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 والمناخاء حول الم ةالدولي ندوةال

 2016يوليو  12-11 ،الرباط

 "األمن المائي من أجل عدالة مناخية " 

 ملخص األعمال

  األمين العام إلنبو ،جان فرانسوا دونزي

 الشبكة الدولية لهيئات األحواض

 

، تحت شعار " األمن المائي من أجل 2016يوليو  12و 11المغرب يومي  -ندوة دولية حول الماء والمناخ بالرباط  انعقدت

 دولة.  40مشاركا من  650 بحضورعدالة مناخية " ، 

يئة، والرئيس شؤون البالمكلف ب كلمة االفتتاح التي ألقاها كل من السيدة نائب وزير الموارد المائية، السيد سفير فرنساأّكدت 

الشرفي للمجلس العالمي للمياه ورئيس حكومة المملكة المغربية على أهمية اتفاق باريس وبرنامج العمل المتفق عليه خالل 

تغيرات تأثير ال االعتباراألخذ بعين  على ضرورة ،الجديد الدولي الحكومي اإلطار هذا إطار ا التأكيد فيإلى جانب ، 21مؤتمرال

 الموارد المائية.المناخية على 

لمكافحة ظاهرة االحتباس الحراري قصد تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في جميع دول العالم وتأمين النظافة والصحة 

لعالمية يات اللسكان وضمان بيئة سليمة، بات من دون شّك احداث تغيير جذري في مواقف استهالك المياه للتعامل مع التحد

 الجديدة.

 :دوةنالهامة للبعض النقاط ملخص ألهم المداخالت وفيما يلي 

الماء في أنحاء كثيرة من العالم يعتبر على أّن  المناخ،مجال الماء او اإلتقاق باإلجماع بين كافة الحضور سواء في  

فأغلب االنعكاسات واآلثار للتغير المناخي تتمظهر في دورة الماء، عبر ارتفاع  المناخية،الضحية األولى للتقلبات 

  .حدة الظواهر القصوى من جفاف وفيضانات وتصحر

 منهما. تغذيتالتي  نظام األنهارانخفاض الغطاء الثلجي وسرعة ذوبان الجبال الجليدية يؤثر بشكل ملحوظ على    

ئات الفخاّصة ، والحية الكائناتعلى على المياه، نظرا لتأثير هذه الظواهر  هناك حاجة ملحة للتصّدي آلثار المناخ  

األكثر ضعفا منهم، والسيّما على اقتصاد واألراضي، والطاقة، واإلنتاج الزراعي، الصيد البحري وتربية األسماك، 

 .والسياحة بالخصوص عبر االنهاروالنقل 

تدابير التكيف الالزمة، لتجنب  وضع الضروريفي إطار األهداف الجديدة للتنمية المستدامة لألمم المتحدة، من  

 الكوارث اإلنسانية واالقتصادية والبيئية، قبل فوات األوان. 

ى نطاق أدق وعل للسعي على تحسين التنبؤات الجوية المائية، االشغال على الفريق الحكومي الدولي مواصلةوبصفة خاصة، 

ألحواض المائية والبحيرات والمياه باوضع خطط تكيف دقيقة، قصد تنمية الموارد وتحديد المخاطر لوضع سيناريوهات 

 الجوفية المحليّة والمشتركة.

 .ناقصةهذه االشغال يجب ان تكون مبنية على بيانات موثوقة ولكنّها في الوقت الّراهن ال تزال  
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عية رديئة، ، ذات نووغير دقيقة ، البيانات الضروريّة للتصرف في الموارد المائية ال تزال غير مكتملةبلدانمن الفي العديد 

غير محفوظة بشكل جيد ولم يقع استغاللها كما يجب لتكون حيث انها الجهات المعنيّة، من عديد البين  مفّرقةغير متجانسة و

 للشركاء والمواطنين.أساس القرار الموضوعي وتقدم المعلومات الكافية 

تفترض سياسة اإلدارة المتكاملة للموارد المائية معرفة مختلف االستعماالت، استخراج المياه، التصريف، جودة المياه السطحية 

 المناسب. الدقةمقاييس بوالجوفية، حالة النظم اإليكولوجية المائية، استخدام األراضي في كل حوض و

من وضع رؤية  ،والمجتمع المدنيالسلطات وممثلي القطاعات االقتصادية الّتي تخّص المياه هذه المعلومات ضرورية لتمكين 

من المخاطر، إدارة الطلب على المياه، مكافحة التلوث  ذلك الوقايةبما في  السنويّة،مشتركة والنظر في الخطط والبرامج 

 اللّجوء إلى الموارد الغير التقليدية. الجوفية أوالمياه  وتعزيز مخزونوالّرسكلة 

للموارد  ياتوضع استراتيجوذلك عن طريق إنشاء وتعزيز األنظمة المعلوماتية للمياه،  والتحفيز علىبالتالي يجب التشجيع 

