياسات التي تضمن عدم تأثر 

 تغّير المناخاألهداف سلباً بتداعيات 

 التكّيفحالة 

 تغّير المناختداعيات التأثر ب
معه هي نتيجة التفاعل ما  التكّيفو

بين العديد من الجهات المعنية وما 
 تتخذه من قرارات مترابطة

 تغّير المناخمخاطر   
على أهداف 

السياسات غير 
 معروفة

تغّير مخاطر 
على  المناخ

أهداف السياسات 
 معروفة

 الفرضيات النظرية

إن نسب نتيجة معينة  غير متوفر
لمؤسسة ما ممكن 

فقط على أساس كل 
 حالة على حدة

نسب من الصعب 
النتائج إلى مؤسسة 

 معينة

تبرز عالقة مباشرة 
بين يمكن توقعها ما 

 السياسات والنتائج
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 تغّير المناخمع آثار  التكّيفتحديد العوائق التي تحول دون   5-2
 
 أو تغّير المناخإن نقل التكنولوجيات والممارسات القادرة على الحد من انبعاثات غازات الدفيئة أو آثار  

لهيئة الحكومية الدولية التقييمي الثالث لالتقرير . )معها غالباً ما تعترضه قيود عدة ُتعرف بالعوائق التكّيف
إلى تحليل  تغّير المناخالمثلى مع  التكّيفبالتالي، يجب أن يستند اختيار تدابير . (6111، تغّير المناخالمعنية ب

العوائق والفرص من أجل ردم الهوة ما بين اإلمكانات المروج لها في السوق لتكنولوجيا أو ممارسة ما 
 .صادية، واالجتماعية واالقتصادية والتكنولوجيةوامكاناتها االقت

 
 6112لعام  تغّير المناخويفيد التحديد الوارد في التقرير التقييمي الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية ب 

بأن العوائق هي أي حواجز تعترض بلوغ إمكانات محددة، والتي يمكن تخطيها عبر اعتماد سياسة أو برنامج 
في حين أن الفرص هي الحاالت أو الظروف المؤاتية لسد الثغرات بين اإلمكانات المروج لها في  ماأو تدبير 

 .السوق لتكنولوجيا أو ممارسة ما وامكاناتها االقتصادية، واالجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية
 
بعض تدابير ، ترتبط العوائق الشائعة التي تحول دون تطبيق (6115)وبحسب تقرير لبيار مخيبر  

. بالقدرة المالية، والمؤسسية، والفنية، والقدرة على التخطيط، فضالً عن النواحي االجتماعية التكّيفوممارسات 
في النقص في القدرة المحلية على إنفاذ االستراتيجيات  تغّير المناخمع  التكّيفويتمثل العائق األبرز أمام تدابير 

المتاحة لتغطية رأس المال الالزم لمعظم االستراتيجيات والتكاليف المترتبة المقترحة أو تدني الموارد المالية 
وغالباً ما تتنافس الحكومات المحلية على مخصصات التمويل الوطنية للنفقات الرأسمالية، في حين . على إنفاذها

لضمان األمن المائي على أن تكاليف اإلنفاذ تغطي القسم األكبر منها العائدات المحلية، وهذه األخيرة ال تكفي 
 .هذا المستوى في البلديات الصغيرة والواقعة في مناطق نائية

 
إلى أن العوائق األساسية التي ( 6112)وقد أشارت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  

بالتنمية، ناهيك  في صفوف المعنيين تغّير المناخهي النقص في الوعي ب تغّير المناخمع  التكّيفتعترض ترشيد 
 .عن القيود المحيطة بالموارد االزمة للتطبيق

 
بشكل أكثر فعالية ضمن  تغّير المناخمع  التكّيفوأوضحت المنظمة أيضاً وجود فرص عدة لدمج  

 :وفيما يلي بعض من هذه الفرص. األنشطة التنموية
 

 ؛جعل المعلومات المناخية أكثر فائدة وقابلية لالستخدام 
  ؛أدوات لمسح المخاطر المناخية واعتمادهاتطوير 
  ؛المالئمة للحصول على المعلومات المناخية" نقاط النفاذ"استخدام 
 ؛تحويل التركيز نحو التطبيق عوضاً عن بلورة خطط جديدة 
 التشجيع على التعاون المجدي وتشارك الممارسات الجيدة. 

