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  اـلس

  االقتصـادي واالجتمـاعي

  

  

  
  )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  
  موارد المائيةلجنة ال
  التاسعةالدورة 
  ٢٠١١ مارس/آذار ٢٥- ٢٣ بيروت،

  
  من جدول األعمال المؤقت ٤ند الب
  

  قطاع الموارد المائية تأثر التقدم المحرز في تقييم قابلية
  تغير المناخفي المنطقة العربية ب

  

  موجـز
  

التي  وقد أدت المخاوف.  التي تواجهها المنطقة العربية الكبيرة التحديات هو من تغير المناخ  
 إلى ، التي دعتوااللتزامات السياسية الرفيعة المستوى بياناتإلى سلسلة من ال تثيرها هذه الظاهرة
 تغير المناخ حولاإلعالن الوزاري العربي وحث .  على المنطقة تغير المناخآثار التعمق في دراسة 

على  تغير المناخالمنظمات العربية وتلك التابعة لألمم المتحدة على إجراء تقييمات حول آثار ) ٢٠٠٧(
.  تكيف في المنطقة العربيةالاستراتيجيات  عدادإلالمعطيات الالزمة بهدف توفير  ،الموارد المائية

 )٢٥- د( ٢٨١ التأكيد على ذلك في القرار )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا أعادت و
، حيث دعا في المنطقة العربية تغير المناخالتصدي لقضايا  بشأن ٢٠٠٨مايو /أيار ٢٩المؤرخ 
مقومات التنمية  على تغير المناخإلسكوا إلى إجراء تقييم حول آثار ل األمانة التنفيذية المجتمعون

اتُخذت مجموعة ولهذه الغاية، .  موارد المياه العذبة االقتصادية واالجتماعية في المنطقة، والتركيز على
ماعات اإلقليمية الرفيعة تعدد من االجتنظيم  ثرإمن اإلجراءات المنسقة على الصعيد اإلقليمي، 

 الذي نظمته األمم المتحدة وجامعة الدول العربية تغير المناخالقطاعي حول  االجتماعالمستوى، ال سيما 
إستراتيجية لألمن المائي في المنطقة  إعدادفي إطار  المجلس الوزاري العربي للمياهانعقاد ؛ و)٢٠٠٩(

 منباالشتراك مع عدد ماعات الخبراء نظمتها اإلسكوا من اجت سلسلة؛ باإلضافة إلى )٢٠١٠( العربية
  .األخرى الجهات المعنية
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رات والمقررات وآليات التنسيق التي أدت إلى إطالق مبادرة لقرال عرضاً هذا التقريريتضمن و  
في المنطقة  ةواالجتماعي ةاالقتصادي والقطاعاتعلى الموارد المائية  تغير المناخإقليمية لتقييم آثار 

  ؛ مراجعتهاجمع المعلومات و) أ: (هيأساسية  ركائزعلى أربع تقوم المبادرة هذه و.  العربية
بناء القدرات ) د(ونشر المعلومات؛ و التوعية) ج(و؛ قابلية التأثر بها وتقييم تغير المناختحليل آثار ) ب(و
آلية التنسيق في إطار قليمية هذه المبادرة اإلتنفيذ  يادةق مهمةاإلسكوا أنيطت بوقد .  المؤسساتتطوير و

 المناطق ع في إطار المبادرة اإلقليمية بهدف تحديدومشر نفيذت اإلسكوا حالياً على وتعمل . اإلقليمي
تتوصل إليها الدراسات التي تجرى باستخدام أدوات وضع  لنتائج التيعلى أساس ا ،الشديدة التأثر

على الموارد المائية على المستوى العربي  تغير المناخآثار تقييم ل هيدرولوجيةال المناخية لنماذجاوتطبيق 
  .في إطار المبادرة اإلقليميةمتكاملة  منظمات شريكة حالياً على إعداد مشاريع وأنشطةتعمل و . اإلقليمي

  
البلدان األعضاء في اإلسكوا،  ومنها البلدان العربية، التي انطلقت استجابة لمطالب هذه المبادرةو  
تحديد األولويات، وصياغة السياسات، وصنع  نهج يستند إلى الوقائع في ترسيخن تساهم في أ يتوقع

 .تغير المناخمع  قطاع الموارد المائية يفيتكبشأن  القرارات
  

  المحتويات
  

  الصفحة     الفقرات
  

  ٣  ٦-١    ...............................................................................  مقدمة
  

  الفصل
  

  ٤  ١٨-٧    ......................................  في مبادرات ومهام إقليمية تغير المناخ  -أوالً
  

  ٤  ٨    ............................  تغير المناخعالن الوزاري العربي حول اإل  -ألف  
  ٥  ٩    ........................................  تغير المناخقرار اإلسكوا بشأن   -باء  
  ٥  ١٢- ١٠    .......................  التنسيق بين جامعة الدول العربية واألمم المتحدة  - جيم  
  ٦  ١٥- ١٣    ....................................  التنسيق بين اإلسكوا واألمم المتحدة  - دال  
  ٧  ١٨- ١٦    ...................................  أنشطة اإلسكوا على الصعيد العالمي  - هاء  

  
  طار المفاهيمي الخاص بتقييم اآلثار وقابلية التأثر في قطاع الموارداإل  -ثانياً

  ٨  ٢٩- ١٩    .....................................................  المائية وقطاعات أخرى  
  

  ٨  ٢٧- ٢٢    ...............................................  النهج القائم على النماذج  -ألف  
  ١٠  ٢٩- ٢٨    ............................................  النهج القائم على المؤشرات  -باء  

  
  ياتاإلعداد لتقييم قابلية التأثر ودور اإلسكوا في تطوير إجراءات واستراتيج  -ثالثاً

  ١٢  ٣٥- ٣٠    ......................................................................  التكيف  
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  ةـمقدم
  
 القطاعاترة على الموارد المائية ويوالتقلبات المناخية آثار خط اترتغيلمن المتوقع أن يكون ل  -١

ة الفيضانات وتيرة وحد إلى تزايد فهذه الظاهرة يحتمل أن تؤدي.  في المنطقة العربية ةواالجتماعي ةاالقتصادي
القليلة  األعوام والغبار التي شهدتها المنطقة في رياح، وعواصف الاصيرواألع ،الحروالجفاف موجات و

تغيرات في درجات الحرارة،  تغير المناخالمنطقة العربية ستشهد نتيجة لوتشير التقديرات إلى أن .  الماضية
هذه لأما النتائج المحتملة و.  معدالت تدفق األنهروالمياه السطحية جريان وومعدالت هطول األمطار، 

الموارد المائية في أحواض األنهر الكبيرة والصغيرة، بما فيها أحواض  تراجع في منسوبهي ف التغيرات،
نوعية مياه في  ر؛ وتدهومنها معظم البلدان األعضاء في اإلسكوا المياه العذبةتستمد األنهر المشتركة التي 

