
الترابط بين المياه واألمن في شمال أفريقيا:
2022 تقرير رئيسي

ر المناخ  تحفيز التنسيق اإلقليمي بشأن تغي
والقدرة على الصمود والهجرة
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جميع الحقوق محفوظة. ال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه بنظام االسرتجاع أو نقله على أي نحو أو بأية وسيلة، إلكرتونيٍة كانت أو ميكانيكية أو بالنسخ أو التسجيل أو غري ذلك، إال

ي مسبق من مركز األمم المتحدة لخدمات المشاريع.
ّ
بإذٍن خط

اآلراء الُمعَرب عنها في هذا المنشور هي آراء المؤلفني وحدهم وال تعكس بالضرورة آراء األمم المتحدة. التسميات المستخدمة في هذا المنشور وعرض المواد فيه ال تعين التعبري عن أي رأي مهما كان
من جانب مركز األمم المتحدة لخدمات المشاريع.

إخالء مسؤولية: إنَّ اآلراء الُمعَرب عنها في هذا المنشور هي آراء المؤلفني وحدهم وال تعّرب بالضرورة عن وجهة نظر أو تأييد من جانب مركز التكامل المتوسطي أو أي عضو من أعضاء المركز
وشركائه.
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ف من كونستانتني تساكاس، و إيناس قاسمي، وسرييل غورو، بالتعاون مع المعهد الدولي إلدارة المياه،
َّ
عدَّ التقرير التوليفي بتوجيٍه عام من بالنكا مورينو-دودسون، على يدي فريٍق يتأل

ُ
أ

ومؤسسة سيواس (Cewas)، والمركز الدولي للدراسات الزراعية العليا في البحر األبيض المتوسط، وحكومة بريطانيا العظمى.
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لالقتباس : مورينو-دودسون. ب؛ قاسمي. إ؛ غورو. س؛ تساكاس. ك.(2022). الرتابط بني المياه واألمن في شمال أفريقيا: تحفزي التنسيق اإلقليمي بشأن تغريُّ المناخ والقدرة على الصمود والهجرة.
مارسيليا: مركز التكامل المتوسطي ومركز األمم المتحدة لخدمات المشاريع.
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لمحة عامة
العالمحولشخصملیارنصفمنأكثرأنَّبماخاص،نحٍوعلىملّحةأھمیةذاتمسألةالمائیةالموارداستدامةضمانُیعدُّ

العاملالفریقعنالصادرالمناخیةالتأثیراتبشأنالتقریرإلیھأشارماحسب»،الترابطشدیدةمناخیةمخاطر«یواجھون
المتوقعمنالمغاربیة:المنطقةفيللقلقمدعاًةأكثرالوضعویبدو1المناخ.بتغیرالمعنیةالدولیةالحكومیةالھیئةفيالثاني

أنَّبماالمقبلة،العقودفيالعالمیةالمتوسطاتعنالمائةفي20بحواليالمتوسطاألبیضالبحرعبراالحتراریرتفعأن
عوفقدانالمیاهونقصالحرموجاتتشھدالمنطقة ذلك،غضونوفياألغذیة.بإنتاجتتعلقومخاطرالبیولوجيالتنوُّ
ض قدرةیضعفماكبیر،بشكٍلالمدقعللفقرالریفیة،المناطقفيسیَّماالالمتوسطیة،المناطقسكانمنكبیرةنسبٌةتتعرَّ

ھؤالء السكان على الوصول إلى المیاه وبالتالي یزید من أوجھ ضعفھم.

األمنُیعّرضوبالتاليالبیئي،التدھورمفاقمةعبرواالستیطانالبشريالتنقلمناطقعلىجدیداًتعقیداًالمناختغیُّرُیضفي
الشحیحةالقاسیةالبیئاتمنالفرارسوىأمامھمخیارالمّمنالسكانبینانتقاالتإلىیؤديوقدللخطر.والغذائيالمائي

األدلةزالتوالالنادرة.المائیةالمواردحولتتنازعبلداٍنمعاإلقلیمیة،و/أومنھاالمحلیةالسیاسیة،والنزاعاتبالمیاه،
المناخوأنماطواستخدامھا،إلیھاالُمتاحةوالُسبلالمیاهتوافربینالمتبادلةوالعالقاتالنسبیةباآلثاریتعلقمافيضئیلة

لالمتغّیر، محفزةاألجلالطویلةواالّتجاھاتالمناخیةالصدماتأنَّتبیَّنولكنوالنزوح.والھجرةالزراعي،والتحوُّ
كات السكانیة، مما یؤثر على طبیعة صنع القرار في المجتمعات الریفیة، بما في ذلك الھجرة من الریف إلى الحضر. للتحرُّ

دالمعنیینالمتوسطیینالمصلحةأصحابعلىیتعّینأنَّھذلكیعني بقدرةالمتعلقةالكامنةالتحدیاتحولبالمعلوماتالتزوُّ
دواأنلھموینبغيقدراتھمتعزیزویجبالصمود.علىالمائیةمواردھم نھایةفيالمالئمةالمترابطة»«الحلولبـیتزوَّ
منوبتمویٍلالمتوسطيالتكاملمركزبقیادةھذاواألمنالمیاهبینالترابطمشروعأُجرَيالفھم،ھذاإلىواستنادا2ًالمطاف.

بینالترابطألوجھصلٍبفھٍمبناءمعمتكافل،عالٍمفيالمائياألمنمسألةوَدَرَسوالتنمیةوالكمنولثالخارجیةوزارة
وفيالبشري.التنقلعلىوآثارھاأفریقیاشمالبلدانفيإلخ.)والدیمغرافیا،والھجرة،والبیئة،والمیاه،(الغذاء،القطاعات

المیاهوندرةالمناختغیُّربینللعالقةاالختزالیةالسردیةاجتنابفيالرئیسیةالشواغلأحدتمثَّلالمشروع،ھذاتنفیذخالل
لُطُرقأفضلمعالجٍةعلىالسیاساتوصانعيأوضح،فھٍمتكوینعلىالباحثینمساعدةفيیكمنالھدفوكانوالھجرة.

األجل،الطویلةلالّتجاھاتتصّدیاًصلبةسیاساتیةتدابیرووضعالممكنة،المناخیةالصدماتمنالمضاعفةاآلثارتخفیف
أجلمنالرئیسیةنواتجھالمشروعھذاحقق،2022–2020الفترةمّروعلىالریفیة.والتنمیةبالشبابیتعلقمافيسیَّماال

.المشاركةوالفھم، وبناء القدرات، والتعاون،تحسین

نبمنفٍذأفریقیاشمالفيوالمواطنینالسیاساتوصانعيالمنظماتتزویدجرىالفھم:● جدیدةمجموعةإلىمحسَّ
االستنادلھمیتسّنىبحیث،واالستقراراألمنعلىوالجفافالمیاهندرةتأثیركیفیةحولوالبیاناتالمعرفةمن

إلیھا عند اّتخاذ قراراتھم السیاساتیة وبلورتھا.

السیاساتاستھدافخاللمنوكذلكأفضل،توعیٍةعبرالقدراتتعزیزفيالمشروعھذاساھمالقدرات:بناء●
التي تؤثر على التنمیة الریفیة وحركة التنقل البشري.والبرامج التي تعالج ندرة المیاه وتحدیات إدارة الجفاف

إدارةلقضایاالتصديفيبنجاحأفریقیاشمالفيالقراراتوصانعووالخبراءالشبابشاركوالمشاركة:التعاون●
الجفاف وندرة المیاه من خالل حلول قائمة على األدلة وتنظیم المشاریع بقیادٍة شبابیة.

الً،مزدوج.المتوسطيالتكاملمركزعنالصادرةالنھائیةالوثیقةھذهمنالھدفإنَّ تسلیطإلىالوثیقةھذهتھدفأوَّ
التكاملمركزأنتجھامتنّوعةمخرجاٍتمنالرئیسیةوالنتائجاالستنتاجاتعلىوموجزة،تولیفیةبطریقٍةالضوء،

3ًالمشروع.ھذاإطارفيوشركاؤهالمتوسطي توصیاٍتوتقترحاالستنتاجاتإلىالوثیقةھذهتستنداألھم،وربماثانیا

جمیع المخرجات المرتبطة بتحسین الفھم وبناء القدرات والتعاون والمشاركة متوفرة على الصفحة الشبكیة الخاصة بالمشروع:3
https://www.cmimarseille.org/programs/water-security-nexus-north-africa-catalyzing-regional-coordination-around-climate-chan

ge#:~:text=The%20water%20security%20nexus%20study,their%20impacts%20on%20human%20mobility.

الترابط یعني «صلة أو مجموعة صالت تربط بین أمَرین أو أكثر».2

رون)وآخرونإعلي،ب؛ألدونسي،س؛آدلر،ه؛آدامز،س؛دروبرتس،أ؛هبورتن،1 العاملالفریقمساھمةالتأثُّر.وقابلیةوالتكیُّفاآلثار:2022المناختغیُّر).2022((ُمحرِّ
كمبردج. قید الطبع.كمبردج: مطبعة جامعةالثاني في التقریر التقییمي السادس للھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ.

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_FinalDraft_FullReport.pdf.

4

https://www.cmimarseille.org/programs/water-security-nexus-north-africa-catalyzing-regional-coordination-around-climate-change#:~:text=The%20water%20security%20nexus%20study,their%20impacts%20on%20human%20mobility
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المیاه،بشأناإلقلیميوالتعاونواألمن،المیاهبینالترابطمجالفيالسیاساتبیناالتساقلتعزیزسیاساتیةوتوجیھاٍت
المتوسطيالتكاملمركزأعضاءمنتعلیقاٍتأیضاًالسیاساتیةالتوصیاتوتشملشبابیة.بقیادٍةالمبادراتمنمزیٍدوظھور

الجھاتآراءإلىاالستماعجرىقدأنَّھبمابالمیاه،المعنياألوسعالمتوسطيالمجتمعمنواردةتعقیباتوكذلكوشركائھ،
لمركزالشبابمنتدىذلكفيبماالمشروع،تنفیذأثناءفيأُجریتالتيالتشاوریةالفعالیاتمنعدٍدخاللفيالمعنیة
التكامللمركزواألمنالمیاهبینللترابطاإلقلیميوالمنتدىافتراضیاً)،2022آذار/مارس1(المتوسطيالتكامل

مارسیلیا).،2022آذار/مارس15–14(المتوسطي

المنطقةفيالھجرةأنماطعلىالمائياألمنوانعدامالمناختغیُّریؤثرمدىأيإلىالتالي:الرئیسيالسؤالالتحلیلیعالج
المغاربیة؟

)،1(القسمالصلةذاتالمستقبلیةالمناخیةولآلفاقوالھجرةالمائيواألمنالمناختغیربینالترابطألوجھقصیرشرٍحبعد
عرضذلكویلي).2(القسمالحالةدراسةنتائجعلىبناًءوالھجرة،المناخوتغیرالمائياألمنبینالترابطمناقشةتجري
ذلكفيبماسیاساتیة،توصیاٍتإلىالبرنامجنتائج)4(القسماألخیرالقسمویترِجم).3(القسمالمصلحةأصحابلتحدید
المبادراتفيواالستثماراإلقلیمي،التعاونوتعزیزالترابط،بھذایتعلقبماالحكومیةالسیاساتفياتساقبناءكیفیة

الشبابیة.

مقّدمة-1
بآثاریتعلقمافيواألمن،المیاهبینالترابطحولوالتعاونالتآزرتشجیعفيوالدراسةالمشروعھذامنالعامالھدفیتمثل
بماالصلة،ذاتالمدخالتمنعدداًالعملبرنامجدمجوقداآلثار.بھذهالمتأثرةالمناطقمنالھجرةودینامیاتالمناختغیر

في ذلك:

نتحلیليإطار- لكلحالَتینبدراسةُیستكَملوالھجرة،المناخوتغیرالمائياألمنبینللترابطإقلیمیاًتحلیالًیتضمَّ
4بلد

لوالیة جندوبة،مستجمع نبھانة في والیة القیروان، والمنطقة الحدودیةتونس:-
5مستجمعا سوس ماسة وأم الربیعالمغرب:و-

للشبابمخصصةأعمالتنظیممبادرةخاللمنالمیاهمجالفيوالباحثینالشباباألعماللروادالقدراتبناء-
زتونس،وفيالمناخ».وتغیرو«المیاهالمیاه»قیمة«تقدیرمواضیعإطارفيشبابیة،بقیادٍةوبحوث بناءركَّ

القدرات على فعالیات مشاركة الخبرات وأنشطة نقل التكنولوجیا لرصد الجفاف.

لمعالجةالمحتملةوالمواردالمستفادةالدروسمنموجزاًیقّدمبحیثالختامي،التقریرھذافيالمدخالتھذهُدمَجتوقد
6المخاطر المناخیة وتشجیع التعاون اإلقلیمي في مجال المیاه.

لمحة إقلیمیة عامة عن أوجھ الترابط بین األمن المائي وتغیر المناخ والھجرة في المنطقة المغاربیة1-1
وعواملالمیاه،إلىوالوصولالمناخ،تغیربآثارمرتبطةمتعددةضغوطاٍتتواجھإقلیمیةدونمنطقةھيالمغاربیةالمنطقة

استكشافالضروريمنوالھجرة،المائيواألمنالمناختغیربینالعالقاتبشأنواضحفھٍملتطویرالمائي.اإلجھادتشمل
فيالجاریةالبحوثحددتھذه،المعقدةالتفاعلأوجھوبتفكیكالمختلفة.والمحركاتالخطرعواملبینبدقةالتفاعلأوجھ

:إطار برنامج العمل ھذا ثالثة عناصر ذات صلة

وكذلكوتونس،المغربفيالمحلیةالبحوثمثلالمشروع،عناصربعضعلىأثَّرمما،19كوفید-جائحةسیاقفيُنفَِّذتقدالصلةذاتوالبرامجالدراساتأنَّإلىاإلشارةتجدر6
ن المشروع من إحراز نتائج جیدة قادرة على دعم األھداف الرئیسیة لبرنامج العمل، علماً أنَّ ھذه من خالل فقدان فرص إقامة فعالیات إقلیمیة. وعلى الرغم من ھذه القیود، تمكَّ

األھداف بدورھا كانت مدعومة من المبادرات ذات الصلة على النحو المبیَّن في ھذا التقریر.

بشأناإلقلیميالتنسیقتحفیز–أفریقیاشمالفيواألمنالمیاهبین«الترابطمشروعالمغرب.فيماسةسوسنھرحوضفيالمائیةالمحاسبة).2022(المیاهإلدارةالدوليالمعھد5
تغیُّر المناخ والقدرة على الصمود والھجرة». مارسیلیا: مركز التكامل المتوسطي ومركز األمم المتحدة لخدمات المشاریع.

