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لنحافظ على كل

قطرة ماء
فكل قطرة أثمن

من أن ُتهدر

اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ أﻣﺮ ﺣﯿﻮي ﻟﻠﺤﯿﺎة .ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﺒﻘﻰ والﯿﻮم العالﻤﻲ لﻸرصاد الﺠﻮية والﯿﻮم العالﻤﻲ للﻤﯿاه لعام
ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺪ اﻟﺤﯿﺎة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ دون ﻣﺎﺀ .يﺘﺒﻨﯿان الﻤﻮﺿﻮع ذاتﮫ وھﻮ »الﻤﻨاخ والﻤاﺀ« .ويﺮﻛﺰ الﯿﻮمان ﻋلى
وﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻦ اﻟﻤﺎﺀ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻐﺬاﺀ وﺟﻤﯿﻊ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ،إدارة الﻤﻨاخ والﻤاﺀ بﺸﻜﻞ مﻨﺴﻖ ومﺴﺘﺪام ﻷﻧهﻤا مﺘﺮابﻄان تﺮابﻄاً
وﻟﻠﺒﯿﺌﺔ ﻛﺬﻟﻚ.
ال يﻨﻔﺼﻢ .وﻛﻼھﻤا يﻨﺪرج ﻓﻲ صﻤﯿﻢ اﻷھﺪاف العالﻤﯿة للﺘﻨﻤﯿة
الﻤﺴﺘﺪامة وتﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ والﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث.
يﻮاجﮫ العالﻢ اﻵن تﺤﺪيات مﺘﺰايﺪة ﻧاجﻤة ﻋﻦ اﻹجهاد الﻤاﺋﻲ
والﻔﯿﻀاﻧات والﺠﻔاف وﻋﺪم إمﻜاﻧﯿة الﺤﺼﻮل ﻋلى إمﺪادات بالﻤﯿاه إن الﻤﯿاه واﺣﺪة مﻦ أﺛﻤﻦ الﺴلﻊ اﻷﺳاﺳﯿة ﻓﻲ الﻘﺮن الﺤادي والعﺸﺮيﻦ.
الﻨﻈﯿﻔة .وﺛﻤة ﺣاجة ملﺤة إلى تﺤﺴﯿﻦ الﺘﻨﺒﺆ بﺈمﺪادات الﻤﯿاه ومﺮاﻗﺒﺘها وﺳﺘﺆدي الﻤﺮاﻓﻖ الﻮﻃﻨﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا دوراً
وإدارتها ،ومعالﺠة مﺸاﻛﻞ ﻓﺮط الﻤﯿاه أو ﻗلﺘها بﻤا ال يﻔﻲ باالﺣﺘﯿاجات أﺳاﺳﯿاً ﻓﻲ الﺠهﻮد الﺮامﯿة إلى تعﺰيﺰ الﻤﻮﺿﻮع »لﻨﺤاﻓﻆ ﻋلى ﻛﻞ
أو ﺷﺪة تلﻮﺛها.
ﻗﻄﺮة ماﺀ ﻓﻜﻞ ﻗﻄﺮة أﺛﻤﻦ مﻦ أن تُهﺪر«.
2020

ﻛﻞ ﻗﻄﺮة ﻣﺎﺀ ﻟﮭﺎ أھﻤﯿﺘﮭﺎ

وﻗﺪ آلﺖ الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOﻋلى ﻧﻔﺴها تﺤﻘﯿﻖ ﺛﻤاﻧﯿة ﻃﻤﻮﺣات ﻃﻮيلة
اﻷجﻞ تﺘعلﻖ بالﻤﯿاه:

يﺘﺰايﺪ اﺳﺘﺨﺪام الﻤﯿاه ﻓﻲ جﻤﯿﻊ أﻧﺤاﺀ العالﻢ بﻨﺴﺒة  1ﻓﻲ الﻤاﺋة ﺳﻨﻮياً
•
تﻘﺮيﺒاً مﻨﺬ ﺛﻤاﻧﯿﻨات الﻘﺮن الﻤاﺿﻲ بﺴﺒﺐ تﺰايﺪ ﻋﺪد الﺴﻜان ،واتﺒاع
أﻧﻤاط ﻋﻤﻞ أﻛﺜﺮ اﺳﺘهﻼﻛاً للﻤﯿاه ،وتﻘلﺒﯿة ھﻄﻮل اﻷمﻄار ،والﺘلﻮث• .
ومﻦ الﻤﺘﻮﻗﻊ أن يﺴﺘﻤﺮ ھﺬا االتﺠاه بﻤعﺪل مﻤاﺛﻞ لﻐاية  ،2050بﻤا •
يﻤﺜﻞ زيادة ﻋﻦ الﻤﺴﺘﻮى الﺤالﻲ بﻨﺴﺒة مﻦ  20إلى  30ﻓﻲ الﻤاﺋة،
•
وﻓﻘاً لﺘﻘﺮيﺮ تﻨﻤﯿة الﻤﯿاه ﻓﻲ العالﻢ لعام .2019
•
ويعﯿﺶ أﻛﺜﺮ مﻦ ملﯿاري ﻧﺴﻤة ﻓﻲ بلﺪان تعاﻧﻲ مﻦ إجهاد ماﺋﻲ
•
مﺮتﻔﻊ ،ﻓﯿﻤا يعاﻧﻲ ﻧﺤﻮ  4ملﯿارات ﻧﺴﻤة ﻧﺪرة ﺷﺪيﺪة ﻓﻲ الﻤﯿاه ﺧﻼل
ﺷهﺮ واﺣﺪ ﻋلى اﻷﻗﻞ مﻦ العام .والﻀﻐﻂ ﻋلى تﻮاﻓﺮ الﻤﯿاه وجﻮدتها •
يهﺪد الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة ،والﻨﻈﻢ اﻹيﻜﻮلﻮجﯿة ،والﺘﻨﻮع الﺒﯿﻮلﻮجﻲ ﻓﻲ
جﻤﯿﻊ أﻧﺤاﺀ العالﻢ.
•

ال تﺄﺧﺬﻧا الﻔﯿﻀاﻧات ﻋلى ﺣﯿﻦ ﻏﺮة
الﺠﻤﯿﻊ مﺘﺄھﺐ للﺠﻔاف
الﺒﯿاﻧات الﻤﻨاﺧﯿة الهﯿﺪرولﻮجﯿة وبﯿاﻧات اﻷرصاد الﺠﻮية
الهﯿﺪرولﻮجﯿة تﺪﻋﻢ ﺧﻄة اﻷمﻦ الﻐﺬاﺋﻲ
الﺒﯿاﻧات ﻋالﯿة الﺠﻮدة تﺪﻋﻢ العلﻢ
العلﻢ يﻮﻓﺮ أﺳاﺳاً ﻗﻮياً للهﯿﺪرولﻮجﯿا الﺘﺸﻐﯿلﯿة
ﻧﻤﺘلﻚ معارف مﺴﺘﻔﯿﻀة بﻤﻮارد الﻤﯿاه ﻓﻲ ﻋالﻤﻨا
الﻤعلﻮمات الﺘﻲ تﻐﻄﻲ الﺪورة الهﯿﺪرولﻮجﯿة الﻜاملة تﺪﻋﻢ
الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة
معﺮﻓة جﻮدة الﻤﯿاه

ً
ﻓﻀﻼ
وتﻤﺜﻞ الﻈﺮوف الهﯿﺪرولﻮجﯿة العالﻤﯿة للﻔﯿﻀاﻧات والﺠﻔاف،
ﻋﻦ الﻨﺰاﻋات الﻤﺤﺘﻤلة ﻋلى اﺳﺘﺨﺪام الﻤﯿاه ،بعﻀاً مﻦ أﻛﺒﺮ الﺘﺤﺪيات
والﺘهﺪيﺪات الﺘﻲ يﻮاجهها العالﻢ.
يﺘﺴﺒﺐ تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ﻓﻲ تﺴﺮيﻊ الﺪورة الهﯿﺪرولﻮجﯿة إذ يﺆدي ارتﻔاع
درجات الﺤﺮارة إلى زيادة معﺪل الﺘﺒﺨﺮ .وارتﻔاع معﺪالت الﺘﺒﺨﺮ
إال أن الﻘﺪرة ﻋلى مﺮاﻗﺒة ھﺬا الﻤﻮرد الﺤﯿﻮي وإدارتﮫ مﺠﺰأة وﻏﯿﺮ
ً
ھﻄﻮال
والهﻄﻮل لﯿﺲ مﻮزﻋاً بالﺘﺴاوي .ﻓﻘﺪ تﺸهﺪ بعﺾ الﻤﻨاﻃﻖ
ﻛاﻓﯿة .ولﺬا أصﺒﺤﺖ الﺤاجة إلى ﺧﺪمات ھﯿﺪرولﻮجﯿة تﺸﻐﯿلﯿة ﻗﻮية
ﻏﺰيﺮاً يﺘﺠاوز الﻤعﺪل العادي ،بﯿﻨﻤا تﺼﺒﺢ مﻨاﻃﻖ أﺧﺮى ﻋﺮﺿة
وتﺤﺴﯿﻦ الﻤﺮاﻗﺒة والﺘﻨﺒﺆ أﺷﺪ مﻦ أي وﻗﺖ مﻀى.
للﺠﻔاف مﻊ تﻐﯿﺮ الﻤﻮاﻗﻊ الﺘﻘلﯿﺪية ﻷﺣﺰمة اﻷمﻄار والﺼﺤاري.

ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ واﻟﻤﺎﺀ

وﻗﺪ أصﺒﺤﺖ اﻷﺧﻄار الﻤﺘعلﻘة بالﻤﯿاه ،مﻦ ﻗﺒﯿﻞ الﺠﻔاف والﻔﯿﻀاﻧات،
أﻛﺜﺮ ﺣﺪة ،وتﺘﺴاﻗﻂ اﻵن ﺧﻼل ﻇﻮاھﺮ الهﻄﻮل الﻤﺘﻄﺮف ﻧﺴﺒة مﻦ
مﺘﺴاو ﺧﻼل العام.
اﻷمﻄار الﺴﻨﻮية أﻛﺒﺮ بﻜﺜﯿﺮ مﻤا يﺘﺴاﻗﻂ بﺸﻜﻞ
ٍ

اﻟدورة اﻟﮭﯾدروﻟوﺟﯾﺔ
اﻟﺷﻣس

وﻓﻲ أجﺰاﺀ ﻛﺜﯿﺮة مﻦ العالﻢ ،أصﺒﺤﺖ أﻧﻤاط ھﻄﻮل اﻷمﻄار الﻤﻮﺳﻤﯿة
أﻛﺜﺮ ﻋﺸﻮاﺋﯿة ،وھﻮ ما يﺆﺛﺮ ﻋلى الﺰراﻋة واﻷمﻦ الﻐﺬاﺋﻲ وﺳﺒﻞ
العﯿﺶ لﻤﻼيﯿﻦ اﻷﺷﺨاص.

اﻟﮭطول

اﻟﺟﻠﯾد
واﻟﺛﻠﺞ
اﻟﺟرﯾﺎن اﻟﺳطﺣﻲ

ﺗﺑﺧر ﻧﺗﺣﻲ

اﻟﻐﺎﺑﺎت

اﻟﺑﺣﯾرات

اﻟﻣﺣﯾطﺎت
واﻟﺑﺣﺎر

اﻟرﺷﺢ
اﻷﻧﮭﺎر

اﻟﺗرﺑﺔ

اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺟوﻓﯾﺔ

اﻟﺗﺧﻠل

ومعﻈﻢ اﻷﻧهار ومﺴﻄﺤات الﻤﯿاه العﺬبة ﻋابﺮة للﺤﺪود ،وﻏالﺒاً ما
يﺘﺮتﺐ ﻋلى الﻘﺮارات الﺘﻲ يﺘﺨﺬھا أي بلﺪ بﺸﺄن مﻮارد الﻤﯿاه آﺛار
ﻋلى بلﺪان أﺧﺮى ،مﻤا يﺠعﻞ الﻤﯿاه مﺼﺪراً
ً
مﺤﺘﻤﻼ للﺴﻼم والﻨﺰاع
ﻋلى ﺣﺪ ﺳﻮاﺀ.
وتﺪﻋﻢ الﺒﯿاﻧات الﻤﻨاﺧﯿة والﻤعلﻮمات إدارة اﻹمﺪادات بالﻤﯿاه الﺴﻄﺤﯿة
والﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث .وتﺘﻀﻤﻦ تلﻚ الﺒﯿاﻧات والﻤعلﻮمات