طبقات المياه الجوفية رب المياه المالحة إلى سطح البحر وتسى األنهر والمناطق الساحلية جراء ارتفاع مستو
األحفورية المتجددة وغير المتجددة، والحد المياه الجوفية  معدالت تغذية وانخفاض في ؛في المناطق الساحلية

  .توفر المياه السطحيةمن 
  
البشرية  يئةالنظم اإليكولوجية وأنماط الب الناجمة عن تغير اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئيةو  -٢

والصرف الصحي، واألمن  المياه إمداداترة على الهجرة، والزراعة، ويخطتداعيات يكون لها يمكن أن 
هذه  تضررإال أن تحديد مدى .  والصحة البشرية ،، واألنظمة البيئيةالمساواة بين الجنسينالغذائي، و
هذه تأثر قابلية  خاص بالمنطقة يتناول تقييم على الموارد المائية يتطلب إجراء تغير المناخآثار من القطاعات 
  .أخرى قطاعاتتتناول ، باإلضافة إلى تحاليل القطاعات

  
تحديد سيناريوهات لتغيرات الظروف ب عادة على الموارد المائية تغير المناختقييم آثار  يجريو  -٣

التي التغيرات ن أجل توقع موربطها بالنموذج الهيدرولوجي  ،ةذج الدوران العامانممبنية على المناخية، 
 والمعلومات تعتبر البياناتفي هذا اإلطار، و.  أخرى مياه األنهر ومعايير هيدرولوجيةستطرأ على جريان 

تحديد التغيرات المناخية و لبناء توقعات بشأن ضرورية المناخ والمتغيرات الهيدرولوجية حولالموثوقة 
 نماذج هيدرولوجية واقعية وضعويتطلب ذلك أيضاً .  التغيرات آثار هذه السيناريوهات الهيدرولوجية لتقييم

  .المائيةو يةالمناخ طرق وضع النماذج ابط بينورلا فهم وتطبيقها، باإلضافة إلى
  
للعمل  كافيةوالمهارات التكنولوجية الات القدر عدم توفر ومن الصعوبات المطروحة على هذا الصعيد  -٤

الكميات الكبيرة مراجعة لإدارة البيانات والقدرة الفنية ذلك القدرة على  فيوضع النماذج المناخية، بما  على
في الكثير من و.  على المستوى اإلقليميتطبيقه ونموذج الدوران العام  تصغيرتتوفر نتيجة ل من البيانات التي
نماذج الع وضاالستناد إليها في الصعب بحيث يصبح من  إلى اليقين، ةالمناخيلتوقعات ااألحيان تفتقر 

بين التعاون التنسيق وضرورة العمل على توثيق  ال بد من اإلشارة أيضاً إلىو.  القاسيةألحداث المناخية ل
من التخصصات المعنية و.  التخصصات متعددألن تقييم هذه الظاهرة والتكيف معها هو عمل  ،متعددة جهات

قتصادية، والصحة العامة، وتحليل النوع االجتماعي، علم القياس، واإليكولوجيا، والهيدرولوجيا، والعلوم اال
  .  الكوارث، والحوكمة، والتنمية المجتمعية والتنوع البيولوجي وإدارة مخاطر

  
تتعاون اإلسكوا مع جامعة الدول ، تغير المناخلمعالجة هذه العقبات التقنية والعملية المرتبطة بو  -٥

المنظمات التابعة لألمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية ومع لها متخصصة التابعة العربية والوكاالت ال
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 القطاعاتعلى على قطاع الموارد المائية و تغير المناختقييم آثار شأن الحكومات ب تلبية مطالب بهدف
  .في المنطقة ةوالبيئي ةواالجتماعي ةاالقتصادي

  
التنسيق التي أدت إلى إطالق مبادرة لقرارات، والمقررات وآليات ل عرضاً هذا التقريريتضمن و  -٦

في المنطقة  ةواالجتماعي ةاالقتصادي القطاعاتعلى على الموارد المائية و تغير المناخإقليمية لتقييم آثار 
، آلية التنسيق اإلقليمي في إطارهذه المبادرة  تنفيذ قيادةفي  اإلسكوا دور التقرير كذلكيتناول و.  العربية

 أيضاً التقريرويتناول .  إنجاز هذا التقييمبلتنسيق مع الشركاء لة التي يجري تنفيذها األنشط إلضافة إلىاب
الشديدة  تعمل اإلسكوا على تنفيذه في إطار المبادرة اإلقليمية، ويوضح كيفية تحديد المناطق المشروع الذي

 المناخية النماذج تتوصل إليها الدراسات باستخدام أدوات وضع وتطبيق لنتائج التيا على أساس التأثر
ويتضمن التقرير .  على الموارد المائية على المستوى العربي اإلقليمي تغير المناختقييم آثار لالهيدرولوجية و

منسقة في إطار المبادرة اإلقليمية، باإلضافة إلى أنشطة المتابعة المقترحة متكاملة مشاريع وأنشطة كذلك 
  .تغير المناخلتكيف مع ل
  

  في مبادرات ومهام إقليمية ر المناختغي  -أوالً
  
٧-  ر المناخ ظاهرة واجهةمل على أعلى المستويات السياسية ذلت جهود كبيرةبوهي ظاهرة عالمية  ،تغي

من  في المائة ٥ال تتجاوز  العربية حصة المنطقةبالرغم من أن  . ذات أبعاد خطيرة على منطقة اإلسكوا
 ةجامعة الدول العربيغير أن  ،عالمفي ال دنىهي األ وتكاد تكون راري،االحتباس الح انبعاثات غازاتمجموع 

لتكيف مع آثار با ،بدرجات متفاوتة لكنو ،مشتركةة دور رائد في بناء االلتزام العربي بمسؤولياضطلعت ب
العربية لجامعة الدول الفني  وغيرها من المنظمات اإلقليمية الدعماإلسكوا  وتقدم . والحد منها تغير المناخ

بهدف صياغة نهج إقليمية مشتركة والتوصل إلى موقف موحد تجتمع عليه بلدان المنطقة لدى المشاركة في 
وفيما يلي استعراض للمهام، والقرارات، وآليات التنسيق  ،تغير المناخالمحادثات والمفاوضات العالمية بشأن 

    .التي تؤدي فيها اإلسكوا دوراً أساسياًلك تال سيما وفي المنطقة العربية،  تغير المناخالمتعلقة ب
  

  تغير المناخ حولاإلعالن الوزاري العربي   -ألف
  
عن  المسؤولين الذي اعتمده مجلس الوزراء العرب تغير المناخاإلعالن الوزاري العربي حول أكّد   -٨

وقد حدد هذا  . تغير المناخق بالتزامات البلدان العربية فيما يتعل ٢٠٠٧ديسمبر /شؤون البيئة في كانون األول
إجراءات التكيف  بدمج ، تقضيين العربي واإلقليمييعلى المستو تغير المناخمعالجة قضايا ل اإلعالن مبادئ

على أالّ يمس ذلك في السياسات الوطنية واإلقليمية للتنمية المستدامة، وحدته  من تخفيفوال تغير المناخمع 
ودعا اإلعالن كذلك إلى إعداد .  القضاء على الفقرو المطّرد النمو االقتصاديتحقيق إلى بالجهود الرامية 

