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يجري استلهام وتدعيم الحلول املرتكزة عىل الطبيعة من قبل الطبيعة، كما 
تعمد هذه الحلول إىل توظيف، أو محاكاة، عمليات طبيعية للمساهمة يف 

تحسني إدارة املوارد املائية. ويمكن أن تنطوي الحلول املرتكزة عىل الطبيعة عىل 
عمليات الحفاظ عىل النظم البيئية أو إعادة تأهيلها وعىل عمليات تعزيز العوامل 

الطبيعية يف النُظم البيئية امُلعدلة أو االصطناعية أو انتاجها أو عىل أي من 
هذين النمطني من العمليات. ويمكن تطبيق هذه الحلول عىل النطاق الجزئي 

(عىل سبيل املثال املراحيض الجافة) أو عىل النطاق الُكيل (عىل سبيل املثال نُظر 
(landscape).( البيئة

تزايد االهتمام بالحلول املرتكزة عىل الطبيعة بشكل ملحوظ يف السنوات األخرية. 
ويتجىل هذا يف إدراج الحلول املرتكزة عىل الطبيعة ضمن طائفة واسعة من 
اإلنجازات التي أُحرزت يف مجال السياسات، بما يف ذلك يف قطاعات املوارد 

املائية، واألمن الغذائي، والزراعة، والتنوع البيولوجي، والبيئة، والحد من مخاطر الكوارث، واملستوطنات الحرضية، وتغري املناخ. ويعرب هذا 
التوجه اإليجابي والجدير بالرتحيب عن تنامي تقارب االهتمامات بشأن رضورة اإلقرار بالحاجة إىل صياغة أهداف مشرتكة وتحديد إجراءات 

داعمة لبعضها البعض – وهو ما ينعكس عىل الوجه األمثل يف جدول أعمال التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠ عرب االعرتاف بالرتابط القائم بني 
مختلف األهداف والغايات الواردة يف جدول األعمال.

وسوف يحتل توسيع نطاق الحلول املرتكزة عىل الطبيعة مكانة محورية يف تحقيق جدول أعمال التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠. ويتعذر تحقيق 
األمن املائي املستدام باتباع نهج العمل املعتاد أو بتسيري األمور عىل النحو املعهود. وتتآزر الحلول املرتكزة عىل الطبيعة مع الطبيعة بدالً من أن 

تتعارض معها، وبناء عىل ذلك فهي تُتيح وسيلة أساسية نحو تخطي نهج العمل املعتاد من أجل  تعظيم املكاسب الناتجة عن تعزيز الكفاءة 
االجتماعية واالقتصادية والهيدرولوجية يف مجال إدارة املوارد املائية. تُظهر الحلول املرتكزة عىل الطبيعة مقومات متميزة تعد  بإحراز تقدم 
نحو استدامة انتاج الغذاء، وتحسني املستوطنات البرشية، وإتاحة مياه الرشب وخدمات الرصف الصحي، وخفض مخاطر الكوارث املتعلقة 

باملياه. ويتسنى لها أيضاً أن تساعد يف التصدي للتأثريات الناجمة عن تغري املناخ عىل املوارد املائية.

وتدعم الحلول املرتكزة عىل الطبيعة  االقتصاد التدويري والذي يتميز بقابلية التعايف والتجديد بحكم تصميمه الداعم  لزيادة انتاجية املوارد 
بهدف خفض الهدر وتاليف التلوث، بما يف ذلك عن طريق إعادة االستخدام وإعادة التدوير. إضافة إىل ما سبق، تدعم الحلول املرتكزة عىل 
الطبيعة مفاهيم النمو املواتي للبيئة أو االقتصاد املواتي للبيئة (االقتصاد األخرض)، والتي تعمل عىل تشجيع االستخدام املستدام للموارد 

الطبيعية وتسخري العوامل الطبيعية من أجل تعزيز االقتصادات. وتُفيض الحلول املرتكزة عىل الطبيعة أيضاً إىل فوائد مصاحبة عىل األصعدة 
االجتماعية واالقتصادية والبيئية، بما يف ذلك النهوض بصحة البرش واالرتقاء بسبل عيش االنسان، وتحقيق النمو االقتصادي امُلستدام، وتوفري 
فرص العمل الالئق، وإعادة تأهيل النُظم البيئية وصيانتها، وحماية/ تعزيز التنوع البيئي. ويمكن أن تتميز بعض من هذه الفوائد املصاحبة 

بارتفاع قيمتها وقدرتها عىل التأثري يف قرارات االستثمار بحيث تنحاز لصالح الحلول املرتكزة عىل الطبيعة. 

ومع ذلك، وعىل الرغم من امتداد تاريخ تطبيق الحلول املرتكزة عىل الطبيعة، وتنامي الخربات ذات الصلة بها، تتعدد حاالت تجاهل سياسات 
املوارد املائية وآليات إدارتها لخيارات الحلول املرتكزة عىل الطبيعية – بل وحتي عندما تظهر تلك الخيارات باعتبارها بديهيةوقد أثبتت كفاءتها. 

فعىل سبيل املثال، وعىل الرغم من تنامي االستثمارات التي توجه نحو الحلول املرتكزة عىل الطبيعة بوترية رسيعة، تُفيد الدالئل بانخفاض هذه 
االستثمارات إىل حد بعيد عن نسبة ١٪ من إجمايل االستثمارات التي تُضخ يف البنية التحتية إلدارة املوارد املائية. 

الموارد المائية في العالم:
الطلب، والتوفر، والجودة، والظواهر المناخية القصوى

يتزايد الطلب العاملي عىل املوارد املائية بمعدل يُقارب ١ يف املائة سنوياً  بشكل طردي مع تزايد النمو السكاني والتنمية االقتصادية وتغري أنماط 
االستهالك، ضمن جملة أمور أخرى، ومن املتوقع أن يستمر التزايد بمعدالت ملحوظة عىل مدار العقدين القادمني. وسوف تزداد معدالت الطلب 

الصناعية واملنزلية عىل املياه بوترية تتجاوز معدل الطلب الزراعي، وذلك عىل الرغم من استمرار تفرد الزراعة بتصدر قائمة قطاعات االستهالك. 
وسوف تستأثر البلدان ذات االقتصادات النامية أو الناشئة بالقسط األعظم من معدل تزايد الطلب عىل املياه. 

يف ذات الوقت، تتصاعد وترية دورة املياه عىل الصعيد العاملي جراء تغري املناخ، حيث يزداد معدل الرطوبة يف املناطق التي تتمتع بالرطوبة 
ويشتد معدل الجفاف يف املناطق التي تعاني الجفاف بشكل عام. ويف الوقت الراهن، يعيش قرابة ٣,٦ مليار نسمة (٥١٪ من تعداد سكان 

العالم) يف مناطق يُرجح أن تندر فيها املياه بواقع شهر واحد عىل األقل يف العام، وقد ترتفع هذه النسبة من السكان إىل ما يرتاوح بني ٤,٨ إىل 
٥,٧ مليار نسمة بحلول عام ٢٠٥٠. 