 
 التكّيفملخصاً حول العوائق التي تعترض التطبيق الناجح الستراتيجيات  Kareiva et al.,(2007)أعد  

 ضمن الخانات التاليةالعوائق والفرص  يمكن تصنيفو(. 1الجدول )والفرص المتاحة لذلك  تغّير المناخمع 
والمعلومات  لتعاون والتنسيق ما بين المؤسسات؛وا المال البشري والمالي؛ورأس  جراءات؛واال سياساتال

 .واألدوات
 

  



 

 
6132أبريل / نيسان 31 –مسودة للمناقشة   

 

 تغّير المناخمع  التكّيفالعوائق التي تعترض التطبيق الناجح الستراتيجيات   -8الجدول 
 Kareiva et al.,(2007) ، مقتبس عنوالفرص المتاحة لذلك

 
 السياسات واإلجراءات

 الفرص العوائق

يمكن للتشريعات والسياسات التي تعتمدها الوكاالت أن 
تكون جامدة إلى حد كبير، ما يقوض التخطيط الديناميكي، 

ويلزم باتباع  التكّيفويعيق االستجابات المرنة الهادفة إلى 
 . التفصيلية دارةاإلنهج 

إعادة تقييم إمكانات التشريعات القائمة، أو الهيئات الخاضعة لها، 
ضمن القيود التي  تغّير المناخمن أجل تحديد كيفية معالجة مسألة 

 . تفرضها هذه التشريعات

في  التغّيراتيمكن لألنشطة اإلدارية الموسمية أن تتأثر ب
 .توقيت المواسم والفترات التي تمتد عليها

 التغّيراتمراجعة توقيت األنشطة اإلدارية واالستفادة من 
 . المفيدة التكّيفالموسمية التي تتيح فرصاً إضافية إلنفاذ أنشطة 

تغّير ال تصنف االستراتيجيات التي تعتمدها الوكاالت 
 على أنه عامل إجهاد أو مشكلة ذات أهمية  المناخ

االستفادة من مرونة عمليات التخطيط والخطوط التوجيهية ذات 
 . تغّير المناخالصلة من أجل بلورة أنشطة إدارية تعالج آثار 

 رأس المال البشري والمالي

النقص في المحفزات الالزمة للمخاطرة وتطوير مشاريع 
مبتكرة؛ نظام المكافآت يركز على تحقيق أهداف محددة 

على نطاق ضيق؛ إن األموال المخصصة لتحقيق أهداف 
 . معينة تشجع على األنشطة الروتينية والسهلة التطبيق

التحول من ثقافة المعاقبة على اإلخفاق إلى ثقافة تثمن الفكر 
الق، وتدعم التعلم التصاعدي وتحقيق األهداف اإلدارية على الخ

 .نحو تدريجي

أو غيابها ضمن  تغّير المناختدني الخبرات في مجال 
العديد من الوحدات اإلدارية على المستويين المحلي 

م واإلدارة يحول دون وواإلقليمي؛ عدم الربط ما بين العل
 . النفاذ إلى المعلومات

االستفادة من المناصب أو فرص العمل المستحدثة من أجل تعزيز 
؛ وتدريب مدراء الموارد وغيرهم تغّير المناخالخبرات في مجال 

 . من العاملين في علوم نغير المناخ

مسارات الميزانية على المستويين الوطني /إن سياسات
واإلقليمي تقوض القدرة على تغيير الممارسات اإلدارية 

تغّير مع  التكّيفالحالية أو استكمالها من أجل إتاحة 
 .الموظفين وقدراتهم بشكل عام ؛ تراجع في عديدالمناخ

ة القوة العاملة وزيادة الميزاني البحث عن طرق مبتكرة لتعزيز
مثل إمكانية إشراك أفراد أو أحزاب ) التكّيفإلرساء ممارسات 

 تغّير المناخلديهم مصلحة مشتركة في االطالع على مسألة 
 (.   ومعالجتها من دون أي كلفة إضافية

 التعاون والتنسيق ما بين المؤسسات

ال تتماشى الحدود السياسية بالضرورة مع المسارات 
تتخطى الحدود؛ إن أنماط الملكية ؛ فبعض الموارد البيئية

الشبيهة بلوحات الداما على صعيد األراضي الخاصة 
 .والعامة تتعارض مع مفهوم إدارة المواقع

الوكاالت اإلدارية التي لديها أهداف مشتركة /الهيئاتتحديد 
وأراض مجاورة؛ وتقاسم المعلومات وبناء التحالفات والشراكات 

من أجل تنسيق اإلدارة؛ وحيازة التي تتخطى الحدود السياسية 
 . الملكيات من أجل توسيع النظم

