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الخلفية 
تشّكُل ندرة الموارد المائية أحد التحّديات الرئيسية التي واجهتها المنطقة العربية على مدى العقود الماضية. 

فجميُع بلدان المنطقة تقريًبا تعاني من ندرة المياه العذبة، حيث أّن المياه المتوّفرة لديها تقُع دون خّط 
الفقر المائي بكثير. ومن المرتقب أن تتفاقم هذه الحالة نظًرا إلى اآلثار المتوّقعة لتغّير المناخ التي بدأت 

تظهُر واضحًة في المنطقة. بشكٍل عام، تتوّقع نماذج تغّير المناخ حدوث انخفاض كبير في توّفر موارد المياه 
العذبة بسبب تراجع معّدالت هطول األمطار في معظم أنحاء المنطقة، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة 

تواتر وحّدة الظواهر المناخية المتطّرفة. وسيكوُن لهذه اآلثار انعكاسات جسيمة على إدارة الموارد المائية، 
البشرية، والتنمية االقتصادية عموًما.  بالزراعة، والبيئة، والصّحة، والمستوطنات  وتحديًدا في ما يتعّلق 

كذلك، ستؤّثر تحّديات تغّير المناخ المّتصلة بالمياه على تحقيق أهداف خّطة التنمية المستدامة لعام 2030 
بالفقر، والصّحة، والمياه، والتوّسع  المتعّلقة  المستدامة  التنمية  العربية، ال سّيما تحقيق أهداف  المنطقة  في 

البيئية.  واالستدامة  الحضري، 

ة، اعُتِمَد اإلعالن الوزاري العربي حول التغّير المناخي من قبل مجلس الوزراء العرب  إدراًكا لهذه المسألة الُمِلحَّ
ل/ديسمبر 2007. وقد دعا هذا اإلعالن إلى إجراء تقييم ألثر  المسؤولين عن شؤون البيئة في كانون األوَّ

تغّير المناخ على الموارد المائية، تمهيدًا لوضع االستراتيجيات والتدابير الالزمة للتكّيف مع هذه الظاهرة في 
المنطقة العربية. وجرى التأكيد على هذه الدعوة في الجلسة الوزارية الخامسة والعشرين للجنة األمم المّتحدة 
ار/مايو 2008، التي اعتمدت قراًرا يقضي بتكليف اإلسكوا  االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( في أيَّ

بإعداد تقييم للمخاطر التي قد تطال التنمية االجتماعية-االقتصادية بفعل تغّير المناخ، مع التركيز بصورٍة 
ت القّمة العربية التنموية االقتصادية  خاّصة على موارد المياه العذبة. وفي كانون الثاني/يناير 2009، أقرَّ

واالجتماعية إعداد مشروع لتقييم آثار تغّير المناخ على الموارد المائية في المنطقة العربية. استجابًة لهذه 
النداءات، أطِلَقت في العام 2011 المبادرة اإلقليمية لتقييم آثار تغّير المناخ على الموارد المائية وقابلية تأّثر 

القطاعات االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية )مبادرة ريكار(، من خالل آلية تنفيذ تعاونية بين األمم 
المّتحدة وجامعة الدول العربية، وبمشاركة 11 منّظمة شريكة إقليمية ودولية. وفي إطار مبادرة ريكار، تّم 
إنتاج عّدة توّقعات للمنطقة العربية لغاية العام 2100، تضّمنت تقييًما آلثار تغّير المناخ من حيث التغّير في 

درجة الحرارة، والتغّير في معّدالت هطول األمطار، والمؤّشرات المناخية المتطّرفة، والتغّير في جريان المياه 
السطحية، والمتغّيرات الهيدرولوجية، إلخ. ثّم اسُتخِدَمت هذه التوّقعات والنواتج كمدخالٍت ضمن عملية 

تقييم قابلية التأّثر لتحديد المناطق األكثر عرضة للتأّثر بتغّير المناخ في المنطقة العربية. 

جرى إقرار عدد من االستراتيجيات وخطط العمل اإلقليمية في المنطقة العربية من قبل المجالس الوزارية 
برعاية جامعة الدول العربية، بما في ذلك استراتيجية األمن المائي، وخّطة العمل بشأن تغّير المناخ، 

وغيرها، من خالل الجهود التعاونية التي تبذلها المنّظمات والوكاالت اإلقليمية والبلدان العربية. ودعت هذه 
االستراتيجيات وخطط العمل إلى تكثيف العمل في سبيل التكّيف مع تغّير المناخ في مختلف القطاعات، 

التكّيف وتنفيذها  المناخ من أجل توجيه صياغة تدابير  التقييمات اإلقليمية الجارية بشأن تغّير  واستخدام 
مع هذه الظاهرة. وتستجيُب مبادرة »تطبيق أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية« التي أطِلَقت في العام 
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2013، لهذه النداءات، كما تشّجُع الحوار بين العلماء، والباحثين، وصانعي السياسات العاملين في مجال 
حدة للتنمية حول  ل من حساب األمم المتَّ تغّير المناخ. إلى ذلك، تشّكُل المبادرة وسيلًة لتنفيذ المشروع الُمموَّ
تطوير قدرات البلدان العربية للتكّيف مع تغّير المناخ، وبالتالي تعزيز القدرات اإلقليمية على التكّيف مع تغّير 
المناخ في المنطقة. ويسعى هذا الدليل إلى مساعدة البلدان العربية في تطوير قدراتها على التكّيف مع تغّير 

المناخ عبر تطبيق أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية في خمسة قطاعات استراتيجية. 

عن هذا الدليل
ل من حساب األمم المّتحدة للتنمية حول تطوير  جرى إعداد الدليل التدريبي في إطار أنشطة المشروع الُمموَّ

قدرات البلدان العربية للتكّيف مع تغّير المناخ باستخدام أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية. ويهدف 
المشروع إلى توفير مجموعة من أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية المالئمة للمنطقة، بغية دعم التكّيف 
-الزراعة، والتنمية االقتصادية، والبيئة، والصّحة، والمستوطنات  المناخ في خمسة قطاعات رئيسية  مع تغّير 
البشرية- من خالل وضع دليل تدريبي مؤّلف من وحداٍت يتعّلق كلٌّ منها بقطاٍع من القطاعات الخمسة. وقد 

مات التالية:  َذت الوحدات الخمس من قبل المنظَّ توّلت اإلسكوا قيادة المشروع، وُنفِّ

المكتب اإلقليمي لغربي آسيا؛ 	  للبيئة،  حدة  المتَّ بالبيئة: برنامج األمم  الخاّصة  الوحدة 
الوحدة الخاّصة بالزراعة: المركز العربي لدراسات المناطق الجاّفة واألراضي القاحلة والوكالة األلمانية 	 

الدولي؛  للتعاون 
البيئية؛ 	  ة  العالمية، مركز أنشطة الصحَّ الصّحة  مة  بالصّحة: منظَّ الخاّصة  الوحدة 
المياه؛ 	  لمرافق  العربية  الجمعية  البشرية:  بالمستوطنات  الخاّصة  الوحدة 
االقتصادية: اإلسكوا.	  بالتنمية  الخاّصة  الوحدة 

القطاعات الدليل واختيار  أهداف 
يهدُف هذا الدليل إلى تطوير قدرات الحكومات العربية للتكّيف مع تغّير المناخ عن طريق تطبيق أدوات 
اء آثار تغّير المناخ على قطاع  اإلدارة المتكاملة للموارد المائية في القطاعات الرئيسية التي ستتضّرر جرَّ

المياه. ويكون السعي إلى تحقيق ذلك من خالل: )أ( زيادة فهم آثار تغّير المناخ على الموارد المائية وقابلية 
ة بالتكّيف مع تغّير المناخ؛ و)ب( توفير مجموعة من  التأّثر المرتبطة بها، لتوجيه صنع السياسات الخاصَّ

أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية المالئمة للمنطقة من أجل دعم التكّيف مع تغّير المناخ في القطاعات 
الرئيسية؛ و)ج( تعزيز المعرفة بأفضل الممارسات ذات الصلة، التي تتعّلق بكلٍّ من القطاعات المذكورة والتي 

َبعة في  الُمتَّ المنهجية  للتكّيف والتنمية. وتساعُد  يمكُن االستفادُة منها لدعم إعداد خطط وطنية وقطاعية 
الدليل على بناء صلة قوية بين العلم والسياسات في إطار صياغة استراتيجيات التكّيف مع تغّير المناخ 
عن طريق تطبيق نهج اإلدارة المتكاملة للموارد المائية الذي يعتمُد بيئًة مؤاتية عبر إرساء أطر قانونية 

ومؤّسسية واضحة ووضع أدواٍت إدارية تشغيلية. ومن شأن تطبيق هذه األدوات أن يساعد الحكومات على 
التكّيف مع تغّير المناخ في القطاعات الرئيسية التي تعتمُد على الوصول الكافي إلى الموارد المائية. في هذا 

السياق، اختيَرت لهذا المشروع خمسة قطاعات رئيسية: 

البيئة: ستتعّرض البيئة في المنطقة العربية لضغوط متزايدة، إذ من المرّجح أن يؤّدي التغّير في المناخ أ. 
إلى تفاُقم مشكلة ُندرة المياه المتوّطنة أصاًل في المنطقة. باإلضافة إلى ذلك، من المتوّقع أن يزداد تواتر 

الُنُظم اإليكولوجية  بانعكاساٍت سلبية متزايدة على  بالتالي  المتطّرفة، وأن تتسّبب  الجّوية  الظواهر  وتقّلب 
المنطقة؛ المستنفدة في  المائية  الهّشة والموارد 
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ار/مايو 2016. © اإلسكوا.  لقاء تشاوري مع خبراء في قطاع المستوطنات البشرية في عّمان، 22-24 أيَّ

الزراعة: تؤّدي الزراعة في العالم النامي دوَرين: فهي المصدر الرئيسي لكسب الرزق، وهي تشّكُل في الوقت ب. 
نفسه قطاًعا اقتصادًيا رئيسًيا يعمُل فيه بشكٍل مباشر بين 50 في المائة و80 في المائة من القوى العاملة. 