منذ تسعينات القرن املايض، تردى مستوى تلوث املياه يف جميع األنهار تقريباً يف أمريكا الالتينية، ويف قارتي أفريقيا وآسيا. ومن امُلرجح أن 
يستمر تدهور نوعية املياه يف التفاقم عىل مدى العقود القادمة مما سيتسبب يف استفحال التهديدات التي تحدق بصحة االنسان وتُحيق بالبيئة 

وبالتنمية املستدامة. وعىل الصعيد العاملي، يتمثل أبرز التحديات التي تواجه نوعية املياه يف تراكم حموالت املغذيات)، وهو عادة  ما يقرتن 

تنامي من  الرغم  على 
نحو توجه  التي  االستثمارات 

الطبيعة على  المرتكزة  الحلول 
الدالئل تُفيد  سريعة،  بوتيرة 

إلى  االستثمارات  هذه  بانخفاض 
إجمالي  من   ٪١ نسبة  عن  بعيد  حد 

البنية  في  تُضخ  التي  االستثمارات 
المائية الموارد  إلدارة  التحتية 
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البيئية الُنظم  تدهور 

بحموالت مسببات األمراض (حموالت العوامل امُلمرضة)  تبعاً للمنطقة املعنية. كما تؤثر املئات من املواد الكيميائية عىل نوعية املياه. ومن 
املتوقع أن تشهد البلدان ذات الدخل املنخفض والبلدان التي تنتمي إىل الرشيحة الدنيا من فئة الدخل املتوسط، أعظم الزيادات يف معدل التعرض 

للملوثات، وهو ما يُعزى يف املقام األول إىل ارتفاع تعداد السكان وزيادة النمو االقتصادي وغياب نُظم إدارة املياه العادمة. 

تقرتن االتجاهات السائدة فيما يتعلق بمعدل توافر املياه ونوعيتها بالتغيريات املتوقعة يف املخاطر الناجمة عن الفيضانات وموجات الجفاف. 
ومن املتوقع أن ترتفع أعداد األشخاص املعرضني لخطر الفيضانات من ١,٢ مليار نسمة يف الوقت الحايل إىل ١,٦ مليار نسمة يف عام ٢٠٥٠ 

(قرابة ٢٠ يف املائة من تعداد سكان العالم). ويقدَّر تعداد السكان املترضرين يف الوقت الراهن جراء تدهور األرايض/ التصحر ونوبات الجفاف 
بنحو ١,٨ مليار نسمة، وهو ما يؤدي إىل توصيف هذه النوعية من املخاطر باعتبارها أبرز ”الكوارث الطبيعية“ استناداً إىل معدل الوفيات 

واآلثار االجتماعية واالقتصادية الناجمة عنها مقارنة بنصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل. 

يعد  تدهور النظم البيئية سبباً رئيسياً يف تعاظم التحديات املتعلقة بإدارة املوارد املائية. وبينما ال تزال الغابات تشكل نسبة ٣٠٪ من 
األرايض يف العالم ، يعاني ما ال يقل عن ثلثي تلك األرايض  من تردي الوضع. .  وتُصنف الغالبية العظمى من موارد الرتبة يف العالم، 

والسيما يف األرايض الزراعية، بوصفها متوسطة أو مرتدية أو مرتدية للغاية، وتشري اآلفاق الراهنة إىل أن هذا الوضع سيزداد سوءاً، مع 
تأثريات سلبية خطرية عىل دورة املياه جراء ارتفاع معدالت التبخر، وانحسار معدل تخزين املياه يف الرتبة، وارتفاع معدل جريان املاء 

السطحي مصحوباً بتزايد التعرية. واعتباراً من عام ١٩٠٠، تُشري التقديرات إىل فقدان نسبة ترتاوح بني ٦٤٪ إىل ٧١٪ من األرايض الرطبة 
الطبيعية عىل املستوى العاملي جراء النشاط البرشي. ولقد خلفت جميع هذه التغيريات تأثريات سلبية جذرية عىل الحالة الهيدرولوجية ، 

بدءاً من األصعدة املحلية ووصوالً إىل األصعدة اإلقليمية والعاملية. 

وثمة دالئل تُفيد بمساهمة التغريات  الحادثة يف النُظم البيئية عىل امتداد التاريخ يف زوال العديد من الحضارات القديمة. ويف الوقت الحارض 
يكمن تساؤل وثيق الصلة يف مدى قدرتنا عىل تجنب ذات املصري. وترتهن اإلجابة عن ذلك التساؤل ولو بشكل جزئي عىل األقل بقدرتنا عىل 

التحول من العمل ضد الطبيعة نحو العمل معها – عىل سبيل املثال، عن طريق تيسري اعتماد الحلول املرتكزة عىل الطبيعة. 



4

WWDR  2018

Executive summary

الدور الُمناط بالُنظم البيئية في دورة المياه

الحلول المرتكزة على الطبيعة وإدارة توافر المياه

تؤثر العمليات البيئية التي تقع يف البيئة  عىل نوعية املياه وعىل املسارات التي تسلك فيها عرب النظام البيئي، فضالً عن تكوين الرتبة، وعوامل 
التعرية، ونقل  الرواسب وترصيفها – علماً بأن جميع هذه العوامل يمكن أن تخلف تأثريات جذرية عىل الوضع الهيدرولوجي. وبينما تستحوذ 

الغابات يف امُلعتاد عىل النصيب األعظم من االهتمام عندما يتعلق األمر بالغطاء األريض والهيدرولوجيا، تضطلع املروج الخرضاء واألرايض الزراعية 
باملثل بأدوار هامة. تكتيس الرتبة أهمية حاسمة فيما يتعلق بالتحكم يف حركة املياه ويف تخزينها وانتقالها. ويضطلع التنوع البيولوجي بدور 

وظيفي يف إطار الحلول املرتكزة عىل الطبيعية، والتي يمكن بموجبها تدعيم عمليات ووظائف النظام البيئي، وبالتايل تقديم خدمات النظام البيئي.

يرتتب عن النظم البيئية تأثريات هامة عىل عمليات تدوير األمطار بدءاً من النطاق املحيل ووصوالً إىل النطاق القاري. وعوضاً عن تصنيف الغطاء 
النباتي ”كمستهلك ” للمياه، ربما يجدر النظر إليه بشكل مالئم أكثر عىل أنه ”مدور“  للمياه. وعىل الصعيد العاملي، ترجع نسبة تصل إىل ٤٠ 

يف املائة من األمطار التي تتساقط عىل سطح األرض إيل عملية نتح النبات (upwind plant transpiration)  باإلضافة إىل ظاهرة التكاثف 
عىل سطح األرض، حيث يُعزى إىل هذا املصدر القسط األعظم من األمطار التي تهطل يف بعض املناطق. وبناء عىل ذلك، قد ترتتب عن قرارات 

استخدام األرايض يف موقع محدد عواقب وخيمة تؤثر عىل املوارد املائية، وعىل البرش، وعىل االقتصاد، وعىل البيئة يف مواقع أخرى بعيدة – وهو ما 
يُدلل عىل قصور مفهوم مستجمعات املياه (يف مقابل مفهوم ”األحواض املطرية) ”كأساس إلدارة املوارد املائية. 