مع  لتكيفالتدابير الالزمة لستراتيجيات واال تمهيداً لوضع على الموارد المائية تغير المناختقييم آثار لمناهج 
بالتنسيق والتعاون  وبةالمطل الحكومات مهمة تطبيق السياساتنيطت بوقد أ . في المنطقة العربية هذه الظاهرة

ومؤسسات المجتمع  ،المنظمات اإلقليمية، ومراكز البحث العلمي، والجامعاتومنها  مع الجهات المعنية كافة،
  .القطاع الخاصو المدني
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  تغير المناخ بشأنقرار اإلسكوا   -باء
  
   ٢٨١القرار اإلسكوا في المنطقة العربية، اعتمدت  تغير المناخقضايا ل التصدي سعياً منها إلى  -٩
وفي هذا .  في المنطقة العربية تغير المناخبشأن التصدي لقضايا  ٢٠٠٨مايو /أيار ٢٩المؤرخ ) ٢٥- د(

 على مقومات التنمية االقتصادية تغير المناختقييم آلثار التنفيذية إعداد  إلى األمانةالقرار، طلب المجتمعون 
التدابير الالزمة لرفع مستوى  اتخاذو؛ يه على موارد المياه العذبةفي المنطقة، على أن تركز ف واالجتماعية

والتخفيف من آثاره، والعمل مع حكومات البلدان األعضاء  تغير المناخالتكيف مع  الوعي فيما يتعلق بتدابير
ع ضالتنفيذية إلى واألمانة ا المجتمعون كما دع . التوصيات المقترحة بهذا الشأن بهدف إطالق حوار حول
جامعة الدول العربية، والمكتب اإلقليمي لغرب آسيا التابع  شراكة معبال تغير المناخخطة عمل إطارية عربية ل

  .المعنية األخرى لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، والمنظمات اإلقليمية
  

  التنسيق بين جامعة الدول العربية واألمم المتحدة  -جيم
  
االجتماعية التي نظمتها جامعة الدول العربية في كانون التنموية ودية ووافقت القمة العربية االقتصا  - ١٠

.  على الموارد المائية في المنطقة العربية تغير المناخعلى إعداد مشروع لتقييم آثار  ٢٠٠٩يناير /الثاني
االجتماع قد لدول العربية، عامجلس جامعة و الجمعية العامة لألمم المتحدة عن ةصادرال بالقراراتعمالً و

األمم المتحدة وجامعة الدول  ه، وشاركت في٢٠٠٩يونيو /حزيرانفي  تغير المناخالقطاعي التاسع حول 
وتطرق هذا االجتماع إلى عدد من األنشطة األساسية .  العربية والوكاالت المتخصصة التابعة للمنظمتين

 طُلب إلىو.  الممكنة إلى مجاالت التعاون، باإلضافة آثاره منتخفيف وال تغير المناخالمرتبطة بالتكيف مع 
حول قابلية تأثير على إعداد تقييمات  العمل المتخصصة في األمم المتحدة وجامعة الدول العربية الوكاالت

ودعا .  االقتصادية واالجتماعية ثاراآل في الحسبان أخذت، إدارة األراضي والموارد المائية بتغير المناخ
في خطط التنمية وإدارة الموارد  تغير المناخالتكيف مع  تدابيردمج  ل األعضاء فيالدو إلى دعمالمجتمعون 
تغير التشبيك وتبادل الممارسات الفضلى والدروس المستفادة في مجال التكيف مع  تعزيزإلى والطبيعية، 

   .في المنطقة العربية المناخ
  
اإلعالن الوزاري  من أسسها ير المناختغقضايا ب الخاصةخطة العمل اإلطارية العربية تستمد و  - ١١

 الرئيسية تسلط الضوء على القضايا، و٢٠٠٧ديسمبر /الصادر في كانون األول تغير المناخحول  العربي
، كما تتضمن عدداً من البرامج ذات تغير المناخالتصدي ل والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية في

من المحاور  مجموعةباإلضافة إلى  ،توى اإلقليمي في مجاالت عدةالمس ىاألولوية وإجراءات مشتركة عل
 منها ،التدابير سلسلة من اتخاذب تغير المناخوتشدد الخطة كذلك على أنه من الضروري التكيف مع .  الشاملة

كيف وتحسين خطط الت ،ثروقابلية التأ ،تغير المناختطوير ونشر المنهجيات واألدوات الهادفة إلى تقييم آثار 
 التدابيروفهم  ؛التنمية المستدامةودمج هذه اإلجراءات في خطط ، لمرتبطة بهاااإلجراءات التدابير وو

أولوية لعملية  الخطة وقد أعطت.  والمنهجيات واألدوات التي تحقق التنوع االقتصادي وتطويرها ونشرها
الحادي في النصف األول من القرن  ناختغير المفعالة لمعالجة اآلثار المحتملة ل وسيلة ، باعتبارهاالتكيف

 آلياتذلك  الضرورية للحد من المخاطر المحتملة، بما في الهيكليةيالء اهتمام خاص لتأمين إوتم .  والعشرين
نذار المبكر معالجة المخاطر وتعزيز فعالية إدارة الموارد الطبيعية من خالل أنظمة الرصد والمراقبة، واإل

وبناء  ،تغير المناخهة الكوارث الناجمة عن جالجهوزية لمواأضف إلى ذلك، ؛ والتكنولوجيات المالئمة
تعميم و ،المتعلقة باألحوال الجوية المعلومات ذلك وتحسين النفاذ إلى المعلومات وتبادلها، بما في ،القدرات

  .الوعي في المجتمع وبناء الشراكات
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بإنشاء مجلس عربي رفيع  تغير المناخقضايا ب الخاصةخطة العمل اإلطارية العربية  مسودة توصيو  - ١٢
وممثلين عن المنظمات  تغير المناخيضم رؤساء اللجان الوطنية المعنية ب تغير المناخالمستوى لتنسيق قضايا 

 إطار عمل إقليميضمن تسهيل تطبيق هذه الخطة  وتكون مهمته ،اإلقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني
توجيه المجلس وتقديم المشورة الالزمة تتولى استشارية فنية بإنشاء لجنة  العمل أيضاًخطة  وصيوت.  منسق

تقارير دورية حول التقدم  بتقديم وتوصي كذلك ،البرامج والمشاريعإعداد وإجراء البحوث ه في مجال ل
  .البلدان العربية عليها وقُدمت لتصادق هذه خطة العملأنجزت  قدو . في هذا المجال المحرز

  
  التنسيق بين اإلسكوا واألمم المتحدة  -دال

  
 فريق العملآلية التنسيق اإلقليمي ، أنشأت تغير المناخسعياً منها إلى تعزيز التعاون حول قضايا   - ١٣