في المنطقة العربية، ما زالت الزراعة المحلِّية مصدًرا رئيسًيا للغذاء، مع أنَّ المنطقة تستورد 50 في المائة من 
ما الحاجَز األكبر  المواد الغذائية.1 وقد تؤّدي أّي آثار سلبية على الزراعة إلى تفاقم مشكلة الفقر، الذي يمّثُل ربَّ
أمام التكّيف المنهجي، ال سّيما في سياق المناطق التي تعاني من الجفاف، حيث تتزايُد المخاوف بشأن توّفر 
المياه واستخدامها. وهذا يسّلُط الضوء على مسائل إمكانية الوصول إلى المياه، واإلنصاف، والتزايد المستمّر 

في الحاجة إلى المياه؛2
ة: يرتبط قطاع الصّحة ارتباًطا وثيًقا بقطاع المياه، ليس من ناحية مسائل اإلمدادات واإلصحاح ج.  الصحَّ

ع على أقّل تقدير أن يؤّدي تغّير المناخ إلى  فحسب، بل أيًضا من ناحية ُسُبل العيش والقطاع الزراعي. وُيتوقَّ
توسيع نطاق انتشار األمراض المنتقلة عبر الحشرات؛ 

ان د.  المستوطنات البشرية: سوف تتأّثر المستوطنات البشرية في المنطقة العربية ألنَّ نسبًة كبيرة من سكَّ
دة بارتفاع مستوى سطح  المنطقة يعيشون في مناطق قابلة للتأّثر بهذه الظاهرة، كالمناطق الساحلية الُمهدَّ

البحر وكذلك تسّرب مياه البحر إلى المياه الجوفية، وتعرض السهول والوديان للفيضانات وللظواهر المتطّرفة؛
التنمية االقتصادية: ستتأّثر التنمية االقتصادية العربية تأّثًرا شديًدا بتغّير المناخ، ألّن هذه الظاهرة ستؤّدي ه. 

إلى تفاقم مشكلة ندرة المياه التي تعاني منها المنطقة، وبالتالي ستقّوُض فرص االستدامة. 

في كّل قطاٍع من هذه القطاعات، سُيسلَّط الضوء بشكٍل خاّص على أوجه قابلية التأّثر المحّددة في المنطقة 
العربية. وتستوجُب معالجة أوجه قابلية التأّثر هذه وضع استراتيجياٍت محّددة للتكّيف مع هذه الظاهرة تتطّرق 
دة، ومتكاملة، وقابلة للتنفيذ، عبر مختلف  إلى كّل قطاع وتكّمُل بعضها البعض. وسُيتيُح ذلك إرساء برامج محدَّ

القطاعات في الحكومات.  

المنهجية وإعداد وحدات القطاعات 
ة بالقطاعات الخمسة نهٌج تشاركي وتشاوري. فقد أجرت المنّظمات الُمساِهمة  ِبَع عند إعداد الوحدات الخاصَّ اتُّ

سلسلة من االجتماعات لفرق الخبراء، شارَك فيها المعنيون والخبراء في القطاعات المختلفة من الوزارات 
المختّصة في البلدان العربية اإلثنين والعشرين، ومن الجامعات، والقطاع الخاّص، والمنّظمات غير الحكومية، 

دات الوحدات وتقييم  فضاًل عن خبراء من الشبكة العربية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية، بهدف مناقشة مسوَّ
محتوياتها. وفي خالل هذه االجتماعات، عرَض الخبراء المدعوون تجارب ودراسات حاالت ناجحة من البلدان 

العربية، واختيَر عدٌد منها إلدراجها ضمن النسخ النهائية للوحدات. 
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بشأن تغّير المناخ
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الفصل

الجدول 1.  التغّير العالمي في المتغّيرات المناخية بالنسبة إلى الفترة المرجعية 2005-1986 6

مسار التركيز البارامتر المناخي
التمثيلي

2046-20652081-2100

المدىالمتوّسطالمدىالمتوّسط
0.32-0.63 مترًاm 0.190.47-0.33 مترًا0.26 مترًا4.5االرتفاع في متوّسط مستوى سطح البحر

0.45-0.82 مترًاm 0.220.63-0.38 مترًا0.30 مترًا8.0
0.9-2.0 1.4 درجة مئوية4.5الزيادة في حرارة السطح

درجة مئوية
1.1-2.6 1.8 درجة مئوية

درجة مئوية

1.4-2.6 2.0 درجة مئوية8.0
درجة مئوية

2.6-4.8 3.7 درجة مئوية
درجة مئوية

االّتجاهات العالمية
تؤّكُد نتائج الدراسات على المستوى العالمي أّن اّتجاه االحترار العام بدأ في منتصف القرن العشرين. ويؤّدي هذا 

االرتفاع في درجات الحرارة إلى تسارع معّدل ذوبان األنهار الجليدية واألغطية الجليدية، األمر الذي يساهم في ارتفاع 
مستويات سطح البحر؛ كما يؤّثُر على الدورة المائية، وبالتالي على كثافة هطول األمطار وتقّلبها. ويترتبُّ عن ذلك 

انعكاسات واسعة النطاق على مختلف قطاعات النشاط، ال سّيما في العالم النامي حيث يّتضح أّن االقتصاد يتأّثر إلى 
حدٍّ بعيد بالتغّيرات في درجات الحرارة، األمر الذي يرتبط بآثار سلبية كبيرة على النمّو.3 وتشير عّدة نماذج محاكاة 

واسعة النطاق للمناخ، من خالل النماذج المناخية العالمية، إلى أّنه من المرّجح جًدا أن يتراوح االرتفاع العالمي في درجة 
الحرارة بين 1.8 درجة مئوية و4 درجات مئوية، بحلول العام 2100، بالمقارنة مع الفترة الممتّدة ما بين العام 1850 

والعام 1900، ورّبما يصل إلى 5.8 درجات مئوية. وبحسب التقرير التقييمي الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنّية 
بتغّير المناخ، من الُمحتَمل جًدا أن يكون متوّسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية قد تجاوز الحدَّ بدرجَتين مئويَتين 

بحلول العام 2100، مقارنًة مع مستويات ما قبل العصر الصناعي، وهي العتبة المّتفق عليها في اّتفاق كوبنهاغن لعام 
2009. 4 فهذا هو الحّد الذي اعُتِبر »آمًنا«، حيث أّن تخّطي درجات الحرارة هذا الحّد قد ُيسِهم في ارتفاع مستوى سطح 

البحر أكثر فأكثر، كما قد يسّرع الدورة الهيدرولوجية.

من شأن ارتفاع درجات الحرارة أن يتسّبب بتأثيَرين، يساهم كلٌّ منهما في ارتفاع مستوى سطح البحر: )1( زيادة في 
معّدل ذوبان األنهار الجليدية، واألغطية الجليدية، واألراضي الدائمة التجّمد )30-50 في المائة من ارتفاع مستوى 

سطح البحر(؛ و)2( التمّدد الحراري للبحار والمحيطات )15-35 في المائة من ارتفاع مستوى سطح البحر(.5 بالمقارنة 
مع الفترة الممتّدة ما بين العام 1986 والعام 2005، من المتوّقع أن يصل متوّسط   ارتفاع مستوى سطح البحر إلى ما 

بين 0.32 م و0.45 م في الفترة 2046-2065، وما بين 0.63 م و0.82 م في الفترة 2081-2100. تتفاوت التقديرات بين 
مختلف مسارات التركيز التمثيلية، فتتراوح بين 0.32-0.63 م بحسب مسار التركيز التمثيلي 4.5، و0.45-0.85 م )0.98 

م بمستوى ثقة أدنى( بحسب مسار التركيز التمثيلي 8.5. وسوف يتأّثر هطول األمطار إلى حدٍّ كبير بارتفاع درجة 
الحرارة. فارتفاع درجات الحرارة يؤّدي إلى زيادة التبّخر، وهذا ما يضيُف المزيد من المياه إلى الغالف الجوي. وال يمكُن 

احتواء هذه المياه لفترٍة طويلة، فتزداُد بالتالي وتيرة هطول األمطار. وسيكوُن لهذا التسارع في الدورة المائية نتيجتان 
رئيسيتان: زيادة معّدالت هطول األمطار على المستوى العالمي، وزيادة تقّلب هطول األمطار.
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تغّير المناخ في سياق المنطقة العربية
ها تضّم 5  الت هطول األمطار، ال سّيما وأنَّ ستتأّثر المنطقة العربية سلًبا بارتفاع درجات الحرارة وتراجع معدَّ

اء تغّير المناخ، كما تواجُه »جميع مشاكل المياه  من البلدان العشرة التي ُتعتَبر األكثر عرضة للخطر من جرَّ
الرئيسية األربع في العالم اليوم، أال وهي: تأمين مياه عذبة آمنة صالحة للشرب؛ وتلبية متطّلبات قطاَعي الزراعة 

والصناعة؛ وضمان استدامة المشاريع اإلنمائية؛ وإدارة الموارد المائية المشتركة بشكٍل مالئم«.7 وقد شهدت 
المنطقة في السنوات الماضية عدًدا من الفيضانات السطحية، وموجات الحّر الشديدة، واألعاصير، وموجات 

الجفاف، والعواصف الغبارية، ومن المتوّقع أن تزداد وتيرتها وحّدتها في المستقبل. وأجرَيت بعض الدراسات على 
المستويات الوطنية ودون اإلقليمية للبحث في اآلثار المتوّقعة لتغّير المناخ على البلدان العربية. ولكن، ال تنطبق 

أّي دراسة من الدراسات السابقة على المنطقة العربية ككّل، بل كانت تستند إلى تصغير نطاق النماذج المناخية 
العالمية العامة، واستخدمت توّقعات علمية عالمية أقّل تركيًزا بكثير على خصوصيات المنطقة العربية.   

سمحت اآلثار المناخية المتوّقعة ومؤّشرات الظواهر المتطّرفة باالستناد إلى مبادرة ريكار بتقييم تبعات تغّير 
المناخ المذكورة أعاله على المنطقة العربية، انطالًقا من إعداد نماذج مناخية إقليمية عالية الدّقة تراعي 

خصوصيات المنطقة العربية بصورٍة دقيقة ومعقولة. وُتعَرُض في الفصل الخامس من هذه الوحدة التمهيدية 
َبعة في مبادرة ريكار واآلثار المتوّقعة لتغّير المناخ، مثل درجة الحرارة ومعّدل هطول األمطار،  المنهجيُة الُمتَّ

باإلضافة إلى المؤّشرات المناخية المتطّرفة المتوّقعة. 



3
التكّيف مع تغّير المناخ والتمويل

10

الفصل

يشيُر مصطلح »التكّيف« إلى السياسات، واالستراتيجيات، واإلجراءات، والعمليات التي تسمُح لبلٍد أو منطقة 
ما، بالتصّدي للظروف المناخية المتغّيرة، وإدارتها، والتأقلم معها. ويمكن للتكّيف أن يكوَن إّما تفاعلًيا أو تلقائًيا، 

فيحدث بعد أن تصبح آثار تغّير المناخ واضحة، أو قد يكوُن استباقًيا، عندما يحصُل التكّيف قبل أن تظهر 
اآلثار. تميُل غالبية تدابير التكّيف إلى أن تحدث بصورٍة تلقائية )أي تفاعلية(، فيما تتكّيف الطبيعة والمجتمع مع 
الظروف المتغّيرة. ولكن، يمكن وضع خطة للتكّيف عند إدراك التغّيرات الحادثة، وعندما تتوّفر توّقعات موثوقة 

تنبئ بهذه التغّيرات.