تستعني البنية التحتية الخرضاء (املواتية للبيئة من ناحية املياه) بنُظم طبيعية أو شبه طبيعية، بما يف ذلك عىل سبيل املثال الحلول املرتكزة 
عىل الطبيعة بما يكفل توفري خيارات إلدارة املوارد املائية ذات فوائد تُعادل أو تُماثل تلك الناجمة عن خيارات البنية التحتية التقليدية الرمادية 

(املنشأة/ الفيزيائية) إلدارة املياه. ويف بعض املواقف، يمكن أن تنفرد النُهج املرتكزة عىل الطبيعة بتوفري الحل الرئييس أو األوحد القابل 
للتطبيق (عىل سبيل املثال، ترميم نُُظر البيئة (landscape)  ملكافحة تدهور األرايض وظاهرة التصحر)، بينما يتعذر يف مواقف أخرى اإليفاء 

بأغراض مختلفة سوى عن طريق االستعانة بحلول رمادية (عىل سبيل املثال، توفري إمدادات املياه إىل املنازل عرب شبكات األنابيب والصنابري). 
ويف الغالبية العظمى من الحاالت، عىل الرغم من ذلك، يجوز، بل وينبغي أن تتآزر الحلول الخرضاء والحلول الرمادية مع بعضها البعض. 

وتتمثل بعض من أبرز نماذج تطبيق الحلول املرتكزة عىل الطبيعة يف املواقف التي تنطوي عىل االرتقاء بأداء البنية التحتية الرمادية. ويُتيح 
الوضع الراهن، مع معاناة البنية التحتية الرمادية من التقادم أو عدم الصالحية أو القصور عرب جميع أنحاء العالم، الفرص أمام اعتماد الحلول 

املرتكزة عىل الطبيعة بوصفها حلول ابتكارية تمزج بني آفاق خدمات النظام البيئي، وتعزيز القدرة عىل التكيف والصمود، واعتبارات ُسبل 
العيش ضمن سياق تخطيط املوارد املائية وإدارتها.

إن إحدى السمات الرئيسية التي تتميز بها الحلول املرتكزة عىل الطبيعة هي كونها تميل إىل تقديم حزم مرتافقة من خدمات النظام البيئي– 
حتي عندما يتمثل الهدف املنشود من التدخل املعني يف توفري خدمة واحدة فقط. وبناء عىل ذلك، غالباً ما تحقق الحلول املرتكزة عىل الطبيعة 
العديد من الفوائد املتعلقة باملوارد املائية كما تُسهم يف كثري من األحيان يف التجاوب بشكل متزامن مع املسائل املتعلقة بكمية املياه ونوعيتها 
واملخاطر ذات الصلة بها. وتعترب طريقة مساهمة الحلول املرتكزة عىل الطبيعة يف بناء قدرة النظام البيئي عىل التكيف والصمود بشكل عام 

ميزة أساسية أخرى تتصف بها تلك الحلول.

تتعاطى الحلول املرتكزة عىل الطبيعة يف املقام األول مع مسألة إمداد املياه عن طريق إدارة هطوالت األمطار، والرطوبة، وتخزين املياه 
وترشيحها ونقلها، بحيث يتسنى تحسني موقع وتوقيت وكمية املياه املتاحة لتلبية االحتياجات البرشية.

ينحرس بشكل متزايد خيار إنشاء املزيد من الخزانات جراء ظاهرة اإلطماء (تراكم الطمي)، وتراجع جريان املاء السطحي املتاح، ونشوء ضوابط 
وشواغل بيئية، باإلضافة إىل الواقع الذي يفيد باستغالل معظم املواقع التي تتصف بفعالية تكلفتها وجدواها يف العديد من البلدان املتقدمة. ويف 
العديد من الحاالت، يمكن أن تتصف صيغ تخزين املياه املواتية للنظم البيئية، من قبيل استغالل األرايض الرطبة الطبيعية، وإدخال تحسينات 
يف مستوى رطوبة الرتبة، وإعادة تغذية املياه الجوفية عىل نحو يتصف بالكفاءة، باملزيد من االستدامة وفعالية التكلفة مقارنة بالبنية التحتية 

الرمادية التقليدية، من قبيل السدود. 

سوف يتعني عىل قطاع الزراعة تلبية الزيادات املرتقبة يف معدل الطلب عىل املواد الغذائية عن طريق تحسني مستوى كفاءة استخدام املوارد 
بالتزامن مع خفض البصمة الخارجية الناجمة عنها، وتحتل املياه موقعاً مركزياً يف تلبية هذا االحتياج.  وتتمثل إحدى الركائز األساسية 

للحلول املعرتف بها يف مفهوم ”التكثيف البيئي املستدام“ النتاج الغذاء، والذي يدعم توفري خدمات النُظم البيئية يف نُظر  البيئة  الزراعية 
 conservation) “عىل سبيل املثال عرب تحسني إدارة الرتبة والكساء النباتي. وتُعد ”الزراعة الحافظة للموارد ،(agricultural landscapes)

agriculture)، والتي تنطوي عىل ممارسات رامية إىل الحد من اختالل الرتبة، وصون غطاء الرتبة، وتنظيم برنامج تناوب املحاصيل، بمثابة 
نهج نموذجي رائد من أجل تكثيف االنتاج املستدام. ويمكن أن تؤتي النظم الزراعية املعنية بإعادة تأهيل خدمات النظم البيئية أو الحفاظ عليها 

بثمار عىل غرار النظم واسعة النطاق كثيفة املدخالت، ولكن مع تقليص اآلثار السلبية بشكل ملموس. وعىل الرغم من أن الحلول املرتكزة عىل 
الطبيعة تحقق مكاسب جديرة باالعتبار يف مجال الري، تكمن الفرص الرئيسية التي تكفل زيادة معدل االنتاجية يف النظم البعلية (النظم التي 

تعتمد عىل تغذية مياه األمطار) والتي تستأثر بالغالبية العظمى من معدالت االنتاج الحايل والزراعة األرسية (وتُتيح تباعاً أبرز مصادر كسب 
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العيش وتحقق مكاسب بالعالقة بالحد من الفقر). وتتجاوز املكاسب النظرية التي يمكن تحقيقها عىل نطاق عاملي الزيادات املتوقعة يف معدل الطلب 
العاملي عىل املياه، وهو ما يُرجح أن يُسهم يف الحد من الرصاعات بني االستخدامات املتنافسة. 

باإلضافة إىل ما سبق، تكتيس الحلول املرتكزة عىل الطبيعة والتي تتجاوب مع مسألة توافر املياه يف املستوطنات الحرضية أهمية قصوى، نظراً لعيش 
الغالبية العظمى من سكان العالم يف الوقت الراهن يف املدن. وتُشكل البنية التحتية الخرضاء يف املناطق الحرضية، بما يف ذلك املباني الخرضاء املواتية 

للبيئة، ظاهرة ناشئة يتم يف إطارها وضع مؤرشات مرجعية ومعايري تقنية تنطوي عىل العديد من الحلول املرتكزة عىل الطبيعة. ويحرص قطاع 
األعمال وقطاع الصناعة أيضاً وبشكل متنامي عىل تعزيز الحلول املرتكزة عىل الطبيعة من أجل تحسني معدل األمن املائي لدعم عمليات التشغيل 

التابعة لهما، انطالقاً من حجج دامغة من املنظور التجاري.

تخفض حماية املوارد املائية التكاليف الناجمة عن معالجة املياه والتي تتكبدها جهات التوريد 
يف املناطق الحرضية، كما تُسهم يف تحسني فرص إتاحة مياه الرشب اآلمنة يف املناطق الريفية. 