 المعلومات واألدوات

ال تتوفر في معظم األحيان أي معلومات أساسية أو مخزنة 
تغّير حول الظروف وما من أدوات متاحة لرصد آثار 

 .المناخ

تحديد برامج الرصد القائمة على صعيد اإلدارة؛ وتطوير 
 .ودمجها في البرامج القائمة تغّير المناخمجموعة من مؤشرات 

قد ال تكون الظروف السائدة في الماضي كافية بعد اآلن 
مثالً إن الفيضانات )كمصدر معلومات للخطط المستقبلية 

عام قد تحصل بوتيرة أعلى، بالتالي  111التي تحدث كل 
 (يجب بناء السدود على هذا األساس

السائدة في الماضي وتحديد  فتقييم السياسات التي تستند الظرو
كيفية تجسيد المعلومات األساسية الدقيقة بشكل أفضل في ظل 

؛ وتعديل فرضيات التصميم من أجل أخذ الظروف تغّير المناخ
 .المناخية المتغيرة بعين االعتبار

االفتقار إلى أدوات ونماذج دعم القرارات، وعدم اليقين في 
الثغرات األساسية في ، فضالً عن تغّير المناخعلوم 

المعلومات العلمية التي تقوض تقييم المخاطر وفعالية 
 .األنشطة واستدامتها

اآلليات المتوفرة حالياً لمعالجة /تحديد واستخدام كافة األدوات
تغّير المشاكل القائمة من أجل تطبيقها على اآلثار المرتبطة ب

 .المناخ

" تجارب اإلدارة"استخدام المواقع التي تعاني من الخلل كنماذج لـ .رب السابقةوقوع حاالت مناخية شديدة خارج نطاق التجا
 .ية للموارد الطبيعيةالتكّيفتوفر بيانات هدفها تحسين اإلدارة 

إلى توافق حول القرارات إعالم الجمهور وتعزيز الوصول الجمهور ما يكفي من /قد ال يتوفر لدى أصحاب المصلحة
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 السياسات واإلجراءات

 الفرص العوائق

، التكّيفالمعلومات من أجل إجراء تقييم مناسب ألنشطة 
كتلك )ية التكّيفما من شأنه أن يحول دون تطبيق المشاريع 

التي تعتريها عناصر تحلق ضرراً بالتربة مثل إنقاذ 
المحاصيل إثر تعرض التربة للضرر واستخدام مبيدات 

وغالباً ما يؤدي . (األعشاب قبل نموها من جديد
االعتراضات والدعاوى الصادرة عن الجمهور إلى عدم 

 .اتخاذ أي خطوات

والحصول على مدخالت من مصادر مختلفة من أجل الصعبة؛ 
 .التوصل إلى تسوية تصب في مصلحة الجهات المعنية كافة

 
 :يمكن تخطي هذه العوائق من خالل 
 

 .تعزيز اإلدارة المتكاملة للموارد المائية -1
 .الوطنية وجعلها عابرة للحدود التكّيفبرامج عمل تحسين  -6
 .دعم المشاركة على المستوى المحلي -3
 .التكّيفإدارة مسألة عدم اليقين عبر وضع الخطط الرامية إلى  -4
 .إيجاد مصادر تمويل جديدة ومرنة -5
 .مسألة المياهل إيالء األولوية -2

 
األسباب والطرق في مختلف القطاعات، من الضروري فهم  التكّيفمن أجل إحراز تقدم على صعيد  

ومن شأن رصد . في هذه القطاعات التكّيفالتي تحول دون مساهمة الهيئات والسياسات الوطنية في دمج عملية 
 . الفرص المتاحة والبناء عليها تعبيد الطريق للمضي قدماً 

 
وصفاً مفصالً  9ويعطي الجدول . وقد تم اقتراح خمس خطوات من أجل تعزيز أطر السياسة الوطنية 

  . حول هذه الخطوات، فضالً عن المقاربة الالزمة لتطبيقها
 

 (Tearfund, 2010استناداً إلى )النهج الرامية إلى تعزيز أطر السياسة الوطنية   -9الجدول 
 

 النهج الهدف الخطوة

1 
رصد العوائق والفرص المرتبطة 

 التكّيفبالبيئة التمكينية المالئمة لدمج 
 ضمن قطاع الصحة

 :فيما يلي األسئلة األساسية الواجب معالجتها
على نحو  التكّيفهل من قيود أو ثغرات تشريعية يمكنها أن تعيق تطبيق 