ومن بين النتائج الرئيسية التي خُلَص إليها مؤتمر األطراف في اّتفاقية األمم المّتحدة اإلطارية بشأن تغّير المناخ 
في دورته الحادية والعشرين عام 2015، واّتفاق باريس الناتج عنها، المساهمات الُمحّددة وطنًيا للبلدان العربية 
دة وطنًيا الخطط المستقبلية لهذه البلدان للتكّيف مع هذه  وإجراءات التخفيف، حيث تعكُس المساهمات الُمحدَّ

الظاهرة. وفي إطار اّتفاق باريس، جرى وضع هدف عالمي بشأن التكّيف، لتعزيز القدرة على التكّيف، وتوطيد 
القدرة على التحّمل، والحّد من قابلية التأّثر بتغّير المناخ، بغية المساهمة في التنمية المستدامة وكفالة استجابة 

مالئمة بشأن التكّيف، في سياق هدف درجة الحرارة. وينبغي لكّل بلد أن يشارك، حسب االقتضاء، في عمليات 
تخطيط التكّيف وتنفيذ اإلجراءات، بما في ذلك وضع/تعزيز الخطط والسياسات ذات الصلة، التي قد تشمل 

دة وطنًيا، مع مراعاة  ما يلي: )أ( تقييم آثار تغّير المناخ وقابلية التأّثر به بغية وضع إجراءات ذات أولوية ُمحدَّ
الفئات، واألماكن، والُنُظم اإليكولوجية القابلة للتأّثر؛ و)ب( بناء قدرة النظم االجتماعية واالقتصادية والُنظم 

اإليكولوجية على التحّمل، من خالل التنويع االقتصادي واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية. وقد أّكد ذلك أيًضا 
إعالن مراكش، في مؤتمر األطراف الثاني والعشرين الذي ُعِقد في العام 2016 والذي جاء فيه أّنه على البلدان 
تعزيز جهودها للتكّيف، وبالتالي االستفادة من خّطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، 

ودعمهما.8

رت البلدان العربية التكلفة اإلجمالية لتنفيذ تدابير التكّيف مع تغّير المناخ والتخفيف من آثاره، في مساهماتها  وقدَّ
المقّررة المحّددة وطنًيا )التدابير المشروطة وغير المشروطة على حدٍّ سواء(، مع التركيز بشكل رئيسي على 

ثالثة مجاالت ذات أولوية، وهي المياه، والزراعة، والصّحة. وُوِضَع عدٌد من اآلليات المالية لدعم المشاريع الجارية 
والمخّططة. وعليه، أنشئ الصندوق األخضر للمناخ بوصفه اآللية المالية الرئيسية لدعم البلدان النامية في 

مساعيها للتكّيف مع تغّير المناخ والتخفيف من آثاره، بهدٍف يقوُم على تعبئة مبلغ 100 مليار دوالر بحلول العام 
2020. وفي خالل مؤتمر األطراف في دورته الثانية والعشرين في نهاية العام 2016، ُأعِلَن أّن الصندوق األخضر 
للمناخ في صدد الموافقة على مشاريع بقيمة 2.5 مليار دوالر، بما في ذلك صياغة خطط التكّيف الوطنية لبعض 

م. البلدان، بميزانيٍة تصُل إلى 3 ماليين دوالر لكّل اقتراح ُمقدَّ

هناك 12 صندوًقا ناشًطا في المنطقة العربية، بما في ذلك صندوق التكّيف، وصندوق التكنولوجيا النظيفة، 
ومرفق البيئة العالمية، والصندوق الخاّص ألقّل البلدان نمًوا، والصندوق الخاّص بتغّير المناخ؛ وأكبُرها صندوق 

رة  التكنولوجيا النظيفة الذي يرّكز على عدٍد صغير من المشاريع الكبيرة، على شكل قروض أو قروض بشروط ُميسَّ
في بعض البلدان. فلقد وافق الصندوق على سبيل المثال على ما مجموعه 725 مليون دوالر لخمسة مشاريع 

رة. وصندوق التعاون الثنائي الناشط في المنطقة  في مصر والمغرب، ومعظمها على شكل قروض بشروط ُميسَّ



11

سّد الملك طالل، األردن. © السّيدة كارول شوشاني شرفان.

وهو مبادرة المناخ الدولية األلمانية التي وافقت على 32.46 مليون دوالر لسبعة مشاريع. وبحلول العام 2014، 
ص 84 في المائة منها ألنشطة  كان هناك 68 مشروًعا ممّواًل، بمجموع يصُل إلى حوالى 993 مليون دوالر، ُيخصَّ

رة )723  التخفيف من آثار تغّير المناخ. وأتى الجزء األكبر من التمويل على شكل قروض أو قروض بشروط ُميسَّ
رة لمرافق واسعة النطاق للطاقة البديلة  مليون دوالر(. وقد ُمِنَح كلٌّ من مصر والمغرب قروًضا بشروط ُميسَّ

زة.9   ة من الرياح والطاقة الشمسية المركَّ الُمستمدَّ

قة لتحديد إجراءات التكّيف التي تحصل على  وتشّكُل طريقة التحصين من المخاطر المناخية أحد الُنُهج الُمطبَّ
مستوياٍت مختلفة في أّي بلد. يعتبر هذا النهج أّن التكّيف يحصل على ثالثة مستويات مختلفة دون المستوى 

الوطني: )1( المستوى المحّلي حيث تسعى المجتمعات المحّلية إلى االستجابة آلثار تغّير المناخ؛ و)2( المستوى 
القطاعي؛ و)3( مستوى السياسات والتخطيط الوطني. لذلك، ينبغي أن تكون استراتيجيات التكّيف الوطنية 

لة على نحو يراعي األهداف الوطنية المحّددة واالحتياجات المحّلية في آٍن مًعا، مع االستجابة في الوقت  ُمفصَّ
نفسه إلعتبارات المساوات بين الجنسين.10   

وال بّد من أن تستند أّي منهجية تأخذ في االعتبار المخاطر )climate proofing( المناخية إلى منظوٍر مناخّي 
ال يسعى إلى التصّدي للتحّديات التي يطرُحها تغّير المناخ فحسب، بل يسعى أيًضا إلى االستفادة من أّي فرص 

قد تنشأ عن ذلك. بالتالي، تقوُم المنهجية على تحديد اآلثار، أي اآلثار البيوفيزيائية لتغّير المناخ، والتكاليف ذات 
الصلة على المستوَيين االجتماعي واالقتصادي، وتقييم قابلية التأّثر في مختلف القطاعات، ومع الوقت، وفي 

مختلف الوحدات الجغرافية في البلد.
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الفصل

ف مصطلح »اإلدارة المتكاملة للموارد المائية« باعتباره »عملية منهجية للتنمية المستدامة وتخصيص ومراقبة  ُيعرَّ
الموارد المائية، واستخدامها في سياق األهداف االجتماعية، واالقتصادية، والبيئية«.11 تقوُم اإلدارة المتكاملة للموارد 

المائية على مراعاة األهداف الشاملة المرتبطة بعّدة قطاعات، وتكفل أن تتطّرق القرارات المّتصلة بإدارة الموارد المائية 
إلى أثر كّل استخدام قطاعي على القطاعات األخرى. بالتالي، ال يعوُد التركيُز محصوًرا على النهج المرتكز على قطاٍع 

محّدد، بل يسمُح ذلك بوضع سياسات مّتسقة، ومنّسقة، وشاملة لعّدة قطاعات. وهذا النهج يجعُل من اإلدارة المتكاملة 
للموارد المائية أداًة مفيدة جًدا للتكّيف مع تغّير المناخ. ويصحُّ ذلك بشكٍل خاّص نظًرا إلى أّن تغّير المناخ يثيُر مسائل 

وتحّديات ترتبط في األساس بقطاعاٍت متعّددة. بالتالي، ال يمكُن تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية بصورٍة جزئية، 
بل ينبغي معالجة جميع وظائف إدارة الموارد المائية، مثل تخصيص المياه، ومكافحة التلّوث، والرصد، وإدارة التمويل، 

وإدارة الفيضانات وموجات الجفاف، وإدارة المعلومات، وتخطيط األحواض المائية، ومشاركة المعنيين.

المفاهيم والمبادئ األساسية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية
ما هي اإلدارة المتكاملة للموارد المائية؟ 

تختلف اإلدارة المتكاملة للموارد المائية اختالًفا جوهرًيا عن اإلدارة التقليدية للموارد المائية. فاإلدارة التقليدية للموارد 
المائية ُتعنى بإدارة إمدادات المياه والطلب عليها سواء من حيث الكّمية أو النوعية، أو على نطاٍق أوسع، أي من 

ع النطاق البيوفيزيائي لإلدارة التقليدية،  حيث االستدامة اإليكولوجية مثاًل. أّما اإلدارة المتكاملة للموارد المائية فُتَوسِّ
وتشتمل بوضوح على مفاهيم العدالة االجتماعية والكفاءة االقتصادية. 

تنطوي اإلدارة المتكاملة للموارد المائية على الدمج بين »نظاَمين« رئيسَيين وبين العناصر التي يتضّمنها كّل نظام: 
النظام الطبيعي، بأهّميته الجوهرية من حيث توّفر الموارد وجودتها؛ 	 
النظام البشري، الذي يحّدد الرجاُل والنساء من خالله أولوياٍت مختلفًة الستخدام الموارد، وإنتاج النفايات، 	 

والتلّوث، والذي يحّدد أيًضا أولويات التنمية.

وتشتمل العناصر التكاملية للنظام الطبيعي على ما يلي: 
التكامل بين إدارة المياه العذبة وإدارة »المياه 	 

نة في التربة أو الكتلة  الخضراء« )المياه الُمخزَّ
األحيائية( و«المياه الزرقاء« )مياه األنهار، والبحيرات، 

وطبقات المياه الجوفية(؛ 
التكامل بين إدارة المياه السطحية والمياه الجوفية؛ 	 
التكامل بين مفهوَمي النوعية والكّمية في إدارة الموارد 	 

المائية؛ 
تكامل المصالح المائية لدول المصّب ودول المنبع؛ 	 
نة في المناطق المحمية 	  التكامل بين إدارة المياه الُمخزَّ

واستخدام المياه في المناطق غير المحمية.