وتضطلع الغابات، واألرايض الرطبة، واملروج الخرضاء، جنباً إىل جنب مع األرايض الزراعية 
واملحاصيل، يف حالة إدارتها عىل الوجه الصحيح، بأدوار هامة يف تنظيم نوعية املياه عن طريق 

خفض حموالت الرواسب، واحتجاز امللوثات واستبقائها، وإعادة تدوير املغذيات. ويف حالة تعرض 
املياه لتلوث، يمكن أن تُسهم النظم البيئية املنشأة والطبيعية عىل حد سواء يف تحسني نوعية املياه. 

واليزال التلوث الناجم عن مصادر غري مركزة (غري ثابتة) من قطاع الزراعة، والسيما املغذيات، 
يشكل معضلة حرجة يف كافة أنحاء العالم، بما يف ذلك البلدان املتقدمة. وباإلضافة إىل ذلك، ترتفع 

قابلية تأثر هذا النمط من التلوث بالحلول املرتكزة عىل الطبيعة، نظراً الستطاعتها إعادة تأهيل 
خدمات النظم البيئية التي تُتيح الفرصة أمام تمكني الرتبة من تحسني إدارة املغذيات، ومن ثم 

خفض الطلب عىل األسمدة والحد من ترسب املغذيات أو ارتشاحها إىل املياه الجوفية أو األمرين معاً.

يتنامى استخدام البنية التحتية الخرضاء يف املناطق الحرضية يف إدارة التلوث الناجم عن جريان 
املاء السطحي يف املناطق الحرضية. وتشتمل بعض األمثلة عىل الجدران الخرضاء، وحدائق 

األسطح، وأحواض الرتشيح/ الترصيف املزروعة ملعالجة املياه العادمة وتقليص معدل جريان مياه األمطار . ويتم االستفادة من األرايض الرطبة 
أيضاً يف البيئات الحرضية من أجل التخفيف من تأثري جريان مياه األمطار الزائدة الناجمة عن العواصف واملياه العادمة. وتؤدي األرايض الرطبة 
الطبيعية والصناعية عىل حد سواء إىل تحلل أو تعطيل طائفة من امللوثات الناشئة، بما يف ذلك بعض املستحرضات الدوائية، كما تتفوق يف امُلعتاد 

عىل أداء الحلول الرمادية. وفيما يتعلق ببعض املواد الكيميائية، فهي قد توفر الحل الوحيد. 

يتقيد أداء الحلول املرتكزة عىل الطبيعة بمحددات. عىل سبيل املثال، تتوقف خيارات الحلول املرتكزة عىل الطبيعة ملعالجة املياه العادمة 
الصناعية عىل أنماط امللوثات وحمولتها. وفيما يتعلق بالعديد من مصادر املياه امللوثة، قد يستمر االحتياج إىل حلول البنية التحتية الرمادية. 

وعىل الرغم من ذلك، تتزايد التطبيقات الصناعية للحلول املرتكزة عىل الطبيعة، والسيما األرايض الرطبة املنشأة ملعالجة املياه العادمة الصناعية. 

الغابات، تضطلع 
الرطبة، واألراضي 

جنباً الخضراء،  والمروج 
إلى جنب مع األراضي 
والمحاصيل، الزراعية 

على  إدارتها  حالة  في 
بأدوار الصحيح،  الوجه 

تنظيم في  هامة 
المياه نوعية 
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الحلول المرتكزة على الطبيعة
وإدارة المخاطر المتعلقة بالمياه

الحلول  المرتكزة على الطبيعة وتعزيز األمن المائي:
الفوائد مضاعفة 

تتسبب املخاطر والكوارث املائية، كالفيضانات ونوبات الجفاف املرتبطة بتزايد 
حدة التقلبات الزمنية للموارد املائية جراء تغري املناخ، يف تكبد خسائر برشية 

واقتصادية هائلة ومتزايدة عىل الصعيد العاملي. وتُشري التقديرات إىل إقامة 
قرابة ٣٠ يف املائة من تعداد سكان العالم يف مناطق وأقاليم تترضر بشكل 
دوري سواء من فيضانات أو نوبات جفاف. ويُشكل تدهور النظام البيئي 

السبب الرئييس وراء تفاقم املخاطر الناجمة عن الظواهر املناخية القصوى، كما 
يقوض القدرة عىل تعظيم االستفادة من إمكانيات الحلول املرتكزة عىل الطبيعة. 

ويمكن أن تنهض البنية التحتية الخرضاء بوظائف هامة تتعلق بالحد من املخاطر. وقد يؤدي املزج بني نهج البنية التحتية 
الخرضاء ونهج البنية التحتية الرمادية إىل تحقيق وفورات يف التكاليف وإحداث تحسينات هائلة فيما يتعلق بالحد من املخاطر 

بشكل عام.  

يمكن أن تُسهم الحلول املرتكزة عىل الطبيعة يف مجال إدارة الفيضانات يف تجميع املياه (احتجاز املياه)  عن طريق إدارة ارتشاح 
املياه، وتدفق الجريان السطحي، ومن ثم االتصال الهيدرولوجي بني مكونات املنظومة ، وانتقال املياه عربها، بما يُفسح املجال أمام 

تخزين املياه يف السهول الفيضية، عىل سبيل املثال. ويمكن أن يُسهم مفهوم  «العيش مع الفيضانات»، والذي يتضمن، من جملة أمور 
أخرى، مجموعة من املقاربات الهيكلية وغري الهيكلية التي تساعد عىل «التأهب» ملواجهة الفيضانات، يف تيسري تطبيق الحلول املرتكزة 

عىل الطبيعة ذات الصلة بما يكفل الحد من الخسائر الناجمة عن الفيضانات، بل ويف املقام األول، خفض مخاطر الفيضانات. 

ال تنحرص موجات الجفاف يف املناطق الجافة فقط، عىل النحو املتصور أحياناً، وإنما قد تحدث  مخاطر ترقى إىل مستوى الكوارث 
يف املناطق التي لم تعتاد التعرض لندرة املياه. وال تختلف التوليفة املمكنة من الحلول املرتكزة عىل الطبيعة املعنية بالتخفيف من 
تأثريات الجفاف يف جوهرها عن تلك الحلول التي تعنى بتوافر املوارد املائية والهادفة إىل تحسني القدرة عىل تخزين املياه يف نُظر 

البيئة، بما يف ذلك الرتبة واملياه الجوفية، من أجل التحوط ضد الفرتات التي تشهد نوبات ندرة حادة. وتُتيح التقلبات املوسمية 
يف هطول األمطار الفرص أمام تخزين املياه يف نُظر البيئة بما يكفل توفري املوارد املائية لصالح كل من النظم البيئية والبرش 

طوال الفرتات التي تشهد املزيد من الجفاف. وتبدو إمكانية تخزين املياه الطبيعية (السيما تحت سطح األرض، يف طبقات املياه 
الجوفية) بغرض الحد من أخطار الكوارث، بعيد املنال. ويجدر بعملية تخطيط تخزين املياه يف أحواض األنهار وعىل النطاقات 

اإلقليمية النظر يف حافظة خيارات التخزين السطحي ودون السطحي (والتوليفات ذات الصلة بها) بما يكفل بلوغ النتائج امُلثىل 
عىل الصعيدين البيئي واالقتصادي يف مواجهة تزايد تقلب املوارد املائية. 