 فعال؟

2 

إجراء تحليل لمواطن القوة ومواطن 
الضعف والفرص والمخاطر أو ما 

يعادله للنتائج اإلجمالية بدءاً من 
بهدف تحديد الطرق الالزمة  1الخطوة 

لتخطي المشاكل والبناء على مواطن 
 القوة والفرص

  ُيعتبر تحليل مواطن القوة ومواطن الضعف والفرص والمخاطر
مواطن القوة من أجل تحسين  أساسياً للبحث عن طرق الستخدام

 .مواطن الضعف أو تخطيها

إلى جانب تحليل وثائق، وخطط وحاالت محددة، من األهمية بمكان 
فعلى سبيل . اإلشارة إلى أن المسارات تساهم أيضاً في تحقيق التكامل

الوطنية الذي  التكّيفالمثال، شكل إعداد البالغات الوطنية وبرامج عمل 
يفترض انخراط جهات معنية مختلفة، السيما الوطنية منها خطوة جيدة 

الوطنية  التكّيفن برامج عمل إنحو تحقيق التكامل مع أنه يمكن القول 
 منفصلة حالياً إلى حد كبير عن خطط التنمية القائمة

3 
تحديد أي محفزات يمكنها أن تساهم في 

أكثر توفير بيئة تمكينية داعمة أو 
 :فيما يلي األسئلة األساسية الواجب معالجتها

  هل من دروس يمكن استقاؤها من تجربة الجهات المعنية بإدارة
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 النهج الهدف الخطوة

صالبة كما هو مشار إليه في السياسة 
 .الوطنية

الكوارث لناحية إعطاء األولوية للحد من المخاطر بعد وقوع 
 كوارث؟

 التي تطال البلد؟  المناختغّير اإلعالم بشأن آثار /ما هو رأي الجمهور
في  تغّير المناخعلى سبيل المثال، ما هي وتيرة تناول موضوع 

والجمعيات األهلية الصحافة؟ هل تعد المنظمات غير الحكومية 
العاملة ضمن المجتمعات تقارير حول الوعي أو المخاوف بشأن 

 ؟تغّير المناخ

  معاينتها هل من بينات علمية حديثة أو جديدة وهل من آثار يمكن
 ؟تغّير المناخل

  كيف ولماذا تم التوافق على األولويات الواردة في برامج عمل
 الوطنية أو البالغات الوطنية؟ التكّيف

4 

تسهيل إذكاء الوعي لدى الهيئات 
الوطنية فيما يتعلق بالروابط بين 

 المخاطر المناخية والظروف الراهنة

 :يشتمل إذكاء الوعي على أنشطة مثل

  تغّير المناخحمالت إعالمية وطنية حول آثار 

  تغّير المناخإذكاء الوعي داخل الحكومات حول الروابط القائمة بين 
 .والقطاعات المختلفة وقطاع الصحة بشكل خاص

  التي إلى جانب دعمها )المقاربات القليلة المخاطر والتي ال ُيندم عليها
التنمية بغض النظر عن للتكيف، ُتعتبر فعالة أيضاً في تحقيق أهداف 

 .(تغّير المناخ

5 

تحديد أبطال سياسيين للمساعدة  (أ)
مثل )في تخطي أي عوائق 

ضعف اإلرادة السياسية في 
، والنقص في دعم التكّيف

، وتوليد زخم كبير (الميزانية
وسط األولويات المتغيرة 

 .والحفاظ عليه

بناء تواصل منتظم مع أفراد  (ب)
أساسيين مثل أولئك المشاركين 

في الحوار المتعدد األطراف 
. في قطاع الصحة التكّيفبشأن 

ويمكن مثالً أن ُيطلب إلى األفراد 
األساسيين ترأس اجتماعات 

 .مماثلة

السعي إلى التأثير على الهيئات  (ج)
والجهات المانحة الوطنية مع 

للمساعدة " األبطال"التعويل على 
في مواجهة التضاربات التي قد 

تحصل بين القطاعات 
 . ومعالجتها

 :فيما يلي األسئلة األساسية الواجب معالجتها

  بين  التكّيفهل من أحد يمكنه المساعدة في تعزيز الرابط على صعيد
مثل وزارتْي المال والتخطيط أو )وزارة الصحة والهيئات الوطنية 

من أجل المساعدة في توفير ( رئيس الجمهورية/مكتب رئيس الوزراء
الدعم السياسية والتمويل الالزمين لبناء القدرات والتطبيق، فضالً 

 .عن تنسيق المساعدات في القطاعات كافة

  ،التكّيفألساسية في برامج عمل من كانت الجهة اعلى سبيل المثال 
الوطنية أو في صياغة البالغات الوطنية الموجهة إلى اتفاقية األمم 

