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واف
موجز ٍ
ستظهر آثار تغ� المناخ ف� المقام أ
الول بع� دورة المياه ،مع وقوع تداعيات قد تكون
ي
ي
ضخمة ومتفاوتة حول العالم .وتنتقل المخاطر المناخية المتعلقة بالمياه من خالل أنظمة
الم�ايدة ،ودخولهم آ
الغذاء والطاقة والمدن والبيئة .وسيتجمع السكان بأعدادهم ت ز
الخذة ف ي�
ف
االرتفاع ،ومدنهم المتنامية ف� عالم يشهد نموا رسيعا ف� الطلب عىل المياه � ،ي ن
ح� يصبح
ي
ي
ي
وغ� مؤكد .وإذا استمرت السياسات الحالية إلدارة المياه ،وثبتت صحة
العرض يغ� منتظم ي
ف
ت
ش
ال� ليس فيها ندرة مياه حاليا ،وسوف
النماذج فالمناخية ،فإن ندرة نالمياه ستنت� ي� المناطق ي
ف
ت
و� الوقت نفسه ،من المتوقع أن
تتفاقم ي�
ال� ي
تعا� من ندرة المياه ف بالفعل .ي
المناطق ي
أ
ث
ن
ح� أن زيادة دفء البحار ستؤدي إىل زيادة
تصبح كميات المطار أك� تفاوتا وأقل انتظاما ،ي� ي
تغ� المناخ إىل زيادة الصدمات المرتبطة
الفيضانات العنيفة والعواصف الهوجاء .وسيؤدي ي
بالمياه عىل رأس االتجاه إىل زيادة الطلب عىل استخدام المياه .ومن شأن انخفاض توفّر المياه
يحد من إتاحة المياه ف ي�
العذبة والمنافسة من جانب استخدامات أخرى ،كالطاقة والزراعة ،أن ّ
المدن بما يصل إىل ي ن
الثلث� بحلول عام  ،2050مقارنة بمستويات عام .2015
للنتاج،
عت� المياه عامال حيويا إ
إن النمو االقتصادي هو نشاط متعطش للمياه بشكل مذهل .إذ تُ ب
آ
يحد من الفاق االقتصادية .وقد
وبالتال فإن تراجع إمدادات المياه يمكن أن يؤدي إىل بطء النمو مما ّ
تشهد يبعض المناطق انخفاضا ف
المحل بحلول
الناتج
إجمال
من
%6
إىل
تصل
بنسبة
نموها
معدالت
�
ي
ي
ي
عام  2050نتيجة للخسائر المتصلة بالمياه ف ي� الزراعة والصحة والدخل والعقارات ،مما يدفعها إىل
وتش� النماذج االقتصادية الواردة ف ي� هذا التقرير إىل أن سوء سياسات
السل� الدائم .ي
حالة من النمو ب ي
ف
ن
تغ�
ح� أن السياسات الجيدة
إدارة المياه يمكن أن يؤدي إىل تفاقم آثار ي
السل� ،ي� ي
المناخ عىل النمو ب ي
يمكن أن تقطع شوطا طويال نحو تحييد تلك آ
الثار (الخريطة  .)1ويمكن أن تشهد بعض المناطق
وت�ة النمو إىل  %6مع ي ن
بتأث�ات سوء إدارة الموارد
تحس� إدارة الموارد المائية .ويشعر الفقراء ي
تسارع ي
ث
المائية بشكل يغ� متناسب ،حيث إنهم أك� عرضة لالعتماد عىل الزراعة البعلية إلطعام أرسهم،
ال ثك� عرضة للفيضانات ،وهم أ
ال ثك� هامشية و أ
الر ضا� أ
كما أنهم يعيشون عىل أ
ال ثك� تعرضا لخطر
ي
تلوث المياه وعدم كفاية المرافق الصحية .وسيكون ضمان كفاية واستمرار إمدادات المياه ف ي� ظل تزايد
ندرتها أمرا �ض وريا لتحقيق أ
الهداف العالمية الرامية إىل التخفيف من وطأة الفقر.
التغ�ات ف ي� تو ّفر المياه وتقلبها إىل الهجرة واشتعال رصاعات أهلية .إن ارتفاع
وقد تدفع ي
أسعار المواد الغذائية الناجم عن الجفاف يمكن أن يؤجج الرصاعات الكامنة ويدفع إىل الهجرة.