فيواألمنالمیاهبین«الترابطمشروعالتحلیلي.واإلطاراالستعراضوثیقةالمغرب.فيوالھجرةالمناخوتغیرالمیاهوعرة:أرُض). 2022(بباتیل،م؛أدیرغال،نیكول،آ؛4
شمال أفریقیا – تحفیز التنسیق اإلقلیمي بشأن تغیُّر المناخ والقدرة على الصمود والھجرة». مارسیلیا: مركز التكامل المتوسطي ومركز األمم المتحدة لخدمات المشاریع.
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علىالمحركاتھذهوتشتمل.المناختغّیریسببھاالتيالھجرةمحركاتعلىالثالثةالعناصرأحدیشتمل-
موجةأومفاجئ(فیضانالمتطرفالطقسظاھرةو/أوالغذائیةالموادأسعارارتفاعمثلالمفاجئة،الصدمات

حر).
وزیادةالسكانیةوالتحركاتالسكانيالنمومثل،األجلالطویلةالدیمغرافیة االتجاھاتب الثانيالعنصرویرتبط-

الضغوطات الممارسة على حیازة األراضي وإمكانیة الوصول إلى الموارد المائیة.
التھمیشمثلالشحیحة،المائیةالمواردسیاقفيالھجرةقراراتوراءوسیاقیةھیكلیةعواملھناكوأخیراً،-

إلىالوصولعلىالحكومةوقدرةالمائیة،المواردإلىالوصولفيالتكافؤوانعدامالشباب،وبطالةالتظلُّم،وأوجھ
آثار تغیُّر المناخ ومعالجتھا.

تفسیر البیانات المناخیة في المغرب وتونس1-2
إلىكبیٍربشكٍلتستندالتيالعربيالمغرببلدانأمامجّدیةتحدیاٍتالمناخلتغیرالمتصاعدةواآلثارالمیاهندرةتفرض

آثارعنھتترتَّبقدالزراعةمجالفيالمواردعلىالمفروضةالقیودمعالجةفيالفشلوإنَّللنمو.مصدراًبوصفھاالزراعة
المستضعفة،المجتمعاتفيالعیشُسُبلأیضاًتطولوقداالستقرار،زعزعةإلىتؤديوقدالحكومةشرعیةتطولضخمة

حادةحرٍّموجاتعانتقدالنظر،قیدالثالثةالبلدانوتونس،والمغربالجزائرمنكلوكانتالریفیة.المناطقفيسیَّماال
صغارإلىبالنسبةسیَّما(الالزراعيبالقطاعضرراًاألمورھذهوألحقت7ممتدة.جفاففتراتوكذلك،2015صیففي

البالد،فيالزراعيالمحليالناتجإجماليوعلىاألریاف،فيالعیشُسُبلعلىبالتاليأثَّروھذاالمغرب)،فيالمزارعین
وساعد في تسلیط الضوء على القیود في القطاع الرئیسي.

ناالعتبار،فيذلكوضعومع المیاهاستخداموتقییمالمناخبتغیرمتعلقةبیاناتمجموعاتتولیدمنالمشروعتمكَّ
المصلحةوأصحابالحكومیةالفاعلةالجھاتمساعدةأجلمنوالمستقبلیةالحالیةالمناخیةالظروفظلِّفيوتوافرھا
نأفضلنحٍوعلىلالستعدادالمغربفيالوطنیین وتستدعيأجدى.بصورٍةالمستقبلیةالمناخیةلآلفاقالتخطیطمنوالتمكُّ

راًأكثربأدلٍةالقراراتصنعمساندةالحاجة اتخاذفياآلخرینالمصلحةوأصحابالحكومیةالوكاالتلمساعدةتطوُّ
استراتیجیات تتوخى التكیُّف مع ظروف المناخ المتغیر.

النشاطھذامنالرئیسيالھدفویتمثَّلالرئیسیة.المنظماتداخلالمناخبتغیرالمتعلقةالبیاناتمجموعاتفينقصھناك
وتغطيالدقة،وعالیةالتحیُّزمنخالیةھذهالبیاناتمجموعةتكونحیثالمناخ،لمستقبلبیاناتمجموعةإنشاءفي

بمعدالٍتاألمطاربتساقطالمتصلةالمناختغیرآثارعلىتركیزھامعالمغرب،فيالمیاهوإدارةللزراعةالرئیسیةالمجاالت
الجفافمؤشرتطویرجرىمماثل،نحٍووعلىالجفاف.وموجاتالمیاهنقصبفتراتبدورهذلكویرتبطللغایة،منخفضة
أفضل.نحٍوعلىالمعنیینالمصلحةأصحاببھیسترشدأنبھدفأیضاًتونس،حالةفي)eCDI(المحدثالمركب

تغّیر المناخ ومجموعة بیانات جدیدة بشأن المعرفة المناخیة في المغرب.1-2-1
آثارعنھتترتَّبالبشريوالرفاهالمائياألمنوانعدامالغذاءتوافرعلىأثرھاأنَّذلكتكلفة،أعلىالجفافمواسمأضحت

المائیةوالمواردالزراعیةوالنُُّظماالقتصادیةالقطاعاتمعظمعلىأیضاًالجفافمواسموتؤثرواقتصادیة.اجتماعیة
مجموعاتتولیدعبرالقراراتصنعدعمإلىشدیدةحاجةھناكالتغیرات،ھذهمعالتكیُّفوُبغیةالمحلیة.والمجتمعات

فيالحكومیةالوكاالتمساعدةوكذلكالمستقبلیةالمناخیةاالتجاھاتفھمفيالمساعدةیمكنھاالمناخبتغیرمتعلقةبیانات
التخطیط للمستقبل في نھایة المطاف.

8.5و)RCP4.5(4.5التمثیليالتركیزمسارإسقاطاتعلىبناًءأنَّھللمغربأُنتَجتالتيالبیاناتمجموعاتوُتظھر
)RCP8.5،(فيأكبروندرةاألمطارھطولفيكبیرانخفاٍضمعوجفافاً،حرارةأشدوالسھلیةالجبلیةالمناطقستصبح

القرننھایةبحلولمتوقع.أمٌروھوالجافة،المناطقفياألمطارتساقطفيملحوظةزیادٍةعلىالضوءتلقيأنَّھاكماالمیاه.
وفيالمغربصحراءفياألقلعلىمئویةدرجة3–2بمعّدلالحرارةدرجاتترتفعأنالمتوقعمنوالعشرین،الحادي

فاًاألكثراإلسقاطإطارفيبینماالشرقیة،الشمالیةالجبلیةالمناطق من)،RCP8.5التمثیليالتركیزمسار(سیناریوتطرُّ
تساقطمعدالتتنخفضأنالمتوقعمنأخرى،جھٍةمنمئویة.درجات5الحرارةدرجةفياالرتفاعیتجاوزأنالمتوقع
التمثیليالتركیزمسارسیناریووفقالمائةفي20–10(بنسبةالجبلیةوالمناطقالصحراءفيالمائةفي10بنسبةاألمطار

تونس.فيالزراعيالقطاعفيالجفافوإدارةالجفافالمناخ،تقلبیة).2018(.وآخرونسإیلبیرت،ر؛دونیل،ماكج؛كریستنسن،ج؛ریدوود،أ؛دتریغیر،دي؛فیرنر،7
واشنطن العاصمة: البنك الدولي.

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/318211538415630621/climate-variability-dr
ought-and-drought-management-in-tunisias-agricultural-sector.
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RCP8.5.(بدورهیؤثرماالتربة،فيالمیاهتخزینعلىسلباًستؤثرالنتحيالتبخرومعدالتالحرارةدرجاتفيواالرتفاع
على إنتاج المحاصیل ویزید من احتیاجات الري.

)WA(+المائیةالمحاسبةنظام1-2-2

د كمیةتبلغوكمنوعیة،وبأيومتىالمیاهھذهتتوفروأینما،منظومٍةفيالموجودةالمیاهكمیةالمائیةالمحاسبةُنُظمُتحدِّ
الطلبات.تلكلتلبیةالراھنالوقتفيجیدةإلدارةتخضعمدىأيوإلىمختلفة،ومواقعأوقاٍتفيوالُمستھَلكةالالزمةالمیاه
فيُیستخَدملكيھذاالعملبرنامجلتنفیذاختیرالذي)WA+–المائیةالمحاسبة(نظامالمائیةالمحاسبةإطارُصّمم

ذاتُبعدعناالستشعاربیاناتمجموعاتمنواردةمدخالٍتإلىاإلطارھذاویستند8نادرة.بیاناتذاتاألنھارأحواض
توازنالحتسابُتستخَدمالتياألمطار)وتساقطالنتحيالتبخر(مثلالمكانیةالبیاناتمجموعاتمنوغیرھاالُحرالمنفذ
10لفترةالمائیةالمواردحالةوتقییملتلخیصاإلطاراسُتخِدمماسة،سوسنھرحوضحالةوفيمعیَّنة.منطقةفيالمیاه

التركیز(مسارالمستقبلیةالمناخیةالظروفظّلفيالمیاهتوافربشأنإسقاطاٍتوالستخراج)2019–2009(سنوات
الحالي).القرنوخمسینیاتثالثینیاتفيالزمنیةلآلفاقRCP8.5وRCP4.5النموذجي

تھاتشتّدالمیاهندرةمنمستویاتماسةسوسمنطقةتواجھعدیدة،عواملبسبب األمطارتساقطذلكفيبمافأكثر،أكثرحدَّ
ثالتغیُّر،وشدیدةمنخفضةبنسٍب ع/كثافةبسببجزئیاًتأتيھذهالمیاهندرةأنَّعلماًعلیھا،الطلبوارتفاعالمیاهوتلوُّ توسُّ

الظروفوبسببوالزراعیة)والصناعیة(المنزلیةكافةالقطاعاتفيالمیاهعلىالطلبالرتفاعونظراًالزراعیة.األنشطة
األجلفيالمائیةالمواردإلدارةواستمراربانتظاٍمواإلبالغالرصدآلیاتُتعتَمدأنالضروريمنالمتغیرة،المناخیة
للنظامالُمقّیدالرئیسيالمحركھواألمطارتساقطأنَّإلىاألمطارتساقطفيالعالیةالتقلبیةتشیرذلك،إلىباإلضافةالطویل.

ھالدراسةنتائجُتظھروالھیدرولوجي. ماسةسوسنھرحوضداخلالمیاهتدفقاتانخفضتالمنصرم،العقدخاللفيأنَّ
:باإلضافةوخارجھ، مع ثبات الطلب على التبخر النتحي منھ. إلى ذلك، أظھرت النتائج أنَّ

التدفقمتطلباتأخذبعد،3كم9.24و1.45بینتتراوحالحوضفياإلضافيلالستخدامالمتاحةالمیاهفضالت-
ي)،(مثلالمنظمةاإلجراءاتطریقعن3كم8.85و1.40بینماسنویاًوُیستخدمالحسبان.فيالبیئي المماالرَّ
المائة)في99–95(تقریباًالمتاحةالمیاهجمیعأنَّیعنيوھذااإلضافي.للتخصیص3كم0.4–0سوىیترك

ُتستھلك حالیاً.
وفيالقائمة.الفجوةتسدُّالجوفیةالمیاهأنَّعلماًالمستدام،اإلمدادعلىالقدرةیتجاوزالمیاهعلىالمفرطوالطلب-

أّنومعسنویاً.المتاحةالمیاهمنالمائةفي97منأكثرالحوضفيالموجودونالمستخدمونیستھلكالمتوسط،
لتلبیةكافیةغیرتكونماغالباًأنَّھاإالالجفاف،بمواسممقارنًةاألمطارمواسمخاللفيتتوفرالمیاهمنمزیداً
من(مثالًالتخزینمنالمیاهمن3كم3.17تبلغإضافیةكمیةُتسَحبأنینبغيالمتوسطوفيالسنوي،الطلب
أرٍضعلىالحمضیاتلزراعةالالزمةنفسھاھيھذهالمیاهوكمیةالطلب.ھذالتلبیةعامكلالجوفیة)المیاه

ھكتار.158,500مساحتھازراعیة
یمكنالالمائة)في90(>الحوضخارجإلىالمیاهتدفقمنكبیرةنسبةھناكالمیاه،نوعیةتراجعوبسبب-

وقدرئیسیاً.شاغالًالحوضفيالمیاهجودةمسائلتشّكلوبالنتیجة،9لالستخدام).متوفرةغیرأنَّھا(أياستعادتھا
بیسببھاالتيالملوحةبزیادةالمسائلھذهالسابقةالدراساتربطت رالجوفیة،المیاهإلىالبحرمیاهتسرُّ والتبخُّ

التابعةالمتوسعةالزراعیةالعملیاتمنوكذلكالعادمة،والمیاهاألسمدةمنالمنشأالبشريوالتلویثالمفرط،
وتساعدالجیدةالمیاهتوافرتعززقدالمیاهنوعیةتحسینمحاولةفإنَّالحوض،فيالمیاهنقصإلىونظراًللحوض.

ل إلى توازٍن مائي أكثر استدامة. في التوصُّ
النحوعلىالمنصرم،العقدخاللفيالمیاهعلىالمفروضةالقیودفيزیادًةماسةسوسنھرحوضشھدإجماالً،-

بینسوءاًالمیاهندرةتزیدأنالمتوقعومن10).1والملحق،2والجدول1(الجدولالمائیةالحساباتفيالمبیَّن
مستقبلیة.مناخیةسیناریوھاٍتوفقالمائيللتوازنتقییٍمفيجاءماحسبالحالي،القرنوخمسینیاتثالثینیات

فلحاالتونظراً والقضایاستتفاقمالمیاهندرةفإّن،RCP8.5النموذجيالتركیزلمسارالمتوقعةالمناخيالتطرُّ
منلمزیٍدالحوضسیعّرضاألمطارتساقطانخفاضأنَّالمتوقعومن11كذلك.خطراًستزیدالمیاهبنوعیةالمتعلقة

Agence(ماسةلسوسالمائيالحوضوكالةوضعت11 du Bassin Hydraulique du Souss Massa(ًھذهبعضمعالجةأجلمنالمائیةللمواردمتعددةخططا
التحدیات. وتشمل ھذه الخطط خطة عمل إلدارة المیاه الجوفیة، وخططاً إلنشاء محطات تغذیة اصطناعیة وإعادة استخدام المیاه العادمة وتحلیة میاه البحر.

م المحاسبة المائیة مجموعًة من مؤشرات خط األساس یمكن االستعانة بھا لتحدید التدابیر المحتملة من أجل زیادة توافر المیاه الستخدامھا ألغراٍض إنتاجیة بطریقٍة مستدامة.10 ُتقدِّ

إلىالمنشأالبشریةوالفوسفورالنیتروجینمدخالتفيالرمادیةالمیاهلبصماتوالمستقبلیةالماضیةاالّتجاھات).2012(وغیربنز-لینسي؛أھوكسترا،س؛كروزي،س؛لیو،9
.49-18،42اإلیكولوجیةالمؤشراتالكبرى.العالمیةاألنھار

من الشبكات الھیدرولوجیة وشبكات األرصاد الجویة.8
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وخمسینیاتلثالثینیاتالمیاهعلىالموسميبالطلبالمتعلقةاإلسقاطاتتلبیةیتسّنلموالجفاف.المائياإلجھاد
لثالثینیاتالجفافموسمفي3كم0.64واألمطارموسمفي3كم1.86تبلغإضافیةكمیًةتتطلَّبإذالحالي،القرن
القرنلخمسینیاتالجفافموسمفي3كم0.60واألمطارموسمفي3كم1.43تبلغإضافیةوكمیةالحالي،القرن

فيالمائةفي28–6بنسبةاألمطارتساقطیتجاوزأنالنتحيللتبخرالمتوقعمنالجفاف،موسمخاللوفيالحالي.
المتوقع،المناخيالسیناریوووفقالمسحوبة.المیاهكمیاتفياالستدامةعدممنمزیٍدإلىیؤديمااألعوام،جمیع

سیبقى التوازن المائي في الحوض قاصراً مع توافر كمیاٍت صغیرة من المیاه لالستخدام اإلضافي.