 .تغّير المناخالمتحدة اإلطارية بشأن 

  من هي الجهة األفضل من حيث الموقع لتعزيز الروابط بين وزارة
الوطني الفرعي يات ذات األولوية على الصعيدْين المستووالصحة 
 .والمحلي

 
الوطني الخاص باليمن مثاالً عن إحدى تجارب العالم العربي في مجال  التكّيفويشكل برنامج عمل  

ويحدد التقرير الذي وضعته اليمن أوجه التآزر . وغيرها من القضايا البيئية الهامة تغّير المناخمعالجة مسألة 
وعوائق  التكّيفعوائق يواجهها  ، وقد عمل على تصنيف العوائق بشكل عام بينالتكّيفوالعوائق على صعيد 

 . خطورتها، بما في ذلك تحليل كل من العوائق وتقييمها وفقاً لدرجة التكّيفمحتملة أمام تطبيق تدابير 
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 :ائق بحسب المجال الذي تؤثر عليهوقد تم تصنيف العو 
 
 ؛لبيئية المتعددة األطرافالعوائق على صعيد االتفاقيات ا (1) 
 ؛مستوى السياسات الوطنيةالعوائق على  (6) 
 .المشاريع/العوائق على مستوى البرامج (3) 
 
 العوائق المؤسسية، ( 1: )نوعها على النحو التالي/كذلك تم تصنيف العوائق استناداً إلى طبيعتها 
 ، العوائق التقنية( 5)المالية، و/العوائق االقتصادية( 4)العوائق الثقافية، و( 3)العوائق السياسية، و( 6)و
ن كما تم إعداد تقييم معمق لكل من العوائق وفقاً لدرجة حدتها وجرى تصنيفها ضم. العوائق االجتماعية( 2)و

ويتضمن . العوائق العالية الخطورة، والعوائق المتوسطة الخطورة والعوائق المتدنية الخطورة: ثالث فئات وهي
 . موجزاً حول النتائج التي تم التوصل إلها 11الجدول 

 
 في اليمن التكّيفام تطبيق تدابير موجز حول العوائق المحتملة أم  -10الجدول 

 (2006الوطني في اليمن،  التكّيفاستناداً إلى الفريق الخاص ببرنامج عمل )
 

 الخطورة النوع المستوى العوائق

ضعف الترابط فيما بينها، )ضعف الهياكل المؤسسية والتشريعات البيئية 
القوانين التنفيذية، وسوء تطبيق القوانين والقوانين التنفيذية، والنقص في 

 (وضعف إنفاذ القانون

 عالية الخطورة 1 2

 عالية الخطورة 1 3 ,2  ضعف الترتيبات المؤسسية الخاصة بدراسات التقييم وقابلية التأثر 

الوطني في  التكّيفنقص السياسات الرامية إلى تسهيل تطبيق برنامج عمل 
 اليمن

 عالية الخطورة 2 ,1 2

متوسطة  5 2 ,1 التكّيفعدم اليقين بشأن مدى فعالية ومالءمة خيارات 
 الخطورة

من حيث النقص في الرصد والجمع على النحو )النقص في البيانات المالئمة 
المالئم؛ والصعوبات التي تتم مواجهتها في النفاذ إلى قواعد البيانات، والنقص 

التأثر،  على التحليل واستخدام البيانات لغايات التقييم وقابليةفي القدرة الفنية 
 (والنقص في ضمان الجودة

 عالية الخطورة 5 3 ,2 ,1

االقليمية والمحلية،  تغّير المناخعدم اليقين على صعيد سيناريوهات 
 والسيناريوهات االجتماعية واالقتصادية

 عالية الخطورة 5 ,4 3 ,2 ,1

ضعف وعي صانعي السياسات والقرارات بمسألة التقييم وقابلية التأثر 
والتقييم وقابلية التأثر، وضعف قدرة  تغّير المناخالنقص في المعرفة بشأن )

تغّير الموظفين الفنيين على توفير معلومات أكثر وضوحاً ودقة حول قضايا 
 (راتات والقرام وقابلية التأثر لصانعي السياسي، والتقيالمناخ

 عالية الخطورة 5 ,3 ,2 2

صعف القدرة المالية على تطوير أو تعديل النماذج )محدودية الدعم المالي 
 (التكّيفوالمنهجيات القائمة، والنقص في الموارد المالية الالزمة إلنفاذ تدابير 