تعمل بتوجيه من وآلية التنسيق اإلقليمي تقودها اإلسكوا و . ٢٠٠٨عام  في تغير المناخ المختص بموضوع
برنامج األمم  برئاسة فهو تغير المناخأما فريق العمل المعني ب.  المتحدة األممفي  ينمجلس الرؤساء التنفيذي
تغير بالخاصة  لبرامجا تعزيز التعاون بين وكاالت األمم المتحدة في مجال تخطيط المتحدة للبيئة، وهدفه

تركيز على المع  ،دراتبناء القفي مجال  تلبية احتياجاتها مساعدة البلدان العربية فيو وتطبيقها، المناخ
وقد استضافت جامعة الدول العربية االجتماع األول لفريق العمل في تشرين .  اإلقليمي ذات الطابع نشطةاأل

وذلك  بصفة مراقب، ، بعد أن كانت قد انضمت إليهقيهذا الفر وأصبحت عضواً في، ٢٠٠٨نوفمبر /الثاني
التنسيق  بهدف ضمن األطر واآلليات المؤسسية المنطقة في العمل مع شركائهاعلى األمم المتحدة  حرصاً من

 إلى مجاالت الفريق في اجتماعه األول وتطرق.  المنطقة خصوصيةالذي تتطلبه  والتعاون في تقديم الدعم
وخطة العمل  تغير المناخحول  اإلعالن الوزاري العربي المحددة في المنطقة ولوياتأحسب  العمل المشترك
 تطويرو ،تغير المناخالمجاالت التكيف مع  هذه ومن.  تغير المناخقضايا ب الخاصةة اإلطارية العربي

إقليمية حول  يةالموارد المائية في المنطقة العربية وإعداد برامج تدريب تأثر منهجيات خاصة بتقييم قابلية
 هيبإجراء تقييم مشترك فالتي أعربت عن اهتمامها الوكاالت أما .  المنهجيات المعنية بتقييم قابلية التأثر

اإلسكوا، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والمكتب اإلقليمي في غرب آسيا التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 
خطة عمل مرفقة بجدول زمني كما جرى وضع ، )اليونسكو(ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

  .محدد
  
، مدى تعرضه لهامائية وعلى قطاع الموارد ال تغير المناخء تقييم مشترك آلثار إلى إجرا للدعوة تلبيةً  - ١٤

اجتماع خبراء  ،، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية وعدد من المنظمات التابعة لألمم المتحدةنظمت اإلسكوا
أكتوبر /تشرين األول ٢٨- ٢٦بيروت، ( تغير المناخب الموارد المائية في المنطقة العربية تأثر حول تقييم قابلية

 ونطاقه والطريقة التي يجب تقييمال الغرض من وكان الهدف من االجتماع التوصل إلى توافق حول.  )٢٠٠٩
البلدان العربية وعن المنظمات التابعة لألمم  ممثلون عن وقد شارك في هذا االجتماع  .في إعدادهتباعها ا

المنتديات الحكومية  في مختلفمبادرة ليها مهمة دعم هذه االمتحدة وجامعة الدول العربية التي أوكلت إل
  .الدولية

  
جمع ) أ(: التاليةاألربع  األساسيةيقوم على الركائز  لمشروعإطار وضع  جتماعاالنتيجة لهذا و  - ١٥

نات المناخية ابالبي خاص تطوير نظام مشترك إلدارة المعرفة ذلك بما في ،مراجعتهاو رئيسيةالمعلومات ال
 تصغيرهاوتحديد النماذج  ذلك ، بما فيبها لتأثرا قابلية ثار وتقييماآلتحليل ) ب(يدرولوجية اإلقليمية؛ وواله

تعزيز الوعي ونشر ) ج(كل منطقة؛ و وصياتتطبيقها على المستوى اإلقليمي وفقاً لخصبحيث يمكن 
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المناطق تأثراً؛  أشد جزة حولالموالمعلومات مثل  ،ة العامةالسياس صياغةل مواد الالزمة إلعداد المعلومات
 تغير المناخالخاصة ب نماذجالإعداد  ذلك المؤسسات في مجاالت متعددة، بما فيتطوير بناء القدرات و) د(و

المبادرة اإلقليمية،  مشروعأولية حول  ورقةإعداد  جرى االجتماعبعد و.  به لتأثراوإجراء تقييمات لقابلية 
تنفيذ لمتابعة  مصغّر فريق عملأنشئ أيضاً و.  لبناء الشراكات اًأساس راجعها جميع الشركاء، اعتُمدتو

غرب آسيا التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، والمكتب اإلقليمي لب اإلقليمي تاإلسكوا، والمك المشروع ضم
، راضي الجافةالمناطق القاحلة واأل اتلمركز العربي لدراسا، والستراتيجية الدولية للحد من الكوارثلالتابع 

أعدت اإلسكوا الحقاً ورقة مشروع تضمنت العناصر و . األعضاءمن ممثلي البلدان  دعدباإلضافة إلى 
من المشاريع واستناداً إلى هذه الورقة، أعدت مجموعة .  األربعة ووزعتها على الشركاء للتعليق عليها

المناطق القاحلة واألراضي  اتز العربي لدراسالمرك منها ورقة مشروع حول المياه والمناخ قدمها المقترحة
 بدء الذي وافق على المجلس الوزاري العربي للمياهإلى ، برعاية األمانة العامة لجامعة الدول العربية، الجافة

    .٢٠١٠يوليو /تطبيق المشروع في تموز
  

  العالمي الصعيد أنشطة اإلسكوا على  -هاء
  
تدعم  الذي ،التنفيذي للتنسيقمجلس البإشراف  على الصعيد العالمي االمتحدة بتنسيق عمله األممتقوم   - ١٦

ويوصي .  التابع لها تغير المناخوفريق العمل المعني ب اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامجقراراته 
اتخاذ إجراءات : "تحت عنوان ٢٠٠٨نوفمبر /الذي نشر في تشرين الثاني المجلس التنفيذي للتنسيقتقرير 
 تنسيقب اإلسكوا،ومنها اللجان اإلقليمية، بتكليف  ،"منظومة األمم المتحدة وتوحيد األداء: تغير المناخبشأن 

منظومة تركز و . ةعالمية واإلقليمية والوطنيال لإلجراءاتالشاملة من أنشطة األمم المتحدة الداعمة  لمجاالتا
في إطار  التي تحدد على عدد من القضايا الرئيسية تغير المناخ على صعيدعملها  في تنسيق األمم المتحدة
والتمويل، ونقل  من حدته، والتخفيف تغير المناخمع  التكيف ومن هذه القضايا.  العالمية المهامو المفاوضات

     .خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات في البلدان الناميةو ،التكنولوجيا، وبناء القدرات
  
تغير الخامس عشر للدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لمؤتمر الساهمت اإلسكوا في و  - ١٧

ونظمت اللجان اإلقليمية الخمس اجتماعاً على هامش  . )٢٠٠٩ديسمبر /، كانون األولكوبنهاغن( المناخ
العمل  وكيفية األعضاء لى البلدانع تغير المناخآثار تطرقت فيها إلى  مشتركة وثيقة خالله تقدمالمؤتمر، 
مناطق عمل  اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية في ضمانبهدف البرامج تنفيذ االستراتيجيات و على وضع
 تغير المناخالتي نفذتها في مجال دعم التكيف مع  األنشطة ت اإلسكوا خالل هذا الحدثعرضو . هذه اللجان