استعراض مؤشر الجفاف المرّكب: تطبیق لحالة تونس1-2-3
التسبُّبعلىوقدرتھالجفافحّدةوتزیدأفریقیا.وشمالاألوسطالشرقمنطقةبلدانفيمستمرطبیعيخطرھوالجفاف
علىالمناختغیُّرآثاربینالقائمةالصالتبشّدةتتأثرأنالمتوقعومنالمناخ.تغیربسببكبیروضرٍرفادحةبخسارٍة
السنواتفيبالمناخالمتعلقبالتغیرالبشري)،النشاطعن(الناجمةالجفافمواسمخاللفيسیَّماالالمائیة،والنُُّظمالزراعة
ھيوالجیوستراتیجیة،السیاسیةوالتحدیاتوالعمل،السكاني،والتنقلوالنمووالمعیشي،المائياألمنفانعدامالقادمة.
المیاه،ندرةتتفاقمفعندمامفرغة،حلقةتنشئأنوھشاشتھاالمیاهلندرةویمكنبینھا.مافيومترابطةمعقدةتحدیاتجمیعھا
االستقرارعلىالمتوسطاألبیضالبحرمنطقةقدرةتعتمدذلك،إلىباإلضافةصحیح.والعكسسوءاً،أكثرھشاشتھاتصبح

للقضایاوإقلیمیةللحدودعابرةاستجاباٍتوتنفیذإنشاءعلىكبیرحدٍّإلىالبیئیةالصدماتمواجھةفيالمستقبلفيوالصمود
المتعلقة بانعدام األمن المائي والغذائي، وعدم االستقرار االجتماعي، والتنقل البشري.

ثالجفافرصدتكنولوجیااعتمادإّن المیاهوزاراتلدىالسواتل)بواسطة)eCDI(المحدثالمركبالجفاف(مؤشرالمحدَّ
منطقةفيالجفافإدارةبرنامجعبرالمنصرمة،الثالثةاألعوامخاللفيوالمغربولبناناألردنمنكلفيوالزراعة

لقدالمتحدة،للوالیاتالتابعةالدولیةالتنمیةوكالةنفَّذتھالذيأفریقیاوشمالاألوسطالشرق التكنولوجیالتنفیذأساساًشكَّ
التيتونسفيالجفافرصدوحدةعمدتالبلدان،سائرإلىبالنسبةالحالھيوكماذلكإلىباإلضافةتونس.فينفسھا
لتصنیفالمیاهإلدارةالدوليالمعھدفریقمعالعملإلىالمائیة،للمواردالعامةاإلدارةمنأساسیینمھندسینمنتتألف
لينموذٍجواختبارالجفافأنواع تدعمأنالقدراتلھذهویمكنأشھر.3–1مھلةفيالموسمیةاألمطارھطولتوقعاتمنأوَّ

ره. إدارة الجفاف الفعالة عبر تمكین السلطات من تحدید الجفاف بصورٍة مبكرة، ورصد وجوده وتطوُّ
راتیتعلقمافيأّما داخلالموسمیةالتوقعاتوتفعیل)eCDI(المحدثالمركبالجفافمؤشرقیاسفإنَّالمستقبلیة،بالتطوُّ

ذويشبابمھندسینمناللجنةھذه(تتألفوالمؤسساتاالختصاصاتالمتعددةبالجفافالمعنیةالتونسیةالفّنیةاللجنة
منواإلدارة)والزراعةوالمیاهواألرضُبعدعنواالستشعارالجویةاألرصادمثلمتعددةتخصصاتمنعالیة،قدرات

لمكافحةالوطنیةالخطةُیغنيأنشأنھمنالعملوھذاالجفاف.بإدارةالمتعلقةطموحاتھاتوسیعفيالبالدیدعمأنشأنھ
ةمحفزاٍتمعالتصحر،لمكافحةالمتحدةاألمماتفاقیةمنالمدعومةالتصحر المحدثالمركبالجفافمؤشرمنُمستَمدَّ

)eCDI،(المغاربیة.المنطقةفيالجفافإلدارةاألدلةعلىوقائمةنطاقاًأوسعإجراءاٍتالعتمادحافزاًتصبحأنأملعلى
المنطقةفيالعملھذااستكمالأنَّكمااالستباقیة.اإلدارةتعتمدكيالمجاورةللدولإلھاٍممصدرالعملھذایشّكلوقد

دةُنُھٍجاعتمادفيالبلدانتلكسیساعد المحلياالقتصادياالزدھارتعزیزأجلمنبعضاًبعضھاتجاربمنوالتعلُّمموحَّ
المائياألمنتحقیقإلىسعیاًمحددةبمواصفاٍتالتنمیةوبرامجالمالياالستصالحوتنفیذبفاعلّیة،الجفافتخفیفعبر

والغذائي.

فھم الترابط بین األمن المائي وتغّیر المناخ والھجرة-2
التنقلأشكالمنمجموعًةیعنيالھجرةومصطلحالسیاسة.دوائرفينقاشمحوروالھجرةالبیئةبینالعالقةأصبحتلقد

تكونوقدأساسیة،بصورٍةومؤقتاًمحلیاًبعضھایكونوقدطوعي،منأكثرقسرينحٍوعلىبعضھایحدثوقدالبشري،
یكونماعادًةوھوالھجرة،علىالمناخلتغیرالمحدداألثرتمییزویصعبدیمومة.وأكثردولیةاألخرىاألشكالبعض

جزءاً من مجموعٍة تشمل االتجاھات السائدة والعوامل المحددة للتنقل البشري.

بعضإلىبالنسبةأقوىالھجرةإلىالدافعیصبحقدوالمعیشي،البشرياألمنعلىوتؤثرالبیئیةالظروفتتدھورعندما
الوجھاتمنالبیئيالتدھوریحدُّقداآلثار،انتشارمدىحسبولكنفعلیة.بمواردیتمتعونَمنذلكفيبما–األشخاص

كإلىیمیلونالبیئي،التدھورظاھرةالمھاجرونیواجھعندماعامة،وبصورٍةالسكان.أمامالمتاحة مسافٍةضمنالتحرُّ
أومناطقھممغادرةإلىیسعونالالمھاجرینمنوكثیٌردیارھم.فیھاتقعالتيالمناطقمنمقربٍةعلىیظلّواكيأقصر

كالعمل.فرصمنمزیٌدیتوفرحیثالمباشرة،بیئتھمضمنآخرمكاٍنفيللعیشینتقلونبلبلدانھم، قدبعیدةلمسافٍةفالتحرُّ
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التدھورمنتماماًالھروبعنوتكراراًمراراًحرماناًاألشدالمجتمعاتوتعجزالمھمة.االجتماعیةشبكاتھمعنیقطعھم
:بناًء على ثالث خصائصتصنیف الھجرة البیئیةالبیئي بسبب النقص في الموارد. ویمكن

في مكاٍن آخر.: من عملیة إخالء ُمقتضبة إلى انتقال للسكن الدائمالمّدة-
للسكن في مكاٍن آخر.من عملیة إخالٍء سریعة إلى انتقاٍل مخططمستوى اإلعداد:-
أيفيكلیاًطوعیةأوالحرب)سیاقفيالھجرة(باستثناءتماماًقْسریةتكونالالھجرةأنَّبماالَقْسر:مستوى-

وقت.

مواسمفيتنخفضالھجرةأنَّمتنوعةدراساتأظھرتوقدالھجرة.حركاتعلىالمائياإلجھادبآثارالتنبؤالصعبمن
ُینظركیفذلكویبّین12العاجلة.المعیشیةاالحتیاجاتلتلبیةلدیھاالمتاحةالمواردتخصیصتفّضلاألَُسرأنَّذلكالجفاف،

فتبقىضعفاًاألشدأّماالبیئیة،االضطراباتمواجھةفيخصوصاًفقطلألثریاءمتاحاًترفاًباعتبارھاالھجرةإلىغالباً
أوضاعھم ساكنة، وھو ما یعّرض حیاتھم وصحتھم وممتلكاتھم للخطر.

رالمیاهندرةأّدتلقد جنوبأفریقیافيوضوحاًأكثراالّتجاهھذاویبدواألشخاص.مناآلالفعشراتنزوحإلىوالتصحُّ
تزیدأنالمتوقعومنالمستقبل.فيتستمرأنالمتوقعمنواسعنطاٍقعلىاألریافمنھجرًةتشھدالتيالكبرىالصحراء

.2030عامبحلولكبیٍرنحٍوعلىوأوروباالمغاربیةالمنطقةإلىالساحلمنطقةمنالھجرةحركة

بناء اإلطار التحلیلي2-1
ر اإلطارھذاویتألف.13المغربفيوالھجرةالمناخوتغیرالمائياألمنبینالمعقدةالعالقةلفھمالتحلیلياإلطارھذاُطوِّ
ھةأسئلةمجموعةمن المستوىعلىالتنمیةنواتجعلىوآثارھاوآلیاتھا،سیاساتھاصكوكوالھجرة،بمحركاتتتعلقموجَّ

ھذهاختیرتوقدللھجرة.مناخیةوغیرمناخیةمحركاتمجموعةمنمؤلٌفوھوالحالة.دراسةمستویاتوعلىالوطني
علىالمناختغیربشأنالسیاساتاتساقذلكفيبماالمناخیة،وغیرالمناخیةالوسیطةالعواملمنمجموعٍةعبرالمحركات
الكوارثمخاطرمنللحدِسندايإطارتنفیذعلىالُمنَصبواالنتباهالھجرة،سیاسةعلىالوطنيوالتركیزمختلفة،مستویاٍت

2030.14–2015للفترة

بعضأُجرَیتوتونس،الجزائرفيوالھجرةالمناخوتغیرالمیاهندرةبینالمترابطةالعالقاتفيالتعقیددرجةلفھم
ماألصلياإلطارعلىالتعدیالت أكثریصبحكيالتعدیالتلبعضاألصلياإلطارخضعبالتالي،المغرب.فيالُمصمَّ

(ماذا)،والھجرةبالمناخالمتعلقةالسیاساتیةلألُُطرالراھنللوضععملیةتقییٍمأداَةُعدَّوقدوتونس،الجزائرلحاالتشموالً
االستراتیجیاتعلىالتركیزمعالوقت،بمروروأدائھاومتى)(كیفوالصكوك(َمن)،الرئیسیینالمعلوماتومقدمي

القُطریة والسیاسات واآلثار الجنسانیة ذات الصلة.

التقییم وتحلیل دراسات الحاالت2-2

المغرب2-2-1
التركیز(مساراثَنینلسناریوَھینوفقاًأنَّھوأظھرتالمائیة،المواردعلىالمناختغیرأثرعننموذجلوضعدراسةأُجرَیت

المواردمنضخمةكمیٍةسحبمعالسنویةاألمطارتساقطفيكبیرتراجعھناكRCP8.5،(15وRCP4.5النموذجي

واالستثمار.التخطیطلدعمالمناخبتغیرالمتعلقةالوطنیةالبیاناتمجموعاتاستخدامالمغرب:فيللمناخالمستقبلیةاآلفاقفھم).2020(المتوسطيالتكاملمركز15
https://www.cmimarseille.org/sites/default/files/newsite/branded_final-report-iwmi-cmi.pdf.

مخاطروتخفیفالجدیدةالكوارثمخاطرمنالحمایةأجلمنللعملواضحةأولویاٍتوأربعأھداٍفسبعة2030–2015للفترةالكوارثمخاطرمنللحدِسندايإطار«ُیجِمل14
زیادةأجلمنالكوارثمخاطرمنالحدمجالفياالستثمار)3(لھاالتصديتحسینأجلمنالكوارثمخاطرإدارةسبلتعزیز)2(الكوارث؛مخاطرفھم)1(القائمة:الكوارث

مخاطرتخفیضإلىویھدفواإلعمار.التأھیلوإعادةالتعافيمرحلةفيأفضل"نحٍوعلىالبناءو"إعادةبفاعلّیةلھاالتصديبغیةللكوارثالتأھبتعزیز)4(مواجھتھا؛علىالقدرة
الكوارث تخفیضاً كبیراً والحد من فقدان األرواح وُسُبل العیش والصحة واألصول االقتصادیة والمادیة واالجتماعیة والثقافیة والبیئیة لألشخاص والشركات والمجتمعات المحلیة

.»2015آذار/مارس18فيالیابان،ِسنداي،فيالكوارثمخاطرمنبالحدالمعنيالثالثالعالميالمتحدةاألمممؤتمرفياإلطاراعُتمدالقادمة.15الـالسنواتخاللفيوالبلدان
.2030–2015للفترةالكوارثمخاطرمنللحدِسندايإطارتاریخ).یوجد(الالكوارثمخاطرمنللحدالمتحدةاألمممكتب

https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030#:~:text=The%20Sendai%20Framework
%20for%20Disaster,Investing%20in%20disaster%20reduction%20for.2022تموز/یولیو14االّطالعتاریخ.

واألمنالمیاهبین«الترابطمشروعالتحلیلي.واإلطاراالستعراضوثیقةالمغرب.فيوالھجرةالمناخوتغّیرالمیاهوعرة:أرٌض). 2022(بيباتیل،إم؛أدیرغال،إیھ؛نیكول،13
في شمال أفریقیا – تحفیز التنسیق اإلقلیمي بشأن تغیُّر المناخ والقدرة على الصمود والھجرة». مارسیلیا: مركز التكامل المتوسطي ومركز األمم المتحدة لخدمات المشاریع.

(WWAP(المائیةالمواردلتقییمالعالميالمتحدةاألممبرنامج12 منظمةباریس:العمل.وفرصالمیاه:2016المائیةالمواردتنمیةعنالعالميالمتحدةاألممتقریر.)2016)
األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة (الیونسكو).

https://www.unescap.org/sites/default/files/2016%20UN%20World%20Water%20Development%20Report-%20Water%20and%
20Jobs.pdf.