 عالية الخطورة 4 3

النقص في المنهجيات الالزمة لرصد وجمع )محدودية الدعم الفني 
المعلومات، وتطبيق النماذج وتفسير النتائج، فضالً عن عدم توفر القدرة الفنية 

 (المناسبة تطوير أو تعديل النماذج والمنهجيات القائمة

 عالية الخطورة 5 3 ,2

ضعف التنسيق والتعاون إلى حد . نقص التنسيق في القضايا العابرة للقطاعات
 فنيةالوطنية والمشاريع التعاون /كبير على صعيد برامج

متوسطة  5 ,2 ,1 3
 الخطورة

 عالية الخطورة 5 ,4 3 ,2 ,1 وقابلية التأثر تغّير المناخنقص الوعي بشأن قضايا 

تغّير مع  التكّيفمحدودية األبحاث حول التطبيق العملي للتدابير الرامية إلى 
لم يضطلع المجتمع العلمي الوطني بدور فاعل في معالجة قضايا . المناخ

 عالية الخطورة 5 ,4 3 ,2 ,1
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 الخطورة النوع المستوى العوائق

 وقابلية التأثر التكّيف

 الفقر
 .تراجع الظروف المحلية مثل تدهور األراضي/تفاقم مشاكل الفقراء -1
الالزمة ( المالية، والبشرية واالجتماعية)المجتمع  مواردالنقص في  -6

 .لتعزيز المناعة الذاتية
النقص في القدرات والموارد المؤسسية المحلية الرامية إلى تعزيز  -3

 .المناعة في المجتمع

 عالية الخطورة 6 ,4 3 ,2 ,1

متوسطة  5 3 ,2 تدني االستثمار في التكنولوجيات الصديقة للبيئة
 الخطورة

 
 فيما يلي مثال حول تمرين خاص بتوزيع األدوار والمسؤوليات في قطاعي الصحة والمياه

 
جهات المعنية وستعطى توضيحات إضافية بشأن مسؤوليات بال قائمةتم إعداد خالل هذا التمرين، سي 

في قطاع الصحة والعالقات القائمة بين  تغّير المناخمع  التكّيفالالعبين األساسيين المنخرطين في حوكمة 
التي قد تقوض عملية ويتوقف التمرين عند المسؤوليات الرسمية وغير الرسمية، كما يحدد الثغرات . هؤالء
 . على هذا المستوى التكّيف

 
 :الهدف من التمرين 
 

  المناختغّير مع  التكّيف، وأهمية التكّيفتصنيف الالعبين األساسيين من حيث القدرة على 
 ؛واالستفادة من الفرص المتاحة

 ؛تقييم درجة تفاعلهم مع بعضهم البعض 

 كيفية توزيع المسؤوليات بين الالعبين األساسيين المعنيين بمجاالت أو عداد رسم بياني يظهر إ
وضع ( 1)ومن شأن ذلك أن يعزز القدرة على اتخاذ القرارات حول كيفية . قطاعات محددة

 . تغّير المناخاالستفادة من الفرص المرتبطة ب( 3)إدارة األزمات و( 6)و الخطط الطويلة األمد،
 
 :كيفية إجراء التمرين 
 
استثارة األفكار من أجل تحديد الالعبين األساسيين ( 1): يتوزع التمرين على ثالث مراحل هي 

 النقاش والتحليل( 3)بين هؤالء و تفاعالتإعداد رسم بياني حول ال( 6)المنوطة بهم و والمسؤوليات
 
 استثارة األفكار من أجل تحديد الالعبين األساسيين والمسؤوليات المنوطة بهم (أ)
 
 لالعبين األساسيينإعداد قائمة با -1

 .طرف كان ينقصها أيدراسة القائمة وتبادل األفكار بشأنها لتحديد ما إذا  -6

 .الطويلة األمدلناحية إدارة األزمات ووضع الخطط طرف تحديد دور كل  -3

حاولوا أن تكونوا دقيقين إلى أقصى حد . إضافتها إلى القائمة يجبجديدة،  أطرافأي  تم رصدفي حال  -4
 . ممكن عبر إعطاء إسم الهيئة الحكومية، والقسم المعني، وحتى جهات االتصال إن أمكن
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 :على القائمة طرفالرجاء القيام بالخطوات التالية فيما يخص كل  -5

 المعني على عملية  طرفيمثل حجم الدائرة مدى تأثير ال. اختيار دائرة ذات لون وحجم مناسبين
 ؛مثل أنواعاً مختلفة من المنظماتتن فالوفي هذه الحالة، أما األ التكّيف