 .في الغرض البشرية والمالية

 .21 المناخي للتغير المتحدة األمم مؤتمر منذ دخلناها الّتي السلسلة اهمية على المشاركون وقد أّكد

 :التنفيذ طور في التي الجديدة الديناميكيات على دليل أكبر هم العمل وبرنامج باريس اتّفاق من كلّ  نتائج فإنّ 

  ؛المياهالبلدان بعزم المساهمة المحددة وطنيا ال سيّما في ميدان  أغلبالتزمت 

  ؛يخّص المناخ والتكيف معه فيماتقدمت الجهات المانحة بالتزامات مالية لبعث مشاريع جيدة 

  الجهات الفاعلة من منظمات أحواض ومجتمعات وشركات، ومجتمع مدني، لديهم مقترحات ومشاريع مستعدون

 ؛لتنفيذها

  مليار  100االلتزامات الدوليّة وخارطة الطريق المالية التي ستكٌرس  حددتآليات التنفيذ العملي التفاق باريس

 ؛للصندوق األخضر

على  وأن تحرصلقاءات أخرى: فيجب على المؤتمرات المتعاقبة أن تأخذ بعين االعتبار برنامج العمل المحدد  سيكون هناك

 تحقيق األهداف في مواعيدها.

التكيف والمرونة، وتعزيز الحكم، وبناء برامج عمل لتمتين التحالفات من  في جميع القطاعات، بدأت المجتمعات إجراءات

 . وجغرافيةموضوعية  بصفةأجل توفير التمويل 

 :تم تقديم ثالث مبادرات رئيسية ضمن برنامج العمل

 حول المياه والتكيف مع تغير المناخ في األحواض واألنهار والبحيرات والمياه الجوفية، حصد أكثر  ميثاق باريس

 موقع التزموا باتخاذ إجراءات التكيف من خالل تحسين اإلدارة المتكاملة للموارد المائية؛ 348من 

 عة مراقبة المياه وخفض البصمة التي التزمت من خاللها المؤّسسات بمتاب ،""تحالف األعمال للمياه وتغير المناخ

 المائية

 والذي تعهدوا من خالله باتخاذ التدابير الالزمة للتكيف المدن مع تغيير تحالف المدن الكبرى للمياه والمناخ ،

 المناخي.

 

 اللخ السياسي المستوى على بالمياه االعتراف بتعميم التزمت األطراف آالف تمثل التي الدولية، المنظمات من العديد

 .والمناخ المياه بين المقاربة أجل من" الماء هو المناخ"  واحد صوت على باالتحاد وذلك تليه، التي القاءات وفي 21المؤتمر

 مع ،22رللمؤتم الجهود لتعبئة باريس ميثاق أطلقها التي العمل إلى الجديدة الدعوة منها ويذكر اليوم، المبادرات هذه وتستمر

 .المؤسسات تحريك ومواصلة المائية، المعلومات نظم على خاص بشكل التركيز

عدد السكان، ارتفاع مستوى المعيشة، والتصنيع  ارتفاعولكن العديد من العوامل قد تحدث ضغطًا على الموارد المائية منها: 

 المتزايد مما يؤدي إلى االنخفاض المتواصل في احتياطيات المياه ذات الجودة.
 

جميع الميادين،  في لمناخ يسلّط الضوء على االنجازات والتقدمات التي حققها االنسان الى اآلنهذا الضغط المنجر عن تغير ا

 .ويجعلها محور تساؤل
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يتعين على المجتمع الدولي حل معادلة معقدة وهي تخفيف هذا الضغط، توفير الغذاء، توفير الطاقة والصحة، مع الحرص 

سلوك مثالي للمواطنين وجميع االفراد، وهنا يبرز دور التعليم في التثقيف وزيادة  هذا يتطلب كل .للمياهعلى التنمية المستدامة 

 الوعي الفردي والجماعي والحث على الحفاظ على الموارد الطبيعية.
 

 للمجتمع المدني دورا هاما في هذا التفاعل بين المياه والصحة والتعليم.
 

كما هو ضروري أيضا للحفاظ على البيئة: لذلك يجب أن تكون اإلدارة  الماء ضروري لجميع القطاعات وذلك لتنمية مجتمعاتنا

 .مشتركة بين جميع الجهات الفاعلة خصوصا في اتخاذ القرارات الموحدة
 

ال بد من الخروج من "مربع المياه" والعمل بشكل مستعرض مع األخذ بعين االعتبار جميع الجوانب المعقدة لهذه اإلدارة  

المنطلق فإن إنشاء مجالس أو لجان أحواض وأحواض الفرعية، والجمع بين ممثلي جميع أصحاب  المتكاملة. ومن هذا

تعتمد على تبادل المعلومات وتشريك كل األعضاء في اتخاذ  هذه المجالس كانت إذاالمصالح، قد يحقق تقدما كبيرا خاصة 

 القرارات.