فأينما يتأثر النمو االقتصادي بفعل هطول أ
المطار ،تتسبب نوبات الجفاف والفيضانات
ف
ف� موجات من الهجرة واالرتفاع ال ئ ف
و� عالم يزداد
إ
ي
حصا� ي� أعمال العنف داخل البلدان .ي
ي
ترابطا ،فإن هذه المشاكل يستحيل إخضاعها للحجر الصحي .ي ن
وح� تسود التفاوتات الضخمة،
ينتقل الناس من مناطق الفقر إىل مناطق الرخاء وهو ما قد يؤدي إىل زيادة التوترات االجتماعية.
وهذا هو السبب ف ي� أن إدارة الموارد المائية ستكون حاسمة ف ي� تحديد ما إذا كان العالم
ت
المش�ك.
يحقق أهداف التنمية المستدامة والتطلعات إىل الحد من الفقر وتعزيز الرخاء
ت
ت
ال� تربط تقريبا ي ن
ب� كل أهداف التنمية المستدامة ،وستكون عامال
فالمياه فهي العملة المش�كة ي
حاسما ي� تحديد مدى ما يتحقق من نجاح .وتوفّر إمدادات المياه أمر حيوي إلنتاج الغذاء والزم
لتحقيق الهدف  2من أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق أ
ئ
الغذا�؛ كما أن شبكات مياه
بالمن
ي
ال�ب النظيفة آ
ين
ش
الهدف�
والمنة وشبكات الرصف الصحي �ض ورية للصحة عىل النحو المطلوب ف ي�
 3و  6من أهداف التنمية المستدامة؛ وهناك حاجة إىل المياه الالزمة لتشغيل المصانع وخلق
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الخريطة .1

آ
ين
نظام� للسياسات
المحل عام  ،2050تحت
إجمال الناتج
الثار التقديرية لندرة المياه عىل
ي
ي
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ
اﻟﻮﺿﻊ اﳌﻌﺘﺎد

ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻛﻔﺎءة
ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ

%6+
%2+
%1+
–%1
–%2
–%6

الدول.
المصدر :حسابات البنك
ي
المحل عام  2050بسبب ندرة المياه ف ي� ظل سيناريو سياسة الوضع المعتاد.
إجمال الناتج
التغ� التقديري ف ي�
مالحظة :الخريطة العليا توضح ي
ي
ي
ف
ت
ال� تحفز عىل زيادة فاعلية تخصيص المياه واستخدمها.
والخريطة السفىل توضح التقديرات ذاتها ي� ظل سيناريو كفاءة سياسات الموارد المائية ي

ين
الهدف�  7و 8من أهداف التنمية المستدامة .وال يمكن تحقيق
الوظائف الجديدة كما هو محدد ف ي�
أي من ذلك بدون مياه كافية وآمنة لتغذية خدمات النظام إاليكولوجي الداعمة للحياة عىل كوكب
أ
الرض كما هو وارد ف ي� أهداف التنمية المستدامة  13و  14و .15
تغ� المناخ هي ض
ك�ورة الطاقة للتخفيف من آثاره،
إن �ض ورة الماء للتكيف مع ي
ت
ال� سيواجهها العالم ف ي� التكيف مع مشاكل المياه هي تحديات هائلة .ويتطلب
والتحديات ي
أ
ب� المياه ي ن
المر إدراك االرتباط ي ن
وب� كل من الغذاء والطاقة والمدن والبيئة وذلك من خالل
ت
ال� تقر بأن مصائر هذه القطاعات مرتبطة بعضها ببعض من خالل
“عالقة المياه الموسعة” ي
ت
عد تكاليف التقاعس عن ي ن
تحس� السياسات مرتفعة ،وستحقق
اعتمادها
المش�ك عىل المياه .وتُ ّ
2
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الدارة الحكيمة للموارد المائية عائدات ضخمة .وعىل الرغم من وجود تحديات ملموسة ،فإن
إ
التداب� الصحيحة ينبغي أال تكون مكلفة .ويمكن للسياسات المدروسة واالستثمارات الجيدة
ي
ين
تحس� الرفاه وزيادة النمو االقتصادي.
أن تحقق منافع ضخمة ف ي�
وهناك ثالث أولويات شاملة للسياسات يمكن أن تساعد عىل دفع البلدان نحو اقتصاد ذي
تغ� المناخ .بيد أن أيا منها لن يكون عالجا سحريا،
موارد مائية مأمونة وقدرة عىل الصمود إزاء ي
ض
كما أنه ال يوجد حل واحد يناسب الجميع .ومن الناحية العملية ،من ال�وري التوصل
إىل حلول مختلطة تحددها المخاطر والظروف الخاصة بكل بلد ومنطقة.