ﺣﺴابات تﻮاتﺮ ومﺪة ھﻄﻮل اﻷمﻄار الﻐﺰيﺮة ،والﺤﺪ اﻷﻗﺼى الﻤﺤﺘﻤﻞ وللﺠﻔاف تﺄﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻋلى اﻷمﻦ الﻐﺬاﺋﻲ ،والﺼﺤة ،وﻧﺰوح الﺴﻜان،
للهﻄﻮل والﺘﻨﺒﺆ بالﻔﯿﻀاﻧات .وأصﺒﺤﺖ ھﺬه الﺒﯿاﻧات اﻵن ،ﻋلى والهﺠﺮة.
الﻨﻄاﻗات الﺰمﻨﯿة اﻷﺳﺒﻮﻋﯿة والﻤﻮﺳﻤﯿة والﺴﻨﻮية وﻋلى الﻤﺴﺘﻮيات
ومﻨﺬ زمﻦ بعﯿﺪ ،ﻛان الﺠﻔاف ﺳﻤة مﻦ ﺳﻤات الﺘﻘلﺒﯿة الﻄﺒﯿعﯿة للﻤﻨاخ.
الﻮﻃﻨﯿة واﻹﻗلﯿﻤﯿة والﻤﺤلﯿة ،أﻛﺜﺮ أھﻤﯿة مﻦ أي وﻗﺖ مﻀى.
ولﻜﻦ مﻦ الﻤﺘﻮﻗﻊ أن يﺮتﻔﻊ تﻮاتﺮ الﺠﻔاف وﺷﺪتﮫ ومﺪتﮫ ﻓﻲ أجﺰاﺀ
وﻗﺪ أصﺒﺢ الﻤاﺀ مﻦ بﯿﻦ اﻷولﻮيات الﻘﺼﻮى لﻺﻃار العالﻤﻲ ﻋﺪيﺪة مﻦ العالﻢ ﻧﺘﯿﺠة لﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ،مﻊ زيادة الﺨﺴاﺋﺮ الﺒﺸﺮية
للﺨﺪمات الﻤﻨاﺧﯿة )  (GFCSالﺬي تﺘﺼﺪره الﻤﻨﻈﻤة )  ، (WMOواالﻗﺘﺼادية.
ويﺴعى اﻹﻃار إلى الﺘﺮويﺞ لﻨهﺞ ﺷامﻞ لﻺدارة الﻤﺘﻜاملة لﻤﻮارد
الﻤﯿاه باﻋﺘﺒاره أﻓﻀﻞ وﺳﯿلة للﻤﻀﻲ ﻗﺪماً مﻦ أجﻞ تﻨﻤﯿة مﺴﺘﺪامة وتﺸﯿﺮ الﺘﻘﺪيﺮات إلى أن الﺠﻔاف ھﻮ أﻛﺜﺮ ﻛارﺛة ﻛلﻔة ﻓﻲ العالﻢ ،إذ
ﻓعالة ومﻨﺼﻔة ،ومﻦ أجﻞ إدارة مﻮارد الﻤﯿاه الﻤﺤﺪودة ﻓﻲ العالﻢ تﺒلﻎ ﻗﯿﻤة الﺨﺴاﺋﺮ الﻨاجﻤة ﻋﻨها ما يﺘﺮاوح بﯿﻦ  8-6ملﯿارات دوالر
أمﺮيﻜﻲ ﺳﻨﻮياً ،وتﺆﺛﺮ ﻋلى ﻋﺪد مﻦ اﻷﺷﺨاص أﻛﺒﺮ مﻦ أي ﻧﻮع
ومﻮاجهة الﻤﻄالﺐ الﻤﺘﻀاربة.
آﺧﺮ مﻦ أﻧﻮاع الﻜﻮارث .ومﻨﺬ ﻋام  ،1900تﻮﻓﻲ أﻛﺜﺮ مﻦ  11ملﯿﻮن
ﺷﺨﺺ بﺴﺒﺐ الﺠﻔاف ،وتﺄﺛﺮ بﮫ ملﯿارا ﺷﺨﺺ.
اﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت
الﻔﯿﻀاﻧات أﺷﺪ اﻷﺧﻄار الﻄﺒﯿعﯿة ﻓﺘﻜاً ،وﺛﻤة تﺰايﺪ ھاﺋﻞ ﻓﻲ مﺴﺘﻮى ومﻨﺬ ﺳﺒعﯿﻨات الﻘﺮن الﻤاﺿﻲ ،تﻀاﻋﻔﺖ مﺴاﺣة اﻷرض الﻤﺘﺄﺛﺮة
اﻷﺿﺮار الﻨاجﻤة ﻋﻦ الﻔﯿﻀاﻧات .ويُعﺰى ذلﻚ إلى تﺰايﺪ تﻮاتﺮ بالﺠﻔاف.
ﻇﻮاھﺮ ھﻄﻮل اﻷمﻄار الﻐﺰيﺮة ،والﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ
ﻋﻨﺪ مﻨابﻊ اﻷﻧهار ،وزيادة الﺴﻜان واﻷصﻮل ﻓﻲ الﻤﻨاﻃﻖ الﻤعﺮﺿة وبالﺮﻏﻢ مﻦ ذلﻚ ،ال تﻮجﺪ ﺳﯿاﺳات ﻓعالة ﻹدارة الﺠﻔاف ﻓﻲ معﻈﻢ
للﻔﯿﻀاﻧات .وﻏالﺒاً ما تﺘﻔاﻗﻢ أﺿﺮار الﻔﯿﻀاﻧات بﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻛﻔاية أجﺰاﺀ العالﻢ ،وتﺒﺪو تﺪابﯿﺮ الﺘﺼﺪي للﺠﻔاف مﺠﺰأة وتﺄتﻲ ﻛﺮد ﻓعﻞ
لﻸزمات.
مﻤارﺳات اﻹدارة والﺘﺨﻄﯿﻂ ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بالﻔﯿﻀاﻧات.
وأدى ارتﻔاع مﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ إلى زيادة الﻘابلﯿة للﺘﺄﺛﺮ بعﺮام وبﺮﻧامﺞ اﻹدارة الﻤﺘﻜاملة للﺠﻔاف ) (IDMPﻋﺒارة ﻋﻦ مﺒادرة مﺸﺘﺮﻛة
بﯿﻦ الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOوالﺸﺮاﻛة العالﻤﯿة للﻤﯿاه ،ويﻘﺪم إرﺷادات تﺘعلﻖ
العﻮاصﻒ والﻔﯿﻀاﻧات الﺴاﺣلﯿة ذات الﺼلة.
بالﺴﯿاﺳات واﻹدارة ويﺘﻘاﺳﻢ أﻓﻀﻞ الﻤﻤارﺳات والﻤعارف.
والﻔﯿﻀاﻧات الﺨاﻃﻔة ﻇاھﺮة جﻮية ھﯿﺪرولﻮجﯿة معﻘﺪة تﺤﺪث ﺧﻼل
ﻧﻄاﻗات زمﻨﯿة ﻗﺼﯿﺮة )أﻗﻞ مﻦ ﺳﺖ ﺳاﻋات( ويﺼعﺐ الﺘﻨﺒﺆ بها ،اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺠﻤﺪة
مﻤا يﺠعلها ﻗاتلة وتﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﺴاﺋﺮ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ اﻷرواح ،ﻛﻤا أﻧها
يﺆﺛﺮ تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ﻋلى الﻤﻨاﻃﻖ الﺠﺒلﯿة ،الﺘﻲ تﻐﻄﻲ ربﻊ الﻤﺴاﺣة
تﺆﺛﺮ ﻋلى الﺒﻨﯿة الﺘﺤﺘﯿة االجﺘﻤاﻋﯿة واالﻗﺘﺼادية والﺒﯿﺌﯿة.
ً
الﯿابﺴة لﻸرض تﻘﺮيﺒا وتﺄوي ﻧﺤﻮ  1.1ملﯿار ﺷﺨﺺ  .ويﻄلﻖ
ً
وﻏالﺒا ما تﻜﻮن ﺳهﻮل الﻔﯿﻀاﻧات مﻨاﻃﻖ جﺬابة للﺘﻨﻤﯿة الﺒﺸﺮية ﻋلﯿها »أبﺮاج الﻤﯿاه العالﻤﯿة ﻷن أﺣﻮاض اﻷﻧهار ومﻨابﻊ الﻤﯿاه ﻓﻲ
ويعﺘﻤﺪ ﻋلﯿها جﺰﺀ ﻛﺒﯿﺮ مﻦ ﺳﻜان العالﻢ.
الﺠﺒال تﺰود أﻛﺜﺮ مﻦ ﻧﺼﻒ الﺒﺸﺮية بالﻤﯿاه العﺬبة ،وتﺸﻤﻞ ھﺬه
الﻤﻨاﻃﻖ ھﯿﻤااليا – ھﻨﺪو ﻛﻮش ومﻨﻄﻘة ھﻀﺒة الﺘﺒﺖ ،الﻤعﺮوﻓة
ﻛﻤا أن الﻔﯿﻀاﻧات جﺰﺀ ال يﺘﺠﺰأ مﻦ الﻨﻈام الﻄﺒﯿعﻲ ﻷي ﻧهﺮ.