 

 فيما يتعلق بالتمويل:
 

المناخ في البلدان النامية يمنح من قبل لجنة من مختلف الجهات الفاعلة )آليات تمويل المؤسسات التمويل لدعم الكفاح ضد تغير 

المبرمجة في نطاق اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ المؤسسات المتعددة األطراف والثنائية، والصناديق 

 .التمويل الخاصة الخ( لذلك فقد يصعب على اصحاب المصالح تحديد مسالك
 

قدرة ذات ال للبلداناألولوية في الحصول على الموارد  منحاتفاقية تغير المناخ تنص على المساعدة المالية لألطراف مع 

  المحدودة واألكثر عرضة لتغير المناخ.

 من االتفاقية. 11لهذا، قررت األطراف أن تعيّن صندوق المناخ األخضر ككيان تشغيل اآللية المالية لالتفاقية، وفقا للمادة 

ال األمو أن تضاف ومن الضروريمع مشكلة تغير المناخ،  جدا للتعامل النامية مهمةاالستثمارات العالمية في البلدان إّن  

 ويّة دون أن يقع تغييرها.التنمرصيد   المساعدات  المناخ إلىالمخصصة لتغير 

 المؤسسات الثنائية.ويتم اليوم تمويل مشاريع التكيف في الغالب من خالل 

وعلى الرغم من توفر األموال ومؤسسات تمويل مكافحة تغير المناخ، ااّل أٌن بعض الدول ال تزال لديها صعوبات في الوصول 

 إلى هذه التمويالت خاصة عندما يتعلق األمر بتمويل مشاريع التكيف.
 

ال يمكن استغالله بصفة مباشرة، فعلى الدول أن اآلخر  البعضمعظم الصناديق صعبة الوصول بسبب اإلجراءات المعقدة و

 تتصل بالمؤسسات المالية الدولية والبنوك اإلقليمية.

عموما على االطراف المعنية بالمياه والمناخ تقديم ملفّات جيدة إلى الجهات المختّصة، ويتبيّن انّه الى جانب االستثمار، هناك 

عرفة والحصول على البيانات والتكوين المهني والتعليم فكل هذه القطاعات حاجة ماّسة الى التمويل لتحسين الحكومة، والم

 لدعمها. استراتيجية لذلك يجب إعادة النظر في مسالك الحصول على األموال الالزمة

لن تكفي للتعامل مع حجم المشكل إذا لم نعمل أيضا على تحسين أداء القطاع وكفاءة المياه  والصندوق األخضرأموال المانحين 

الحاجة إلى االستثمارات إلعادة التفكير في طريقة تصميم وتشغيل  والتقليل منمن خالل: الحد من التسرب واالستخراج، 

تعبئة ة، والنظم اإليكولوجية، والسياحية، الخ ... لضمان الالحضرية للطاقالتكامل بين السياسات  علىاالعتماد والبنية التحتية، 

 الكاملة للموارد المتاحة.

يجب النظر في اآلليات المالية لضمان استدامة البنية التحتية وإدارة ، جانب التمويل الثنائي والمتعدد األطرافإلى ولكن أيضا 

انية التقليدي من خالل إدخال آليات تقدمية تستند إلى مبادئ تمويل الميز تكميل نظامالمرافق والموارد المائية ... فيمكن 

 "المستعمل يدفع" و "الملوث يدفع"، والتي تثبت فّعاليتها عندما يتم تطبيقها بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين.
 

 

القدرة  ،مالئم، اإلجراءات المعقدةالالتخطيط الغير : خالل من يبرز الذي عائق تحفيز التمويل الالزم هو ... سوء اإلدارة

الضعيفة، نقص المعلومات، األطر القانونية الغير مالئمة، غياب االستراتيجيات الوطنية، وسوء تكوين اإلداريين والمشغلين، 

 الخ.

 

األخذ بعين البنية التحتية المناسبة المستدامة والمبتكرة مع  دعم خالل من ،صحيح االستثمار جعل في أيضا التحدي يتمثل

 االعتبار أخطاء التجربة السابقة! وضمان أخذ جميع تكاليف العمليات الجارية في الحسبان عند تصميم المشاريع الجديدة.
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 ،سيدتي الوزيرة، أصحاب السعادة، السيدات والسادة
 

الندوة، وذلك بعد النقاشات الهامة وتبادل  هذين اليومين منتم تداولها خالل نقاط القوة والضعف التي  ملخص ألهم كمل قدمنا 

 الرباط. المشاركة فيالخبرات بين األطراف 
 

، أن تكون المتحدث باسمنا أمام المجتمع 22والمؤتمر 21نتمنى من السلطات المغربية والفرنسية المسؤولة عن رئاسة المؤتمر

 ؤخذتإلى جعل الماء قضية أولوية  والسعي المناخ،تغير الدولي وجميع األطراف في االتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة بشأن 

 كون محورا اساسيا لضمان التكيف الضروري في الوقت المحدد.ت أنو وقراراتهم أشغالهم في االعتبار بعين
 

 شكرا الهتمامكم.

 

. 