9

https://www.cmimarseille.org/sites/default/files/newsite/branded_final-report-iwmi-cmi.pdf
https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030#:~:text=The%20Sendai%20Framework%20for%20Disaster,Investing%20in%20disaster%20reduction%20for
https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030#:~:text=The%20Sendai%20Framework%20for%20Disaster,Investing%20in%20disaster%20reduction%20for
https://www.unescap.org/sites/default/files/2016%20UN%20World%20Water%20Development%20Report-%20Water%20and%20Jobs.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/2016%20UN%20World%20Water%20Development%20Report-%20Water%20and%20Jobs.pdf


تخضعالتيالمائیةللمواردالراھنالوضعسیؤديالمائیة.المواردإلدارةمتكاملنھٍجاعتمادیستدعيما16المائیة،
حاالتنتیجةالربیعوأمماسةسوسحوَضيفيالمیاهُشّحإلىوالزراعيالَحَضرياالستغاللفرطبسببمستمرلضغٍط

بالتاليیؤثرماالزراعیة،األنشطةوسائرالزراعيالقطاععلىسلباًذلكوسیؤثر17المائي.واإلجھادالمیاهنقصمنحادة
زراعیة18أنشطةفیھاُتتاحمناطقإلىواالنتقالللتكیُّف،استراتیجیةبوصفھاداخلیاًبالھجرةالسكانیتخذهالذيالقرارعلى

الزراعیةالمناطقوإلىماسة،سوسسكانإلىبالنسبةوفرنساالجزائرأوالمغربشمالإلى(ربما19بدیلةواقتصادیة
ماتحدیداًالدراسةوالحظتالربیع).أمسكانإلىبالنسبة–وإیطالیاإسبانیا–أوروباوجنوبوفرنساوالجزائرالساحلیة

یلي:

واألطرافاألطلسيالمحیطإلىمنفٍذمعرسوبیاًسھالًماسةسوسنھرحوضیشملالمغرب،غربجنوبفي-
في25ویغّذي،2كم4.150مساحةالسھلویغطيالصغیر.واألطلسالكبیراألطلسجبالسالسلمنتتألفالتي

عللزراعةالالزمةالمائیةالمواردلتنمیةحیویاًعنصراًوُیعدُّبأكملھ،ماسةسوسُمستجَمعمنالمائة والتوسُّ
السكانیةالكثافةِنَسبستتغیرحیثأصالً،الھشةالمساحاتعلىالمستقبلفيالمناختغیروسیؤثرالعمراني.
خضعتالتيالمناخیةالسیناریوھاتفيجاءماوفقالمیاه،نقصعنالناجمةللمشاكلاستجابًةالمنتجةواألنشطة

للتحلیل.
ھماسةسوسفي- أكادیرإلىوخصوصاًالُمُدن،نحوالمھاجرونیجریھاالتيالخاصةاالستثماراتمعظمُتوجَّ

الالمحلیة،التنمیةفيالمھاجرونینشطأخرى،جھٍةمنالزراعة.إلىمنھمجداًضئیٍلعدٍدالتفاتمعالكبرى،
منطٍقباتباعیستثمرونمّمنالمھاجرونیمارسوقدماسة.سوسنھرحوضمنبعوفيالجبلیةالمناطقفيسیَّما

عملیةویعّجلونالمائیةالمواردعلىالضغطمنمزیداًالمحلیة)(ومجتمعاتھمأراضیھمعنمنفصٍلفردي
التدھور.

أنالمتوقعومنالحیاة.جوانبمختلفعلىكبیربشكٍلأثرماالمیاه،ندرةتفاقمإلىالمناختغیرأّدىالربیع،أمفي-
مستویاتانخفضتالعشرین،القرنثمانینیاتفيالجفافمواسممنذالوقت.بمرورأسوأوتصبحاآلثارھذهتشتّد
للمنطقة،وحرارًةجفافاًأكثرمستقبالًالعامالدوراننماذجمعظموتتوقعالمائة،في40–30بنسبةالسطحیةالمیاه

فاًاالنخفاضاتأشّدتتراوححیثاألمطار،ھطولفيالمائةفي20بمعدلإضافي«انخفاٍضمع في40-بینتطرُّ
المائة)في50-إلىتصل(بنسبٍةالسطحیةالمیاهتوافرفيملحوظانخفاٍضإلىذلكیفضيوقد20وصفر.»المائة

.1980عاممنذحصلتالتيوالتغذیةالسطحيالجریانفيللخسائرمماثٍلنحٍوعلىالجوفیة،المیاهوتغذیة
فرعيتقسیٍمإلىأدىالبناءقطاعفيجداًكثیٍفنشاٍطمعالبناء،حركةمنبموجٍةالمھاجریناستثماراتواتَّسمت

المائیة،المواردعلىالضغطمنمزیٍدإلىالزراعةفيالعائدینالمھاجریناستثمارویؤدي21الزراعیة.لألراضي
الجغرافيالمستوىعلىالملحوظةالھجرةأنماطوُتظھرالمدعومة.بالتنقیطالريُنُظماستخداممعخاصًة

إلحداثحوافزتشّكلالوحدھاالمناخیةالظروفأنَّالربیعأمنھرلحوضالمحليالنطاقوعلىالوسطي
الٍت لمنجزءاًالھجرةُتعدُّذلك،غضونوفيتدریجیاً.أثرھایظھرذلكمنوبدالًكبرى.سكانیةتحوُّ التحوُّ
السكانیةالقضایاحّلفيتساعدوتنظیمیةتقنیةمرافقتشملإذالتكیُّف،علىالزراعیةالثقافاتلقدرةاألوسع
قدرةبتعزیزإّماالعملیات،ھذهفيمزدوجاًدوراًتؤديأنالخارجإلىللھجرةویمكنبالموارد.المتعلقة

جدیدةبضغوطاٍتبالتسبُّبأوالجماعي،العملعبرالمناختغیرمواجھةفيالصمودعلىواألَُسرالمجتمعات
وتسریع عملیات التدھور.

تونس2-2-2
بشكٍلأثَّرالذي)2011(العربيالربیعبعدسیَّماالواالقتصادي،السیاسياالستقرارعدممنمتكررةحاالتتونسشھدت

ل،2011عاموبعدالھجرة.حركاتعلىكبیٍر إلىأبناؤهمنھیھاجربلٍدمنجزئیاًتونسفيللھجرةالتعریفيالملفتحوَّ
المناخبتقلبیةبقوةبشكٍلالبلدیتأثرذلك،إلىباإلضافةالوافدین.المھاجرینالستقبالو/أوالعابرللمروربلٍدإلىالخارج،

22وندرة المیاه، وھو ما شكَّل تھدیداً مباشراً لالقتصاد ولرفاه السكان.

یعتمد بقاء السكان على توافر المیاه وإنتاج المواد الغذائیة.22
مرتبطة بإنشاء مشاریع تجاریة صغیرة (المخابز ومقاھي اإلنترنت وصالونات التجمیل والحمامات التركیة).21

واالستثمار.التخطیطلدعمالمناخبتغیرالمتعلقةالوطنیةالبیاناتمجموعاتاستخدامالمغرب:فيللمناخالمستقبلیةاآلفاقفھم).2020(المتوسطيالتكاملمركز20
https://www.cmimarseille.org/sites/default/files/newsite/branded_final-report-iwmi-cmi.pdf.

المناطق الحضریة ومناطق تثمین الفوسفات.19
الرّي المكثف واألنشطة الزراعیة المتطورة.18
ف الفقر في المیاه بأنَّھ «الوضع الذي تكون فیھ الدولة أو المنطقة غیر قادرة على تكبُّد تكالیف الحصول على میاه نظیفة ومستدامة لجمیع السكان في جمیع األوقات».17 ُیعرَّ
المیاه الجوفیة والمیاه السطحیة.16
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المناطق(إلىداخلیاًالھجرةإلىتدفعھماألریافلسكانالرئیسیةاألنشطةعلىالمناخلتغیرالمباشرةاآلثارإنَّلذلك،
فرصیجدواأنیمكنھمحیثأوروبا)،(إلىخارجیاًو/أوواسع)نطاٍقعلىوالصناعیةالزراعیةالمناطقوإلىالساحلیة

إیجابیةآثاراًتنتجأنالكثیفةالھجرةلحركةأیضاًویمكنالمحلیة.ولمجتمعاتھمألنفسھمالكریمالعیشوضمانجدیدةعمل
فرصوخلقللعمالالمالیةالتحویالتخاللمنالفقیرةالمجتمعاتفيالمعیشیةالظروفتحسینعبرواقتصادیةاجتماعیة

والھجرةالمناخوتغیرالمائياألمنبینالمتبادلةالوثیقةالروابطفھمُبغیةذلك،غضونوفيالخبرات.مشاركةعبرعمل
َتین:حالَتیندراسةعلىوطنيتحلیٌلسُیطبَّقأفضل،فھماً والحالةالقیروان،والیةفينبھانةسدأسفلاألولىالحالةمحلیَّ

الثانیة في المنطقة الحدودیة لوالیة جندوبة.

الزراعیةاألنشطةعلىمبنيٌّواقتصادھاتونس.فيالمیاهونقصالمناخبتغیُّرتأثراًاألشدالوالیاتإحدىالقیروانوالیةُتعدُّ
إلىبالسكانویدفعالمائیةالمواردالنخفاضُعرضًةیجعلھاماوھوالزراعیة،األراضيمنھكتار657,700وتضمُّ
العرضذلكفيبما24القیروان،والیةفينبھانةمستجمعفيالمناختغیرآثارفيللتحقیق23المحلیة.مجتمعاتھممغادرة
رةالعامالدوراننماذج25الري،علىوالطلب النماذجبینالمقارنةمشروعمن5المرحلةسیناروھاتعلىالمبنیةالُمصغَّ
للفترات)RCP8.5وRCP4.5(النموذجيالتركیزمسارانبعاثاتسیناریوھاتمعُجمعتالتي)CMIP5(المتقارنة
الذيالمرجعيالنتحيالتبخرفيزیادًةالنتائجوأظھرت.2080–2061و2060–2041و،2040–2021الثالث،الزمنیة

سیناریوھاتوفقالمائةفي8إلىیصلاألمطارھطولفيوانخفاضاًوسطي،كمعدٍلالمائةفي6إلىیصلأنالمتوقعمن
RCP8.5.(26وRCP4.5(النموذجيالتركیزمسارانبعاثات

سیاساٍتلوضعالكافيالعملُیجَرلمولكنمستجمع.إدارةفيبالحوكمةالمتعلقةالمشاكلبعضظھرتذلك،غضونوفي
المختلفةالسیناریوھاتمواجھةفيالطویلالمدىعلىنبھانةسدمنظومةاستمراریةلضمانتشغیلیةوتوجیھاٍتاستراتیجیة

بإعادةالمتعلقةلإلجراءاتخططأيتوضعولمالمیاهاحتیاجاتیلبينبھانةمستجمعیعدلمذلك،ونتیجةالمناخ.لتغیر
ذلكفيبما،2015صیففيمؤقتةتدابیرالزراعیةللتنمیةاإلقلیمیةاللجنةنّفذتالمسألة،لھذهالُملّحالطابعوبسببتأھیلھ.
نواكيالمزارعینعلىالمعوناتوتوزیعالعذبةالمیاهآبارعلىرأسیةأنابیبتركیب بواسطةأشجارھمريمنیتمكَّ

المجتمعحیاةنمطعلىأثَّرماالزراعي،النظامبإضعافالسدفيالمتدنیةالمیاهمستویاتتسبَّبتلقدللسحب.قابلةصھاریج
حیاٍةلضماننبھانة)سدأسفل(فيالمستجمعمنخصوبةأكثرأجزاٍءإلىالھجرةاختارواالسكانمنكثیراًأنَّعلماًالمحلي،

أفضل. ولكن في ما یتعلق بالھجرة نحو أسفل السد:

اضطّرواوقدمتدنیةتعلیمیةمستویاٍتوذويالالزمةالمھاراتإلىیفتقرونأشخاٍصعلىالھجرةھذهاشتملت-
االقتصادیةالفرصقلةوبسببوكافیةثابتةعائداٍتتأمینفيالزراعيالقطاعمساھمةتھمیشبسببالھجرةإلى

خارج ھذا القطاع.
إعادةیمكنمّدخراتتولّدوالاألساسیة،االحتیاجاتبتلبیةالكفیلةالعائداتمنأكثرتنشئالالحاليبشكلھاالھجرة-

استثمارھا في المناطق.
ُرقعنیبحثونمنھم،الشبابسیَّماالنبھانة،سدأسفلفيالمزارعونیزالوال- اآلثارمعللتكیُّفالمناسبةالطُّ

بدیالًتشّكلالھجرةولكنالھجرة.فیھابماتكییفیة،كثیرةحلوٌلوتتوفرالمیاه.توافرعلىالمناختغیرعنالناجمة
أخیراً لمعالجة التحدیات المعیشیة، كتلك التي یطرحھا تغیر المناخ.

لالستمرارقابلةتبدوالولكنھاالزراعیة)الدفیئةخیمبناء(مثلللتكیُّفأخرىاستراتیجیاتحالیاًالمزارعونوینّفذ-
في األجل الطویل.

سوىخیارأيالمزارعینأمامُیتاحولناللعبة.قواعدیغّیرجدیدسیناریویتكشَّفقدالبعید،غیرالمستقبلففي-
التخلي عن عملیاتھم الزراعیة والبحث عن خیاراٍت أخرى، مثل الھجرة.

لتتونس،منالشرقیةالشمالیةالمنطقةفيأوسعنطاٍقوعلىجندوبة،والیةأرجاءجمیعفيأخرى،جھةمن الھجرةشكَّ
أنَّذلكللسكانمضیفةغیرأرضوھيسلبیة،دیمغرافیةدینامیاتمنتحدیداًالحدودیةالمنطقةوتعانيالعھد.قدیمةظاھرًة
مرتفعة،بوتیرٍةالحرائقالندالعنظراًولكنللھجرة.واضحاًمحّركاًفیھاالتنمیةانعداموُیعدُّمحدودة.فیھااالستقرارفرص

سیاساتاعتمادفياإلسراعُیعدُّوبالنتیجة،السكاني.المشھدویحّولالمواشيتربیةمنیحدُّماوھوستتدھور،المراعيفإّن
فریقخاللمنالغربيبالشمالوالمراعيالغاباتتنمیةدیوانعملالمنصرمة،العقودخاللفيحیویة.مسألًةالتكیُّف

مستجمعفيالريوطلبالمیاهعرضعلىالمستقبليالمناختغیرأثر).2020(وآخرونإيإمحمزة،إف؛جومادي-منصوري،آر؛بیجي،إیھ؛زعبي،آر؛میزي،إم؛عالني،26
.1747-1724)،4(11المناخوتغیُّرالمیاهمجلةتونس.نبھانة،سدمنظومةحالة:دراسةالصغیر.المتوسطيالمیاه

عامةمنطقة28لُتغذيالسدمنظومةنمتالوقت،وبمرور).PIP(بالريمحیطةعامةمنطقة11تغذينبھانةسدمنظومةكانالثالثة،والمنستیروسوسالقیروانوالیاتفي25
كیلومتراً.120طولھیبلغرئیسيمائيبأنبوٍبموصولةكلّھاتقریباً،ھكتار7,125تبلغإجمالیةمساحٍةمعبالريمحیطة

والیات سوس والقیروان وسلیانة وزغوان ھي الوالیات األربع التي یتألَّف منھا ھذا المستجمع. في مستجمٍع واحٍد من ھذه المستجمعات الثالثة التي تستنزف الجانب الجنوبي للحید24
الجبلي من ھضبة القیروان، إلى جانب حوَضي وادي زرود ووادي َمْرق اللِّیل.