الشكل 1. اإلدارة المتكاملة للموارد المائية 
والتكامل بين القطاعات

. ال�يئة المؤا�ية

. األدوار المؤّسسة

.أدوات اإلدارة

التكامل �ين القطاعات

المياه
للناس

المياه
للغذاء

المياه
للط�يعة

ة 
اع

صن
 لل

اه
مي

ال
ى

خر
األ

ت 
ما

دا
تخ

س
اال

و

المصدر: الشراكة العالمية للمياه، 2000. اإلدارة المتكاملة للموارد المائية. 	/ 
اللجنة االستشارية الفّنية. وثيقة المعلومات األساسية رقم 4، ص. 67.   
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وتشتمل العناصر التكاملية للنظام البشري على ما يلي: 
دمج مسائل الموارد المائية والطرق المختلفة التي يعتمدها الرجال والنساء لمقاربة هذه المسائل ضمن 	 

السياسات الوطنية )كالسياسة االقتصادية، والسياسة الغذائية، والسياسة المتعّلقة بالبيئة، والسياسات 
الصّحية، والسياسة المتعّلقة بالطاقة(؛ 

إدماج جميع القطاعات الرئيسية المعنية باستخدام المياه، وإشراك المعنيين كافة؛ 	 
معالجة االختالفات بين الجنَسين بشكٍل صريح. 	 

أهمية اإلدارة المتكاملة للموارد المائية من أجل التكّيف مع 
تغّير المناخ 

المياه هي المورد األكثر تأّثًرا بتغّير المناخ، وذلك ألّن كثافة الدورة المائية ضمن أّي مستجمع مياه ستتأّثر إلى 
حدٍّ كبير بالتغّيرات المرتقبة في معّدل هطول األمطار، ودرجة الحرارة، والزيادة المتوّقعة في التقّلبات المناخية، 

وتواتر وشّدة الظواهر الجّوية المتطّرفة. 

في هذا السياق، توّفر اإلدارة المتكاملة للموارد المائية »إطاًرا هاًما لتفعيل تدابير التكّيف عبر األنظمة االجتماعية 
واالقتصادية، والبيئية، واإلدارية«.12 وتسمُح اإلدارة المتكاملة للموارد المائية بقبول وتنفيذ تدابير التكّيف مع 

تغّير المناخ على نطاق أوسع. 

يتطّرق التكّيف مع تغّير المناخ إلى استراتيجياٍت ترّكُز في الوقت نفسه على الطلب والعرض: . 1
من ناحية الطلب، تشمل التدابير تحسين كفاءة استخدام المياه، مثل إعادة تدوير المياه واالستخدام أ. 

الموّسع للحوافز االقتصادية لتوزيع المياه عبر القطاعات االقتصادية، مع الحرص في الوقت عينه على 
تلبية االحتياجات في ما يتعّلق بالعدالة االجتماعية؛ 

ومن ناحية العرض، يمكن تحديد توّجه االستثمارات بحسب األثر المناخي المتوّقع، عن طريق التركيز إّما ب. 
على الزيادات في سعة التخزين أو على تغيير طرق وأنماط استخراج المياه.  

2.  ينبغي أن ُتبَذل مساعي التكّيف عبر مختلف القطاعات، ألنَّ معظمها يعتمد على المياه بشكٍل أو بآخر. والواقُع 
أّنه غالًبا ما تترّتب عن إدارة الموارد المائية تبعاٌت على العديد من المجاالت األخرى ذات العالقة بالسياسات.

وتمّثُل المشاركُة في التكّيف األداَة األكثر فعالية لدمج مسائل تغّير المناخ على المستوى المحّلي. ويمكن أن 
يحدث ذلك عن طريق تحفيز القادة المحّليين وزيادة الوعي حول برامج التكّيف، وإدارة المخاطر، وإيجاد حلول 

للمشاكل. وينبغي أن ُتفضي هذه التدابير إلى ما يلي: )1( تحفيز المجتمعات المحّلية على العمل المشترك؛ و)2( 
ضمان مشاركتهم والتزامهم؛ و)3( اكتشاف القادة المحّليين )ذكوًرا وإناًثا(؛ و)4( الترويج ألفكار المجتمع المبتكرة 

المبنّية على المعارف والممارسات األهلية. 

باإلضافة إلى ذلك، ينبغي الدمج ما بين إجراءات التكّيف المركزية والالمركزية، بغية إبراز الحاجة إلى أهمية 
الجمع بين األهداف االستراتيجية الوطنية واحتياجات المجتمعات المحّلية، مع أخذ منظور مراعاة قضايا 

الجنَسين بعين االعتبار، للتوّصل إلى وضع سياسات قابلة للتطبيق، تحظى بمستوياٍت أعلى من التوافق والدعم. 
وُتَعّد البيانات المصّنفة حسب الجنس على المستوَيين الوطني والمحّلي أساسية لتصميم سياسات ووضع برامج 

تأخذ بعين االعتبار قضايا الجنسَين، ليس لتوفير الخدمات فحسب، بل أيًضا لتعزيز المشاركة الناشطة في 
الحفاظ على النظم اإليكولوجية، والحّد من تدهور الموارد الطبيعية، وتحسين استخدام المعارف والممارسات 

األهلية المتعّلقة بالمياه، وغير ذلك من القطاعات ذات الصلة. 
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المبادرة اإلقليمية لتقييم آثار تغّير المناخ 5
 على الموارد المائية وقابلية تأّثر 

 القطاعات االجتماعية واالقتصادية 
في المنطقة العربية

الفصل

منهجية التقييم المتكامل 
إّن النهج المعتَمد في التقييم المتكامل ضمن إطار مبادرة »ريكار« هو نهج تسلسلي، حيث يستند عنصر تقييم 

األثر إلى إعداد نماذج مناخية إقليمية بتطبيق الطرق الديناميكية المصّغرة، بحيث يغّطي النطاق العربي/منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ضمن سلسلة من نماذج المناخ العالمّية. وُتستخدم هذه النتائج لتفعيل النماذج 

الهيدرولوجية اإلقليمية، والنماذج الهيدرولوجية على مستوى األحواض. ثم، ُتستخَدم نتائج هذه النماذج لتوجيه 
ن في الشكل 2. والتقييُم  عملية تقييم قابلية التأّثر اإلقليمية، استناًدا إلى نهج الخرائط المتكاملة، على النحو الُمبيَّ

المتكامل الناتج عن ذلك يربُط تقييم أثر تغّير المناخ بتقييم قابلية تأّثر القطاعات االجتماعية، واالقتصادية، 
والبيئية. ويمكُن استخدام نهج التقييم المتكامل هذا لتوجيه السياسات والتدابير الهادفة إلى التكّيف مع تغّير 

المناخ، وعمليات الرصد، والحّد من مخاطر الكوارث.

وتستند توّقعات تغّير المناخ الجارية في إطار مبادرة »ريكار« إلى مساَرين من مسارات التركيز التمثيلية التي 
وضعتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغّير المناخ ضمن تقريرها التقييمي الخامس لتيسير إعداد النماذج 

المناخية العالمية واإلقليمية. واستندت توّقعات تغّير المناخ التي أنِتجت في إطار مبادرة »ريكار« إلى سيناريوَهين: 
مسار التركيز التمثيلي 4.5 كسيناريو الحالة المعتدلة، 
ومسار التركيز التمثيلي 8.5 كسيناريو أسوأ الحاالت/
بقاء األمور على حالها. وقد ُأنتجت النماذج المناخية 

في إطار مبادرة »ريكار« على مقياس 50 كم X 50 كم 
وتستند النتائج المعروضة في المبادرة إلى النماذج 

المناخية اإلقليمية للمعهد السويدي لألرصاد الجوية 
 .RCA4 والهيدرولوجية، باستخدام نظام

كذلك، تّم توّقع المؤّشرات المناخية المتطّرفة في 
»ريكار« بناًء على المؤّشرات التي صاغها فريق الخبراء 

المعني بتحديد تغّيرات المناخ ومؤّشراته، وهو فريق 
عمل مشترك تابع للجنة علم المناخ، برعاية المنّظمة 

العالمية لألرصاد الجّوية. وشملت مؤّشرات التغّير 
في درجات الحرارة مؤّشَر مّدة موجة البرد، وأّيام 

الصيف التي تتجاوُز فيها درجة الحرارة القصوى 35 
أو 40 درجة مئوية، والليالي االستوائية. أّما المؤّشرات 

المتعّلقة بمعّدل هطول األمطار المرصودة في مبادرة 
»ريكار« فتمّثلت في: المّدة القصوى لموجة الجفاف، 

وأّيام المطر الغزير )10 ملم أو أكثر(، وأّيام المطر الغزير 
جًدا )20 ملم أو أكثر(، فضاًل عن مؤّشرات أخرى.13 

في هذا الفصل، ُتستعَرض وُتناَقش مؤّشرات المناخ 
واألحوال المناخية المتطّرفة المتوّقعة.  

الشكل 2. منهجية التقييم المتكامل الخاّصة 
بالمبادرة اإلقليمية لتقييم آثار تغّير المناخ على 

الموارد المائية وقابلية تأّثر القطاعات االجتماعية 
واالقتصادية في المنطقة العربية 

نموذج التق�يم المتكامل

مسار التركيز
التمثيلي

الخطوة 1

تق�يم قابلية ا�أ�رتق�يم اإلثر

الخطوة 5الخطوة 4الخطوة 3الخطوة 2

المنطقة العر�ية

إعادة
النماذج
المناخية
العالمية

إعادة
النماذج
المناخية
اإلقليمية

 تق�يم
قابلية
التأ�ر

الخ�ائط
المتكاملة

نمذجة
تغّير المناخ

قاعدة ال�يانات المنخية

النماذج (النماذج المناخية
العالمية والنماذج
المناخية اإلقليمية)

- اآلثار على الموارد المائية

- وضع أو إعداد
السينا��وهات الطويلة

األجل للسياسات المائية

إعداد النماذج
الهيد�ولوجية وتق�يم
إدارةالموارد المائية

الصناعة

المستوطنات البش��ة
الفقر والعمالة

التنوع ال�يولوجي

الصحة

األمن الغذائي

ال��اعة

قابلية تأ�ر القطاعات 
االجتماعية واالقتصادية

وتق�يم األثر

إعادة النماذج
الهيد�ولوجية

اإلقليمية

المفتاح: 
الخطوة 1: إعداد النماذج المناخية العالمية 

الخطوة 2: إعداد النماذج المناخية اإلقليمية 
الخطوة 3: إعداد النماذج الهيدرولوجية اإلقليمية 

الخطوة 4: تقييم قابلية التأّثر 
الخطوة 5: الخرائط المتكاملة 

المصدر: اإلسكوا، 2011



15

الشكل 4. القطاعات واآلثار الُمختارة لتقييم قابلية التأّثر في المنطقة العربية 

المياه

اآلثارالقطاعات

التنّوع ال�يولوجي
والنظم اإليكولوجية

الهياكل األساسية
والمستوطنات البش��ة

الناس

ال��اعة

التغّير في وفرة المياه

التغّير في المساحة المغّطاة بالغابات

التغّير في مساحة األ�اضي الرطبة/األهوار

التغّير في كمية المياه المتوفرة للمحاصيل

التغّير في م�اعي الماشية

التغّير في المساحات المعّرضة للفيضانات الساحلية

التغّير في المساحات المعّرضة للفيضانات الداخلية

التغّير في كّمية المياه المتوفرة للشرب

التغّير في الصّحة بسبب اإلجهاد الح�اري

التغّير في معّدل التشغيل في القطاع ال��اعي

ة بتقييم قابلية التأّثر ضمن إطار مبادرة ريكار.  المصدر: مذّكرة المنهجية الخاصَّ

يستند عنصر تقييم قابلية التأّثر في مبادرة »ريكار« 
إلى المنهجية التي استخدمتها الهيئة الحكومية 

الدولية المعنية بتغّير المناخ في تقريرها التقييمي 
الرابع. والمقصود بقابلية التأّثر ضمن هذا المنظور، 
ض نظاٍم ما لتغّير المناخ وحساسيته تجاه هذا  تعرُّ

التغّير، والقدرة على التكّيف والتعامل مع آثاره، على 
النحو المبّين في الشكل 3. 