باﺳﻢ الﻘﻄﺐ الﺜالﺚ.
والﺒﺮﻧامﺞ الﻤﺸﺘﺮك الﻤعﻨﻲ بﺈدارة الﻔﯿﻀاﻧات ھﻮ مﺒادرة مﺸﺘﺮﻛة
بﯿﻦ الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOوالﺸﺮاﻛة العالﻤﯿة للﻤﯿاه .وھﻮ يﺪﻋﻮ إلى اتﺒاع ويﺘعﺮض الﻐﻼف الﺠلﯿﺪي – أو الﻤﯿاه الﻤﺠﻤﺪة – لﻀﺮبات ﺷﺪيﺪة
ﻧهﺞ مﺘعﺪد الﺘﺨﺼﺼات مﻦ أجﻞ تﺤﻘﯿﻖ إدارة مﺘﻜاملة للﻔﯿﻀاﻧات بﺴﺒﺐ االﺣﺘﺮار العالﻤﻲ .وتﺘﺮاجﻊ اﻷﻧهار الﺠلﯿﺪية ،ويﺬوب الﺜلﺞ
يﻤﻜﻦ أن تﺴاﻋﺪ ﻋلى تﺤﻘﯿﻖ الﺘﻮازن بﯿﻦ إدارة مﺨاﻃﺮ الﻔﯿﻀاﻧات والﺠلﯿﺪ ،وتﺬوب الﺘﺮبة الﺼﻘﯿعﯿة .ويﺘﺮجﻢ ذلﻚ إلى زيادة ﻗﺼﯿﺮة
اﻷجﻞ ﻓﻲ االﻧهﯿاالت اﻷرﺿﯿة ،واالﻧﺰالﻗات الﺠلﯿﺪية ،والﻔﯿﻀاﻧات،
واﺣﺘﯿاجات الﺘﻨﻤﯿة.
وإلى تهﺪيﺪ ﻃﻮيﻞ اﻷجﻞ ﻷمﻦ إمﺪاد ملﯿارات اﻷﺷﺨاص بالﻤﯿاه.
ويهﺪف ﻧﻈام الﺘﻮجﯿﮫ الﺨاص بالﻔﯿﻀاﻧات الﺨاﻃﻔة إلى تﺰويﺪ الﻤﺘﻨﺒﺌﯿﻦ
الهﯿﺪرولﻮجﯿﯿﻦ والﻤﺘﻨﺒﺌﯿﻦ باﻷﺣﻮال الﺠﻮية بﺒﯿاﻧات جاھﺰة ويﺴهﻞ ويﺮد ﻓﻲ الﺘﻘﺮيﺮ الﺨاص للهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ
الﻮصﻮل إلﯿها ،إلى جاﻧﺐ معلﻮمات أﺧﺮى ﻹصﺪار تﺤﺬيﺮات ﺳﺮيعة بﺸﺄن الﻤﺤﯿﻂ والﻐﻼف الﺠلﯿﺪي ﻓﻲ ﻇﻞ مﻨاخ مﺘﻐﯿﺮ أن مﻦ الﻤﺘﻮﻗﻊ
ودﻗﯿﻘة بالﻔﯿﻀاﻧات الﺨاﻃﻔة .ويﻐﻄﻲ ھﺬا الﻨﻈام ﺣالﯿاً أﻛﺜﺮ مﻦ أن تﻔﻘﺪ اﻷﻧهار الﺠلﯿﺪية اﻷصﻐﺮ ،الﻤﻮجﻮدة ﻓﻲ أوروبا وﺷﺮق
أﻓﺮيﻘﯿا ومﻨﻄﻘة اﻷﻧﺪيﺰ االﺳﺘﻮاﺋﯿة وإﻧﺪوﻧﯿﺴﯿا ومﻨاﻃﻖ أﺧﺮى ،أﻛﺜﺮ
 60بلﺪاً يﺒلﻎ إجﻤالﻲ ﻋﺪد ﺳﻜاﻧها ﺣﻮالﻲ  3ملﯿارات ﻧﺴﻤة.
مﻦ  80ﻓﻲ الﻤاﺋة مﻦ ﻛﺘلﺘها الﺠلﯿﺪية الﺤالﯿة بﺤلﻮل ﻋام  2100ﻓﻲ
ﻇﻞ ﺳﯿﻨاريﻮھات تﺸهﺪ اﻧﺒعاﺛات ﻋالﯿة.
اﻟﺠﻔﺎف
الﺠﻔاف ﻋﺒارة ﻋﻦ ﻓﺘﺮة مﻄﻮلة مﻦ أوﺿاع جاﻓة ﻗﺪ تﺤﺪث ﻓﻲ أي ويﺆدي تﺮاجﻊ اﻷﻧهار الﺠلﯿﺪية الﺠﺒلﯿة إلى تﻐﯿﺮ ﻓﻲ تﻮاﻓﺮ الﻤﯿاه
مﻜان ﻓﻲ العالﻢ .وھﻲ ﻇاھﺮة تﺒﺪأ بﺒﻂﺀ وتﺘﻔاﻗﻢ بﻔعﻞ ﻋﻮامﻞ مﺜﻞ وجﻮدتها ﻋﻨﺪ الﻤﺼﺒات ،بﻤا لﺬلﻚ مﻦ آﺛار ﻋلى ﻗﻄاﻋات ﻋﺪيﺪة مﺜﻞ
الﺰراﻋة والﻄاﻗة الﻤاﺋﯿة.
الﻔﻘﺮ واالﺳﺘﺨﺪام ﻏﯿﺮ الﻤﻼﺋﻢ لﻸراﺿﻲ.