 وكلما كانت الدائرة قريبة من وسط . وضع الدائرة على ورقة كبيرة وتدوين إسم الحالة في الوسط
 ؛تغّير المناخمع  التكّيفتأثيرها كبيراً برأيكم في عملية  الورقة كلما كان

 ؛كرة بالنسبة للجهات المعنية كلهاالرجاء إعادة ال 

 كل العب ، يجب تحديد مستوى التأثير الذي تعتقدون أن العبين األساسيينفي القائمة الخاصة بال
 .  تغّير المناخمع  التكّيفملكه على حوكمة ي

 
 بين الالعبين األساسيينالتفاعالت إعداد رسم بياني حول  (ب)
 
وكلما كان الخط سميكاً، كلما كان التفاعل . ا بينهاميجب رسم خط بين الجهات التي تتعاون حالياً في -2

 . إن رسم خط رفيع أو منقط يعني أن التعاون بالكاد قائم. أقوى

الرجاء استخدام قلم آخر لرسم خطوط تعبر عن التعاون الذي يجب أن يكون موجوداً بين جهات محددة  -2
ويجب تحديد الهدف من التعاون . ، إال أنه غائب حالياً تغّير المناخمع  التكّيففي حالتكم من أجل تسهيل 

 . على كل من الخطوط
 
 النقاش والتحليل (ج)
 
المبينة أدناه، والهدف منها هو التوصل إلى قرار بشأن التدابير الالزمة لتعزيز الرجاء مناقشة األسئلة  -9

 .نخرطاً حالياً في هذه العمليةالتعاون بين الالعبين وإشراك أي العب أساسي ليس م

  ؟ تغّير المناخما هي أشكال التعاون الضرورية لالستفادة من الفرص المحتملة التي يولدها 

  ؟ هل يضطلع هؤالء الالعبون فعلياً بمسؤولياتهم في المجاالت الهامةمن المسؤول عن أي من
 ؟ تغّير المناخمجال 

 يضطلعون بمسؤوليات غير رسمية؟ هل يجب تعبئتهم؟ هل من العبين يجب أن  هل من العبين
 تناط بهم مسؤوليات رسمية أكثر فأكثر؟ 

  هل من ثغرات على صعيد المسؤوليات؟ 

  موارد؟ هل يتم استخدام هذه الموارد بشكل كاف؟ من هي الجهات التي لديها 

 ،؟ (غير مستخدمة حالياً ) "مخزونات" هل من ثغرات على صعيد الموارد 

 هي  منا؟ هدما هي األنشطة األصعب في التعامل معها من بين األنشطة الحساسة التي تم تحدي
مجاالت المسؤولية الواجب دمجها في المسار للتعامل مع هذه القضايا بشكل ما هي الجهات و

  أفضل؟ 
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 يات الطويلة األمد في قطاع الصحةفيما يلي مثال حول تمرين خاص بإدارة األزمات واالستراتيج
 
تم وضع هذا التمرين بهدف التمييز ما بين إدارة األزمات من جهة واالستراتيجيات الطويلة األمد من  

لقد أظهرت التجربة وجود التباس في بعض األحيان بين هاتين المسألتين، ما ينعكس صعوبة في . جهة أخرى
لمسألتين المذكورتين في قطاعي ويسعى هذا التمرين الجماعي إلى فهم الفارق بين ا. تحليل توزيع المسؤوليات

 .(في الملحق لفهم التعاون الحالي بين مختلف المنظمات 2-أنظر الجدول أ) . الصحة والمياه
 
صة بالجهات المعنية، بما فيما يخص كل من الجهات المعنية ضمن المجموعة، الرجاء ملء القائمة الخا -1

 :في ذلك

 ؛اإلسم، والمنظمة والموقع 
 مجال المسؤولية. 
 
من أجل تحديد أشخاص آخرين يجب أن يكونوا ضمن المجموعة، الرجاء االطالع على األسئلة الواردة  -6

 .األخرى التي قد تطرأ على ذهنكمأدناه والتفكير في الجهات المعنية 
 
 .الرجاء تدوين التفاصيل الخاصة بكل من الجهات المعنية الواردة ضمن القائمة -3
 
 : والسبب وراء ذلكأسئلة قد تساعدكم في تحديد الجهات الواجب إشراكها  
 

 ؟ تغّير المناخما هي األدوار التي تضطلع بها بعض المنظمات في إطار االستجابات المحلية ل 