تتميز الحلول املرتكزة عىل الطبيعة بالقدرة عىل تعزيز األمن املائي بشكل عام عرب تحسني مستوى توافر املياه واالرتقاء 
بنوعية املوارد املائية بالتزامن مع خفض املخاطر املتصلة باملياه وتحقيق املزيد من الفوائد املصاحبة عىل األصعدة االجتماعية 

واالقتصادية والبيئية. وتُتيح هذه الحلول الفرصة أمام تحديد النتائج امُلجزية التي تُريض جميع األطراف عرب كافة القطاعات. 
عىل سبيل املثال، أضحت الحلول املرتكزة عىل الطبيعة يف قطاع الزراعة شائعة نظراً ألنها تُسهم يف زيادة معدالت االنتاجية 

والربحية الزراعية املستدامة، بل وأيضاً نظراً ألنها تدعم الفوائد التي تتحقق عىل صعيد املنظومة بشكل عام، من قبيل تحسني 
مستوى توافر املياه وخفض التلوث عند مصبات األنهار. وتتعاظم أهمية استعادة مستجمعات املياه وحمايتها يف سياق التصدي 

للعديد من التحديات التي تحول دون استدامة إمدادات املياه للمدن الرسيعة النمو وخفض املخاطر فيها. ويمكن أن تحقق 
البنية التحتية  الخرضاء يف املناطق الحرضية نتائج إيجابية من حيث تعزيز توافر املياه، وتحسني نوعية املياه، والحد من حدوث 

الفيضانات ونوبات الجفاف. ويف سياق املوارد املائية وخدمات الرصف الصحي، يمكن توصيف األرايض الرطبة الصناعية التي 
يتم إنشائها ألغراض معالجة املياه العادمة باعتبارها حلول قائمة عىل الطبيعة تتميز بفعالية التكلفة وتوفر مياه عادمة ذات 

نوعية مالئمة تصلح للعديد من االستخدامات لغري أغراض الرشب، بما يف ذلك الري، فضالً عن تحقيق مكاسب إضافية، بما يف 
ذلك توليد الطاقة. 

نهج بين  المزج  يؤدي  قد 
ونهج  الخضراء  التحتية  البنية 

إلى  الرمادية  التحتية  البنية 
التكاليف  في  وفورات  تحقيق 
فيما  هائلة  تحسينات  وإحداث 

المخاطر  من  بالحد  يتعلق 
عام بشكل 



7

WWDR  2018

Executive summary

ومحددات تحديات 

تتصف التحديات التي تحول دون توسيع نطاق الحلول املرتكزة عىل الطبيعة وتمكينها من بلوغ إمكاناتها القصوى والهامة بطابع عام بشكل أو بأخر  عرب 
جميع القطاعات وعىل األصعدة العاملية أو اإلقليمية أو املكانية. ويستمر التقاعس التاريخي ضد الحلول املرتكزة عىل الطبيعة جراء تواصل الهيمنة الطاغية 

لحلول البنية التحتية الرمادية عىل األدوات الحالية التي تعتمدها الدول األعضاء – بدءاً من السياسات العامة ووصوالً إىل قوانني ولوائح البناء.  ويمكن رصد 
هذه الهيمنة أيضاً يف مجال الهندسة املدنية، واملواثيق االقتصادية املرتكزة عىل السوق، ومجاالت الخربة التي تتمتع بها األجهزة الخدمية، وأيضاً بالتبعية 

أذهان واضعي السياسات وعامة الجمهور. وتتسبب هذه وغريها من العوامل يف مجموعها يف التعاطي مع الحلول املرتكزة عىل الطبيعة يف كثري من األحيان 
عىل أنها تعاني من محدودية الكفاءة، أو تنطوي عىل مزيد من الخطورة، مقارنة بالنُظم املنشأة (الرمادية). 

تستدعي الحلول املرتكزة عىل الطبيعة يف كثري من األحيان توثيق التعاون بني العديد من املؤسسات واألطراف املعنية، علماً بأنه قد يصعب بلوغ هذه الغاية. 
لم تتطور الرتتيبات املؤسسية الراهنة بشكل يراعي التعاون بشأن الحلول املرتكزة عىل الطبيعة. ويعاني الوضع من غياب الوعي والتواصل واملعارف عىل 

كافة املستويات، بدءاً من املجتمعات املحلية ومروراً بجهات التخطيط اإلقليمي ووصوالً إىل صانعي السياسات عىل املستوى الوطني، بشأن ماهية املساهمات 
التي يمكن أن توفرها الحلول املرتكزة عىل الطبيعة يف واقع األمر. وقد يتفاقم الوضع جراء غياب اإلدراك حول كيفية إدماج البنية التحتية الخرضاء والرمادية 

عىل نطاق واسع، باإلضافة إىل االفتقار إىل القدرة عىل تطبيق الحلول املرتكزة عىل الطبيعة يف سياق إدارة املياه بشكل عام. ويستمر انتشار التصورات 
الخاطئة أو انعدام اليقني أو األمرين معاً حول أداء البنية التحتية الطبيعية أو الخرضاء، وحول داللة خدمات النظام البيئي من املنظور العميل. وال تتضح 

الرؤية بشكل جيل، يف بعض األحيان، بشأن ماهية الحلول املرتكزة عىل الطبيعة. وتغيب التوجيهات التقنية، واألدوات، والنُهج الالزمة لتحديد املزيج املناسب 
(التوليفة املناسبة) من الحلول املرتكزة عىل الطبيعة وخيارات البنية التحتية الرمادية. وال تحظى الوظائف الهيدرولوجية التي تؤديها النظم اإليكولوجية 

الطبيعية، من قبيل األرايض الرطبة والسهول الفيضية، بنفس القدر من اإلدراك الذي تحظى به تلك التي توفرها البنية التحتية الرمادية. تبعاً لذلك، تتعرض 
الحلول املرتكزة عىل الطبيعة ملزيد من التجاهل يف إطار تقييم السياسات ويف سياق تخطيط وإدارة املوارد الطبيعية وعمليات التنمية. ويتفاقم هذا الوضع 

بشكل جزئي بسبب قصور البحوث وجهود التنمية التي توجه نحو الحلول املرتكزة عىل الطبيعة، والسيما جراء غياب التقييمات التي تتميز بالحيادية 
والدقة بغرض التعرف عىل خربات وتجارب الحلول املرتكزة عىل الطبيعة الراهنة، والسيما من حيث أدائها الهيدرولوجي، وأيضاً تحليالت التكاليف والفوائد 

باملقارنة بالحلول الرمادية أو باالقرتان معها. 

هناك حدود يجب تعريفها  بشكل أفضل ملا يمكن تحقيقه من خالل النظم البيئية. عىل سبيل املثال، يتم تحديد ”نقاط التحول“، والتي يتعذر عندها 
تدارك التغيريات السلبية التي تلحق بالنظم البيئية، عىل املستوى النظري، ولكن قلما يتم تقديرها عىل أساس كمي. وبناء عىل ذلك، يصبح رضورياً اإلقرار 
بمحدودية القدرة االستيعابية التي تتمتع بها النظم البيئية وتعريف الحدود القصوى التي تتسبب عندها أي ضغوط إضافية (بما يف ذلك عىل سبيل املثال 

إضافة ملوثات ومواد سامة) يف إلحاق أرضار يتعذر تداركها أو إصالحها. 