ويﺴاھﻢ ذوبان اﻷﻧهار الﺠلﯿﺪية والﺼﻔاﺋﺢ الﺠلﯿﺪية ﻓﻲ زيادة معﺪل •
ارتﻔاع مﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ.
والﻤﺮاﻗﺒة العالﻤﯿة للﻐﻼف الﺠلﯿﺪي الﺘابعة للﻤﻨﻈﻤة ) (WMOﻋﺒارة
ﻋﻦ آلﯿة دولﯿة لﺪﻋﻢ جﻤﯿﻊ ﻋﻤلﯿات الﺮصﺪ الﺮﺋﯿﺴﯿة للﻐﻼف الﺠلﯿﺪي.
•
ﻛﻤا أﻧها تﻘﺪم بﯿاﻧات ومعلﻮمات وتﺤلﯿﻼت مﻮﺛﻮﻗة وواﺿﺤة وﻗابلة
لﻼﺳﺘﺨﺪام بﺸﺄن ﺣالة الﻐﻼف الﺠلﯿﺪي ﻓﻲ الﻤاﺿﻲ والﺤاﺿﺮ
•
والﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

ﻛﯿﻒ يﻨﺒﻐﻲ لﻨا تﺨﻄﯿﻂ وتﺼﻤﯿﻢ وتﺸﻐﯿﻞ مﺸاريﻊ ماﺋﯿة مﺜﻞ
الﻤﻨﺸﺂت الﻜهﺮوماﺋﯿة ،والﻤﻼﺣة ،والﺮي ،وﺷﺒﻜات الﺼﺮف،
وإمﺪادات الﻤﯿاه الﻤﻨﺰلﯿة والﺼﻨاﻋﯿة ،والﻤﺮاﻓﻖ الﺼﺤﯿة،
واﺳﺘعادة اﻷﻧهار؟
ﻛﯿﻒ تﺆﺛﺮ مﻤارﺳاتﻨا ﻓﻲ إدارة مﻮارد الﻤﯿاه ﻋلى الﺒﯿﺌة
واالﻗﺘﺼاد والﻤﺠﺘﻤﻊ؟
ﻛﯿﻒ يﻤﻜﻨﻨا ﺣﻤاية الﺴﻜان والﻤﻤﺘلﻜات والﻨﻈﻢ اﻹيﻜﻮلﻮجﯿة
مﻦ اﻷﺧﻄار الﻤﺘعلﻘة بالﻤﯿاه؟