  التي يمكنها المشاركة في التقييم؟ ( وظيفة أو شخص)من هي الجهة 

  من هي الجهة التي ستستثمر نتائج تقييم التحديات والفرص؟ 

  من هم المستفيدون المحتملون؟ 

  من هم األطراف الذين سيتأثرون سلباً؟ 

  من الذي يتمتع بالحقوق السارية؟ من يتحكم بالموارد؟ 

  من هي الجهات التي ال صوت لها على األرجح؟ من يمثلها؟ 

  المقاومة؟ من هي الجهات التي يرجح أن تحشد 

  من يعول على من؟ 

 من هو المسؤول عن الخطط المقررة؟ 

  من لديه المال، أو المهارات أو المعلومات األساسية؟ 

  من يتوجب عليه تغيير سلوكه لبلوغ بعض األهداف المحددة؟ 

  ما هي الثغرات القائمة بين مجموعات أصحاب المصلحة على صعيد السلطة؟ كيف يجب معالجة
 هذه الثغرات؟ كيف يمكن إشراك كل جهة معنية على نحو يعود بالفائدة األكبر على العملية؟ 

  من هي الجهات التي ستستلم نتائج التقييم مثل التقرير النهائي؟ 
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 جداول خاصة بالتمارين الجماعية  -الملحق
 

 ا-الجدول أ
 

 البرامج الوكالة/القسم اآلثار المخاطر المرتبطة بالمناخ

    1الخطر 

    

    

    

    6الخطر 

    

    

    

    3الخطر 

    

    

    

 
 2-الجدول أ

 

 المخاطر المرتبطة بالمناخ

 اآلثار على الصحة 
الفئات السكانية األكثر 

 البرامج قابلية للتأثر
المنافع المشتركة على 

 برامج األمن المائي

     1األثر 

     2األثر 

     3األثر 

 
 المحتملة في قطاع الصحة التكّيفمة بتدابير قائ  3-الجدول أ

 

 التدابير الوقائية 
التدابير الرامية إلى تعزيز 

 المناعة
تدابير 
 نتعاشتدابير اال تدابير االستجابة االستعداد

المبادرات المؤسسية 
 واالستراتيجية 

     

     

     
رصد ومراقبة النوعية 

 البيئية
     

     

     
تعزيز المؤسسات 

 الصحية
     

     

     

     
إذكاء الوعي وتنمية 

 القدرات
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      نظم اإلنذار المبكر

 المقترحة بحسب مشاركة الجهات الفاعلة التكّيفالتقييم الخاص بتدابير  نتائج  4-الجدول أ
 

 الجهة المسؤولة عن التطبيق
الجهة 
 1الفاعلة 

الجهة 
 6الفاعلة 

الجهة 
 3الفاعلة 

الجهة 
 4الفاعلة 

الجهة 
 5الفاعلة 

الجهة 
 المجموع 2الفاعلة 

 المعايير
 المعايير الفرعية النتيجة النتيجة النتيجة النتيجة النتيجة النتيجة النتيجة

 المجموع المجموع المجموع المجموع المجموع المجموع المجموع النسبة
 % 500 % 500 % 500 % 500 % 500 % 500 % 500 النسبة الفرعية

                             التكّيففئة 

               1 التكّيفتدبير 
               2 التكّيفتدبير 
               3 التكّيفتدبير 

                             التكّيففئة 

               1 التكّيفتدبير 
               2 التكّيفتدبير 
               3 التكّيفتدبير 

                             التكّيففئة 

               1 التكّيفتدبير 
               2 التكّيفتدبير 

                             التكّيففئة 

               1 التكّيفتدبير 
               2 التكّيفتدبير 
               3 التكّيفتدبير 
               4 التكّيفتدبير 

                             التكّيففئة 

               1 التكّيفتدبير 
               2 التكّيفتدبير 
               3 التكّيفتدبير 
               4 التكّيفتدبير 
               5 التكّيفتدبير 

 
 المصنفة بحسب األولوية استناداً إلى تحليل متعدد المعايير التكّيفتدابير   5-الجدول أ

 

 النتيجة المقترح التكّيفتدبير 
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 المسؤوليات المنوطة بها، ومستويات التأثير والثغرات على صعيد التعاون الحاليوقائمة بالجهات الفاعلة،   6-الجدول أ
 

 المكانة المنظمة اإلسم
المجاالت التي 

 مستوى التأثير االنخراطمدى  تعنى بها
 نالنقص في التعاو

 (مع من)
 النقص في التعاون

 (مجاالتفي أي )

        

        

        

        

        

        

 