تؤثر ھذه الظاھرة على المجتمعات الریفیة والَحَضریة بالتساوي.23
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لُمجھَّز المجتمعمساعدةفيأساسيبدوٍرالدیوانواضطلعالزراعي،اإلرشادفيوالعاملینالمیسرینمنجیداًوُمؤھَّ
المحلي على تطویر أنشطة مدّرة للدخل في ھذه المنطقة من تونس.

الجزائر2-2-3
شمالفيالداخلیةللھجرةرئیسیاًمحركاًالمیاهندرةُتعدُّ،Groundswellتقریرمنالثانيالقسمفيوردالذيالتحلیلوفق

أصبحاألمطارھطولبأنَّالجزائرفياالستطالعشملھاالتيالمعیشیةاألَُسرمنالمائةفي70منأكثرأقرَّفقدأفریقیا.
مثلالمھمة،الساحلیةالمواقعفيمتزایدةظاھرةالمناخیةالھجرةوباتتاالرتفاع.فيآخذةٌالحرارةدرجاتوأنَّتقلُّباًأكثر

بصورٍةالمیاهفیھاتتوفرأماكن«عّدةأنَّالبحوثوأفادتوھران.مدینةذلكفيبماالجزائر،منالغربيالشماليالساحل
مثلمھّمةحضریةمراكزذلكفيبماالداخلیة،الھجرةالستقبالساخنةنقاطتصبحأنذلكغضونفيالمتوقعومنأفضل،

27القاھرة، والجزائر العاصمة، وتونس العاصمة، وطرابلس، وممر الدار البیضاء-الرباط، وطنجة.»

منطقةمنللھجرةعبوٍرببلدأشبھالیومباتتولكنھاالعشرین،القرنفيللھجرةشعبیةوجھًةمّرةذاتالجزائركانت
وحركاتالمھاجرینوضعأنَّاألوروبیةالسواحلوخفرالحدودحرسوكالةعنالصادرةالبیاناتأظھرتوقدالساحل.
زاقدالماضَیْینالعاَمْینفيالمتسارعةاالنتقال الـمنالمائةفي43تشّكلالكامیرونوكانت28الھجرة.فياالتجاهھذاعزَّ

عنصدرتاستقصائیةدراسةوفقالجزائر،فيللعیشالكبرىالصحراءجنوبأفریقیامنالوافدینمھاجر150,000
ونیجیریا،النیجر،منوافدونمھاجرونیلیھمحكومیة،غیرمنظمةوھي،2016شباط/فبرایرفيالعالمأطباءمنظمة
دألنَّھالتدفقاتھذهعلىالمناختغیرأثرتوقعویصعب29العاج.وساحل(كینشاسا)والكونغوومالي، العوامل،منبعدٍدُیحدَّ

ةفیھابما مالجزائریة،السلطاتوضعتھاالتيالسیاساتحسبتختلفالتيالمناخ،تغیرعنالناجمةالعواقبحدَّ والتقدُّ
بلدانفيالمعتمدةوالقوانینبسكانھا)االحتفاظعلىقدرتھا(وبالتالياألصلیةالبلدانفيوالسیاسيواالجتماعياالقتصادي

الوجھة المقصودة.

حمایةوضماناإلقلیميالمائياألمنبینجھودھاموارنةفيالقادمةالسنواتفيالجزائرتواجھھالذيالتحديیتمثل
المھاجرین من آثار مختلفة، منھا آثار تغیر المناخ.

تحفیز مشاركة أصحاب المصلحة-3
مالئمةغیربصورٍةوإدارتھامفرطةبصورٍةاستخراجھابسببمتزایدلخطٍریتعرَّضومحدوداًحیویاًمورداًالمیاهُتعدُّ

الجوفیةالمیاهوخزاناتوالبحیراتالمستجمعاتإلبقاءوحدھاتكفيلنوالھندسةوالتكنولوجیافالعلومنوعیتھا.وتدھور
فيوإدماجھمالمصلحةأصحابمشاركةمنبدالذلك،غضونوفيالمحلیین.السكانرفاهضمانمعالمنطقة،فيُمتَرعة

استدامة ھذا المورد على المدى البعید، ولذلك ترّكز دراسة الترابط بین المیاه واألمن على أصحاب المصلحة.

ٍلالمغاربیةالمنطقةوتتمیَّز نزاھتھا،فيالمطعوناالنتخاباتخاللوفيمختلفة.أشكاٍلمنونزاعاٍتسریعسیاسيبتحوُّ
عاتوفرضتمادي،مكاٍنعلىالقضائیةوالیتھاتّدعيكیاناٍتبینالعنفأعمالنشبت المختلفةوالسیاسیةاالجتماعیةالتجمُّ

السیاسیةالتوتراتوتشّكلوسیاسیة.اجتماعیةاضطراباٍتتواجھالمنطقةبلدانأنَّیعنيماالدولة،سلطةأمامطفیفةتحدیاٍت
الحالیة انعكاساً للتعقید في االقتصاد السیاسي للمنطقة.

الفیضاناتمثلالقصوىالجویةوالظواھرالبیئيالتدھوراستفحالعبرواالستیطانالھجرةمسألةیعّقدالمناخفتغّیر
والوصولاألراضيحیازةعلىإضافیةضغوطاًالتغیراتھذهوتفرضوالغذائي.المائياألمنبالتاليیھددمماوالجفاف،

القابلةغیرالبیئةھذهفيمناطقھم.فيبقائھمأوالھجرةإلىالسكانلجوءفيیؤثرماالشحیحة،المائیةالمواردإلى
مصلحةأصحابمعالتعاونوكذلكالعلوم،علىالقائمةالبحوثودعمتقدیمفيالمشروعأولویةتتمثَّللالستشراف،

الُمُدن،إلىاألریافمنالھجرةونتیجةالسیاسات.وتحسینالقدراتبناءفيالمعرفةدمجعلىقويتركیٍزمعإقلیمیین،
الشباب،مشاركةلتعزیزالزراعي.القطاعفيالھیكلیةالتغیراتبسببللشبابعملفرصعلىالطلبفيطفرةٌلوحَظت

صحیفةآذار/مارس.9تمنراست،إلىالكبرىالصحراءجنوبأفریقیامنمھاجر1600تنقلالعاصمةالجزائر).2016(إمأباني،29
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/03/09/alger-deplace-1-600-migrants-subsahariens-a-tamanrasset_4879190_32.لوموند

12.html.2022تموز/یولیو14االّطالعتاریخ.

ل/أكتوبر–كانونتشرین،4السنويالربعالوكالة.فيالمخاطرتحلیللشبكةالسنويربعالتقریر).2016(األوروبیةالسواحلوخفرالحدودحرسوكالة28 الثاني/دیسمبراألوَّ
.http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/FRAN_Q4_2015.pdfوارسو..2015

المناخیةالھجرةعلىالعمل:Groundswellتقریرمنالثانيالقسم).2021(وآخرونجیھشیوي،إس؛أدامو،بي؛جونز،إیھ؛شربینین،ديكیھ؛كیھریغوفي؛كلیمانت،27
.https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36248الدولي.البنكالعاصمة:واشنطنالداخلیة.
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األمرھذاوُیعدُّالمتوسطي.التكامللمركزالتابعةالمیاهأجلمنالمتوسطشبابشبكةمشاركةمعمستعَرضمكّوٌنُدِمَج
حیویاً بما أنَّ الشباب ھم رّواد التغییر في المنطقة.

تحدید أصحاب المصلحة: استعراض أدوار أصحاب المصلحة الرئیسیین ونفوذھم3-1
قةلدراسٍةأساٍسخطَّالنشاطھذاشّكل و/أوالتنظیميالمستوَیْینعلىالصلحةأصحاببینالمترابطةالعالقاتتتناولُمعمَّ

علىوقدرتھمالھتمامھموقیاساًوقیمتھمأھمیتھمعلىبالتركیزالمصلحةأصحابتحدیدتمَّملموس،وبمعنىاإلداري.
قدبینماااللتزام،علىكذلكوالقدرةبالموضوعاھتماملدیھمالمصلحةأصحاببعضأنَّتبیَّنوقدالترابط.ھذاإزاءااللتزام

یفتقر غیرھم إلى أحد األمرین.

د أصحاب المصلحة بالنظر إلى توفر أو غیاب العنصَرْین التالَیْین: وفي نھایة المطاف، تحدَّ

بواسطة نقاط االتصال في البلدان الثالثة)، أوبین الجھات الفاعلة (نتیجة البحوث والتنقیحالتعاون القائم-
الذي یمكن تطویره بین أصحاب المصلحة.التعاون المنشود-

الشبابیةوالتداعیاتالمركز،األحادیةوالحوكمة(الھجرة،المشتركةاالتجاھاتبعضعلىالضوءالنتائجسلَّطت
مثلومؤثرةنافذةحكومیةفاعلةجھاٍتبینللھجرةاألبعادالمتعددبالتعقیداالعترافغیابحیثمنإلخ)والجنسانیة،
دكماالوزارات. أماالقرار،صنععملیةعلىمحدودتأثیرلھاالوطنیةالتربویةوالمؤسساتالبحثیةالمراكزأنَّالتحلیلأكَّ

المنظمات غیر الحكومیة فال تحظى بالتمثیل الجید في ما یتعلق بعملیة صنع القرار وطالقة البیانات.

المحددینالمصلحةأصحابجمیعوتأكیدتقییمفيالمیاهأجلمنالمتوسطشبابشبكةدورعلىالضوءتسلیطمنبدَّوال
أصحابلدوراإلدراكمنأعمقمستوىولدیھمالدراسةبلدانفيیوجدونألنھمالخصوصوجھوعلىالبلدان،في

منالمتوسطشبابشبكةفي(أعضاءالشبابمنخبیَرْینعلىاالختیاروقعوبالنتیجة،المحلي.المستوىعلىالمصلحة
أجل المیاه) لكل بلد من أجل تقدیم المالحظات وتأكید رسم الخرائط ونتائج التحلیل.

تمكین الجیل القادم من الرّواد وأصحاب المشاریع التجاریة في مجال المیاه3-2
منمجموعٌةوساھمتالمنطقة.فيالمیاهقادةمنالقادمللجیلالقدراتوبناءالتدریبإلىالحاجةعلىالمشروعركَّز

ھذاتحقیقفيالمناخوتغیُّربالمیاهالمرتبطةالمشاریعلتنظیماإللكترونیةوالتدریبالھاكاثونبرامجمثلواألنشطةاألدوات
لألقالیمبالنسبةالمفیدةالمشاریعلتنظیممبتكرةأفكاراًتحملأنالشابةالفاعلةللجھاتیمكنكیفالبرنامجوأظھرالھدف.

التكاملمركزمنمشتركبتنفیٍذاإللكترونيالتدریبيالمعسكرمبادرةخاللمنتحدیداًذلكوثبتالمحلیة/البلدان.
تنفیذفيأیضاًاشتركتالتي)،MedYWat(المیاهأجلمنالمتوسطشبابوشبكة)Cewas(سیواسومؤسسةالمتوسطي

61ًمعالبرامج،لوضعبالكاملافتراضيإلكترونيھاكاثون واشتملتالمتوسط.األبیضالبحرمنطقةشبابمنمشاركا
المشاریع المتوسطیة الثالثة النھائیة التي حصلت على دعٍم مالي من مركز التكامل المتوسطي على:

ذكيوجھازمصر)،فيلالختبارخضعت،Opti-moo(لوحةالريمیاهوتحلیللرصدمتابعةلوحة-
الستخدامالزراعةقطاعفيالمستخدمینمساعدةھدفھماالمیاه،وعداداتبأنابیبتوصیلھیمكنمحمول

مواردھم المائیة بكفاءٍة أكبر وبتكلفة مقبولة.
رّي(منظومةري"ECO"التربةسطحتحتمدفونواقتصادیةومستدامةوبسیطةذكیةريمنظومة-

مفرنسا)فيلالختبارخضعتإیكولوجیة منھاالقصوىاالستفادةوتحقیقالدقیقةالمیاهبكمیةللتحكُّ
لُبغیةالتربةفياالستشعارأدواتباستخداموتنظیمھا، (معالمیاهمنالصحیحةالكمیةاستھالكإلىالتوصُّ

وتحسینالمحصولغلةوزیادةالمحاصیل)،إلیھاتحتاجالتيالمضبوطةالكمیاتالحسبانفياألخذ
نوعیتھ.

ھتونس)فيلالختبارخضع،FarMed(تطبیقجّوالتطبیق- فيالموجودینالمزارعینصغارنحوموجَّ
أداًةلھمینشئإذالمیاه،بندرةالمقیَّدینالغذائیةالموادمنتجيویستھدفالمتوسط،األبیضالبحربلدان

لمشاركة الخبرات وربط المعارف من المزارعین والسلطات البلدیة والباحثین.

مت علىلتشجیعھمالمیاهقطاعفيالعاملینالشبابوالباحثینللمھنیینعدیدةفرصاًالبرنامجفيالمتنّوعةالعناصروقدَّ
عتكماالمتوسط،األبیضالبحرمنطقةفيالمیاهقطاععلىترّكزاألدلةعلىوقائمةبالجودةتتسمبحوٍثفيالمشاركة شجَّ

البرنامجأھدافتحققتوالمرشدین.الخبراءكبارمنبدعٍمالمیاهقطاعتوّجھالتيالسیاساتبلورةفيالشبابمشاركةعلى
عبر استخدام الموارد الرقمیة بفاعلّیة والتزام الشباب بالمشاركة في جدول أعمال المناخ والمیاه بُطُرٍق مبتكرة.
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ترجمة النتائج إلى توصیات سیاساتیة-4
تیسیرمثلالمنطقة،فيقطاعاتلعدةالشاملةالعناصربعضیتناولكماسیاساتیةتوصیاتالتقریرمنالقسمھذایطرح

نھجباتباعالسیاساتیةالتوصیاتصیَغتوقدالصمود.منمزیٍدلدعمالصلةذاتالُمستعَرضةوالنُُّھجواألمن،اإلتاحة،
التحدیدوجھوعلى،2022آذار/مارسفيأُجرَیتتشاوریةفعالیاٍتخاللمنوأیضاًالدراسة،لنتائجالمتعمقالتحلیل
المیاهبینللترابطاإلقلیميوالمنتدىافتراضیاً)،،2022آذار/مارس1(فيالمتوسطيالتكامللمركزالتابعالشبابمنتدى
النتائج.علىللمصادقةمارسیلیا)،فيآذار/مارس،15–14(فيواألمن

ویمكن تصنیف التوصیات النھائیة الُمتأتیة من الدراسة ضمن الفئات الثالث التالیة:

بناء االتساق في السیاسات الحكومیة في ما یتعلق بالترابط4-1

الحاجة إلى قوانین ملموسة وإطار للمیاه على المستوى الوطني
قدعنھنتجتالتيالجفافوظواھرالمتطرفةوالفیضاناتالحوضتدھورفإنَّماسة،سوسدراسةنتائجإلیھتشیرومثلما
بةالبحرمیاهفيالملوحةلزیادةنتیجًةتكون ثالجوفیة،المیاهإلىالُمتسرِّ العادمة،والمیاهاألسمدةمنالمنشأالبشريوالتلوُّ
ماًالمغربمثلالبلدانبعضأحرزتوبینماالحوض.داخلالمتوسعةالزراعیةاألنشطةومن الطبیعیةالمواردإدارةفيتقدُّ

دقیقةتوجیھیةمبادئتصوعوأنقوانینمشاریعتضعأنالسلطاتإلىبالنسبةالمھممنیبدوالعادمة،المیاهاستخداموإعادة
30للتنفیذ من شأنھا أن تحّسن نوعیة المیاه وتنظیم معالجة المیاه العادمة وإعادة استخدامھا.