وﻗﺪ ﻋﻘﺪت الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOﻗﻤة الﻤﻨاﻃﻖ الﺠﺒلﯿة العالﯿة ﻓﻲ تﺸﺮيﻦ
اﻷول /أﻛﺘﻮبﺮ  2019لﺘﺤﺪيﺪ اﻷولﻮيات لﺤﻤاية الﻤﻨاﻃﻖ الﺠﺒلﯿة
العالﯿة والﻐﻼف الﺠلﯿﺪي .وأﺳﻔﺮ مﺆتﻤﺮ الﻘﻤة ﻋﻦ اتﺨاذ زمام مﺒادرة
ﻛﯿﻒ يﻤﻜﻨﻨا وﺿﻊ ﺳﯿاﺳات تﺴﺘﻨﺪ إلى اﻷدلة بﺸﺄن الﺘﻜﯿﻒ
مﺘﻜاملة جﺪيﺪة للﺮصﺪ والﺘﻨﺒﺆ ﻓﻲ الﻤﻨاﻃﻖ الﺠﺒلﯿة العالﯿة ،باﻋﺘﺒارھا •
مﻊ تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ وتﺨﻔﯿﻒ ﺣﺪتﮫ؟ ﻛﯿﻒ يﻤﻜﻨﻨا ﺿﻤان اﺳﺘﺨﺪام
إﺣﺪى أدوات مﻮاجهة تﺤﺪيات تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ،وذوبان الﺜلﻮج والﺠلﯿﺪ
مﻮاردﻧا الﻤاﺋﯿة بﻤا يﻜﻔﻞ اﺳﺘﺪامﺘها؟
واﻷﺧﻄار الﻤﺘعلﻘة بالﻤﯿاه واﻹجهاد الﻤاﺋﻲ.
وﻗﺪ تﻮلﺖ الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOتﻮجﯿﮫ الﻤﺒادرة العالﻤﯿة للﺒﯿاﻧات الﻤاﺋﯿة،
الﺘﻲ ﻧُﻔﺬت تﺤﺖ ﻗﯿادة الﺤﻜﻮمة اﻷﺳﺘﺮالﯿة .وتﺪﻋﻢ ھﺬه الﻤﺒادرة الﺒلﺪان
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﻄﺮة ﻣﺎﺀ
ﻓﻲ إﻋﺪاد ﺳﯿاﺳات تﺘعلﻖ بالﻤﯿاه مﻦ أجﻞ تعﺰيﺰ ﻗﺪرة صﻨاع الﻘﺮار
ﻋلى الﻮصﻮل إلى الﺒﯿاﻧات الﻤﺘعلﻘة بالﻤﯿاه واﺳﺘﺨﺪامها.
ال يﻤﻜﻨﻨا إدارة ما ال ﻧﻘﯿﺴﮫ .وجﻤﻊ بﯿاﻧات الﻤﯿاه وتﺒادلها يﺪﻋﻢ
الﻤﺮاﻗﺒة الهﯿﺪرولﻮجﯿة والﺘﻨﺒﺆ الهﯿﺪرولﻮجﻲ ،وﺧﺪمات اﻹﻧﺬار الﻤﺒﻜﺮ ويﺘﯿﺢ الﻤﺮﻛﺰ الهﯿﺪرولﻮجﻲ الﺘابﻊ للﻤﻨﻈﻤة ) – (WMOالﻤﺮﻓﻖ
بالﻔﯿﻀاﻧات والﺠﻔاف.
العالﻤﻲ لﺪﻋﻢ الﻘﯿاس الهﯿﺪرولﻮجﻲ  -ﺣاﻓﻈة الﺨﺒﺮات الﻤﺘﻮاﻓﺮة
لﺪى أﻋﻀاﺀ الﻤﻨﻈﻤة ) – (WMOمﻦ العلﻮم إلى الﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿا إلى
وال يﻤﻜﻦ تﻨﻔﯿﺬ ﺳﯿاﺳات ﻓعالة ﺣﯿال الﻔﯿﻀاﻧات والﺠﻔاف إال مﻦ الﺨﺪمات – للﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ الﻨهاﺋﯿﯿﻦ لﺒﯿاﻧات وﺧﺪمات اﻷرصاد
ﺧﻼل بﯿاﻧات وﻧﻤاذج لﺘﻘﯿﯿﻢ تﻮاتﺮ الﻈﻮاھﺮ الﻤﺘﻄﺮﻓة وﺣﺠﻤها .وال الﺠﻮية الهﯿﺪرولﻮجﯿة الﺘﻲ تﻘﺪمها ﻗﻄاﻋات اﻗﺘﺼادية مﺨﺘلﻔة ﻓﻲ
يﻤﻜﻦ ﺣﺴاب الﺘﻘﺪم الﻤﺤﺮز ﻧﺤﻮ أھﺪاف مﺜﻞ تﺤﺴﯿﻦ ﻛﻔاﺀة اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻜﻞ ﺧﺪمات مﺨﺼﺼة.
الﻤﯿاه دون مﺮاﻗﺒة الﻤﯿاه الﺴﻄﺤﯿة ،والﻤﯿاه الﺠﻮﻓﯿة ،والﻤﺨﺰوﻧات.
وﺳﯿﺮاﻗﺐ الﻨﻈام العالﻤﻲ بﺸﺄن الﺤالة والﺘﻮﻗعات الهﯿﺪرولﻮجﯿة
والﻤعلﻮمات الهﯿﺪرولﻮجﯿة يﻤﻜﻦ أن تﺴاﻋﺪ ﻋلى اﻹجابة ﻋﻦ أﺳﺌلة مﺜﻞ (HydroSOS ) :الﻈﺮوف الهﯿﺪرولﻮجﯿة للﻤﯿاه العﺬبة العالﻤﯿة،
وﺳﯿﺘﻨﺒﺄ بها  .وبﻤﺠﺮد تﺸﻐﯿﻞ ھﺬا الﻨﻈام ،ﻓﺈﻧﮫ ﺳﯿﻘﺪم تﻘﺮيﺮاً
•
ما ھﻲ ﻛﻤﯿة وﻧﻮﻋﯿة وتﻮزيﻊ مﻮارد الﻤﯿاه ﻓﻲ بلﺪﻧا ،وﻓﻲ بﺼﻮرة مﻨﺘﻈﻤة ﻋﻦ الﻮﺿﻊ الهﯿﺪرولﻮجﻲ العالﻤﻲ الﺤالﻲ ،بﻤا
ﺣﻮض الﻨهﺮ ،والﻤﺴﺘﺠﻤعات الﻔﺮﻋﯿة؟ ھﻞ يﻤﻜﻦ للﻤﻮارد ﻓﻲ ذلﻚ الﻤﯿاه الﺠﻮﻓﯿة وتﺪﻓﻖ اﻷﻧهار ورﻃﻮبة الﺘﺮبة ،وتﻘﯿﯿﻤاً
الﻤﺘاﺣة أن تلﺒﻲ الﻄلﺒات الﻔعلﯿة والﻤﺘﻮﻗعة ،بﻤا ﻓﻲ ذلﻚ لﻸماﻛﻦ الﺘﻲ يﺨﺘلﻒ ﻓﯿها الﻮﺿﻊ الﺤالﻲ والﻤﺤﺘﻤﻞ اﺧﺘﻼﻓاً ﻛﺒﯿﺮاً
اﺣﺘﯿاجات الﻨﻈﻢ اﻹيﻜﻮلﻮجﯿة؟
ﻋﻦ »الﻮﺿﻊ الﻄﺒﯿعﻲ«.
•

ﻛﯿﻒ يﻤﻜﻨﻨا تﻮزيﻊ الﻤﯿاه بﯿﻦ االﺳﺘﺨﺪامات الﻤﺘﻨاﻓﺴة ،داﺧﻞ
الﺒلﺪ وﻋﺒﺮ الﺤﺪود ﻋلى ﺣﺪ ﺳﻮاﺀ؟
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