إن ارتفاع مستوى التفاوت يف تأثري النظم البيئية عىل الخصائص الهيدرولوجية  (بناء عىل النمط أو النمط الفرعي الذي ينتمي إليه النظام البيئي، واملوقع، 
والحالة، واملناخ، وأسلوب اإلدارة بالعالقة بالنظام البيئي املعني) يستدعي توخي الحذر وتاليف تعميم االفرتاضات بشأن الحلول املرتكزة عىل الطبيعة. فعىل 

سبيل املثال، يمكن أن تُسهم األشجار يف زيادة أو نقصان تغذية طبقات املياه الجوفية وفقاً لنوعها وكثافتها وموقعها وحجمها وعمرها. وتتميز النظم 
الطبيعية بالطابع الديناميكي وتتغري األدوار التي تضطلع بها واآلثار التي ترتتب عنها مع مرور الوقت. 

يف كثري من األحيان يتم املغاالة يف افرتاض يُفيد باتصاف الحلول املرتكزة عىل الطبيعة  ”بفعالية التكاليف“، بينما يجدر ىف الواقع التحقق من هذا االفرتاض 
عرب إجراء تقييم يشمل النظر يف الفوائد املصاحبة لتلك الحلول.  وبينما قد تتميز بعض الحلول املرتكزة عىل الطبيعة املطبقة عىل نطاق محدود بانخفاض 

أو انعدام تكاليفها، قد تستدعي بعض التطبيقات، والسيما تلك واسعة النطاق، تخصيص استثمارات كبرية. وعىل سبيل املثال، قد تتفاوت تكاليف اسرتداد 
النظم البيئية عىل نطاق شاسع، بدءاً من بضع مئات إىل عدة ماليني من الدوالرات األمريكية لكل هكتار واحد. وعىل الرغم من رضورة توفر معارف خاصة 

باملوقع عند تطبيق الحلول املرتكزة عىل الطبيعة، غري أن تلك املعارف ال تكفي يف كثري من األحيان. وبينما يتزايد االهتمام يف هذا الوقت بالحلول املرتكزة عىل 
الطبيعة، يتعني عىل األخصائيني املمارسني توسيع قاعدة املعارف بشكل هائل لدعم عملية ُصنع القرار وتاليف املغاالة يف توصيف أداء الحلول املرتكزة عىل 

الطبيعة حرصاً عىل عدم تبديد هذا الزخم املحدث .
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آليات االستجابة – تهيئة أوضاع مواتية لتعجيل
وتيرة استيعاب الحلول المرتكزة على الطبيعة

تنطوي آليات االستجابة الالزمة للتصدي لهذه التحديات يف املقام األول عىل تهيئة أوضاع مناسبة تكفل االنصاف يف مراعاة الحلول املرتكزة عىل 
الطبيعة إىل جانب خيارات أخرى إلدارة املوارد املائية. 

تدبري التمويل

ال تتطلب الحلول املرتكزة عىل الطبيعة بالرضورة موارد مالية إضافية، ولكنها عادة ما تستدعي إعادة توجيه التمويل املتاح وتفعيل استخدامه. 
ويجري حشد االستثمارات يف البنية التحتية الخرضاء بفضل تزايد اإلقرار باإلمكانيات التي تتميز بها خدمات النظام البيئي والتي تكفل توفري 

حلول عىل نطاق املنظومة بما يُسهم يف تعزيز استدامة االستثمارات وزيادة جدوى التكاليف املرتبطة بها مع مرور الوقت. ويف كثري من األحيان، 
تغفل التقييمات التي تعنى بعائدات االستثمار املوجه نحو الحلول املرتكزة عىل الطبيعة مراعاة هذه العنارص الخارجية اإليجابية، تماماً تماماً 
كما هو الحال مع تلك التقييمات التي تعنى بالبنية التحتية الرمادية التي تغفل يف كثري من األحيان مراعاة العوامل الخارجية السلبية الناجمة 

عنها عىل الصعيدين البيئي واالجتماعي. 

توفر برامج السداد مقابل الخدمات البيئية حوافز نقدية وعينية لدعم املجتمعات املحلية واملزارعني وأصحاب األرايض الخاصة يف املناطق 
الواقعة عند املنبع أعىل مجاري املياه من أجل  حماية النظم البيئية واسرتدادها والحفاظ عليها واعتماد ممارسات زراعية مستدامة وغريها من 
املمارسات اإليجابية املتعلقة باستخدام األرايض. وتعود هذه اإلجراءات أيضا بفوائد عىل مستخدمي املياه عند املصب أسفل مجاري املياه بما يف 

ذلك تنظيم تدفق املياه، والسيطرة عىل الفيضانات، والتحكم يف ظواهر التعرية والرتسب، من جملة أمور أخرى، وهو ما يكفل بالتبعية توفري 
إمدادات مائية عالية الجودة وبمعدل مستقر، بما يُسهم يف خفض تكاليف معالجة املياه وتكاليف صيانة املعدات. 

تنطوي  أسواق ”السندات الخرضاء“ الناشئة عىل إمكانيات واعدة فيما يتعلق بحشد التمويل الالزم لدعم الحلول املرتكزة عىل الطبيعة، كما 
يُربز، بشكل خاص، قدرة الحلول املرتكزة عىل الطبيعة عىل تحقيق أداء جيد عند تقييمها وفقاً ملعايري استثمارية قياسية صارمة. وباإلضافة إىل 

ما تقدم، يمكن مواصلة تحفيز وتوجيه القطاع الخاص من أجل دفع الحلول املرتكزة عىل الطبيعة لألمام يف املجاالت التي يزاول العمل فيها. 
ويمكن تيسري هذه الغاية عن طريق بناء الخربات الداخلية وتنمية الوعي بشأن فعالية الحلول املرتكزة عىل الطبيعة.

يشكل تعديل السياسات الزراعية مساراً هاماً نحو توفري التمويل ملواصلة استيعاب الحلول املرتكزة عىل الطبيعة. ويتطلب ذلك التصدي للواقع 
القائم، حيث يتم توجيه النصيب األعظم من اإلعانات الزراعية، وربما غالبية موارد التمويل العام وتقريباً جميع استثمارات القطاع الخاص نحو 

مجاالت البحوث والتنمية الزراعية، ودعم تكثيف ممارسات الزراعة التقليدية، وهو ما يتسبب يف تفاقم انعدام األمن املائي. إن تعميم مفهوم 
التكثيف البيئي املستدام لالنتاج الزراعي، والذي ينطوي يف املقام األول عىل نرش الحلول املرتكزة عىل الطبيعة (عىل سبيل املثال تحسني تقنيات 

إدارة الرتبة وإدارة نُظر البيئة)، ال يشكل فحسب السبيل املستقبيل امُلعرتف به نحو تحقيق األمن الغذائي ، وإنما يُعد أيضاً بمثابة خطوة رئيسية 
نحو تمويل الحلول املرتكزة عىل الطبيعة لدعم قطاع املياه. 

يُعترب تقييم الفوائد املصاحبة التي ترتتب عن الحلول املرتكزة عىل الطبيعة (عرب إجراء تحليل شامل للتكاليف والفوائد) خطوة أساسية يف سبيل 
توفري استثمارات فعالة واالستفادة من املوارد املالية املتاحة عرب قطاعات متعددة. وينبغي مراعاة كافة الفوائد، بما ال يقترص فقط عىل مجموعة 

ضيقة من النتائج الهيدرولوجية، عند تقييم خيارات االستثمار. ويستدعي هذا اتباع نهج نظامي تفصييل، بينما  تُشري الدالئل إىل إسهامه يف 
إدخال تحسينات جديرة باالعتبار يف عملية ُصنع القرار ويف أداء املنظومة بشكل عام.