معالمعالممحددللعملإطاروضعھوالمیاهإدارةاستراتیجیةنجاحإلىبالنسبةأھمیةیشّكلفماالمطافنھایةوفي
الوزاراتبینالتنسیقیجريأنأیضاًالضروريومنوالبیئیة.االقتصادیةبالسیاساتالمتصلةالمعاییرمنثابتةمجموعٍة

والمستویات الحكومیة وأصحاب المصلحة خارج الحكومة بھدف تحدید مزیج السیاسات المناسب للظروف المحلیة.

المیاه،تسعیرتشملقد(التياالقتصادیةالصكوكمنتستفیدأنالمتوسطاألبیضالبحرمنطقةبلدانفيللحكوماتویمكن
الحوافزتقدیمفيأساسیاًدوراًتلعبالتيباإلنفاذ)المتعلقةوالمبادراتاإلعانات،وتقدیمالبیئة،ملّوثيعلىالرسوموفرض
ُتعدُّكماوالشاملة.المستدامةالتنمیةتحقیقفيفعالًوُتساھممتسقًةبالمیاهالمتعلقةالمتخذةالقراراتتكونأنلضمانالمناسبة
رؤوسفياالستثماراتوحشداخضراراً،أكثرسلوكیاٍتعلىالمیاهمستخدميجمیعلتشجیعوسیلًةاالقتصادیةالصكوك

ھة إلى أنشطة أكثر مراعاة للبیئة وإلى دعم االبتكار األخضر. األموال والتكنولوجیا الموجَّ

سبیلوعلىالمائیة،الموارداستغاللفياإلفراطمقابلُیفَرضسعٍرعلىیشتملأنالسیاساتلمزیجیمكنالوضع،وحسب
یمكنالمتوسط،األبیضالبحرمنطقةوفيللتداول.القابلةالتصاریحُنُظمأواألسعارمثلاآللیاتبعضخاللمنالمثال

معالخضراء،المالیةاإلصالحاتفيھاماًدوراًتلعبأنندرتھاظّلفيالمیاهاستخدامعلىالمفروضةوالرسومللضرائب
یجريالتصمیمجیدةأنظمةاعتمادأیضاًالمناسبمنیكونوقدضعفاً.السكانأشّدلحمایةالدخلتوزیعالحسبانفياألخذ

تحدیثھا لتلبیة االحتیاجات الناشئة والسیاسات الفعالة للدعم التكنولوجي.

االستفادةوكذلكالمیاه،وإدارةتخطیطفيالعامالجمھورمشاركةلتحسینرئیسيبدوٍرتضطلعأنللحكوماتأیضاًویمكن
وقابلةفّعالةمیاهإدارةتحقیقأجلمنضروریةمشاركةھيالعامالجمھورمشاركةأنَّفيشكالالمشاركة.ھذهمن

منالمنشودةاألھدافتحقیقفيتساھمقدالتيالمعرفةتحسینو/أوالنھائیةالقراراتفيتؤثرالماغالباًولكنھاللتكیُّف،
لھذهالتحویلیةالقدرةتحّسنأنتوّفرھا،عندلھا،یمكنمسبقةشروطخمسةوبالستیربالنكوحّددالمشاركة.عملیة

31المشاركة، تحدیداً:

القیادة السیاسیة في العملیة التشاركیة والسیاسات الناتجة المتأثرة-
نھج شامل للمشاكل الجماعیة-
عملیة مشاركة واضحة جداً-
تأثیر كبیر للمواطنین على السیاسات العامة من خالل العملیة التشاركیة-
تغییر ثقافي حقیقي للسیاسیین والبیروقراطیین والمواطنین.-

.144-117ص،5العامةالسیاساتوتحلیلإدارةبرشلونةمقاطعةفيالتشاركیةالمیزانیاتتجربةالمشاركة؟خاللمنالتعدیل).2011(مبابستیر،؛إبالنكو،31

سیاقفيالمیاهاستخدامإعادة).2020(للیونسكوالتابعالمائیةللمواردالمستدامةواإلدارةالمائيلألمنالدوليوالمركز(الیونسكو)والثقافةوالعلمللتربیةالمتحدةاألمممنظمة30
من قضایا األمن المائي العالمي. باریس.السلسلة الثانیةاالقتصاد الدائري: السلسلة الثانیة.
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دإنَّالكروا،وموتبالستیرذكركماذلك،غضونفي شاملة،عملیٍةتطویریضمنقدتشاركيقانونيإطاروجودمجرَّ
32ویشّكل بالتالي بدایة تفاعل ُمنِتج بین الجمھور والجھات الناظمة.

في–أخرىعواملنتیجةأوالمیاه،ندرةمنحاداًنوعاًُیعدُّالذيالجفافنتیجةكانسواًء–المیاهنقصإلىُینظرببساطة،
كعاملأنَّھعلىاألحیانمنكثیٍر ندرةأّماالمناطق.بعضداخلالحاالتبعضوفيالبلدانداخلسیَّماالللھجرة،محرِّ
منمجموعةوھناكللھجرة.محركاًمباشراًحتىأووحیداًعامالًاعتبارھاغالباًالصعبفمناألخرىالناحیةمنالمیاه

فیسھلوبیئیة،وسیاسیةواقتصادیةاجتماعیةمجتمعةعوامل اتخاذفيتؤثرحاسمةعواملمجموعةباعتبارھاعلیھاالتعرُّ
المیاهبإدارةالمتعلقةالمستقبلیةللسیاساتینبغيمثالً،المغربحالةفيِحدة.علىعامٍلكلتأثیرمنبدالًبالھجرةالقرار

وأنالمائیة،المواردوإدارةالمناخیةواالّتجاھاتالریفیةالتنمیةبینالمترابطةالعالقاتالحسبانفيتأخذأنوالھجرة
تشملھا في صنع القرارات.

الحاجة إلى سیاساٍت ُتمكِّن المرأة

15–14(مارسیلیافيالمتوسطيالتكامللمركزواألمنالمیاهبینللترابطاإلقلیميالمنتدىخاللفيالُمبیَّنالنحوعلى
وتشھدوتخفیفھ.المناختغیُّرمعالتكیُّفسیاساتفيالتحویلیةالجنسانیةاألھدافتعمیمإلىأیضاًحاجةھناكآذار/مارس)،

علىاالجتماعيوالنوعوالھجرةالمناخبتغیُّرالمتعلقةاإلصالحاتبینالتكاملفيملحوظاًنقصاًالعربيالمغرببلدان
بینھا.مافيمترابطةقضایاباعتبارھاُتعالجوالمختلفةقطاعاٍتضمنالقضایاھذهتندرجماغالباًإذالسیاساتي،المستوى
إلىالوصولتأمینذلكفيبماالجھود،ھذهضمنضروریةخطوًةیشّكلالجنَسینبینالفجوةسدأنَّبالذكروالجدیر
مواستخدامھاالموارد المجتمعوحشدوالمناصرة،اإلقصاء،مقاومةعلىذلكوینطويوالمیاه،األراضيمثلبھا،والتحكُّ
ُیعّدوأالّالوطنیةاألعمالجداولفيأولویًةالمرأةتمكینیشّكلأنوینبغيالسیاسات.فيالتغییرتمكینأجلمنالمدني
د و/أوبالسیاساتالمرتبطةالمناصبفيالحصصتوزیعیكفيوالھیكلي.نھٍجاعتمادمنُبدَّوالإلیھ.ُیطَمحتطلُّعمجرَّ

استراتیجیاٍتوضعینبغيلذلكفقط.األعراضعلىتقتصربلالھیكلیةالتمییزأوجھمصادرتعالجالأنَّھابماالوظائف
33وطنیة، بما فیھا ما یتعلق منھا بالمیاه، بحیث تعمل على إتاحة ظروف مؤاتیة تسمح للنساء بتحقیق إمكاناتھن.

النساءبھتضطلعالذياألساسيالدورالحسبانفيتأخذأنالمناخيالتكیُّفلسیاساتینبغيالوطني،المستوىعلى
لدىالصمودعلىالقدرةبناءعلىالسیاساتترّكزأنینبغيذلك،غضونوفيالمخاطر.لھذهالتصّديفيومساھمتھن

مثلالجنسانیةلالعتباراتمراعیةإنمائیةفرصتوفیرعبربالمناخ،المرتبطةالمخاطرمواجھةفيالمھمشةوالفئاتالنساء
المناختغیُّرمواجھةفيالصمودفيتساھمأنالتمویللفُرصویمكنللمناخ.المراعيوالتمویلالتدریبإلىالمنفذإتاحة
یلعبقدمماالبذور،واّدخارالمحاصیلوتنویعمناخیاً،الذكیةوالزراعةالمیاه،كفاءةعلىالقائمةالتكنولوجیاتدعمعبر

34دوراً محوریاً في االستجابة لتغیر المناخ.

تقویة التعاون اإلقلیمي4-2

االستفادة من تجربة (وتمویل) االتحاد األوروبي لتحسین نوعیة المیاه في جنوب وشرق البحر األبیض المتوسط

متعددةصكوكاًاألوروبياالتحادجمعالمثال،سبیلعلىالسیاق.ھذافيجداًیساعدوالتعاونالدولیةالخبراتمشاركةإنَّ
ثتخفیضجرىالمثال،سبیلعلىأوروبا.قارةأنحاءجمیعفيالمیاهنوعیةلتحسین قیادةأدواتعبرالسطحیةالمیاهتلوُّ
م، ابتكارفيساعدمماالصناعي،االبتكاروتمكینالعادمةالمیاهمعالجةمحطاتلتحدیثھائلةاستثماراٍتإجراءمعوتحكُّ

ثتخفیففيالزراعیةالممارساتأفضلساعدتكماالفوسفات.منخالیةتنظیفمواد المناطقوتحدیدبالنیتراتالتلوُّ
ضة ثالمعرَّ فيتكرارهیصعبقداألوروبياالتحادفيالُمعتَمدالمائیةالمواردإدارةنموذجأنَّحینوفيبكفاءة.للتلوُّ

EuroMeSCoموقععلى120رقمالسیاساتيالموجزالمقترحة.والحلولالقائمةالشواغلالمائیة:والمواردالھجرة).2022(إسباسو،إیھ؛مادي،إ؛قاسمي،خ؛العجارمة،34
https://www.iemed.org/wp-content/uploads/2022/03/Policy-Brief-No120-1.pdfالمتوسطي.األوروبيللمعھدالتابع

الموجز(فیمیز)االقتصادیةالعلوملمعاھداألورومتوسطيالمنتدىللجمیع.شاملةمتوسطیةمجتمعاتتبنيالتيالسیاساتصنعالجنَسین:بینالفجوةسّد).2019(كیھمقّدم،33
.17المتوسطي

علىاألثرأریزونا):المتحدة،(الوالیاتتوسونوحوض(إسبانیا)إبرونھرحوضفيالمائيالتخطیطفيالعامالجمھورمشاركة).2016(إي.كیھالكروا،وموتأبالستیر،32
.273)،7(8المیاهللتكیُّف.القابلةالقدراتوبناءالمائیةالسیاسة
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المعرفةمشاركةعبرالنفعتقدیمعلىحتماًقادراألوروبياالتحادأنَّإالالمتوسط،وشرقجنوببلدانفيمختلفةسیاقاٍت
35والمساعدة الفّنیة في ما یتعلق بتحسین نوعیة المیاه.

أنللمنطقةیمكنكماأوروبیین.غیرأوأوروبیینشركاءمعسواءمشتركةبرامجعبرالمالیةالمساعدةاستكشافیجب
المغاربیة،المنطقةوفي36واألمن.المیاهبینالترابطحلولتمویلبشأنوالجنوبالشمالدولبینالمناقشاتمنتستفید
متیٍنإطاٍروجودبعدمذلكتفسیرویمكنالمائیة.والخططباالستراتیجیاتالمرتبطةالمالیةاالحتیاجاتلتلبیةالبلدانتناضل

الخاص.القطاعجذبدونتحدیداًیحولماوالمحلي،الوطنيالمستوَیینعلىاستیعابیةقدرةوجودعدموكذلكللحوكمة
لبلدانینبغيمارسیلیا،فيالمتوسطيالتكامللمركزواألمنالمیاهبینللترابطاإلقلیميالمنتدىفيعلیھالتأكیدتمَّوكما

رماليمشھٌدیقّدمھاالذيالفرصمنممكٍنقدٍربأكبرتستفیدأنالمنطقة حشدیتطلَّبالحاالتمعظموفيباستمرار.یتطوَّ
واستعادةالكفاءةعنالناتجةالمكاسبلتشجیعإضافیةسیاسیةإصالحاٍتمحلیة،مصادرمنخصوصاًالتجاري،التمویل

التكالیف، من بین أمور أخرى.

ھأنَّبمانصرف»،«أینفيأیضاًالتفكیروینبغي حسابعلىومتینةجدیدةتحتیةبنیٍةإنشاءفياالستثمارإلىیمیلالتوجُّ
تعقیداًأكثرتبدوالتيإلخ.)،األراضي،استخداموتخطیطالطلب،وإدارةالحوكمة،(إصالحاتالھیكلیةغیر«اللّینة»الحلول

عند التنفیذ.

نموذجاًتتبعوقداإلقلیمي،المستوىعلىواألمنالمیاهبینالترابطحلولبشأنللتحاورالمستدیرةالطاوالتتنظیمویمكن
مزیٍدتیسیربھدفوھولنداالعالميالمیاهومجلساالقتصاديالمیدانفيوالتنمیةالتعاونمنظمةوضعتھالذيلذلكمماثالً

من التمویل لالستثمارات التي تساھم في تحقیق األمن المائي واالستدامة في منطقة البحر األبیض المتوسط.

إنشاء منصة للتعاون ومشاركة المعرفة على المستوى اإلقلیمي

لذلكویبدواألقالیم.جاذبیةحولالتساؤلیثیرإنماالمتوسطاألبیضالبحرمنطقةفيالمناختغیُّرعنالناجماألثرإّن
بعدمافترةفيسیَّماالاإلقلیمي،التعاوناستراتیجیةصمیمفيبھاالمتعلقوالترابطالمیاهإدارةقضیةتوضعأنضروریاً

صانعيلدىالمھاراتتعزیزإلىالحاجةفيالمنطقةبلدانإلىبالنسبةالحاسمةالقضیةتتمثَّلوعموماً،.19كوفید-جائحة
مؤشراتباستخدامعملیةممارسةإلىالعلمیةالمعرفةترجمةإلىأیضاًحاجةوھناك37خدماتھم.وجمیعالمحلیینالقرارات

المیاهبنوعیةیتعلقمافيالوضعفھمعلىالمصلحةأصحابتساعدأنالمؤشراتشأنومنالمائیة.المواردعلىتنطبق
ھذهقیاسیشّكلوقدأفضل.استجاباٍتإنشاءفيأیضاًوالمساعدةالجفاف،وفتراتوالفیضاناتاألمطاروھطول

ووزارةالمتوسطيالتكاملمركزنفَّذهمشروٍعمنجدیدةبیاناتمجموعةتولُّدمعالبلدان،بینللتعاونفرصًةالبارامترات
للجھوددعماًتشّكلقدمناخیةمعلوماٍتیقّدمأنَّھبماالصددھذافيخاصةأھمیةذاتوُیعدُّوالتنمیةوالكمنولثالخارجیة

المبذولة وطنیاً وإقلیمیاً من أجل التكیُّف مع تغیُّر المناخ.

الصلة،ذاتالناجحةاألمثلةبشأنالمحلیینالمصلحةأصحابإبالغوینبغيالمیاهحولنقاشاٍتعقَدأیضاًالحاجةتستدعي
المائیةالمحاسبةبھاستعودالتيالمنافعفيتنظرالتيالصارمةوالنظریةالتجریبیةاألعمالإلىبالنسبةالحالھيكما

األقالیمبینالمعرفةمشاركةإلىالحاجةتظھروقدبلدھم/منطقتھم.فيالسكانمنمتنوعةمجموعاٍتعلىالجدیدةوالنُُّھج
لبشأنالسیاساتيوالحوارالمعارفتیسیریمكنوالمتوسطیة یشّكلأنویمكناإلقلیمي.المستوىعلىاألخضرالتحوُّ

وقدالحوارات.منالنوعلھذاالمستضیفةالمنصةالمتوسطيالتكامللمركزالتابعالمناخوتغیراإلقلیميالصمودمركز
تقدیممعویشاركھا،ویسّجلھااإلقلیمي،الصعیدعلىالمیاهبقضایاالمتعلقةللمعارفمركزیاًطابعاًیضفيھیكالًیشّكل

النظاممنمختلفةأجزاٍءفيالوضوحزیادةومعالمتوسطوشرقجنوبأقالیمفيالقراراتصانعيإلىأفضلمعلوماٍت
وصانعيالعلمیةالنتائجبینالتقاربتسھیلفيكذلكأساسیاًعنصراًذلكیمّثلوقدالمتوسطي.المائياإلیكولوجي
معالجتھایتعّینالتيالمائیةوالقضایاالمحلیةالتنمیةحولالمعارفأحدثإلىلھمالمنفذإتاحةعلىالحرصمعالقرارات،

في أقالیمھم.

الجنوبمنطقةمنمثالعمل،إطارالمناخ:تغیُّرضدالكفاحفياألورومتوسطیةالوطنیةدونالحكومات).2018(كتساكاس،إس؛بوفاري،بي؛أوجیي،إس؛كیفیلیك،37
ENERGIES(2050إینرجيمنظمةالمتوسط،معھدالمتوسط.األبیضالبحرمنطقةنطاقعلىالتعاونوفرصدازوربروفنس-األلب-كوت األورومتوسطيوالمنتدى)2050

.https://www.femise.org/wp-content/uploads/2018/12/Rapport-Climat-Territoires-online-mid.pdf(فیمیز).االقتصادیةالعلوملمعاھد

المتوسطيالتكاملمركزعنصادرسیاساتيموجزالمتوسط.األبیضالبحرمنطقةفيالمناخوتغیرالمیاهبینالترابطحلولبشأناإلقلیميالتعاونتحفیز).2022(كتساكاس،36
ووزارة الخارجیة والكمنولث والتنمیة.

.31المتوسطيالموجز(فیمیز)االقتصادیةالعلوملمعاھداألورومتوسطيالمنتدىالمناخ.تغیُّربسببالمیاهندرةسیاقفيصامدةمتوسطیةزراعة).2021(جغانولیس،35

16

https://www.femise.org/wp-content/uploads/2018/12/Rapport-Climat-Territoires-online-mid.pdf


بماتحدیداًمفیداًالمعرفةومشاركةالتعاونیكونقدالمغرب،فيالمناخیةالبیاناتمجموعاتبشأنالبحوثُتظھروكما
الذكیةالزراعةلُنُھجالنطاقالواسعالتنفیذدعمالمغاربیةالمنطقةعلىیتعّینمناخیاً.الذكیةالزراعةتطویربكیفیةیتعلق

تحقیقفيالمساعدةمعآثاره،معوالتكیُّفالمستمرالمناختغیُّرمنللتخفیفتكاملیةمقاربةباعتبارھاالُمقترحةمناخیاً،
االستثمارخطةالمغربوضعت،2018عامفي38الُمخفَّضة.الزراعیةواإلنتاجیةالمستنَفدةالمواردسیاقفيالغذائياألمن

الفترةخاللفيلُتنفَّذالمتحدة،لألممواألغذیةالزراعةومنظمةالدوليالبنكمنبدعٍم)CSA-IP(مناخیاًالذكیةالزراعةفي
وبناءالمائیة،واألحواضالتربةوحفظالري،وتحدیثحراثة،صفرتدعمالتيالمشاریعذلكفيبما2030–2020

إیالءعبرمناخیاًالذكیةالزراعةُنُھجمنواسعةمجموعٍةاعتمادفيالمغربشرَعوقدرصد.نظامإنشاءأجلمنالقدرات
وتشھدالسوق.فيدمجھموتشجیعلھموالخدماتالتكنولوجیاتإتاحةُسبلتیسیروتتوخىالمزارعین،بصغارخاصاھتماٍم
منالمغربخبرةمنلالستفادةكبیرةفرصًةأوسع،نطاٍقعلىالمتوسطاألبیضالبحرومنطقةالعربي،المغرببلدان

خالل المعرفة والحوار السیاساتي.

االستثمار في المبادرات الشبابیة4-3
ع المالرأسإلىالمحدودالوصولوتشمل39المنطقة.فيالمیاهمجالفيالشبابالمختصونیواجھھاالتيالتحدیاتتتنوَّ
من(اإلقصاءالقراراتصنعإلىالمحدودوالوصولالمراقبین)،منمباشرةإلدارٍةالمالیةاألصولتخضعما(غالباًالمالي

وتأشیراتالعملبتصاریحالمتعلقةالمسائل(تؤديالُمقیَّدالدوليأوالوطنيوالتنقُّلاإلدارة)،مناصبو/أوالتشاورعملیات
عنالسیاساتصانعویغفلما(غالباًالمیاهبشأنالسیاساتيالحوارفيالشبابمشاركةوعدمالفرص)تفویتإلىالسفر

آفاقھم).

لالدفعأجلمنوتمكینھمالشبابدعمالمتوسطیینالسیاساتلصانعيینبغي فيالمائياألمنلتحسینالمنشودبالتحوُّ
المنطقة. وھناك ُطُرق متعددة كفیلة بذلك:

االعترافینبغيوالدولیة:الوطنیةالحكومیةغیرالشبابیةوالمنظماتشبابیةبقیادٍةالمنظماتبدوراالعتراف-
تنشرإذلألثرمضاِعفةعوامل(تشّكلمعّینةمسؤولیاتلدیھارئیسیةشریكةمنظماتباعتبارھاالمنظماتبھذه

التنفیذ)عملیةمتابعةوفيالمشاوراتفيوتشاركمتنوعةخلفیاٍتمنشباٍبإلىالوصولوتضمنالتوعیة
شبابشبكةالدولیةالشبابیةالمنظماتوتشملالرأي).عنوالتعبیروالمالي،الفّنيالدعم(تلّقيمحددةوحقوق

Water(المیاه Youth Network(مننِشطةمجموعٍةمعالمیاه،قطاعفيوشاملةعالمیةوصلِصلةوھي
ِدلفتمعھدمثلمتعددةفاعلةجھاٍتمنالدعمعلىیحصلوناالختصاصات،جمیعمنالشبابوالمھنیینالطالب
یعملالذيللمیاه،العالميالشباببرلمانھيوشبابیةدولیةمھمةأخرىفاعلةجھةوھناكالمیاه.مجالفيللتعلیم

منأعضاًءالبرلمانویضمُّالعالمیة.المیاهلقضایاوعملیةمستدامةحلوللتنفیذالحدودعبرالشبابالقادةمع
فيالشبابمشاركةعلىیشتملالذيللمیاهالمصريالشباببرلمانمثلوطنیة،شبابیةبرلماناتبینھمالشباب

شبابشبكةمثلاإلقلیمیة،الشبابیةالشبكاتوتربطوأفریقیا.مصرتواجھھاالتيالمیاهلمشاكلحلوٍلإیجاد
لةالمدعومةالمیاهأجلمنالمتوسط فيیعملونالذینالشبابالمھنیینبینالمتوسطي،التكاملمركزمنوالمموَّ

المرتبطةالواقعیةالحیاةلتحدیاتعملیةحلوٍلإیجادعلىوتعملالمتوسطاألبیضالبحرمنطقةفيالمیاهمجال
بندرة المیاه وتغیُّر المناخ في المنطقة.

الحوارتشجیعأجلمنوإقلیمیةووطنیةوطنیةدونآلیاتتوضعأنینبغي:السیاساتواضعيمعالتعاونتعزیز-
جمیععلىأساسیةالشبابمشاركةوُتعدُّالمیاه.مجالفيالشبابوالمھنیینالناشطینمعالوثیَقینوالتعاون
ُعد، الشبكاتُتعدُّوقدالصلة.ذاتوالحوكمةالسیاساتوصنعالمیاهبإدارةالمرتبطةالقیادةمواقعفيسیَّماالالصُّ
المیاهمجالفيإقلیمیةتدریبیةدورٍةتنظیمویمكنالمیاه.بدبلوماسیةالمرتبطةللجھودأساسیةمحركاٍتالشبابیة
المیاهمجالفيالشبابالخبراءلدىالقدراتزیادةإلىتھدُفالمیاهودبلوماسیةالترابطوحلولللحدودالعابرة

إنشاءویمكن40المستدامة.والتنمیةالسالمتحقیقإلىسعیاًالصلةذويالمصلحةوأصحابللمدربین)(تدریب
ومجالسالشباب،عنمسؤولةوزاراٍتعنممثلینمنتتألَّف،بالمیاهُتعنىوطنیةودونوطنیةعاملةأفرقة
فيالمقترحالنحووعلىمعنیة.أخرىفاعلةوجھاتشباب،وباحثینشبابیة،ومنظمات/شبكاتوطنیة،شبابیة

–أفریقیاشمالفيواألمنالمیاهبین«الترابطمشروعسیاساتي.موجزالمتوسط.فيالمناخوتغیُّربالمیاهالمتعلقةالترابطحلولبشأنالتعاونتحفیز)2022(كتساكاس،40
تحفیز التنسیق اإلقلیمي بشأن تغیُّر المناخ والقدرة على الصمود والھجرة». مارسیلیا: مركز التكامل المتوسطي ومركز األمم المتحدة لخدمات المشاریع.

للمعھدالتابعEuroMeSCoموقععلى103رقمالسیاساتيالموجزقُُدماً.للمضيوالطریقالتحدیاتالمتوسط:منطقةفيالمیاهبشأنالشبابيالتعاون).2019(خالعجارمة،39
.https://www.euromesco.net/wp-content/uploads/2019/10/Brief103_Youth_water-cooperation-mena.pdfالمتوسطي.األوروبي

والكمنولثالخارجیةوزارةالمتوسطيالتكاملمركزعنصادرسیاساتيموجزالمغرب.علىالتركیزالمغاربیة:المنطقةفيللمناخالمستقبلیةاآلفاق).2022(ديحراكي،38
والتنمیة.
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صنععملیةفيالمشاركةعلىالشبابتشجیعأیضاًیمكنمارسیلیا،فيواألمنالمیاهبینللترابطاإلقلیميالمنتدى
معالوزاریةالمقاعدفیھاتتطابقظلحكومةتشكیلیمكنھموتحدیداً،.ظل»«وزراءلیكونواتدریبھمعبرالقرار

الرسمیین،الوزراءموازاةفيعنھا،مسؤولینالظلوزراءیكونالتيالمجاالتإلىوُیشارالفعلیة.الحكومة
التيواإلجراءاتالسیاساتتحمیصبمسؤولیةھذهالظلحكومةفيالوزراءویضطلعظل».«حقائبباعتبارھا

الشبكاتمنالوطنیةالقدراتبناءفياالستفادةویمكنعنھا.بدیلةسیاساٍتتقدیمجانبإلىالحكومة،تتخذھا
التكاملمركزبقیادةالمیاهأجلمنالمتوسطشبابشبكةمثلاإلقلیمیةالشبكاتبعضوتنظماإلقلیمیة.الشبابیة

التدریبتنظیمیمكنلذلك،المتوسط.األبیضالبحرمنطقةفيبلدبكلخاصةإجراءاٍتالمتوسطي
لتعزیزمنھماالستفادةالسیاساتلواضعيویمكنالمیاه،مجالفيمختصینشبابمھنیینبقیادةالمحلي/الوطني

المتوسطشبابشبكةتعملالمثال،سبیلعلىاإلقلیمي.السیاقمعأفضلنحٍوعلىومالءمتھاالوطنیةمبادراتھم
متوقدالبالد.فيالبیئیةالتحدیاتعلىللتغلُّبالمغربفيالمیاهأجلمن تارودانتفيعملورشةمؤخراًنظَّ

بفاعلیة.المناختغیُّرعنالمترتبةالمخاطرإلدارةالبیاناتتحلیلأدواتاستخدامبشأنالمعلوماتلتقدیم(المغرب)
أصحابمنالالزَمینوالتوجیھالدعمتلقيعلىأیضاًیعتمدالذياألردنفيمستمرةجھوٌدأیضاًحالیاًوُتبذل

لتنظیممبتكرةأفكاراًالشابةالفاعلةالجھاتھذهتحملسابقاً،الُمبیَّنالنحووعلىالشأن.بھذاالمھتمینالمصلحة
المشاریع المفیدة بالنسبة إلى األقالیم المحلیة/البلدان.

قطعاًستستفیدالمناخوتغیُّربالمیاهالمتعلقةالمشاریعلتنظیماإللكترونيالتدریبيالمعسكرنوعمنالمبادراتإّن-
منطقةفيالسیاساتواضعيعلىسیتعیَّننطاقھا.توسیعلھامماالعیني،الدعممنوالسّیماالمحلي،الدعممن

تقلیدیةوظائفعلىللحصولالالزمةوالخبراتالمھاراتتطویرفيالشبابمساعدةالمتوسطاألبیضالبحر
فيللتغییردافعةعواملأیضاًیجعلھمبلفحسب،الخاصةحیاتھمبتحویلللشبابیسمحالاألمروھذاوجدیدة.