ين
• • ين
تحس� التخطيط والحوافز .سيتطلب بناء اقتصاد
تحس� استخدام المياه من خالل
تغ� المناخ ويمكن أن يتطور وينمو ف� عالم يزداد ت
اح�ارا ،سبال
قادر عىل التكيف مع ي
ي
أفضل لتخصيص موارد المياه النادرة بع� القطاعات الستخدامات ذات قيمة أعىل .ويمكن
تحقيق ذلك من خالل التخطيط والتنظيم ،أو استخدام إشارات السوق من خالل أدوات
أ
أ
ف
ين
توف� ضمانات كافية
و� كلتا
الحالت� ،ستكون هناك حاجة إىل ي
مثل السعار والذون .ي
أ
الفق�ة والمز ي ن
ش
�ء من هذا،
لضمان الوصول إىل الرس ي
ارع� فضال عن البيئة .ولن يتيرس ي
بل سيتطلب إنشاء مؤسسات ذات مصداقية ووضع سياسات ونظم قانونية يمكن أن
الطراف .ويمكن أن تكون أ
تسهل عمليات نقل المياه بطرق تفيد جميع أ
الدوات االقتصادية
ّ
ف
ن
الدارة البيئية للموارد المائية،
كأذون المياه وأسعارها مهمة ي� التشجيع عىل
تحس� إ
ي
ولكنها أيضا أ
ال ثك� تعرضا لسوء الفهم بسبب المخاوف من استيالء النخبة عىل الخدمات،
القيم االجتماعية والثقافية المعقدة للمياه .ويتوقف
وحرمان الفقراء منها ،فضال عن ّ
ت
تعت� المياه فيها
ال� ب
ي
الكث� عىل كيفية تنفيذ هذه السياسات وإنفاذها .ففي البلدان ي
مجانية ،ال يحصل الفقراء عىل الخدمات أو ال يحصلون عىل الخدمات الكافية ،ويضطرون
إىل دفع ثمن أعىل بكث� من السعر الذي يدفعه أ
الغنياء مقابل كل قطرة من المياه .ونتيجة
ي
لذلك ،فإن المياه المجانية مكلفة عادة للفقراء ،كما أنها ضارة بالبيئة.
كما يجب زيادة كفاءة المياه داخل القطاعات .ويتطلب ذلك إنشاء واعتماد كل ما هو
توف� المياه .وهناك نهج متاحة بالفعل،
جديد من تقنيات وحوافز وتعليم وتوعية من أجل ي
مثل الزراعة المراعية للمناخ أو التكثيف الزراعي المستدام ،تسمح للمزارع بالحفاظ عىل
الغلة أو ت
ح� زيادتها ،مع الحد من بصمة الطاقة والمياه .وتوجد نهج مماثلة لتحقيق وفورات
ف
ين
تحس� الكفاءة .ومع ذلك ،فإن اعتماد هذه
ملموسة ف ي� المياه ي� قطاع الطاقة من خالل
الحلول يتسم بالبطء ت
وال�دد كما أنه دون المستويات المطلوبة .وغالبا ما تكمن القيود ف ي�
كب�ة من فوائد بعض النهج مثل الزراعة
عدم توافق الحوافز .فعىل سبيل المثال ،فإن نسبة ي
المراعية للمناخ هي فوائد عامة ،ف� ي ن
ح� أن تكاليف اعتماد التكنولوجيا يتحملها القطاع
ي
ف
ت
ث
تغي�ا ي� نظام
الخاص .ويتطلب ذلك
ال� قد تتطلب ي
حوافز أك� دقة الستيعاب التكنولوجيا ي
ف
ن
للتأم� عىل
الدعم ،واستثمارات عامة ي� البنية التحتية أو خدمات إالرشاد ،وأشكال انتقائية ي
وتغي� أنماط
لتغي� السلوك ي
المحاصيل ،وزيادة فرص الحصول عىل االئتمان .هناك فرص ي
المعاي�
االستهالك النهمة للمياه من خالل التعليم ،والدالالت السياقية ،واستخدام
ي
أ
السلوك ال تحل
التغي�
االجتماعية إ
للشارة إىل الموافقة أو الرفض .فالدوات القائمة عىل هذا ي
ي
ت
ال� تستهدف الحوافز؛ بل إنها تكملها وتعززها .وقد تكلف
محل نهج السياسات القائمة ي
أ
ف
بعض هذه النهج القليل للتنفيذ لنها تعتمد عىل الفروق الدقيقة ي� الرسائل وتصميم
ح� أن البعض آ
السياسات ،ف� ي ن
الخر قد ينطوي عىل تف�ات أطول من المشاركة ،ال سيما
ي
تغي�ات ف ي� المواقف والقيم.