خلق بيئة تنظيمية وقانونية ممّكنة

تم صياغة الغالبية العظمى من اللوائح التنظيمية والقانونية الراهنة املعنية بإدارة قطاع املياه عىل نطاق واسع انطالقاً من النُهج املتبعة يف 
سياق البنية التحتية الرمادية. ونتيجة لذلك، فإن إدراج الحلول املرتكزة عىل الطبيعة ضمن هذه األُطر التنظيمية قد ينطوي عىل تحديات يف 

كثري من األحيان. وعىل الرغم من ذلك، وبدالً من االنتظار لحني إجراء تغيريات جذرية يف اللوائح التنظيمية، يتسنى تحقيق الكثري من النتائج عن 
طريق تعزيز الحلول املرتكزة عىل الطبيعة بصور فعالة ضمن األُطر الحالية. إن   تحديد مواقع تطبيق الحلول املرتكزة عىل الطبيعة وكيفية 

تطبيقها يمكن أن يُسهم يف دعم منهجيات التخطيط الحالية عىل مستويات مختلفة كخطوة أوىل هامة يف هذه العملية، وذلك يف تلك املناطق التي 
ال تتوافر فيها ترشيعات مناسبة.

تنطوي الترشيعات الوطنية الرامية إىل تيسري تطبيق الحلول املرتكزة عىل الطبيعة عىل الصعيد املحيل عىل أهمية قصوى. وقد حرص عدد 
محدود، ولكنه يتزايد، من البلدان عىل اعتماد أُطر تنظيمية تدعم الحلول املرتكزة عىل الطبيعة عىل الصعيد الوطني. ففي دولة بريو، عىل سبيل 

املثال، تم اعتماد إطار قانوني وطني من أجل تنظيم ورصد االستثمار املوجه نحو البنية التحتية الخرضاء. ويمكن أن تُسهم األُطر اإلقليمية 
أيضاً يف تحفيز التغيري. وعمد ”االتحاد األوروبي“، عىل سبيل املثال، إىل زيادة فرص نرش الحلول املرتكزة عىل الطبيعة بمعدالت ملحوظة عن 

طريق مواءمة الترشيعات والسياسات التي يتبناها يف مجاالت الزراعة واملوارد املائية والبيئة.
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وعىل الصعيد العاملي، تُتيح الحلول املرتكزة عىل الطبيعة السبيل أمام الدول األعضاء للتجاوب مع مختلف االتفاقات البيئية متعددة األطراف 
وتطبيقها (والسيما اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية رامسار بشأن األرايض الرطبة وإطار 

سنداي للحد من مخاطر الكوارث، واألُطر املتفق عليها لتحقيق األمن الغذائي، واتفاق باريس حول تغري املناخ)، فضالً عن التعاطي مع 
املقتضيات االقتصادية  واالجتماعية. ويتمثل أحد األُطر الشاملة لتعزيز الحلول املرتكزة عىل الطبيعة يف جدول أعمال التنمية املستدامة لعام 

٢٠٣٠ وأهداف التنمية املستدامة الواردة فيها.

تحسني التعاون عرب القطاعات

قد تقتيض الحلول املرتكزة عىل الطبيعة تعزيز التعاون عرب القطاعات وبني املؤسسات عند مستويات مرتفعة تتجاوز سياق البنية التحتية 
الرمادية، والسيما عند تطبيقها عىل نطاق نُظر البيئة.  وعىل الرغم من ذلك، قد يُتيح ذلك أيضاً الفرص أمام حشد تلك األطراف املعنية معاً يف 

ظل نهج عام أو أجندة أعمال مشرتكة.

يف العديد من البلدان، يعاني مشهد السياسات من التفتت الحاد. إن تحسني مواءمة السياسات عرب جميع الربامج االقتصادية والبيئية 
واالجتماعية يُعد بمثابة اشرتاط عام يف حد ذاته. وبينما تستفيد الحلول املرتكزة عىل الطبيعة من مثل هذه املواءمة، فهي أيضاً وسيلة نحو 

تحقيق هذه املواءمة، نظراً لقدرتها عىل توفري فوائد مصاحبة متعددة، وجديرة باالعتبار يف كثري من األحيان، بما ال يقترص عىل النتائج 
الهيدرولوجية فقط. ويمكن أن تُسهم الصالحيات  الواضحة املستمدة من السياسات الُعليا يف التعجيل بخطى استيعاب الحلول املرتكزة عىل 

الطبيعة،  مع تعزيز وتحسني التعاون بني القطاعات. 

االرتقاء بقاعدة املعارف

إن االرتقاء بقاعدة املعارف املتعلقة بالحلول املرتكزة عىل الطبيعة، بما يف ذلك يف بعض الحاالت عرب االستعانة بالعلوم املتقدمة، يُعد بمثابة 
مطلب عام وأسايس. وتُسهم األدلة الثبوتية يف إقناع صانعي القرار بشأن جدوى الحلول املرتكزة عىل الطبيعة. وعىل سبيل املثال، يتمثل أحد 

الشواغل الشائعة يف استغراق الحلول املرتكزة عىل الطبيعة الكثري من الوقت قبل تحقيق التأثريات املرتبطة بها، وهو ما يوحي يف املقابل برسعة 
أداء البنية التحتية الرمادية. وعىل الرغم من ذلك، تُشري الدالئل إىل عدم رسيان هذه القاعدة حكماً يف جميع الحاالت، ويمكن أن تضاهي النطاقات 

الزمنية التي تتطلبها الحلول املرتكزة عىل الطبيعة لتحقيق نتائج بشكل إيجابي تلك التي تتطلبها حلول البنية التحتية الرمادية. 

يمكن أن تُشكل قاعدة املعارف التقليدية أو املجتمعية املتعلقة بأداء النظم البيئية والتفاعل بني الطبيعة من جهة واملجتمع من جهة أخرى ركيزة 
هامة. وينبغي إدخال تحسينات يف الطريقة التي يتم من خاللها إدراج مثل هذه املعارف ضمن عمليات التقييم واتخاذ القرار.