ضمن هذا اإلطار المفاهيمي: 
يشيُر التعّرض إلى التغّير في المتغّيرات 	 

المناخية التي قد تؤّثر على الُنُظم االجتماعية-
االقتصادية، ومنها مثاًل: درجة الحرارة، ومعّدل 

هطول األمطار، وسرعة الرياح، التي تتبّدل 
بفعل تغّير المناخ من حيث كّميتها ونوعّيتها، 

وكذلك من حيث توّزعها المكاني والزماني؛ 
أّما الحساسية فُتطلُعنا على الوضع الراهن للبيئة الطبيعية للُنُظم المتضّررة، الذي يجعُلها عرضة بشكٍل خاّص 	 

للتأّثر بتغّير المناخ. على سبيل المثال، قد تشمل عوامل الحساسية: التضاريس، واستخدام األراضي، وغطاء 
األرض، وتوّزع وكثافة هطول األمطار، والبيئة المبنية، والقرب من الساحل، إلخ.؛ 

د األثر الُمحتَمل من خالل الجمع ما بين التعّرض والحساسية إزاء تغّير المناخ في نظاٍم ما؛ 	  ُيحدَّ

الشكل 3. مكّونات عملية تقييم قابلية التأّثر 
الخاّصة بالمبادرة اإلقليمية لتقييم آثار تغّير المناخ 

على الموارد المائية وقابلية تأّثر القطاعات 
االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية 

الحساسيةالتعّرض

القدرة على التكّيفاآلثار المتحملة

قابلية التأ�ر

المصدر: بحسب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغّير المناخ، 2007. 
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ويشيُر مصطلح “القدرة على التكّيف”، بحسب التقرير التقييمي الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغّير 	 
المناخ، إلى »قدرة نظاٍم ما على التأقلم مع تغّير المناخ )بما في ذلك التقّلبات المناخية والظواهر المتطّرفة(، أو 

التخفيف من األضرار المحتملة، أو االستفادة من الفرص، أو التكّيف مع النتائج”.14

جديٌر بالذكر أّن المنهجية المتكاملة لتقييم قابلية تأّثر المنطقة العربية بهذه الظاهرة تستنُد إلى نظرٍة أوسع لمفهوم 
قابلية التأّثر، بحيث تسمح بإجراء تقييم شامل من شأنه أن يشّكل أساًسا للحوار والمشاورات حول تغّير المناخ في 

المنطقة العربية. بالتالي، فإّن التقييم المتكامل لقابلية التأّثر الجاري في إطار مبادرة »ريكار« يضّم تقييم موحد لعدٍد 
من آثار تغّير المناخ المّتصلة بالمياه في قطاعاٍت مختلفة في المنطقة العربية. وبھذه الطریقة، ُيتيُح التقييم فهمًا أكثر 
تكاماًل لقابلية تأّثر المنطقة باآلثار المحتملة لتغّير المناخ للقطاعات المختلفة. في هذا الصدد، أجَري تقييم قابلية تأّثر 

ن في الشكل 4. المنطقة العربية باالستناد إلى خمسة قطاعات رئيسية وعشرة آثار لتغّير المناخ، كما هو مبيَّ

يشتمل التقييم اإلجمالي لقابلية تأّثر المنطقة العربية على أوجه قابلية تأّثر القطاعات المختلفة باآلثار الرئيسية 
ص في الشكل 4 القطاعات المختارة ضمن مبادرة »ريكار«  لتغّير المناخ التي تضّم قطاًعا فرعًيا واحًدا أو أكثر. ُتلخَّ

واآلثار المشمولة في التحليل. 

ويعتمد وضع خارطة لتقييم قابلية التأّثر على المؤّشرات المختارة )جرى اختيار 71 مؤّشًرا واستخدامها في 
التحليل(، المصّنفة بحسب العناصر الثالثة المختلفة )التعّرض، والحساسية، والقدرة على التكّيف( وأبعادها. 

ت مؤّشرات التعّرض من مخرجات النماذج المناخية، وهي تّتسم بطابٍع ديناميكي )أي أّنها تتغّيُر مع  وقد اسُتِمدَّ
الوقت(. وبالنسبة إلى كّل أثر من آثار تغّير المناخ، تّم تحديد المؤّشرات باالستعانة بسلسلة اآلثار، وهي أداة 

تحليلية توضح العالقة بين األسباب والتأثير، واألبعاد، والعناصر، واألثر المّتصل. أّما عنصر الحساسية فيشتمل 
فة بحسب ثالثة أبعاد: الُبعد السّكاني، والُبعد المرتبط بالطبيعة، والُبعد الُمرَتبط بالظواهر  على مؤّشراٍت ُمصنَّ
ف المؤّشرات المتعّلقة بالقدرة على التكّيف بحسب سّتة أبعاد، هي: المعرفة والوعي،  من صنع اإلنسان. وُتصنَّ

والتكنولوجيا، والهياكل األساسية، والمؤّسسات، والموارد االقتصادية، واإلنصاف. وتجدُر اإلشارة إلى أّن 
المؤّشرات المتعّلقة بالحساسية والمؤّشرات المتعّلقة بالقدرة على التكّيف هي مؤّشرات ثابتة ال تتغّير مع الوقت. 

عة والظواهر المتطّرفة  المتغّيرات المناخية المتوقَّ
التغّير في معّدالت المتغّيرات المناخية على المدى البعيد 

أظهرت النماذُج المناخية اإلقليمية التي أجرَيت من خالل مبادرة »ريكار« آثاَر تغّير المناخ على المنطقة العربية 
ن  التي تعاني من ُندرة المياه، من خالل االرتفاع في درجات الحرارة وانخفاض معّدالت هطول األمطار كما هو ُمبيَّ
د أثر التغّير في هذه المتغّيرات المناخية بمقارنة الفترة المتوّقعة 2081 -2100 مع الفترة  في الشكلين 5 و7. وُيحدَّ

المرجعية 1986-2005. ويشيُر التغّير العام في درجات الحرارة في نهاية القرن إلى ارتفاٍع في متوّسط درجة 
الحرارة السنوية بين درجة مئوية واحدة و3 درجات مئوية بحسب مسار التركيز التمثيلي 4.5، وبين درجَتين و5 

درجات مئوية بحسب المسار 8.5 بالنسبة إلى المنطقة العربية. 

وهناك فوارق إقليمية شاسعة في الزيادات المختلفة في أنحاء المنطقة. فسيشهد الساحل الشرقي للبحر األبيض 
ع وصول  المتوّسط وشمال أفريقيا بشكٍل عام ارتفاًعا في متوّسط درجة الحرارة، بحوالى 2.5 درجة مئوية، وُيتوقَّ

أقصى زيادة إلى 3.4 درجات في منطقة جبال األطلس في المغرب، وصعيد مصر، وجنوب شبه جزيرة سيناء. 
وسيشهد الجزء الشمالي الشرقي من شبه الجزيرة العربية أكبر زيادة في درجات الحرارة، حيث تصل إلى حوالى 4.2 

درجة مئوية في أعالي حوض نهر دجلة والفرات. وفي بلدان جنوب الصحراء الكبرى، من المتوّقع أن تصل الزيادة في 
درجة الحرارة إلى ما بين 3.5 درجة مئوية و4.0 درجة مئوية. كذلك، ستشهد شبه الجزيرة العربية زياداٍت تدريجية 
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الشكل 5. التغّير في متوّسط درجة الحرارة السنوية للفترات 2046-2065 و2081-2100، بالمقارنة 
مع الفترة المرجعية 1986-2005 بحسب مسار التركيز التمثيلي 4.5 ومسار التركيز التمثيلي 8.5

مسار
التركيز التمثيلي 4.5

مسار
التركيز التمثيلي 8.5

درجة
مئوية

درجة
2005-1986مئوية 2046-2065 2081-2100

1986-2005 2046-2065 2081-2100

المصدر: ريكار، 2017. 

في متوّسط درجات الحرارة على المدى الطويل في القرن المقبل، لتصل إلى 24 درجة مئوية بحلول العام 2100، ورّبما 
تبلغ 25 درجة مئوية. أّما االرتفاع األكبر في المنطقة والمتوّقع أن يبلغ 4.2 درجة مئوية، فستشهده المنطقة الممتّدة من 
شمال الحجاز إلى جنوب األردن. ويشّكُل ذلك تأكيًدا للدراسات السابقة التي أظهرت أّنه من المتوّقع أن يزداد تدريجًيا 

متوّسط درجات الحرارة على المدى الطويل في منطقة الخليج، ليصل إلى 23.1 درجة مئوية في العشرينيات من 
القرن الجاري، و23.9 درجة مئوية في األربعينيات، و25.1 درجة مئوية في السبعينيات.15

ومن المتوّقع بشكٍل عام أن ينخفض متوّسطات هطول األمطار في المنطقة العربية طيلة القرن الواحد والعشرين، 
مع العلم أّنه سيكوُن هناك تفاوٌت كبير بين المواقع المختلفة. على سبيل المثال، يبّين الشكل 6 أّن السيناريوَهين 

كالهما يشيران في نهاية القرن إلى انخفاض في متوّسط معّدل هطول األمطار الشهري، يصُل إلى 8 و10 ملم في 
المناطق الساحلية ضمن المنطقة، ال سّيما حول جبال األطلس في الغرب، وأعالي حوض نهَري دجلة والفرات في 

الشرق. وترتبط هذه التغّيرات في معّدل هطول األمطار بتغّيراٍت في جريان المياه السطحية وَتوّفر المياه. وبسبب 
تنّوع المعالم الجغرافية عبر المنطقة العربية، فإنه هناك تفاوًتا كبيًرا جًدا بين مختلف المناطق الفرعية، وسُيالَحظ 

التغّير من المعّدالت، الذي يظهر في تزايد تواتر الظواهر المناخية المتطّرفة، ومعّدل التغّير، وزيادة تقّلبها. 