أماناًأكثرمنطقةوُینِشئونالمساواةعدمأوجھیعالجونحیثبلدانھم،وفيالمحلیةوغیرالمحلیةمجتمعاتھم
مةالمھاراتھذهعلىاالّطالعویمكنالمتوسط.األبیضللبحرواستدامًة المشتركةالبرامجخاللمنالُمقدَّ
دكتوراه)/MSc(العلومفيماجستیرشھاداتتمنحالتيالمیاهمجالفيالعاليالتعلیممرافقمعبالتعاون

)PhD(.فيوالتدریبالتعلیمیقدمإذالمحتملین،الشركاءأحدالمیاهمجالفيللتعلیمِدلفتمعھدویشّكلُمعتَمدة
إلىتھدفمبادرًةمؤخراًأطلقوقدالعالم.حولالمیاهقطاعفيالقدراتلتعزیزمشاریععلىویعملالمیاهمجال
أفریقیاوشمالاألوسطالشرقمنطقةفيبلداٍنسبعةمنالمیاهمجالفيیعملونالذيالمھنیینبعضتزوید

الماجستیرمستوىعلىبتعلیٍموالسودانوالیمن)فلسطین،ودولةولبنان،واألردن،والعراق،ومصر،(جیبوتي،
علىأیضاًواشتملأفریقیاوشمالاألوسطالشرقمنطقةفيالمیاهبندرةتتعلقمواضیعفي)MSc(العلومفي

الدوليالمركزویشّكل41مختلفة.اختصاصاٍتمنالمھنیینبینالتعاونتحفیزوإلىتھدفكمامیدانیة،بحوٍث
ً(باري)المتوسطاألبیضالبحرفيالعلیاالزراعیةللدراسات ماجستیربرنامجیقّدمإذالمجالھذافيآخرشریكا

ُمغّطى بِمَنٍح دراسیة كاملة للطالب الشباب من البلدان الواقعة في جنوب وشرق المتوسط والشرق األوسط.
أصحابالشبابنجاحأنَّمارسیلیافيواألمنالمیاهبینللترابطاإلقلیميالمنتدىأبرزالوقت،نفسوفي-

علىقائماًإیكولوجیاًنظاماًیتطلَّبوالبیئیة)االجتماعیةالمشاریعأصحابعامة(وبصفةالمائیةالمشاریع
أمٌروھوللتمویل،منفٍذإلىاالفتقارفيالقائمةالحواجزأكبرإحدىتكمنوحالیاً،والبیئي.االجتماعياالبتكار
نماذجھمقدرةمنتحدُّالمائیةالمشاریعبأصحابالمرتبطةواألنشطةالطبیعةأنَّكماالتشریعیة.بالعوائقمرتبط

االستراتیجیاتفيرئیسیاًعنصراًالمائیةالمشاریعتنظیمیصبحأنأردناوإذاالمحتملین.المستثمرینجذبعلى
رإعادةحتىأووضعمنفالُبدالمغاربیة،المنطقةداخلالمنفَّذةاإلنمائیة لالبتكاراإلیكولوجيالنظامتصوُّ

مةُمكیَّفةمالیةأدواتتطویرعبرذلكفيبماوالبیئي،االجتماعي واالجتماعیةالمائیةللمشاریعتحدیداًُمصمَّ
والبیئیة.

یحتاجالشباب:یقودھاالتيللبحوثالماليالدعموتوفیراألكادیمیةواألوساطالشباببینالروابطتیسیر-
إدارةبینوالرابطبالمیاه،تتعلَّقألسباٍبالھجرةمثلبالمیاه،المتعلقةالمواضیعفيالدعممنمزیٍدإلىالباحثون

موكیفالغذائي،واألمنالمیاه المالیةاألدواتھيوماالمائیة،المشاریعصاحباتللنساءممكندعٍمأفضلُیقدَّ
منمزیٍدإجراءینبغيذلك،غضونوفيوالرقمنة.التكنولوجیاوقدرةالمائیةالمشاریعأصحابلدعمالالزمة
شكلعلىالدعمتقدیمویمكنوالبیئیة.االجتماعیةاألنشطةمننقدیةعائداتتحقیقبكیفیةیتعلقمافيالبحوث

فيالمختصینبالشبابالباحثینكبارربطمعالجماعيالذكاءعلىترتكزإقلیمیةإرشادیةوبرامجبحثیةِمَنٍح
منالمتوسطمیاهإدارة(حلولالتعاونيماغومشروعوُیعدُّألعمالھم.والدعماإلشرافتقدیمأجلمنالمیاهمجال
مةمستدامةزراعٍةأجل الروابط،منالنوعھذاتیّسرالتيالمشاریعمناإلنترنت)علىتعاونیةمنصةمنُمقدَّ
لوھو إلدارٍةمبتكرةحلوالًویطّورالمتوسطاألبیضالبحرمنطقةفيواالبتكارالبحثأجلمنالشراكةمنمموَّ

.https://www.un-ihe.org/mena-cd-fellowshipsانُظر41
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وإسبانیاولبنانفرنسامثلبلدانعدةمنشركاءالمشروعویضمُّمستدامة.زراعٍةأجلمنالمائیةللمواردمتكاملة
واستخدامالزراعة،فيالمیاهاستخدامكفاءةتشجیعإلىتھدفالتيالمقترحةللحلولتجاربحقلویشّكلوتونس،
َنِشطةمشاركٍةعلىتشتملالقدراتلبناءأنشطةالمشروعویقّدمالمناخ.تغیُّرمعوالتكیُّفالبدیلة،المائیةالموارد

الشواطئمنآتینالمتوسطيالتكامللمركزالتابعةالمیاهأجلمنالمتوسطشبابشبكةأعضاءجانبمن
الجنوبیة والشمالیة للبحر األبیض المتوسط.

19



1الملحق

لعامالزمنياألفقفيماسةسوسفيوالموسمیةالسنویةالمائیةالمحاسبةللمحاسبةالوسیطةالمؤشرات-1رقمالجدول
42/السنة)3(كمالمذكورةالقیم)؛2038–2020(2030

في موسم الجفاففي موسم األمطارسنویاًالوصف

االنحرافالمتوسط
المعیاري

االنحرافالمتوسط
المعیاري

االنحرافالمتوسط
المعیاري

6.581.195.581.131.080.19إجمالي التدفق داخل الحوض

6.581.195.581.131.080.19تساقط األمطار

0.000.000.000.000.000.00المیاه السطحیة

0.000.000.000.000.000.00المیاه الجوفیة

2.450.661.860.580.640.12تغیُّر التخزین

9.041.827.441.691.720.24صافي التدفق داخل الحوض

التبخر النتحي في
األراضي الطبیعیة

6.281.035.140.981.200.16

المیاه القابلة
لالستغالل

2.750.812.290.720.520.12

2.520.752.090.680.480.11المیاه المتوفرة

2.500.732.070.650.480.11التدفُّق المستخَدم

التدفق الخارجي
القابل لالستخدام

0.020.030.020.030.000.00

التدفق الخارجي غیر
القابل لالستخدام

>0.01>0.010.000.000.000.00

التدفق الخارجي
المحفوظ

0.240.050.200.050.040.01

اإلقلیميالتنسیقتحفیز–أفریقیاشمالفيواألمنالمیاهبین«الترابطمشروعالمغرب.فيماسةسوسنھرحوضفيالمائیةالمحاسبة).2022(المیاهإلدارةالدوليالمعھد42
بشأن تغیُّر المناخ والقدرة على الصمود والھجرة». مارسیلیا: مركز التكامل المتوسطي ومركز األمم المتحدة لخدمات المشاریع.
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التبخر النتحي
التراكمي

0.560.030.250.030.310.01

التدفُّق غیر القابل
لالسترجاع

2.380.732.020.660.420.11

الكمیات الُمستنَفدة

8.781.757.221.621.670.23المیاه الُمستھَلكة

6.401.035.200.981.260.16المیاه الُمستنَفدة

2.640.812.190.730.460.13التدفق الخارجي

2050لعامالزمنياألفقفيماسةسوسفيوالموسمیةالسنویةالمائیةللمحاسبةالوسیطةالمؤشرات-2رقمالجدول
43/السنة)3(كمالمذكورةالقیم)؛2058–2040(

في موسم الجفاففي موسم األمطارسنویاًالوصف

االنحرافالمتوسط
المعیاري

االنحرافالمتوسط
المعیاري

االنحرافالمتوسط
المعیاري

5.841.214.751.210.950.22إجمالي التدفق داخل الحوض

5.841.214.751.210.950.22تساقط األمطار

0.000.000.000.000.000.00المیاه السطحیة

0.000.000.000.000.000.00المیاه الجوفیة

2.140.711.430.630.600.13تغیُّر التخزین

7.981.916.181.821.550.29صافي التدفق داخل الحوض

التبخر النتحي في األراضي
الطبیعیة

5.731.074.511.071.110.19

2.250.851.680.760.450.14المیاه القابلة لالستغالل

2.070.791.540.710.410.13المیاه المتوفرة

2.040.771.520.690.410.13التدفُّق المستخَدم

التدفق الخارجي القابل
لالستخدام

0.030.030.020.030.000.00

اإلقلیميالتنسیقتحفیز–أفریقیاشمالفيواألمنالمیاهبین«الترابطمشروعالمغرب.فيماسةسوسنھرحوضفيالمائیةالمحاسبة).2022(المیاهإلدارةالدوليالمعھد43
بشأن تغیُّر المناخ والقدرة على الصمود والھجرة». مارسیلیا: مركز التكامل المتوسطي ومركز األمم المتحدة لخدمات المشاریع.
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التدفق الخارجي غیر القابل
لالستخدام

>0.01>0.010.000.000.000.00

0.180.060.140.050.040.01التدفق الخارجي المحفوظ

0.580.030.270.030.310.01التبخر النتحي التراكمي

1.920.771.460.700.350.13التدفُّق غیر القابل لالسترجاع

الكمیات الُمستنَفدة

7.771.836.031.751.510.27المیاه الُمستھَلكة

5.851.074.561.071.170.19المیاه الُمستنَفدة

2.130.851.740.770.380.14التدفق الخارجي
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برامج الھاكاثون والتدریب اإللكترونیة
لتنظیم المشاریع المرتبطة بالمیاه وتغیُّر

المناخ

تنفیذاًالمیاهأجلمنالمتوسطشبابوشبكةاألوسطالشرق)Cewas(سیواسمؤسسةنفَّذت،2020حزیران/یونیوفي
61ًمعبالكاملافتراضيإلكترونيلھاكاثونمشتركاً فيالمشاركونعملالمتوسط.األبیضالبحرمنطقةمنشاباًمشاركا

متمبتكرة.حلوٍللتطویرالخبراءمنتوجیھاٍتوتلّقواالمناختغیُّروتحدیاتبالمیاهُتعنىأفرقة10 حالًالعشرةاألفرقةوقدَّ
لي الذي تقترحھ األفرقة.تسجیل فیدیو مّدتھ دیقیَتین مع وصٍف مختصركامالً یشمل 44ومشروع مرئي للنموذج األوَّ

لباستعراٍضالتحكیمفریقواضطلع مةالحلولأفضلجائزةأفرقةثالثةنالتحیثكلھاالعشرةللحلولُمفصَّ أعلىمعالُمقدَّ
تدریٍبإلىأفرقةثمانیةُدعَیتكماواألمن.المیاهبینالترابطتحدیاتلمعالجةالمشاریعتنظیمنھِجإلىلتطویرھاإمكانیة

بھم،الخاصةالتجاریةاألفكارتطویرمواصلةمنالمشاركونتمكَّنحیثأشھر،لستةامتدَّالمشاریعلتنظیمإلكتروني
معالمتعّمقالتدریب/التوجیھوقتمنواالستفادةتسویقھا،علىوالقدرةبإمكاناتھایتعلَّقمافيلحلولھمدقیقتحلیٍلوإجراء
Cewas.(45(سیواسمؤسسةمنعالیةمؤھالتذويوخبراءمرشدینومعالمشاریعتنظیمفيمختّصینموّجھین

ل/دیسمبركانونفيالتدریبأنشطةبدأت َتینحلقَتینمع2020األوَّ َتیندراسیَّ َتینشبكیَّ منبسلسلةُتتَبعأنقبلتحضیریَّ
لیة،النماذجووضعوالتسویق،والتسعیر،التمویل،وأساسیاتالمقدمة،القیمة(تصمیمإلزامیةتدریبیةدوراتست األوَّ

ت2021الثاني/ینایركانون13فيھذهالتدریبیةالدوراتبدأتوالمبیعات).لالستمرار،القابلاألدنىالحدومنتج واستمرَّ
العملوجلساتالعملوورشاتالتفاعلیة،والجلساتالعامة،الجلساتمعجنبإلىجنباًشباط/فبرایرشھرنھایةحتى

.2021أیار/مایوحتىآذار/مارسمنوالتنفیذالتوجیھمرحلةتلتھاالجماعي،

21ًِبـالتدریبدوراتبدأت داًمشاركا الھاكاثونأثناءفيُطرحتمختلفةحلوٍلعلىتعملعاملةأفرقةثمانیةیمثلونمؤكَّ
نت،2021آب/أغسطسنھایةبحلولاإللكتروني. منتجتنفیذفيوالنجاحالتوجیھدوراتمتابعةمنفقطأفرقةثالثةتمكَّ

أمریكي.دوالر1,500منھاكلٍّقیمةبلغتِمَنٍحمعلالستمرارالقابلاألدنىالحد

انطباعاًالثالثةاألفرقةتركت،2021أیلول/سبتمبر1فيللتمویلالمستثمرینعلىالفكرةلعرضالختامیةالجلسةوبعد
بعضصعبةمسألةأمریكيدوالر1,500قدرهإضافيبمبلٍغالفائزالفریقاختیاَرجعلماالتحكیم،لجنةأعضاءلدىجیداً

تتضمَّنمیزانیةتحضیرالمختلفةاألفرقةمنُطلَبأفضل،تقییماًالنقدیةالجائزةتوظیفیمكنوكیفأینولتقییمالشيء.
مشروعھانموإلىبالنسبةحاسمةالنقدیةالجائزةھذهتجعلالتيلألسبابمقتضبشرٍحمعالجائزةألموالالمتوقعةالنفقات
الناشئ.

الحضانةبرنامج)FarMedتطبیقوفریقOpti-mooلوحة(فریقالفریقانسیواصل،2022نیسان/أبریلمنوابتداًء
لیةنماذجھماتحسینیتابعالكي)Cewas(سیواسمؤسسةمع حقیقیة.مشاریعإلىأفكارھماوترجمةوتنفیذاألوَّ
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مركز التكامل المتوسطي (CMI) هو مؤسسة متعددة الشركاء حيث تجتمع وكاالت التنمية الدولية والحكومات الوطنية والسلطات المحلية والمجتمع المدني من جميع
أنحاء البحر األبيض المتوسط لتبادل األفكار ومناقشة السياسات العامة وتحديد الحلول اإلقليمية لمواجهة التحديات اإلقليمية في المتوسطى.

 
 إلى األمم المتحدة (UN) ، اليت يستضيفها مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

ً
اعتباًرا من 1 يوليو 2021 ، وبعد أحد عشر عاًما من إنشائه ، انضم المركز رسميا

.(UNOPS)

www.cmimarseille.org

CMI Marseille

@cmimarseille
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