   . لتنفيذها في المستقبل البرامج المخططحدته و منتخفيف الو
  
من األولويات  ، وهوتغير المناخمجال المياه و في تقنية هامة مساهمةأيضاً  إلسكوال كانتو  - ١٨

ة العامة السياس ورقةمن  جزء شاركت فيف.  لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية المواضيعية في عمل
ركزت  لتياالعمل  ةوشاركت في اجتماعات فرق ،)١(تغير المناخي التكيف مع ف الدور المحوري للمياه ولح

.  سبل التشارك فيهاو تغير المناخحول البيانات قواعد  بناء، وعلى تحليل النواقصالمسح و عملياتعلى 
تحدة لجنة األمم المفي  األعضاءلبلدان في ا مسحال عملياتفي إنجاز  تساعد اإلسكوا حالياً فريق العملو

؛ ومراجعة المبادئ بقضايا المياه والمناخ المتعلّقة المهام والقدراتلرصد  ئهااوشرك المعنية بالموارد المائية

                                                      
 .٢٠٠٩، Climate change adaptation: The pivotal role of water”"، لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية) ١(
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في قطاع المياه؛ وإيجاد الفرص السانحة للتعمق في فهم  تغير المناخالتوجيهية المتوفرة حول التكيف مع 
  .تغير المناخالدور الحيوي للمياه في التكيف مع 

  
  وقابلية التأثر ثاراآل تقييمالخاص باإلطار المفاهيمي   -ثانياً

  أخرى وقطاعاتقطاع الموارد المائية  في   
  
الظروف  فيات تغيرالإعداد سيناريوهات حول بعلى الموارد المائية  تغير المناختقييم آثار يجري   - ١٩

.  من خالل نماذج الدوران العام ر المناختغيبمرتبطة توقعات  إصدارو المناخية خالل فترة محددة من الزمن،
 تطرأ على يحتمل أن التي التغيرات توقعمن أجل  ةهيدرولوجيالذج انموالهذه التوقعات بين ربط الثم يجري 

بهدف  التصغيروغالباً ما يتم اعتماد تقنيات .  ومعدالت االستخراج ،المياه الجوفية غذيةجريان مياه األنهر، وت
المكان أم في لتقييمات اإلقليمية والوطنية، أكان جراء االتفاصيل إل ستوى المطلوب منالملتوصل إلى ا

  . وتستند نتائج تقييم اآلثار إلى السيناريوهات والتوقعات، وهي بطبيعتها نتائج كمية وقابلة للقياس . الزمان
  
مواطن الضعف في ف إلى تحديد فتقييم قابلية التأثر يهد.  غير أن تقييم األثر يختلف عن قابلية التأثر  - ٢٠

وتتوقف مناعة كل بلد وقدرته .  تغير المناخاالقتصادية واالجتماعية والبيئية التي يحتمل أن تتأثر ب القطاعات
على الحالة الراهنة للمؤسسات االجتماعية والسياسية، وعلى المالءة  تغير المناخعلى التصدي لضغوط 

وبما أن تقييم اآلثار يجري بمعزل عن قابلية التأثر، ال بد .  للطوارئ المالية، وكذلك على خطط الجهوزية
المنطقة  القطاعات االقتصادية واالجتماعية في ثرأإعداد تقييم لقابلية ت في العمل علىكثيرة  من تذليل عقبات

  .موارد المياه العذبةعلى  تغير المناخعلى تقييم آثار مبنياً العربية يكون 
  
 على الموارد المائية تغير المناخ آثار تقييمل اإلطار المفاهيميإعداد لمراحل ي استعراض فيما يلو  - ٢١
وقد جرت مناقشة هذا .  في البلدان األعضاء في اإلسكوا القطاعات االقتصادية واالجتماعيةقابلية تأثر تقييم و

تأثير المنطقة العربية لدراسة تطوير تقييم مدى قابلية " اجتماع الخبراءاإلطار مع الجهات المعنية خالل 
  .)٢٠١٠نوفمبر /تشرين الثاني ١٠-٨بيروت، ( "تأثيرات تغير المناخ على قطاع الموارد المائية

  
  النهج القائم على النماذج  -ألف

  
 تأثر القطاعات االقتصادية واالجتماعية قابليةتقييم على الموارد المائية و تغير المناخيتطلب تقييم آثار   - ٢٢
هذا اإلطار في  لمراحل وضع ويتمثل التسلسل المنطقي.  المشروعنفيذ لت وخطة عمل مفاهيمي اد إطارإعد
وضع النماذج المناخية، ووضع النماذج الهيدرولوجية وتقييم اآلثار االقتصادية : مترابطة هي عناصر ةثالث

 تعتمد علىالثالثة المذكورة  لعناصراوالجدير بالذكر أن .  )أنظر الشكل( لتأثراواالجتماعية والبيئية وقابلية 
   . إمكانية النفاذ إلى البيانات الموثوقة ومدى توفر هذه البيانات

  
عدد من أنشطة المحاكاة القائمة على إجراء  عبرتنفيذ مرحلة وضع النماذج المناخية يجري ما كثيراً   - ٢٣

ا أن هذه النماذج غير قادرة على توفير وبم.  المناسبةشروط الحدودية تحديد النماذج الدوران العام بهدف 
 تطوير بقىي ،)كلم ٢٠٠عادة  هي التي( الخاصة بها بيةاالشبكة الحس خليةمن  نطاقات أوسعالمعلومات على 

ويمكن تحقيق ذلك عبر استخدام .  نطاقات أوسعلتوفير المعلومات على  رئيسياً مصدراًمنهجيات التصغير 
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وتصغيره  نماذج الدوران العامب يستعانو . )٢(ةتجريبيال قيمة اإلحصاءاتتصغير الدقة أو نماذج دينامية عالية 
من التوقعات سلسلة  باستخدام وذلك، بحيث يمكن تطبيقه على مستوى المنطقة، إقليمي مناخينموذج إلعداد 
   .المناخية

  
في  لتقدم المحرزا بفضلق الموثوقة متوفرة حالياً في عدد من المناط اإلقليمية باتت النماذج المناخية  - ٢٤

مدة زمنية الزمنية أن تتراوح بين  نطاقاتويمكن لل.  وضع النماذج وفهم المسارات الفيزيائية للنظام المناخي
الميزان المائي السنوي؛ أما حساب ل وسنة نخمس دقائق بالنسبة لدورة المياه في المد قدرهاقصيرة جداً 

مستجمعات المياه في المناطق الحضرية (مربعة قليلة ن كيلومترات فيمكن أن تتراوح بي النطاقات المكانية
وفي حين .  وآالف الكيلومترات المربعة، كما هو الحال مثالً بالنسبة ألحواض األنهر الكبيرة) والريفية

على  رئيسيةال يةاخعوامل المنالاألساسية لتوزيع  الخصائص قادرة على تمثيل ةاعتبرت نماذج الدوران العام
في ، ال يمكن لهذه النماذج بعد أن تبين المتغيرات الهيدرولوجية للظروف المناخية اإلقليمية عالميمستوى الال

نماذج الدوران  مخرجاتوغالباً ما تكون .  دراسات الهيدرولوجيةلل المطلوبة الزمنية والمكانية النطاقات
نتيجة لذلك، تبرز .  )مثالً كلم ٢٠٠( مناختغير الآثار من الالزم مقارنة ب أوسعأطول وفي نطاقات  ةالعام

م ءلتتال ةالتي تعطيها نماذج الدوران العام تغير المناخلتوقعات المرتبطة بلالحاجة إلى إعداد أدوات تصغير 
األدوات الخاصة بإدارة أنظمة الموارد المائية هي الجدير بالذكر أن و.  محليةالقليمية واإل نطاقاتمع ال

السطح المهمة عبر معايير الواسعة النطاق ومشاهدات  يةتقلبات المناخالبالربط ما بين  ةالخاص اإلجراءات
في النموذج المناخي  عادة ويمتد النطاق المستخدم.  )الحرارةدرجات و معدل هطول األمطار: مثالً( زمنال

األرصاد  وثائق هوالمجال الذي تشملحجم المنطقة، ل عرضاً، وفقاً كلم ٥٠إلى  ٢٥اإلقليمي المتطور على 
درجات هطول األمطار والنماذج األساسية هذه مثل معدل  مخرجاتوكيفية تأثير النطاق على  ،الجوية

    .الحرارة وغيرها من المعايير المناخية
  
 ودرجات الحرارة معدل هطول األمطارالمخرجات األساسية للنماذج المناخية اإلقليمية مثل  ستخدمت  - ٢٥

هيدرولوجية الستشراف التغيرات في النماذج الد من التوقعات المناخية، ويتم إدخالها في عد في ومعدل التبخر
المياه الجوفية، ومعدالت االستخراج، ونوعية المياه وغيرها من المتغيرات  غذية، وتاألنهرجريان مياه 

أسس فيزيائية وذات  وفي هذا اإلطار، يمكن استخدام نماذج هيدرولوجية قائمة على.  الهيدرولوجية الرئيسية
    .)خطوط المسح مثالً نماذج( النماذج المناخية اإلقليميةهيكليات متناغمة مع 

  
ويستطيع كذلك واضعو الخطط وصانعو السياسات في مجال الموارد المائية أن يستخدموا وحدات   - ٢٦

المياه والطلب عليها وفقاً  مداداتإدارة المياه وأنظمة دعم القرارات من أجل إعداد سيناريوهات مستقبلية إل
وتستند إلى النماذج المناخية اإلقليمية أو النماذج  عاماً ٥٠و ٢٥تتراوح مثالً بين لكل قطاع وفي فترات زمنية 

إعداد سيناريوهات طويلة في ن يساعد واضعي الخطط وصانعي القرار أك األمر لذويمكن ل.  الهيدرولوجية
وتلعب البيانات .  على المستوى العلمي دقةاألكثر  نهجم المنهجيات والسياسات المائية عبر استخدالل األمد

والمعلومات الموثوقة حول المعايير المناخية والهيدرولوجية دوراً أساسياً في إعداد سيناريوهات مناسبة 
ة أضف إلى ذلك أنه من الضروري استخدام نماذج هيدرولوجي.  ات حول اآلثار وقابلية التأثرتقييمإلجراء 

    .بين هذه النماذج والنماذج المناخيةالرابط واقعية وفهم 

                                                      
مساهمة الفريق العامل ، في ”Impacts, adaptation and vulnerability“، تغير المناخالهيئة الحكومية الدولية المعنية بأمانة  )٢(

على الموقع اإللكتروني  المتاح، .M.L. Parry et al، ٢٠٠٧، تغير المناخر التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالثاني في تقري
  .en/contents.htmlhttp://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/: التالي
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تغير عن  البيئية الناجمةالضعف االقتصادي واالجتماعي واآلثار  مواطن تحديد أيضاً من الضروريو  - ٢٧
ح ويمكن القيام بذلك عبر تحليل اآلثار ومس.  في إطار التنمية المستدامة تغير المناخآثار  تقييممن أجل  المناخ

فعلى سبيل .  اإلقليميعلى أساس عوامل هامة على الصعيد المتضررة  المناطق المناطق األشد تأثراً في
في القطاع الزراعي معايير أساسية يمكن تحليلها ومسحها  المناخ ومدى تأثرها بتغيراصيل حمالالمثال تعتبر 

ن النماذج ملمخرجات الناتجة باستخدام سيناريوهات ونماذج زراعية واقتصادية مختلفة بناء على ا
 ويجوز دمج هذه النتائج في استراتيجيات زراعية وسياسات اقتصادية واجتماعية مستقبلية.  الهيدرولوجية
ة باستخدام ية والبيئيتحليل اآلثار الصح كذلك يمكنو.  على المستويين اإلقليمي والوطني يجري وضعها
، العادمةلمياه العذبة، ومعالجة المياه ى االحصول علطة بها مثل المخرجات المرتبباإلضافة إلى نماذج مماثلة 

في وضع  ويمكن لألدوات المستخدمة.  المهددة باالنقراض نواعالفقر ووضع األ نسبةومعدالت الحرارة، و
 وائلوخسارة الم المنقولةمراض ألا انتشار عن طريق احتماللتأثر افي تقدير قابلية  النماذج أن تساهم

    .نتيجة لآلثار المباشرة لتغير المناخ على الموارد المائية ،مثالً الطبيعية
  

  إلطار المفاهيمي المقترح حول منهجيات تقييم قابلية تأثر قطاع الموارد المائية وقطاعات أخرىا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  النهج القائم على المؤشرات  -باء

  
أو أكثر أو إلى مجموعة من  واحد لى سيناريو افتراضيقابلية التأثر باالستناد إلتقييم  إجراء يمكن  - ٢٨

ويرتكز التحليل في هذه الحالة على دراسة االتجاهات .  المؤشرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية
التاريخية، والتعمق في فهم وضع المؤسسات التي تؤثر في الحالة الراهنة للتنمية االقتصادية واالجتماعية، 

دراسة  وهكذا يمكن إجراء.  مع المحلي على االستجابة أو التصدي للضغوط الخارجيةورصد قدرة المجت
 ،مثل الفيضانات(والمخاطر المرتبطة بالمياه  تغير المناخ تتناول عناصر ،المؤشرات التقييم باالستناد إلى

متغيرات استخدام ب) هاياألوبئة المنقولة بواسطة المو ،وموجات الجفاف والنزاعات ،مطاراأل أحداث سقوطو