الظواهر المناخية المتطّرفة 
غالبًا ما يرتبط تزايد تواتر الظواهر المناخية المتطّرفة بالتسارع في معّدل تغّير المناخ. ويطاُل هذا الجانب من 

جوانب تغّير المناخ جميع البلدان العربية على حدٍّ سواء، غير أّن أنواع الظواهر المناخية المتطّرفة ستختلف إلى 
حٍد كبير بين منطقة فرعية وأخرى. وستؤّدي الظواهر المناخية المتطّرفة في المنطقة العربية إلى تفاقم الجفاف 

المتوّطن فيها وتقّلب مناخها. ُتعتَبر الظواهر المناخية متطّرفة من ثالث نواٍح: 
نة. ترتبط هذه الظواهر . 1 متطّرفة من حيث وتيرتها، أي عندما تحصل الظواهر المناخية مّراٍت عّدة في سنٍة معيَّ

المتطّرفة بموجات الحّر الشديد، والتغّير في مّدة موجات الحّر والبرد، وكذلك ّشّدة الجفاف والفيضانات. 
 ترتبط موجات الحّر الشديد جزئًيا بعدد أّيام الحّر. بالتالي، يّتصل احتمال حدوثها في المستقبل باّتجاهات أ. 

التغيير المتوّقعة في عدد األّيام التي تتجاوز فيها درجة الحرارة القصوى 35 درجة مئوية )ُتعَرف بأّيام 
»الحر«(، أو 40 درجة مئوية )ُتعَرف بأّيام »الحّر الشديد«( وذلك بالنسبة إلى  الفترة المرجعية؛ 
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الشكل 6. التغّير في متوّسط معّدل هطول األمطار السنوي للفترات 2046-2065 و2100-2081، 
بالمقارنة مع الفترة المرجعية 1986-2005 بحسب مسار التركيز التمثيلي 4.5 ومسار التركيز التمثيلي 8.5

مسار
التركيز التمثيلي 4.5

ملم/شهرملم/شهر
1986-2005 2046-2065 2081-2100

مسار
التركيز التمثيلي 8.5

ملم/شهرملم/شهر
1986-2005 2046-2065 2081-2100

المصدر: ريكار، 2017. 

الشكل 7. متوّسط التغّير في عدد أّيام الصيف التي تتجاوز فيها درجة الحرارة القصوى 40 درجة مئوية
للفترات 2046-2065 و2081-2100، بالمقارنة مع الفترة المرجعية 1986-2005 بحسب مسار التركيز 

التمثيلي 4.5 ومسار التركيز التمثيلي 8.5 
مسار

التركيز التمثيلي 4.5

عدد األيام

عدد األيام

1986-2005 2046-2065 2081-2100

1986-2005 2046-2065 2081-2100
مسار

التركيز التمثيلي 8.5

المصدر: ريكار، 2017. 

د ذلك من خالل ب.  يرتبط تواتر موجات الجفاف بـ«التغّير في المّدة القصوى لموجات الجفاف«، وُيحدَّ
اّتجاهات التغيير المتوّقعة والمستقبلية في العدد األقصى لألّيام المتتالية التي يقّل فيها معّدل هطول 

األمطار عن 1 ملم، وذلك بالنسبة إلى الفترة المرجعية؛ 
يرتبط ازدياد احتمال حدوث الفيضانات بالتغّير المتتالي في المّدة القصوى أليام سقوط األمطار المتتالية، ج. 

د ذلك من خالل اّتجاهات التغيير المتوّقعة والمستقبلية في العدد األقصى لألّيام المتتالية التي يزيُد  وُيحدَّ
فيها معّدل هطول األمطار عن 1 ملم، وذلك بالنسبة إلى الفترة المرجعية.
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2.  متطّرفة من حيث حّدتها، حيث تسّجل الظواهر المناخية مستوى أعلى من المعّدل الوسطي في المنطقة، كما 
هي الحال بالنسبة إلى ارتفاع درجة الحرارة. ُتعتَبر هذه الظواهر المتطّرفة كمؤّشرات للتغّيرات في النوبات 

الحّر )أو البرد(، استناًدا إلى االّتجاهات المتوّقعة والمستقبلية للتغّيرات في نوبات الحّر )أو البرد(، بالنسبة إلى 
الفترة المرجعية.

ة 6 أّيام متتالية على األقّل درجة أ.  ل لمدَّ ف موجة الحّر باعتبارها عدد األّيام السنوي أو الموسمي، حين ُتسجَّ ُتعرَّ
ام خالل الفترة المرجعية؛  حرارة قصوى يومية تتجاوز 90 في المئة بالمقارنة مع نافذٍة اختبارية من 5 أيَّ

ام متتالية على األقّل درجة ب.  ة 6 أيَّ ل لمدَّ ف موجة البرد باعتبارها عدد األّيام السنوي أو الموسمي، حين ُتسجَّ ُتعرَّ
ام خالل الفترة المرجعية.  حرارة يومية دنيا تقّل عن 10 في المئة بالمقارنة مع نافذٍة اختبارية من 5 أيَّ

3.  الظواهر التي تحدث مّرة واحدة كاألعاصير التي تشّكُل وتيرتها المتزايدة مصدر قلق خاّص في الجزء الجنوبي من 
شبه الجزيرة العربية. 

ام الصيف التي تتجاوُز فيها الحرارة القصوى 40 درجة مئوية في الفترة 2100-2081،  يبّين الشكل 7 التغّير في أيَّ
بالمقارنة مع الفترة المرجعية 1986-2005، بحسب مسار التركيز التمثيلي 4.5 ومسار التركيز التمثيلي 8.5. وُتظِهر 

النتائج احتراًرا قوًيا متوّقًعا في الصحراء ووسط شبه الجزيرة العربية بحسب مسار التركيز التمثيلي 8.5، ما 
يشير إلى أّن الزيادة في الحرارة القصوى في المناطق الساحلية ستكوُن أقّل من األجزاء الوسطى في المنطقة 
في السيناريوَهين كالهما. وفي إطار التغّير في المّدة القصوى لموجة الجفاف، تدّل التوّقعات على االّتجاه نحو 
أحوال مناخية أكثر جفاًفا مع زيادٍة في عدد األّيام الجاّفة، ال سّيما في منطقة البحر األبيض المتوّسط، وكذلك 

األجزاء الغربية والشمالية من شبه الجزيرة العربية في نهاية القرن )أنظر الشكل 8(. ويشيُر ذلك إلى أّن الموسم 
الجاف )الصيف( يصير أطول، في هذه المناطق على وجه الخصوص.

نتائج تقييم قابلية التأّثر 
يشّكُل »التغّير في وفرة المياه« مثااًل عن نتائج تقييم قابلية التأّثر ضمن إطار مبادرة »ريكار«، وهي مسالة عاّمة 
التأثير ترتبط بشكٍل مباشر بقابلية تأّثر القطاعات المستهدفة األخرى المشمولة في الدراسة، بما في ذلك الزراعة، 
والُنُظم اإليكولوجية، والصّحة، والمستوطنات البشرية، إلخ. وُتعَرُض في الشكلين 9 و10 النتائج العاّمة المتعّلقة 

الشكل 8. متوّسط التغّير في المّدة القصوى لموجات الجفاف للفترات 2046-2065 و2100-2081،
بالمقارنة مع الفترة المرجعية 1986-2005 بحسب مسار التركيز التمثيلي 4.5 ومسار التركيز التمثيلي 8.5

مسار
التركيز التمثيلي 4.5

عدد األيام

عدد األيام

1986-2005 2046-2065 2081-2100

1986-2005 2046-2065 2081-2100
مسار

التركيز التمثيلي 8.5

المصدر: ريكار، 2017. 
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الشكل 9. التغّير في توّفر المياه بحسب مسار التركيز التمثيلي 4.5 ومسار التركيز التمثيلي 8.5 – 
منتصف القرن – قابلية التأّثر العاّمة
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المقدمة

الشكل 10. التغّير في وفرة المياه بحسب مسار التركيز التمثيلي 4.5 ومسار التركيز التمثيلي 8.5 – 
نهاية القرن – قابلية التأّثر العاّمة
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بالسيناريوَهين لمسار التركيز التمثيلي 4.5 ولمسار التركيز التمثيلي 8.5 في منتصف القرن )2046-2065( وفي 
نهايته )2081-2100(، وذلك من حيث التغّير في توّفر المياه.  