تتمثل إحدى أولويات االستجابة يف هذا الصدد يف صياغة وتطبيق مجموعة من املعايري املشرتكة يمكن االحتكام إليها عند تقييم الحلول املرتكزة 
عىل الطبيعة والخيارات األخرى املرتبطة بإدارة املوارد املائية. ويجوز إعداد معايري عامة مشرتكة لتقييم خيارات إدارة املوارد املائية (عىل سبيل 

املثال الحلول الخرضاء مقابل الحلول الرمادية) وذلك عىل أساس كل حالة عىل حدة. ويتمثل أحد االشرتاطات الرئيسية يف التضمني الكامل 
(املراعاة الكاملة) لجميع الفوائد الهيدرولوجية وغريها من الفوائد املصاحبة والطائفة الكاملة للتكاليف والفوائد املرتبطة بخدمات النظام البيئي 

(بالعالقة بكل خيار). ويقتيض هذا  يف املقابل التوصل إىل توافق يف اآلراء بني مختلف األطراف املعنية ذات الصلة.
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المساهمة المحتملة للحلول القائمة على الطبيعة المعنية بإدارة المياه
في تحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠

تُتيح الحلول املرتكزة عىل الطبيعة إمكانيات هائلة تكفل لها املساهمة يف إحراز الغالبية العظمى من الغايات الواردة ضمن الهدف السادس (٦) من 
أهداف التنمية املستدامة (بشأن املياه). وتتمثل املجاالت التي تحقق فيها هذه املساهمات تأثريات مبارشة إيجابية جديرة باالهتمام بالعالقة بأهداف 

التنمية املستدامة األخرى يف األمن املائي لتعزيز الزراعة املستدامة (الهدف رقم ٢، وعىل وجه التحديد الغاية رقم ٢-٤)، وأنماط املعيشة الصحية 
(الهدف رقم ٣)، وإنشاء هياكل أساسية تتميز بقابلية التكيف والصمود (بالعالقة  باملياه) (الهدف رقم ٩)، واملستوطنات الحرضية املستدامة (الهدف 

رقم ١١)، والحد من مخاطر الكوارث (الهدف رقم ١١، وأيضاً فيما يتعلق بتغري املناخ، الهدف رقم ١٣). 

وللفوائد املصاحبة للحلول املرتكزة عىل الطبيعة أهمية خاصة فيما يتعلق بتحقيق األهداف املتصلة بالنظم البيئية/ البيئة، بما يف ذلك الحد من 
الضغوط التي تقع عىل استخدام األرايض يف املناطق الساحلية واملحيطات (الهدف رقم ١٤) وحماية النظم البيئية والتنوع البيئي (الهدف رقم ١٥).  

وتشتمل بعض املجاالت األخرى والتي تحقق فيها  الحلول املرتكزة عىل الطبيعة مكاسب هائلة، والسيما فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية املستدامة، 
عىل جوانب أخرى من قطاعات الزراعة؛ والطاقة؛ والنمو االقتصادي الشامل واملستدام؛ والعمالة الكاملة االنتاجية وفرص العمل الالئق لصالح الجميع؛ 
وإضفاء الطابع الشمويل واآلمن واملرن واملستدام عىل املدن واملستوطنات البرشية؛ وضمان أنماط االستهالك واالنتاج املستدامة؛ والتصدي لتغري املناخ 

واآلثار الناجمة عنه. 
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االنطالق  نحو األمام

إن التوسع يف تطبيق الحلول املرتكزة عىل الطبيعة هو ركيزة محورية يف التصدي للتحديات الرئيسية املعارصة يف مجال إدارة 
املوارد املائية والتي تحول دون استدامة املوارد املائية واالرتقاء بنوعيتها، جنباً إىل جنب مع الحد من املخاطر املرتبطة بقطاع 

املياه. وبدون استيعاب الحلول املرتكزة عىل الطبيعة بوترية رسيعة، سوف يواصل األمن املائي الرتاجع، أيضاً بوترية رسيعة 
عىل األرجح. وتُتيح الحلول املرتكزة عىل الطبيعة وسيلة فعالة لتخطي أساليب العمل املعتاد وتيسري األمور عىل النحو املعهود. 

وعىل الرغم من ذلك، ال تحظى مقتضيات التوسع يف نرش الحلول املرتكزة عىل الطبيعة والفرص املتاحة لتحقيق هذا الغرض 
بالتقدير الكايف. 

دأبت تقارير تنمية املوارد املائية يف العالم عىل املطالبة بإحداث تغيري جذري يف كيفية إدارة املوارد املائية. ويتسبب قصور 
اإلقرار باألدوار التي تُناط بالنظم البيئية يف مجال إدارة املوارد املائية يف تعزيز الحاجة إىل إحداث تغيري تحوييل، كما أن 

التوسع يف استيعاب الحلول املرتكزة عىل الطبيعة يوفر السبيل أمام بلوغ هذه الغاية. وال يجوز أن يقترص هذا التغري 
التحوييل عىل الطموحات فحسب – ينبغي أن يُعجل هذا التحول من وترية صياغة سياسات فعالة، وأن يصب يف تطبيقها 

يف املقام األول بشكل كامل، فضالً عن تحسني اإلجراءات عىل مستوى املواقع. وينبغي أن يتمثل الهدف يف خفض التكاليف 
والحد من املخاطر، وتعظيم عوائد املنظومة وفاعليتها، باإلضافة إىل تحقيق األداء األمثل و“املالئم“. وينبغي أن يتمثل دور 

السياسات يف تمكني اتخاذ قرارات مناسبة عىل مستوى املواقع يف هذا الصدد. ولقد تمكنا من تحقيق انطالقة جيدة، وإن كان 
قد توانت إىل حد ما، يف إطار هذه العملية، بينما اليزال يمتد طريق طويل نحو بلوغ الغاية.



بينما تخطط البرشية مسارها خالل مرحلة «األنثروبوسني» 
(التأثري البرشي)، وبينما تسعى إىل تاليف املآيس التي وقعت يف 
املايض، ال تنحرص أهمية اعتماد الحلول املرتكزة عىل الطبيعة 
فقط يف تحسني نتائج إدارة املياه وتحقيق األمن املائي، وإنما 
تشتمل أيضاً عىل ضمان تحقيق الفوائد املصاحبة التي تُمثل 
رضورة أساسية لجميع جوانب التنمية املستدامة. وعىل الرغم 
من الحلول املرتكزة عىل الطبيعة ليست حالً سحرياً فإنها 
تضطلع بدور أسايس يف بناء مستقبل أفضل يتميز باملزيد 
من اإلرشاق واألمان واالنصاف لصالح الجميع. 

تم اإلعداد بواسطة «برنامج تقييم املياه يف العالم»

ريتشارد كونور، وديفيد كوتس، وستيفان أولينربوك، وإنجني كونكاغول

تم إعداد هذا املنشور من قبل  «برنامج تقييم املياه يف العالم»

بالنيابة عن «هيئة االمم املتحدة – املياه».

تمت هذه الرتجمة  عرب الدعم القيم

الذي قدمه مكتب اليونسكو اإلقليمي للعلوم يف الدول العربية يف القاهرة

حقوق الصور:  

© Akkharat Jausilawong/Shutterstock.com , (تايالند) الغالف: غابات املنغروف يف كرابي

  Pantanal wetlands (Brazil), © Uwe Bergwitz/Shutterstock.com :صفحة ٣

Lake Naivasha (Kenya), © Anna Om/Shutterstock.com :صفحة ٥

; Woodberry wetlands in London (UK) © Wei Huang/Shutterstock.com:صفحة ٧

A rooftop park, © Truyen Vu/Shutterstock.com :صفحة ٩

Nansha Wetland Park (Japan), © HelloRF Zcool/Shutterstock.com :صفحة ١٠-١١

برنامج األمم املتحدة لتقييم املياه يف العالم

مكتب الربنامج لتقييم املياه يف العالم

قسم علوم املياه، منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (منظمة اليونسكو)

Colombella, Perugia, Italy 06134

wwap@unesco.org  :الربيد اإللكرتوني
www.unesco.org/water/wwap

ونُشيد بعرفان وامتنان بالدعم املايل الذي تم تقديمه

من جانب حكومة دولة إيطاليا ومنطقة أومربيا.
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