النماذج الهيدرولوجية وإدارة  النماذج المناخية
 الموارد المائية

 قاعدة البيانات -
  الخاصة بقضايا المناخ

نماذج (النماذج  -
الدوران العام والنماذج 

 )المناخية اإلقليمية

اآلثار على الموارد    -
  المائية

  
إعداد السيناريوهات   -
لطويلة األمد على ا

 مستوى السياسات المائية

تقييم اآلثار 
وقابلية تأثر 
القطاعات 
االقتصادية 
 واالجتماعية

 الصناعة
األمن 
 الغذائي

 الزراعة

المستوطنات 
 البشرية

 الفقر والبطالة
  

 الصحة

 التنوع البيولوجي
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اآلثار السلبية أو اإليجابية لهذه المخاطر على المؤشرات و.  تواترهاو ونطاقهاة هذه المخاطر حدلقياس 
لتأثر ا الشديدة اإليكولوجية المناطق والمجتمعات والمجموعات والنظمالمستخدمة تفسح في المجال أمام تحديد 

   .تغير المناخ جراء بالمخاطر المرتبطة بالمياه
  
لتأثر حيث تقاس قابلية ا )(.Adger et alأدغر وآخرون يشبه هذا النهج إلى حد بعيد ذاك الذي أعده و  - ٢٩

قدرة أي نظام القدرة على التكيف هي و  .)٣(معه والقدرة على التكيفالتضرر منه بمدى التعرض للخطر، و
فترة طويلة على مدى التي تحدث المخاطر  التكيف مع المخاطر المستقبلية أوعلى الحد من قابليته للتأثر عبر 

 التعرض مؤشر لمدى ، مثالً، هومعدل األشخاص الذين يعيشون في مناطق معرضة للفيضاناتف.  من الزمن
أو توفر مرافق تصريف /معدلالذين يعيشون في مأوى غير مناسب و األشخاص معدلولمخاطر الفيضانات، 
النهج المذكور ال يهدف إلى إجراء أن بالذكر ر يجدالو.  والتضرر منها لفيضاناتبا التأثرالمياه مقياساً لمدى 
غير وتعتبر مؤشرات القابلية للتأثر في هذه الحال أدوات لتقييم الظروف .  تغير المناختقييم كمي لمخاطر 

سياسات التكيف مع نحو وضع القرار  صانعيتوجيه وورصدها، وتسليط الضوء على نقاط الضعف  المالئمة
مثلة يعطي الجدول التالي بعض األ  .الهامة في المستقبلالعمل  مجاالت بشأن واتخاذ إجراءات غير المناخت

  .تاالتي يمكن استخدامها في تقييم قابلية التأثر على أساس المؤشر لتأثراقابلية  عن مؤشرات
  

  المقياس  العامل  الفئة
لموارد اتخطيط 

  المائية وإدارتها
  مستوى التطبيق  املة للموارد المائيةاإلدارة المتكتطبيق 
  )النسبة المئوية(التكاليف التي تغطيها الرسوم على المياه   إدارة الطلب على المياهكفاءة 

  )النسبة المئوية( المياه المهدورة من شبكات المياه  المياه المهدورة من شبكات المياه
  )النسبة المئوية(وع الموارد المائية مجمإلى تخزين المياه نسبة   القدرة على تخزين المياه

مجموع الموارد المائية إلى  الكمية المستخرجةنسبة   الوضع الحالي للمخزون المائي
  )النسبة المئوية(االستراتيجية 

  الدخل القومي اإلجمالي  الوضع االقتصادي العام  االقتصاد
  الناتج المحلي اإلجمالي

  )من الدخل القومي اإلجماليوية ئالنسبة الم(االدخار اإلجمالي 
  )الدين الخارجيالنسبة المئوية من مجموع (االحتياطي اإلجمالي 

  )من الدخل القومي اإلجمالي النسبة المئوية(خدمة الدين مجموع 
  )النسبة المئوية(معدل الفائدة على اإلقراض 

  الينصيب الفرد من الدخل القومي اإلجم  الثروة الخاصة باألفراد
  نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

  )من مجموع القوى العاملة النسبة المئوية(البطالة 
في اليوم دوالر  ١.٢٥أقل من  يعيشون على األفراد الذين  الفقر

  الواحد
من الناتج المحلي النسبة المئوية (الصناعة  –القيمة المضافة   التنوع االقتصادي

  )اإلجمالي
من الناتج المحلي النسبة المئوية (الخدمات  –مة المضافة القي

  )اإلجمالي
  )كيلووات للفرد الواحدبال(استهالك الطاقة الكهربائية   استهالك الطاقة

                                                      
)٣( W.N.Adger et al ،“New indicators of vulnerability and adaptive capacity” ٧، التقرير الفني رقم )Tyndall Centre for 

Climate change Research( ،)٢٠٠٤.(  
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  المقياس  العامل  الفئة
  وقود الديزلسعر   كلفة الطاقة

 علم السكان
  والدخل

  لسكانمجموع ا  عدد السكان
  النمو السكاني  النمو السكاني

  مجموع السكانمن النساء  عدد  عدد السكان اإلناث
  عدد السكان في الكيلومتر المربع  الكثافة السكانية

مجموع من النسبة المئوية (عدد السكان في المدن الكبرى   كثافة سكانية عالية في المناطق الحضرية
  )لسكانا

عدد السكان في المدن الضخمة التي تضم أكثر من مليون 
  )للسكان وعمجم منالنسبة المئوية (شخص 

لسكان الذين هم في ا نسبة إلى مجموع والمسنّين عدد الشباب  اقتصادياً المعالون األفراد
  )النسبة المئوية(سن العمل 

النسبة (مساحة األراضي  مجموع نسبة األراضي الزراعية من  الزراعة ىاالعتماد عل  الزراعة
  )المئوية

  )النسبة المئوية(القوة العاملة الزراعية 
  )لسكانا مجموعمن النسبة المئوية (سكان المناطق الريفية عدد 

من  المئويةالنسبة (األراضي المخصصة للزراعة البعلية   االعتماد على الزراعة البعلية
  )راضياأل مساحة مجموع

  مستوى تدهور األراضي
  

  )األراضيمن مجموع  النسبة المئوية( تدهور األراضي

اد على نوع واحد أو أنواع قليلة من االعتم  األمن الغذائي
  المحاصيل

من النسبة المئوية (المحاصيل االستراتيجية الثالثة األولى 
  )مجموع المنتجات

  )النسبة المئوية(المنتجات الغذائية المحلية   االعتماد على المنتجات الغذائية المحلية 
  )كلغ(لواحد االهكتار بمحاصيل الحبوب   اإلنتاجية الغذائية

  
  قييم قابلية التأثر ودور اإلسكوا في تطويراإلعداد لت  -ثالثاً

  التكيف إجراءات واستراتيجيات
  
قابلية تأثر القطاعات االقتصادية وعلى الموارد المائية  تغير المناخالمبادرة اإلقليمية لتقييم أثر   - ٣٠

وترتكز .  عداد التقييم لقابلية التأثرالمنطقة العربية هي البرنامج الذي سيجري في إطاره إ واالجتماعية في
المبادرة على منهجيات تقييم األثر وقابلية التأثر التي تعتمد على أدوات وضع النماذج والقياس بالمؤشرات، 

وتعمل اإلسكوا، بصفتها الجهة المنسقة لهذه المبادرة، مع اللجان .  التي يفترض أن تؤدي إلى تقييم متكامل
هدف ضمان التنسيق والتكامل بين مختلف المنظمات في إعداد التقييم اإلقليمي باالستناد اإلقليمية والشركاء ب

  : وقد اتُفق على المعايير التالية.  هي قوام المبادرة اإلقليمية ،إلى أربعة أسس
  

 يحدد النطاق الجغرافي للتقييم اإلقليمي بتحديد مجال عربي يكون األساس في تطبيق نموذج  )أ(  
  أكثر من النماذج المناخية اإلقليمية؛أو  واحد

  
  ترتكز النماذج المناخية العالمية على تصغير نماذج الدوران العالمية؛  )ب(  
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أساساً  أو أكثر واحد االستنتاجات المناخية المستخلصة من نموذج مناخيوتكون التوقّعات   )ج(  
  لوضع سيناريوهات هيدرولوجية؛

ة عن طريق عناصر النماذج المناخية الهيدرولوجية على أكثر من تطبق قابلية التأثر المحدد  )د(  
  قطاع؛

  
تحدد المناطق الشديدة التأثر باالستناد إلى خرائط تتضمن مراجع زمنية ومكانية في المنطقة   )ه(  

  العربية وتستعمل الخطوط إلجراء التحليل المكاني لمختلف معايير قابلية التأثر؛
  

اإلقليميون، ومستشارو السياسة العامة، وصانعو القرارات  يشارك أصحاب المصلحة  )و(  
  الحكوميون، والمنظمات الشريكة في أنشطة بناء القدرات لمختلف عناصر المشروع؛

  
لمناقشة الطرق المعتمدة والنتائج  المنظمات اإلقليمية الشريكةمنتظمة مع تجرى مشاورات   )ز(  

  .يماألولية في كل مرحلة من مراحل التقي
  
وقد أمكن تأمين التمويل لعنصر .  تبذل حالياً جهود لتأمين الدعم المالي والتقني للمبادرة اإلقليميةو  - ٣١

هام من عناصر المشروع عن طريق الوكالة السويدية الدولية للتعاون اإلنمائي، وقد وقعت اإلسكوا اتفاقاً بهذا 
سكوا مهمة القيادة في تنفيذ هذا المشروع وتتولّى اإل.  ٢٠٠١ديسمبر /الشأن مع الوكالة في كانون األول

، المناطق القاحلة واألراضي الجافة اتالمركز العربي لدراسو وتنفذه باالشتراك مع جامعة الدول العربية،
، والمعهد السويدي لألرصاد الجوية والدراسات الهيدرولوجية، التي هي والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية

عالم التي تجمع في هيئة عامة واحدة مهام تجهيز وإدارة المعلومات حول الطقس المؤسسة الوحيدة في ال
، ممثالً بمكتبه لمنطقة الشرق األوسط وشمال مركز البحوث للتنمية الدوليةوقد أعرب .  والمياه والمناخ

ناطق الم ةأفريقيا عن اهتمامه بدعم المبادرة من خالل المشروع الذي يشرف عليه المعهد العربي لدراس
كما أعربت حكومة مصر ومكتب غرب آسيا التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة .  القاحلة واألراضي الجافة

ومنظمة اليونسكو وغيرها من المنظمات اإلقليمية عن اهتمامها بالمساهمة في تقديم الدعم الفنّي والمالي 
   . للمبادرة اإلقليمية بهدف إعداد التقييم المشترك

  
، يجري إعداد دراسة لتفصيل المنهجية ٢٠١١- ٢٠١٠إطار برنامج عمل اإلسكوا لفترة السنتين  فيو  - ٣٢

.  بين أدوات ونهج تقييم األثر وتقييم قابلية التأثر التي يجب تطبيقها في إجراء التقييم المتكامل الذي يجمع
  . قابلية التأثر ومن المتوقع أن تسهل هذه الدراسة تنفيذ المبادرة اإلقليمية وإعداد تقييم

  
في  لحساب األمم المتحدة للتنميةمشروع  مقترحقدمت اإلسكوا  ،استباقاً لنتائج المبادرة اإلقليميةو   - ٣٣

تطبيق  عن طريق تغير المناخلتكيف مع ل وطنيةالالقدرات  إلى تطوير هدفي ٢٠١٠ أكتوبر/تشرين األول
على  تغير المناخالتي ستتضرر جراء آثار  الرئيسيةعات دارة المتكاملة للموارد المائية في القطاإلأدوات ا

حول التكيف مع  التخصصاتهذا المشروع اإلقليمي المتعدد على  اإلشرافسكوا وستتولى اإل.  قطاع المياه
تقييم التحديات في  عضاءها في مساعدة البلدان األلمهمة الموكلة إليا بحكمفي قطاع المياه، وذلك  تغير المناخ

المتحدة في هذا  األممساهم ثالث جهات شريكة من توس.  لها التصديفي المنطقة و تغير المناخطرحها التي ي
 للبيئة، ابع لبرنامج األمم المتحدةتغرب آسيا الل، والمكتب اإلقليمي فريقيااللجنة االقتصادية أل :المشروع، وهي

المركز  ومنها من المنطقة العربية، ات شريكةجهوالمكاتب اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية، باإلضافة إلى 
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وتجدر اإلشارة إلى أن   .الجمعية العربية لمرافق المياهو المناطق القاحلة واألراضي الجافة اتالعربي لدراس
  .٢٠١١المشروع قد قطع المراحل األولية من المراجعة وسوف ينظر في مسألة تمويله مطلع عام 

خبراء حول التعاون اإلقليمي فريق ، تخطط اإلسكوا لتنظيم اجتماع ٢٠١٣- ٢٠١٢فترة السنتين  فيو  - ٣٤
المنظمات الوطنية وتوطيد العالقات بين األجهزة  ويتوقع أن يسهم هذا االجتماع في.  تغير المناخللتكيف مع 

، كيففي إعداد استراتيجيات الت توحيد الجهود وتنسيقهامن يض على نحوفي المنطقة العربية،  قليميةاإل
دراسة  وستجرى.  احتياجات المنطقة العربيةتلبي  صياغة استراتيجياتل مبادئ توجيهيةباإلضافة إلى وضع 

خطط القطاعية في إطار الاألولويات اإلقليمية في االستراتيجيات و إلدراج الالزمة لتدابيرحول اآلليات وا
  .تغير المناختعزيز التعاون اإلقليمي في مجال التكيف مع 

  
إعداد استراتيجيات وطنية للتكيف  عضاء فيوتواصل اإلسكوا كذلك تأمين الدعم الالزم للبلدان األ  - ٣٥

، باإلضافة إلى تمويل المشاريع تغير المناخوبناء قدرات الخبراء الوطنيين والمفاوضين في المحادثات حول 
  .للجنة الذي تديره المرتبطة بالمناخ، وذلك ضمن برنامج التعاون الفني

  
 -----  

  