من الواضح أّنه في جميع الفترات والسيناريوهات المستقبلية، ُتعتَبر توّقعات قابلية التأّثر مرتفعة إلى حٍد ما، 
وهذا يّتفق مع ظاهرة ندرة المياه األكثر شّدة المرتقبة في المستقبل. والواقُع أنَّ معظم نواحي المنطقة العربية 

تشيُر إلى تزايد قابلية التأّثر من منتصف القرن إلى نهايته بحسب السيناريو المعتدل )مسار التركيز التمثيلي 
4.5(، باستثناء المناطق الجنوبية من شبه الجزيرة العربية وأعالي حوض نهر الفرات، حيث من المتوّقع أن 

تنخفض قابلية التأّثر. وأّما بالنسبة إلى السيناريو األقصى )مسار التركيز التمثيلي 8.5(، فُتعتَبر االختالفات في 
قابلية التأّثر محدودة عموًما على مّر السنين. والمناطق التي تشهد أكبر زيادة في قابلية التأّثر هي الصحراء 
الوسطى وجنوب شرق الصحراء العربية. أّما المناطق التي تنخفض فيها قابلية التأّثر من منتصف القرن إلى 
نهايته فهي حوض دجلة والفرات، ومنابع النيل، وجنوب المغرب. وما يطاُل المناطق الشديدة التأّثر بالدرجة 

األولى هو ظروف انخفاض القدرة على التكّيف، كما تربطها عالقة وثيقة بعنصر التعّرض )مثل مناطق منابع النيل 
والمنطقة المحيطة بخليج عدن(. وتجدُر اإلشارة إلى أّن هذه النواتج تّتصف ببعض المحددات، منها استخدام 

مؤّشرات الحساسية والقدرة على التكّيف التي تمّثل الظروف الحالية وليس المستقبلية، إذ لم يتّم إجراء توقع 
مستبقلي لتلك المؤّشرات للحّد من مستوى عدم اليقين في ما يتعّلق بالمتغّيرات المتوّقعة في المنهجية المطّبقة. 
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6 التكّيف باالستناد إلى نواتج المبادرة اإلقليمية 
لتقييم آثار تغّير المناخ على الموارد المائية وقابلية 

تأّثر القطاعات االجتماعية واالقتصادية في المنطقة 
العربية وإدراجها ضمن خطط التنمية الوطنية

الفصل

مبادرة  إطار  في  به  التأّثر  وقابلية  المناخ  تغّير  آلثار  المتكامل  للتقييم  العلمية  النواتج  استخدام  يمكن 
التكّيف وخطط  استراتيجيات  بوضع  يتعّلق  ما  السياسات، وذلك في  توجيه عملية صنع  أجل  »ريكار« من 

البشرية،  والمستوطنات  والصّحة،  والبيئة،  الزراعة،  مثل  بالمياه،  الصلة  ذات  القطاعات  في  التنفيذ 
الدعوة  11(. وهذا يدعم  الشكل  )أنظر  والسياسات  العلوم  بين  الربط  االقتصادية، ضمن سياق  والتنمية 
المشاركة في  إلى  المناخ،  تغّير  المّتحدة اإلطارية بشأن  األمم  التابع الّتفاقية  باريس  اّتفاق  الواردة في 

ذات  والسياسات  الخطط  ذلك وضع/تعزيز  في  بما  التكّيف،  إجراءات  وتنفيذ  للتكّيف  التخطيط  عمليات 
والُنُظم  واألماكن،  الهشة،  الفئات  مراعاة  به، مع  التأّثر  وقابلية  المناخ  تغّير  آثار  تقييم  إلى  باالستناد  الصلة، 

األساسية وصياغة مواقف  الرسائل  األدوات في وضع  للتأّثر. كذلك، تساعُد هذه  القابلة  اإليكولوجية 
بناًء  اآلثار،  بتخفيف  المتعّلقة  المسائل  بشأن  وذلك  المناخ،  تغّير  مفاوضات  في  للمشاركة  العرب  المفاوضين 

والتفصيلية. المتكاملة  التقييمات  من  المستمّدة  الكّمية  اآلثار  توضح  التي  العلمية  األدّلة  على 

الخمس  الوحدات  التكّيف، في  واستراتيجيات  وتدابير  العلمية  النواتج  بين  الروابط  لهذه  مفّصل  ويرُد شرٌح 
تدابير  وضع  كيفية  على  التدريبية  الوحدات  المختارة.وترّكُز  القطاعات  إلى  تتطّرُق  التي  التدريبي  للدليل 

المناخية  للنماذج  العلمية  النواتج  إلى  استناًدا  الخمسة،  الرئيسية  القطاعات  من  قطاع  كّل  في  للتكّيف 
قائمة على معطياٍت  بدَّ من وضع سياسات واستراتيجيات  السابق. فال  القسم  تّم عرضها في  التي  اإلقليمية 

العربية.  المنطقة  السياسات في  وآليات صنع  العلمية من جهة،  األوساط  بين  الفجوة  عملية، من أجل سّد 
القائمة  المحلية  الوطنية  التخطيط  آليات  المناخ ضمن  تغّير  مع  التكّيف  مسألة  إدراج  تتجّلى ضرورة  لذلك، 

الطويل.16 المدى  التنفيذ على  تشّكُل جزًءا من خطط  التي  البرامج  استمرارية  لضمان  البلدان،  في 

الوحدات سوى وسيلة لتوضيح كيف يمكن أن  الذي أجرَي في كّل وحدٍة من  القطاعي  التحليل  وليس 
الحكومية  والمؤّسسات  القطاعات  مع  العمل  يؤّدي 

دة ومؤثرة، من شأنها أن تدخل  إلى مساهماٍت ُمحدَّ
الوطنية. وسيساعُد  التنمية  وآليات  إطار خطط  في 

كّل  أولويات ومساهمات  أيًضا على تحديد  ذلك 
الوطن  على مستوى  التخطيط  عملية  في  قطاع 

ككّل، األمر الذي ُيفضي إلى وضع أهداف محّددة 
إرساء  بغية  المعنيين،  المصلحة  أصحاب  قبل  من 
مع  التكّيف  أنَّ  ن  تبيَّ ولقد  التنفيذ.  استراتيجيات 

العناصر  أحد  ه  أنَّ كما  المناخ هو مسألة شاملة،  تغّير 
في  المستدامة  التنمية  لتحقيق  الالزمة  األساسية 

وطأة  من  للتخفيف  المستقبلية  الوطنية  األجندات 
واالقتصادية  االجتماعية  الغايات  وتحقيق  الفقر 

المرجّوة.

الشكل 11. ربط علم المناخ بالسياسات 
واستراتيجيات التكّيف مع تغّير المناخ والتخفيف 

من آثاره
العلم

��كار

التكّيف مع 
قطاعات ال��اعة، 

والصحة، 
والمستويات البش��ة، 
والتنوع ال�يولوجي،

والتنمية االقتصادية ) 
اإلدارة المتكاملة
للموارد المائية)

Impact and vulnerability
assessment التكّيف مع تغّير المناخ

المفاوضات (إ�فاق با��س) المنافع المشتركة
من التكّيف والتخفيف

السياسات
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الفصل

نهج التدريب 
َمت الوحدات الخمس في هذا الدليل التدريبي بهدف التعامل مع كافة الخبراء المعنيين، في إطاٍر مناسب  ُصمِّ

وتفاعلي إلى حدٍّ كبير )أنظر أدناه الجهات المعنية المستهدفة(، من أجل تطوير قدرات البلدان العربية في مجال 
التكّيف مع تغّير المناخ في القطاعات الخمسة المختارة، مع التركيز بصورٍة خاّصة على ارتباطها بقطاع المياه، عن 

طريق تطبيق مفهوم اإلدارة المتكاملة للموارد المائية.

ع أن يكون للمتشاركين في التدريب خبرة مقبولة حول اإلدارة المتكاملة للموارد المائية. جديٌر بالذكر أّن  وُيتوقَّ
ة أّيام، من شأنها تمكين المشاركين من فهم األدوات  َمت لدعم ورشة عمل تعقد على عدَّ المواد التدريبّية قد ُصمِّ
والمفاهيم الالزمة لبناء البرامج، وتوجيه فرق العمل، وتخصيص الموارد، في سعيهم إلى تطوير ودمج مفهوم 

اإلدارة المتكاملة للموارد المائية كمفهوم للتكّيف مع تغّير المناخ في قطاع المياه في المنطقة العربية. باإلضافة 
إلى ذلك، سيتّم إطالع المشاركين في التدريب بشكٍل شامل على آثار تغّير المناخ في قطاع المياه، وعلى 

القطاعات ذات العالقة في المنطقة العربية.

ن المواد التدريبية حقائق أساسية عن العالقة المتبادلة بين قطاع المياه والقطاعات ذات الصلة، وأدوات  وتتضمَّ
اإلدارة المتكاملة للموارد المائية، واألدوات الحديثة األخرى الالزمة للتكّيف مع الظروف المستقبلية، وكيفية 

تحديد األولويات من ناحية تدابير التكّيف واعتبارات التنفيذ. أدِرَجت أيًضا دراسات حالة وأمثلة من المنطقة 
العربية، بهدف االستفادة من تجارب المشاريع والبرامج »من أرض الواقع«. 

الجهات المعنية المستهدفة 
بما أنَّ هناك قطاعات كثيرة تتأّثر بالموارد المائية، ونظًرا إلى تعّدد المؤّسسات الحكومية التي ُتعنى بوضع 

السياسات، والتخطيط، والتنفيذ، فسيعوُد هذا الدليل التدريبي بالفائدة على مجموعٍة واسعة من المسؤولين، 
من القطاع العام، واألوساط األكاديمية، والمنّظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص. وسوف يستفيُد منه أيًضا 
المهتّمون باالّطالع على مختلف جوانب آثار تغّير المناخ على الموارد المائية، وارتباط ذلك بالقطاعات الخمسة 

المعنية، واستخدام اإلدارة المتكاملة للموارد المائية كأداة للتكّيف مع تغّير المناخ في هذه القطاعات. ويستهدف 
الدليل الفئات اآلتية: 

صانعو القرار وفرق العمل التقنية في قطاع المياه وخمسة قطاعات ذات صلة، المعنيون باألبعاد القطاعية 	 
لتغّير المناخ وبوضع وتنفيذ السياسات، أو البرامج، أو المشاريع؛

صانعو القرار وفرق العمل التقنية في القطاعات الحكومية األخرى، المعنيون بالموارد المائية والقطاعات 	 
المعنّية بتغّير المناخ )مثل التخطيط، والبيئة، والزراعة، والغذاء، والحّد من مخاطر الكوارث، والنقل، 

والصناعة، والعمل، والتعليم، إلخ.(؛ 
الجهات المعنية بوضع وتنفيذ خطط التكّيف الوطنية، وبرامج العمل الوطنية للتكّيف، وإجراءات التخفيف 	 

المالئمة وطنًيا، وتقارير اإلبالغ الوطنية؛
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بئر في جبال األطلس في المغرب. © هيريبيرت روستيج. 

الممّثلون المشاركون في إّتفاقية األمم المّتحدة اإلطارية بشأن تغّير المناخ، كالمفاوضين وجهات التنسيق 	 
المعنية باالّتفاقية؛ 

فرق العمل العامة المتعّددة القطاعات والمختّصة بقطاع المياه، وغيرهم من المهنيين الذين يقّدمون خدمات 	 
المياه والخدمات ذات الصلة؛

النساء والفئات األخرى الهّشة؛	 
المجتمع المدني، وبدرجة أقّل، ممّثلو المجتمعات المحّلية؛	 
خبراء المنّظمات غير الحكومية الناشطون في مجال تغّير المناخ و/أو في قطاع المياه والقطاعات الخمسة المعنية؛	 
األكاديميون، والعلماء، والباحثون العاملون في مجال التكّيف مع تغّير المناخ في قطاع المياه والقطاعات 	 

الخمسة األخرى. 