هناك
عندما تكون
ي
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• •زيادة إمدادات المياه وتو ّفرها حيثما كان ذلك مالئما .ويشمل ذلك االستثمار ف ي� البنية
التحتية للتخزين مثل السدود ت
ال� تجعل المياه متاحة عند الحاجة إليها؛ وإعادة تدوير
ي
ف
و� ي ن
ح� أن زيادة إمدادات المياه
المياه وإعادة استخدامها؛ وحيثما أمكن تحلية المياه .ي
سيكون أمرا حيويا ف� بعض البلدان ،وال سيما المناطق أ
ال ثك� جفافا ،يجب استخدام
ي
هذه أ
الدوات بحذر .وقد ينجم عن أدوات أخرى مثل إعادة تغذية مكامن المياه الجوفية
أ ض
ا� الرطبة مخاطر أقل ،وتكاليف أقل ،وعائدات أعىل من نهج
والحفاظ
عىل الر ي
أ
ن
ح� يزداد العرض بدون ضمانات مقابلة إلدارة االستخدام،
السياسات الخرى .فعاد ًة ي
يرتفع الطلب لتلبية مستوى العرض الجديد ،مما يؤدي إىل ارتفاع مستوى االعتماد عىل
أ
ف
ف
الجراءات التدخلية
ولك تكون هذه إ
المياه ي� المناطق القاحلة ي� ي
كث� من الحيان .ي
ين
وتحس� توزيع المياه
فعالة ،يجب أن تصاحبها سياسات لتعزيز كفاءة استخدام المياه
بع� القطاعات.
• •الحد من تأث� أ
الحداث المتطرفة ،والتقلبات ،وعدم ي ن
أخ�ة
ي
اليق�  .تتطلب مجموعة ي
تأث� الظواهر
من إ
الجراءات التدخلية إقامة اقتصاد “تثبيت كميات المياه” للحد من ي
أ
المناخية المتطرفة وتقلب كميات المطار .وستساعد زيادة قدرات التخزين ونظم إعادة
ين
تحس�
استخدام المياه عىل قطع شوط طويل نحو بناء القدرة عىل الصمود .ومن شأن
ين
تخطيط المدن ،وإدارة المخاطر ،ش
الحد أيضا من تعرض المدن لخطر
وإ�اك
المواطن� ّ
ف
ف
و� المناطق الريفية ،يمكن أن يؤدي التوسع � برامج ي ن
التأم� عىل المحاصيل
ي
الفيضانات .ي
أ
ف
إىل حماية المز ي ن
و� الوقت نفسه ،يمكن
ارع� من الصدمات الناجمة عن هطول المطار .ي
لالستثمارات الرأسمالية الضخمة مثل المصدات البحرية والجسور والسدود أن تحمي
لتغ� المناخ يغ�
التأث�ات الدقيقة ي
المدن الساحلية من العواصف والفيضانات .وبما أن ي
مؤكدة وأن االستثمارات الضخمة مكلفة وال رجعة فيها ،يجب اختيار مواقعها وتصميمها
بعناية لتقليل الندم عىل ضياعها.
لتغ� المناخ
لتغ� المناخ أساسية للسياسات المراعية ي
وتعت� سياسة المياه المراعية ي
ب
ف
ن
ح� أن اعتماد إصالحات السياسات واالستثمارات سيكون
و� ي
والسياسات المراعية للتنمية .ي
ت
بكث� .وست�اجع كميات المياه ويزداد عدم
أمرا شاقا ،فإن تكاليف التقاعس عن العمل أعىل ي
ين
بالصالحات الصحيحة ،يمكن للحكومات أن تضمن عدم ترك الناس
اليق� مستقبال ،لكن إ
اليكولوجية عرضة لعواقب عالم يخضع لصدمات متعلقة بالمياه ث
أك� شدة واتجاهات
والنظم إ
أ
سلبية لهطول المطار.
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