هيكلية الوحدات وعناصرها الرئيسية 
َمت كّل وحدة تدريبية لتشتمل على العناصر التالية:  ُصمِّ

لمحة عامة حول آثار تغّير المناخ على كّل قطاع، والروابط بين المياه والقضايا القطاعية؛	 
المؤّشرات والنواتج الرئيسية لمبادرة »ريكار«، ودورها في تحديد تدابير التكّيف، فضاًل عن أدوات تقييم 	 

قابلية التأّثر في القطاع؛
استعراض تدابير التكّيف لكّل قطاع، على ضوء مبادئ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية، فضاًل عن وسائل 	 

تقييم تدابير التكّيف، وتحديد األولويات فيها، واختيار أفضلها طبقًا للمعايير الموضوعة؛
كّل ما يّتصل بتنفيذ تدابير التكّيف من أطر مؤّسسية، وحوكمة، وسياق تشريعي، وجهات معنّية، وعوائق، 	 

وغير ذلك من المسائل ذات العالقة بتنفيذ تدابير التكّيف؛ 
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مجاالت العمل والمتابعة بشأن وضع برامج التكّيف على مستوى السياسات الوطنية واإلقليمية/العالمية؛	 
قائمة بالمراجع التي اسُتخِدَمت في إعداد الوحدة، فضاًل عن المراجع األخرى المختارة ذات العالقة؛	 
مجموعة من المواد التدريبّية التي تمنُح المتخّصصين فهم أكبر لمفاهيم اإلدارة المتكاملة للموارد المائية.	 

محتويات الوحدات والقضايا الرئيسية 
تشتمل الوحدات التدريبية في هذا الدليل على القضايا الرئيسية التالية: 

البيئة 

آثار تغّير المناخ على المياه، والنظم اإليكولوجية، والتنّوع البيولوجي، والروابط بينها )مثل اآلثار المتوّقعة استناًدا 	 
إلى نواتج مبادرة »ريكار« وأمثلة على المناطق الحِرَجة في النظم اإليكولوجية ضمن المنطقة(؛

نهج اإلدارة القائمة على النظم اإليكولوجية، واإلدارة المتكاملة للموارد المائية، ودورهما في تحديد تدابير التكّيف 	 
والمؤّشرات للتكّيف القائم على النظم اإليكولوجية؛

تحديد تدابير التكّيف التي تستهدف اآلثار البيئية واآلثار المتعّلقة بالمياه، فضاًل عن وسائل تقييم تدابير التكّيف 	 
وتحديد األولويات فيها، باستخدام اإلدارة القائمة على النظم اإليكولوجية واإلدارة المتكاملة للموارد المائية )وظائف 
النظم اإليكولوجية، وآليات وهيكلية توفير الخدمات، وحالة النظام اإليكولوجي، ونطاق التأثير، ودورة خطة التكّيف 

االستراتيجية، وقيمة خدمات النظم اإليكولوجية، إلخ(؛
تنفيذ تدابير التكّيف، فضاًل عن أدوات رصدها وتقييمها؛ 	 
مجاالت العمل والمتابعة بشأن وضع برامج التكّيف على المستوَيين الوطني واإلقليمي. 	 

الزراعة 

آثار تغّير المناخ على المياه والزراعة، والروابط بينها وبين الطلب على المياه في المستقبل؛	 
لمحة هيكلية عن آثار تغّير المناخ على القطاع الزراعي، والمؤّشرات الخاّصة بإطار مبادرة »ريكار« لتقييم قابلية 	 

التأّثر، ومساهمته في التخطيط للتكّيف؛ 
كيفية ارتباط التكّيف مع تغّير المناخ باإلدارة المتكاملة للموارد المائية، وُيستتَبع ذلك بتحديد تدابير التكّيف 	 

ومراجعة خيارات إعداد النماذج، واالستشعار عن بعد، والعرض والطلب على المياه؛ 
تدابير التكّيف التي تستهدف مختلف األنشطة في قطاع الزراعة، والمعايير التي يمكن استخدامها لتقييم تدابير 	 

التكّيف وتحديد األولويات فيها )تخزين المياه والجوانب المتعّلقة بالنوعّية، وحصاد المياه، والزراعة البعلية، 
والزراعة المروية، والحراجة والحراجة الزراعية، وإدارة الثروة الحيوانية، وإدارة المراعي، ومصائد األسماك، وتربية 

األحياء المائية، إلخ.(؛ 
تحديد وتحليل الجهات المعنّية على مختلف مستويات التنفيذ، ووسائل زيادة القدرة على التكّيف مع تغّير المناخ؛ 	 
وضع برامج التكّيف على مستوى السياسات الوطنية واإلقليمية. 	 

الصّحة 

الروابط بين تغّير المناخ، وقطاع المياه، واألمراض المّتصلة بالفيضانات، وحاالت الوفاة واالعتالل المرتبطة بموجات 	 
الحرارة، واألمراض التي تحملها الحشرات، واألمراض المّتصلة بالمياه، واألمراض المنقولة عن طريق األغذية، وسوء 

التغذية، وجودة مياه الشرب الميكروبيولوجية، وآثار أخرى مرتبطة بالصّحة؛ 
مراجعة منهجّيات ومؤّشرات تقييم قابلية التأّثر في قطاع المياه؛ 	 
وسائل تعزيز قدرة الحكومة على إدراج أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية ضمن االستراتيجيات، والسياسات، 	 

والخطط، والبرامج الخاّصة بإدارة المياه في قطاع الصّحة، من أجل االستعداد بشكٍل أفضل للظروف المناخية 
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المقدمة

المستقبلية )أي التكّيف مع تغّير المناخ(، كرصد نوعية البيئة، والرقابة، والتقييم على المستوى الوطني؛ 
أدوات التكّيف في قطاع الصّحة لحماية الصّحة العامة )مثل تقييم قابلية التأّثر والتكّيف على ضوء توجيهات 	 

منّظمة الصّحة العالمية وإدراج الجوانب المتعّلقة بالصّحة ضمن عملية وضع خطة التكّيف على المستوى الوطني(؛ 
مراجعة إطار الحوكمة وآليات التنفيذ بغية تحديد تدابير التكّيف الالزمة لقطاع الصّحة. 	 
 	

المستوطنات البشرية 

المشاكل الحالية التي تواجه المستوطنات البشرية في المنطقة العربية، سواٌء كانت ناجمة عن الموارد المائية، 	 
أو النمّو السّكاني، أو التوّسع الحضري، أو النزوح، فضاًل عن المشاكل المتعّلقة بالهياكل األساسية )مثل التحّديات 

المّتصلة بالموارد، واإلمدادات المتقّطعة، وكفاءة استخدام المياه على مستوى الُمُدن، والهياكل األساسية لمعالجة 
مياه األمطار ومياه الصرف الصّحي، إلخ.(؛ 

آثار تغّير المناخ على المستوطنات البشرية ولمحة عامة عن تقييم قابلية التأّثر والمؤّشرات والنواتج الخاّصة بمبادرة 	 
»ريكار« التي تدخل في إطار تحديد تدابير التكّيف، وبعض األمثلة عن أدوات تقييم األثر )مثل أداء شبكات الصرف 

في سيناريوهات مناخية مختلفة، واآلثار على تصميم شبكة الصرف، إلخ.(؛ 
تدابير التكّيف الالزمة للتصّدي آلثار تغّير المناخ الجارية أو المتوّقعة على المستوطنات البشرية، ولمحة عامة 	 

عن أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية )مثل حصاد المياه، وإدارة الطلب على المياه، وإعادة استخدام المياه 
المستعملة، وتكنولوجيات إعادة تدوير المياه المستعملة، وأداة البصمات المائية، والحّد من فاقد المياه، وإعادة 

استخدام وإعادة تدوير مياه الصرف الصّحي، وتعرفة المياه، إلخ.(؛ 
معايير االختيار بين تدابير التكّيف، والتخطيط للتكّيف على مستويات مختلفة، وغير ذلك من المسائل المرتبطة 	 

بتنفيذ تدابير التكّيف )كأفضل الممارسات، والحوكمة، والعوامل االجتماعية، والعوامل االقتصادية، وكلفة المياه 
والتسعير، إلخ.(. 

التنمية االقتصادية 

التفاعالت بين التكّيف مع تغّير المناخ والتنمية االقتصادية؛	 
أثر تغّير المناخ على مستوى االقتصاد الكّلي، والتنمية المتعّددة القطاعات، وقطاعات محّددة )التكاليف االقتصادية 	 

آلثار تغّير المناخ وتحديد المؤّشرات االقتصادية ذات الصلة(؛
تنفيذ نماذج التقييم االقتصادي المتكاملة التي تأخذ بعين االعتبار التوّقعات المناخية )إمكانية الربط بينها وبين 	 

نواتج مبادرة »ريكار«، والتداعيات المترّتبة على الظواهر الجّوية المتطّرفة، والمصادر ذات الصلة لتمويل مشاريع 
التكّيف مع تغّير المناخ وأدوات االستثمار(؛

التخطيط للتكّيف، وتحديد األولويات، واّتخاذ القرارات ذات الصلة )مثل منهجية التحصين من المخاطر المناخية 	 
climate proofing(؛

إجراءات التكّيف الالزمة لمواجهة تحّدي تغّير المناخ )كأفضل الممارسات، والحوكمة، والقدرة التشاركية، والشفافية 	 
والمساءلة، والكفاءة التقنية واإلدارية، واإلرشاد والتدريب(.

وال شّك في أّن تعميم مراعاة قضايا الجنَسين في الوحدة التدريبية هو أحد األدوات الهاّمة لضمان نجاح السياسات، 
والبرامج، والمشاريع الرامية إلى التكّيف مع تغّير المناخ في مختلف القطاعات. لذلك، ُأِخَذت بعين االعتبار المسائل 

المتعّلقة بقضايا الجنسين في كّل قطاع، في سائر الوحدات ودراسات الحاالت اإلفرادية، ألّن قضايا الجنسين ليست 
قطاًعا قائًما بذاته، بل ينبغي تعميمه بوصفه مسألة شاملة في القطاعات والنظم كافة، وكذلك في اإلدارة المتكاملة 

للموارد المائية. وأدرجت مجموعة من األدوات التدريبية في الوحدات، ليتمكن االختصاصيين من معرفة المزيد 
وتوسيع فهمهم لمبدأ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية، وتبادل المعارف بشأن الروابط المتبادلة بين التكّيف مع تغّير 

المناخ والمسائل القطاعية. تجدُر اإلشارة إلى أّن األدوات التدريبية المصّممة هي عبارة عن أمثلة، ويمكن التعديل عليها 
حسب الحاجة. ولقد تّم إعداد المواد التدريبية ضمن برنامج PowerPoint، وهي متوّفرة إلكترونيًا.
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البيئة
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التنمية االقتصادية
التكيف مع تغير المناخ في التنمية االقتصادية 

باستخدام أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية




