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مقدمة

.١

مقدمة

أكـدت الهيئـة الحكوميـة الدوليـة املعنيـة بتغري املنـاخ ()IPCC
يف تقريرهـا التقييمـي الرابـع أن العـامل تـزداد حرارتـه ،حيـث
ارتفعـت درجـات الحـرارة مـا بين  3,0و 6,0درجـة مئويـة خالل
القـرن التاسـع عرش فيام كان اإلرتفاع بين  2,0و 3,0درجة مئوية
خلال األربعين عامـاً املاضيـة (منـذ عـام  .)1970كما تتوقـع
هـذه الهيئـة أن اإلحترار يف جنـوب ورشق املتوسـط سـيكون
خلال القـرن الحـادي والعرشيـن أعلى مـن املتوسـط السـنوي
العاملـي -بين  2,2و 1,5درجـة مئوية وذلك وفق سـيناريو واقعي
لإلنبعاثـات (السـيناريو  .)A1Bوخلال ذات املـدة يتوقـع أن
تنخفـض املعـدالت السـنوية لهطـول األمطـار بواقـع  ٪10بحلول
عـام  2020و ٪20بحلـول عـام  .)IPCC, 2007( 2050ويقـدم
التقريـر أيضـاً تحليالً شـامالً لكيفية تأثري التغير املناخي يف النظم
الطبيعيـة والبرشيـة .ويتنامـى القلـق حـول التداعيـات املتوقعـة
لهـذا التغير على الفقـر والنمـو اإلقتصـادي وخدمـات النظـام
اإليكولوجـي وفـرص سـبل العيـش والتنميـة البرشيـة عامـة.
وقـد عبر عـن هـذا القلـق أيضـاً برنامـج األمـم املتحـدة للبيئـة
وآخـرون ( )2012بالتأكيـد على أن التغير املناخـي ذو تأثيرات
متوقعـة (قـد تتنـوع زمانياً ومكانيـاً) عىل رفاه مختلـف قطاعات
املجتمـع .ويتوقـع أن تكـون هـذه التأثيرات أكثر وخامـة على
الفئـات الضعيفـة والنسـاء واألطفـال والفقـراء واألقـل حظـاً
وكذلـك على النظـم الطبيعيـة .ويف نفـس الوقـت يتوقـع أن
يتأثـر قطاعـا امليـاه والزراعـة املسـؤوالن بالدرجـة األوىل عـن
اإلنتـاج الغـذايئ يف اإلقليـم على مسـتويي الحـوض والحـوض
الفرعـي واملسـتويني الوطنـي ومـا دون الوطنـي .ووفـق تقريـر
التنميـة البرشيـة ( )UNDP, 2009تشير توقعـات نَ َذجِيـة
مختلفـة أنـه بحلـول عـام  2080ميكـن رفـع اإلمكانيـات الزراعية
بنسـبة  ٪8يف الـدول املتقدمـة بفضـل موسـم منـو أطـول يف
حين قـد تشـهد الـدول الناميـة انخفاضـاً يف تلـك النسـبة بواقـع
 ٪9مما قـد يؤثـر تأثيرا ً خطيرا ً على األمـن الغـذايئ يف معظـم

تلـك الـدول مبـا فيهـا دول الشرق األوسـط وشمال إفريقيـا.1
بالتـايل مثـة توافـق عـام على أن اإلسـتمرار يف املنهجيـة الحاليـة
مـا عـاد خيـارا ً ممكنـاً وأن مثـة حاجـة ملراجعـة مـا هـو قائم من
سياسـات وقوانين واستراتيجيات على املسـتويات الوطنيـة ومـا
دون الوطنيـة واملحليـة وفـق أسـلوب تكاملي وتشـاريك للوصول
إىل وعـي عملي أكبر بالتغير املناخـي .وسـيتطلب ذلـك حتماً
تطويـر وتعزيـز الرتتيبـات املؤسسـية القامئـة وتحسين نظـام
الحوكمـة وجعـل اتخـاذ القـرار عمليـة أكثر شـفافية وتشـاركية
يتـم فيهـا مراعـاة مصالـح كافـة املعنيين لضمان تحسين قـدرة
النظامين اإلجتامعـي واإليكولوجـي على التكيـف يف ضـوء
سـيناريوهات تغير مناخـي متعـددة.
وال شـك أن املامرسـة أكثر مشـقة مـن النظريـة وأن تطبيق هذه
املتطلبـات سـيوا َجه مبقاومـة شـديدة للتغيير على املسـتويات
الفرديـة واملؤسسـية والحوكميـة .إال أنـه مهما بلغـت جسـامة
وتعقيـد هـذه التحديـات ينبغـي مواجهتها مبا يـؤدي إىل تحويلها
لفـرص تسـتفيد منهـا النظـم االجتامعيـة واإليكولوجيـة عوضـاً
عـن تركهـا كعقبـات قـد تقـوض قـدرة تلك النظـم على التكيف
وإعـادة البنـاء عنـد الضرورة ،أي أنـه يجـب تحويلهـا لنظـم أكرث
مرونـة يف املواجهـة.
ويف هـذا السـياق يقـدم مشروع «املرونـة االجتامعيـة والبيئيـة
والزراعيـة يف مواجهـة التغيرات املناخيـة» ( )SEARCHمثـاالً
عمليـاً جيـدا ً على كيفيـة تعزيـز مرونـة النظـم االجتامعيـة
واإليكولوجيـة يف املواجهـة مـن خلال التعلـم ومامرسـات
اسرتشـادية مبشـاركة تامـة مـن كافـة املعنيين ذوي الصلـة مـن
صنـاع السياسـات واملختصين الحكوميين واملجتمـع املـدين
ومجموعـات البيئـة والنسـاء واملواطنين وغريهـم مـن ممثلي
قطاعاتهـم يف خمـس دول يف جنـوب ورشق إقليـم املتوسـط هي
األردن واألرايض الفلسـطينية املحتلـة ولبنـان ومصر واملغـرب.
1 UNEP, CEDARE, ACSAD and Arabian Gulf University (2012), Vulnerability Assessment of Freshwater Resources to Climate Change; Implications for Shared Water Resources in the West Asia Region.
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مقدمة

املرشوع

مشروع  SEARCHهـو مشروع إقليمـي مدتـه ثالثـة أعـوام
( )2013-2011أداره اإلتحـاد الـدويل لحاميـة الطبيعـة – املكتب
اإلقليمـي لغـرب آسـيا ،ونفـذ بالتشـارك مـع عشر مؤسسـات
(BDRC, UAWC, CEOSS, AWO, PHG, CEDARE
 Mada, SPNLجامعـة عبداملالـك السـعديIUCN MED ،
 )ATEDمـن الـدول الخمـس اآلنفـة الذكـر وبدعـم مـن برنامج
امليـاه العاملـي يف اإلتحـاد الـدويل لحاميـة الطبيعـة يف سـويرسا
ومركـز التطويـر واإلبـداع يف جامعـة واخ ِن ِ
نخـن يف هولنـدا.
وقـد كانـت الغايـة من هـذا املشروع زيـادة املرونـة االجتامعية
واإليكولوجيـة والزراعية للمسـاقط املائية يف إقليـم البحر األبيض
املتوسـط يف مواجهـة التغير املناخـي وغيره مـن املتغيرات.
وتشـمل النتائج التي سـعى املرشوع لتحقيقها التطوير والتطبيق
املشتركي ألدوات عملية إلرشـادات (أي ُحزمة األدوات) مبشـاركة
ْ
صنـاع السياسـات يف وضـع استراتيجيات وخطـط التكيـف مـع
التغير املناخـي وإدارة املـوارد املائيـة وتقليـل الفقـر والتنميـة
االقتصاديـة وذلـك على املسـتويات اإلقليمية والوطنيـة وما دون
الوطنيـة وال ِقطاعية.
كذلـك فقـد سـعى املشروع لإلجابـة على السـؤال حـول كيفيـة
التطبيـق العملي للمرونـة يف مواجهـة التغيرات املناخيـة
وتعريفهـا بحيـث تعالـج الوضع املعقـد يف إقليم الرشق األوسـط
وشمال إفريقيـا.
ولتنـاول أهـداف املشروع هـذه فقـد ُوضع هـذا التقريـر بحيث
يشـمل الجـزء األول وصفـاً ل ُحزمـة األدوات واسـتخدامها العملي
يف إرشـاد املعنيين ذوي الصلـة يف تطويـر خطـط للمرونـة يف
املواجهـة ،يف حين يلخـص الجـزء الثاين إطـار املرونـة يف املواجهة
الـذي تبنـاه  SEARCHوكيـف تـم تقييـم مك ِّونـات هـذا اإلطار
باسـتخدام منهجيـات وأدوات متنوعـة تـرد يف هـذه ال ُحزمـة
لتطويـر خطـط واستراتيجيات املرونة يف املواجهة عىل املسـتويني
الوطنـي ومـا دون الوطنـي .أخيرا ً يقـدم الجـزء الثالـث خالصـة
لإلسـتنتاجات والتوصيـات والتحديـات للتوسـع يف ُحزمة األدوات
هـذه واسـتخدامها.
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.٢

ُحزمة األدوات

 1-2الغاية من ُحزمة األدوات ونطاقها

تهـدف هـذه ال ُحزمـة لتقديـم إرشـادات وتوصيـات حـول كيفية
تطويـر استراتيجيات وخطـط لرفـع املرونـة يف مواجهـة التغير
املناخـي على املسـتوى الوطنـي واملسـتوى املتوسـط واملسـتوى
املحلي .إال أن النطـاق هـو عىل وجـه التحديد تقديـم املنهجيات
والطـرق التـي اختربها الشركاء يف املرشوع إلدمـاج مخاطر التغري
املناخي يف الخطط والسياسـات واالستراتيجيات املحلية والوطنية
يف اإلقليـم .واألهـم هـو أن ُحزمـة األدوات سـتصف التحديـات
الرئيسـية التـي واجهـت تطويـر وتبنـي تلـك الخطـط وتـويص
باتبـاع ُسـبل عمليـة ملعالجـة هذه التحديـات .ويُطمـح أن تدعم
هـذه ال ُحزمـة كافـة املنخرطين يف تصميـم مبـادرات للمرونـة يف
املواجهـة قابلة للقيـاس والتحقق واإلبالغ يف القطاعات الرئيسـية
األربعـة وهـي الزراعـة وامليـاه والنظـام اإليكولوجـي والتنميـة
االجتامعيـة مـن خلال تقديـم إرشـاد تدرجـي حـول العملية.
وبالتايل فإن ال ُحزمة ترمي لإلجابة عىل السؤال التايل:
مـا هـي الخطوات التشـاركية األساسـية لتقييم املخاطـر املناخية
والهشاشـة يف مواجهتهـا وتطوير خيـارات للتكيف؟

 2-2املصـادر الرئيسـية للمعلومـات املسـتعملة يف تطويـر
ال ُحزمة

 .1وثائق مرشوع  SEARCHمثل:
• تقاريـر الـدول والحـاالت الدراسـية التـي طورهـا الشركاء يف
املشروع.
• أوراق السياسات التي طورها الرشكاء يف املرشوع.
• منهجيات وأدوات عملية متعددة يف عدد من املرشوعات
املنفـذة يف اإلقليم مثل مشروع  EMPOWERSوبرنامج
.REWARD
• مـواد متعـددة يف مجـال التدريـب وبنـاء القـدرات
اسـتخدمت يف تحسين معـارف الشركاء حـول تقييـم

الهشاشـة واملنهجيـات ذات الصلة يف مجـال بناء املرونة
يف مواجهـة التغير املناخـي والتكيـف معـه.
ُ .2حــزم أدوات أخــرى طورتهــا منظــات أخــرى تعالــج قضايــا
شــبيهة ذات عالقــة بالتكيــف املناخــي.
 .3خ ـرات اإلتحــاد الــدويل لحاميــة الطبيعــة يف مجــال إدارة
أحــواض األنهــار يف أمــركا الالتينيــة وإفريقيــا وآســيا مــن
خــال مبــادرة امليــاه والطبيعــة (.2)WANI

 3-2الفئات املستهدفة

ُحزمـة األدوات هـذه موجهـة لكافـة أولئـك املعنيين باملنهجيـات
العمليـة للتعامـل مع قضيـة املرونة يف املواجهـة بتعقيداتها ،وهي
ذات صلـة تحديـدا ً بأولئـك السـاعني إلطلاق وتيسير عملية تغيري
لتحسني مواجهة التغري املناخي عىل املستوى املحيل واسرتاتيجيات
التكيـف الوطنيـة ومن ضمنهـم واضعو الخطط وصانعـو القرارات
واملجتمـع املـدين واألكادمييـون واألخصائيـون البيئيـون والفئـات
املجتمعيـة واملسـتخدمون النهائيون .ونرى أنـه طاملا متتع القامئون
على العمليـة مبسـتوى عـال مـن القـدرات الفنيـة والقـدرات عىل
التيسير فإن ُحزمة األدوات هذه ستسـاعدهم عىل تحقيق التغيري
املنشـود .وبالطبـع ال ميكن ألي إطار عمـل أو ُحزمة أدوات تحقيق
أي يشء مبفردهما ،ففوائدهام تتوضح فقط عند اسـتخدامهام من
قبـل ذوي اإللتزام واملهـارات املتخصصة.
يتامهـى نشر املرونـة يف املواجهـة املحسـنة آلثـار التغير املناخي
مـع خيـارات وأنشـطة تطويريـة تشـمل عـدة قطاعـات كالطاقـة
والزراعـة والصحـة وامليـاه والبنيـة التحتية .وتـزود ُحزمـة األدوات
هـذه املامرسين مبجموعـة أدوات وإرشـادات السـتخدامها كليـاً أو
جزئيـاً ضمـن إطـار للمرونـة يف املواجهـة يدمـج التغير املناخـي
يف خطـط التطويـر وتعديـل االستراتيجيات واألنشـطة الخاصـة
بالقطاعـات الرئيسـية األربعـة وهـي الزراعـة وامليـاه والنظـام
اإليكولوجـي والتنميـة االجتامعيـة.
2 http://www.waterandnature.org/
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وميكن عىل وجه التحديد استخدام ُحزمة األدوات هذه يف:
• إجـراء تحليــل للمعنيــن وجمــع البيانــات حــول آراء و َمــدارك
املجتمعــات املحليــة.
• تحديد أسباب وتأثريات تداعيات التغري املناخي.
• تقييــم أوجــه الهشاشــة واملرونــة يف املواجهــة يف النظــم
االجتامعيــة واإليكولوجيــة.
• ترتيــب خيــارات التكيــف حســب األولويــة وتطويــر خطــط
للمرونــة يف مواجهــة التغــر املناخــي.
• توفري قاعدة معرفية متينة لصناع القرار.
• ربط النظرية باملامرسة والبحث بالتطبيق.

 4-2منطق ال ُحزمة

تقـدم ُحزمـة األدوات مجموعـة منطقيـة مـن العمليـات واألدوات
التـي سـتؤدي عنـد اسـتعاملها مـن قبـل املختصين إىل مخرجـات
عمليـة على شـكل استراتيجيات وخطـط وأنشـطة للمرونـة يف
املواجهـة وإىل تحسين التواصـل وصناعـة القـرارات يف مـا يتعلـق
باملرونـة يف مواجهـة التغير املناخـي يف القطاعات املختـارة .غري أن
هذه ال ُحزمة تبقى وسـيلة تسـاعد يف تحقيق الحالة املنشـودة من
تلـك القدرة .ويتطلب تحقيق ذلك تحديـدا ً وجود حاملني ومؤمنني
بتحقيـق ذلك ومامرسين متخصصني يقوم كل منهـم بدوره لترتاكم
إنجازاتهـم محققـة التغيير اإليجايب .وفيام يلي دور كل فئة منهم:
 .1الحاملــون (أو املخططــون) وهــم أولئــك الذيــن مبقدورهــم
إطــاق موجبــات التغيــر ومــن ضمنهــم عــادة صنــاع القـرار
عــى املســتوى الرفيــع واملســؤولون الحكوميــون الذيــن
يقومــون بــدور الســفراء يف مســاعي إدمــاج التغــر املناخــي
ضمــن االســراتيجيات الوطنيــة.
 .2املؤمنــون أو رواد عمليــة بنــاء املرونــة يف املواجهــة (فريــق
التيســر) وهــم أولئــك الذيــن يتولــون دعــم وإرشــاد املعنيــن
مــن املســتويني املتوســط واملحــي خــال عمليــة التعلــم

والتخطيــط التشــاريك للتكيــف وصــوالً إىل دمــج اعتبــارات
املرونــة يف خطــط التكيــف عــى املســتوى الوطني واملتوســط
واملحــي.
 .3املامرســون عــى املســتوى املحــي وهــم أولئــك الذيــن
يُحيلــون املعرفــة النظريــة خططـاً عمليــة للتنفيــذ عىل أرض
الواقــع مــن خــال اختبــار واســتخدام أدوات ومنهجيــات
متعــددة واختيــار أكرثهــا عمليــة وكفــاءة يف تطويــر خطــط
لقــدرات مواجهــة أمــن.
ويركـز إدمـاج التكيـف يف عمليات السياسـات عىل إدمـاج قضايا
التكيـف يف مـا هـو قائـم مـن عمليـات السياسـات كتطويـر
خطـة وطنيـة أو استراتيجية ِقطاعيـة .وتسـتند هـذه الجهـود
إىل خصوصيـات الـدول املعنيـة مثـل تقييمات األثـر والهشاشـة
والتكيــف والتحليــل اإلجتمـاعي-اإلقتصــادي واملرشوعـــات
االسرتشـادية.

 5-2ملاذا ُصممت ال ُحزمة؟ القيمة املضافة

مثـة العديـد مـن ُحـزم األدوات واألدلـة اإلرشـادية التـي طـورت
إلدمـاج التكيـف مـع التغير املناخـي ضمـن الخطـط التنمويـة
وتقييـم تكاليـف وفوائـد خيـارات التكيـف أو األدوات التـي
طـورت لتحديـد الهشاشـة أمـام آثـار التغير املناخـي ومنهجيات
التكيـف ومنهـا:
3
• ُ :CAREحزمة أدوات التكيف عىل أساس مجتمعي
• البنــك الــدويل :مذكــرة إرشــادية حــول إدمــاج التكيــف يف
4
املرشوعــات التنمويــة
5
•  :Christian Aidتقييم مخاطر املناخ عىل سبل العيش
• برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئُ :حزمــة أدوات لتصميــم
6
مبــادرات التكيــف
7
• Africa Adapt

3 www.careclimatechange.org/tk/cba/en
4 http://beta.worldbank.org/climatechange/content/mainstreamingadaptation-climate-change-agriculture-and-natural-resources-managementproject
5 http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/christianaid_ap_update_sep_09_toolkit_7_sp.pdf
6 http://www.undp-adaptation.org/projects/websites/docs/KM/PublicationsResMaterials/UNDP_Adaptation_Toolkit_FINAL_5-28-2010.pdf
7 http://www.africa-adapt.net
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ُحزمة األدوات

وقـد تـم تطويـر قامئـة أكرث شـمولية مـن األدوات و ُحزمـة أدوات
يسـتخدمها املامرسـون يف عملهـم مبجـال التكيف وذلـك من قبل
 Oxfamو ( Pennsylvania State Universityأنظـر امللحـق).
وتتشـارك جميع هذه األدوات وال ُحزم يف اتباعها تراتبية متشـابهة
مـن الخطـوات البسـيطة ولكـن الرضوريـة والتي مبوجبهـا تع َّر ُف
املشـكلة ومسـبباتها واألطـراف املرتبطة وبها وتصاغ إسـتجابة لها
مراعيـة للعوائق الرئيسـية وتص َّم ُم أنشـطة لتخطي تلـك العوائق
وترا َجـع لضمان تحقـق النتائـج أو الوصول إىل الحالـة املبتغاة.
وقـد تـم تكييـف بعـض عنـارص هـذه ال ُحزمـة املسـتقاة مـن
منهجيـات مثبتـة يف مجـال إدارة املرشوعـات وإدارة األعمال
والتنميـة الريفيـة ،وهـي تسـتند إىل اإلرشـادات الخاصـة بحـوار
املعنيين وعملهـم التوافقي يف إطار السـعي لحوكمـة مائية فعالة
والتـي طورهـا مشروع إمبـاورز (.8)EMPOWERS
إال أن مـا مل تشـمله ُحـزم األدوات واألدلـة اإلرشـادية األخـرى
حـول مبـادرات التكيـف هو الوصـف الواضح لكيفيـة إحتواء كل
خطـوة على سلسـلة من األنشـطة املرتافقة مبدخلات ومخرجات
وكفـاءات وكيفيـة مسـاهمة كافة هـذه العمليات يف بنـاء املرونة
يف املواجهـة .ويتسـم قـدر كبري مـن الرتكيز الحايل على املرونة يف
املواجهـة باقتصـاره على املفاهيـم ومعالجـة القضايا على نطاق
عام.
ُصممـت ُحزمـة األدوات هـذه لالسـتخدام يف عمليـة التخطيـط
والحـوار ضمـن كل مـن املسـتوى املحلي واملسـتوى املتوسـط
واملسـتوى الوطنـي ومـا بين هـذه املسـتويات .أو بعبـارة أخـرى
لالسـتخدام يف عمليـة تنخـرط فيهـا أكثر مـن قريـة أو بلـدة يف
الحـوار ويدعمهـا املعنيـون مـن املسـتويني املتوسـط والوطنـي
والذيـن بدورهـم ينخرطـون يف عمليـات التخطيـط الخاصـة
بهـم .إال أن بعـض عنـارص ُحزمـة األدوات مناسـبة لالسـتخدام يف
أنشـطة قامئـة بذاتهـا على املسـتوى املنفـرد للبلديـة أو املديرية
 8فـراس طلعــت عبدالهــادي ،باتريــك موريــاريت ،شــارلز باتشــيلور ،بيــر البــان ،حــازم
صفــوت فهمــي ( .)2007دليــل منهجيــة إمبــاورز لحوكمــة امليــاه :إرشــادات وأســاليب
وأدوات .الشــبكة اإلســامية لتنميــة وإدارة مصــادر امليــاه ،عــان ،األردن.
http://www.inwrdam.org.jo/mypanel/includes/ckeditor/kcfinder/upload/
files/Arabic%20-%20Guidelines%20to%20Water%20Governance.pdf
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أو املحافظـة أو اإلقليـم.9
وتتمثـل القيمـة املضافـة الرئيسـية لهـذه ال ُحزمـة يف تقدميهـا
ألدوات عمليـة ترشـد مختلـف املامرسين واملخططين وصنـاع
القـرار يف إدمـاج مخاطـر التغير املناخـي ليـس يف االستراتيجيات
الوطنيـة فحسـب بـل أيضـاً يف االستراتيجيات والخطـط على
املسـتوى املحلي ومسـتوى املسـقط املـايئ .وهـي تشرح بوضوح
سالسـل األنشـطة ضمـن كل خطـوة عمليـة وتبين كيـف ترتابـط
هـذه الخطـوات العمليـة لتقـدم خططـاً للتكيـف مـع التغير
املناخـي أكثر تكامليـة ومتانـة.

 6-2نظام ال ُحزمة

متثـل ُحزمـة األدوات مجموعـة مـن األدوات واملنهجيـات
املسـتخدمة يف إدمـاج مك ِّونـات إطـار املرونـة يف املواجهـة ضمن
االستراتيجيات املحليـة والوطنيـة لتشـكل بوتقـة تشـاركية تامـة
تضـم املعنيين وتـزود املجتمـع املحلي مبرونـة أكبر يف مواجهـة
التغير املناخـي والتغيرات العامليـة األخـرى.

وقـد شـجعت الخبرة يف اسـتخدام املنهجيـات التشـاركية التـي
طورتهـا مرشوعـات سـابقة مثـل  EMPOWERSوبرنامـج
فريـق مشروع  SEARCHعلى توليـف هـذه
REWARD
َ
املنهجيـات واسـتخدامها لتحقيـق أهـداف املشروع .وباملحصلـة
توافـق الشركاء على اسـتخدام دورة اإلدارة التشـاركية كمحـرك
َ
رئيسي لتحسين القـدرات املحليـة يف مجـال إدمـاج املرونـة
يف مواجهـة التغير املناخـي ضمـن الخطـط القطاعيـة واملحليـة
والوطنيـة (شـكل .)1
مـن الناحيـة العمليـة تب ّنـى  SEARCHدورة اإلدارة التشـاركية
السـت للـدورة لتتناسـب مـع غايـات
مـع تعديـل الخطـوات ِّ
املشروع كما تبين يف (شـكل .)1

 9نقصــد باملســتويات املتوســطة طبقــة الحوكمــة (الحكومــة واملؤسســات وهيئــات
املجتمــع املــدين) الواقعــة دون املســتوى الوطنــي وفــوق املســتوى املحــي .وتعــرف
هــذه املســتويات املتوســطة يف دول عديــدة باألقاليــم أو املقاطعــات أو املديريــات أو
املحافظــات أو الجهــات .أمــا باملســتوى املحــي فنعنــي القريــة أو البلــدة أو املجتمــع
املحيل.

ُحزمة األدوات

ﺷﻜﻞ  :١دورة اﻹدارة اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ
رؤﻳﺔ اﳌﺮوﻧﺔ
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺮوﻧﺔ

اﻟﺘﻔﻜﺮ

إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﳌﺮوﻧﺔ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

تعكـس فكـرة الـدورة حقيقـة أن زيـادة مرونـة نظـام مـا يف
املواجهـة هـي يف جوهرها عملية مسـتمرة من اإلدارة واملشـاركة
والتجريـب والتكييـف والتعلـم .وهـذا ميكِّـن مـن إختبـار
التكنولوجيـا املناسـبة إليجـاد حلـول مناسـبة محليـاً ويف ذات
الوقـت بنـاء ثقافـة للحوكمـة الجيـدة.
كذلـك تشـكل دورة اإلدارة التشـاركية إطـارا ً مرنـاً يتيـح مشـاركة
املعنيين والحـوار بني كافة املسـتويات مبـا فيها املسـتوى الوطني
ومسـتوى املحافظـة واملجتمـع املحلي واملسـتخدمون النهائيون.
وميثـل مفهـوم حـوار املعنيين خطوة أساسـية يف تحسين قدرات
النظـام التكيفيـة ومرونتـه يف مواجهة مختلف أنـواع التغريات مبا
فيهـا تغير املنـاخ .ويتطلـب حـوار املعنيني الفعال تيسيرا ً حسـناً
وشـفافاً مـن قبـل فـرق تيسير مدربـة جيـدا ً .ويحتـاج كل فريق
الوقـت واملهـارة واملثابـرة إلقامـة عالقـات مـع املعنيين وتعزيـز
َ
الوعـي وتخطـي مقاومـة التغيير .وينبغـي على ممثلي املعنيين
املشـاركني بفاعليـة يف منتديـات املعنيين إقامة عالقـات بناءة مع
غريهـم مـن املعنيين والذين قد يكـون لدى الكثرييـن منهم ريبة
بجـدوى الحـوار أو قـدرة محـدودة عىل اإلنخـراط فيه.
ولتيسير التبني املشترك لدورة اإلدارة التشـاركية من قبل الرشكاء
يف  SEARCHفقـد تـم التوسـع يف كل خطـوة لتشـمل خطـوات

فرعيـة .وتتيح بُنية ونظام دورة اإلدارة التشـاركية املوسـعة أنواعاً
مختلفـة مـن الروابـط العمليـة مـع مك ِّونـات املواجهـة ضمـن
الخطـوات الرئيسـية والفرعيـة كما يبني شـكل  .2مثلاً تُ كِّن أول
خطوتين مـن اإلعـداد للرؤيـة األوليـة والبحـث يف تنـوع النظـام
وقدراتـه وهشاشـته وتنظيمـه وحوكمتـه .أمـا الخطـوات التاليـة
فتمكـن مـن الوقـوف على القـدرة التكيفيـة للنظـام والتعلـم
املشترك مـن خالل املامرسـة والتغذيـة الراجعة .علاوة عىل ذلك
تتطـرق دورة اإلدارة التشـاركية ملشـكلة غيـاب اليقين (واألوضاع
غير املؤكـدة) مـن خلال إدمـاج بنـاء السـيناريوهات يف املراحل
ذات الصلـة مـن الـدورة خاصـة عـن طريـق ربـط استراتيجيات
التكيـف مـع التخطيـط والتنفيـذ على األرض عبر تقييـم القدرة
التكيفيـة مـن حيـث املواجهة.
يعتبر بنـاء السـيناريوهات طريقـة للعمـل بين مرحلتي تشـكيل
الرؤيـة وبنـاء االستراتيجية وليـس خطـوة مسـتقلة بذاتهـا ضمن
دورة اإلدارة التشـاركية ،ويسـتخدم بنـاء السـيناريوهات أكثر
مـن مـرة خلال الـدورة ملـا يشـكله مـن أداة حيويـة لتحديـد
االستراتيجيات التـي مـن شـأنها تقليـل الهشاشـة وزيـادة القدرة
على التكيـف .وهو بـذات الوقت يقدم أساسـاً لوضـع األولويات
يف استراتيجيات التكيـف وتنفيـذ معظـم الخطـط الناجعـة
لتحقيـق الرؤيـة األوليـة املتعلقـة مبرونـة النظـام يف املواجهـة.

 7-2تطبيق ال ُحزمة

قدِّمـت مختلـف األدوات واملنهجيـات الـواردة يف هـذه ال ُحزمـة
بحيـث تعـ ِّرف بوضـوح املدخلات واملخرجـات لـكل خطـوة
وخطـوة فرعيـة يف دورة اإلدارة التشـاركية املوسـعة .إال أنـه مـن
املفيـد اإلشـارة إىل أن هـذه الـدورة املوسـعة تظهـر الطريقـة
التـي تعمـل بهـا ال ُحزمـة أي الخطـوات املتبعـة للوصـول إىل
النتائـج النهائيـة املنتظـرة ،ولكنهـا ال تظهـر األدوات واملنهجيـات
املسـتخدمة يف تنفيـذ كل خطـوة فرعيـة أو كيفيـة اندمـاج إطـار
املرونـة يف املواجهـة فيهـا.
لذا سـيوضح اسـتخدام األدوات الواردة كيفية عمـل هذه ال ُحزمة
وكيـف تسـتعمل وذلـك للمسـاعدة يف إرشـاد مسـتخدميها .إال
أنـه ينبغـي املالحظـة عنـد اسـتخدام ال ُحزمـة أن نظامهـا العـام
واملقصـود بـه عمليتهـا وأدواتهـا ومنهجياتهـا -ميكن اسـتخدامه11

ُحزمة األدوات

ﺷﻜﻞ  :٢دورة اﻹدارة اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ اﳌﻮﺳﻌﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ

ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻬﺸﺎﺷﺔ

ﺗﻌﺮﻳﻒ
اﳌﺠﺘﻤﻊ/اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ رؤﻳﺔ
وﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ أوﻟﻴني

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﳌﻌﻨﻴني

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺸﻜﻠﺔ
وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ

رؤﻳﺔ اﳌﺮوﻧﺔ
ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ

إمتﺎم اﻟﺮؤﻳﺔ
وﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﳌﻨﺎخ/
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

إﺧﺘﺒﺎر اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
واﻟﺮؤﻳﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ أدوار
اﻷﻃﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺮوﻧﺔ

اﻟﺘﻔﻜﺮ

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﳌﺮوﻧﺔ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ

اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ
اﻷوﱄ

اﺧﺘﻴﺎر اﻷﻧﺸﻄﺔ

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺨﻄﻂ

إمتﺎم
اﻟﺨﻄﻂ

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
واﻵﺛﺎر

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﺨﻄﻂ اﳌﻤﻜﻨﺔ

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻟﺮﺻﺪ
واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ

اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ

يف تطويـر خطـط للمرونـة يف املواجهـة على أي نطـاق مـكاين.
وبالتـايل نحـث املسـتخدمني على مـا يلي:
 .1أوالً فهــم العمليــة وكيفيــة ســرها وتعديلهــا لتتناســب مــع
األوضــاع املحليــة ،ثــم
 .2تحديــد ماهيــة األدوات املعنيــة الســتخدامها يف إجــراء
مزيــد مــن أنشــطة التحليــل والتخطيــط وذلــك مــن خــال
محاولــة لإلجابــة عــى األســئلة التاليــة:
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• ما املعلومات التي تحتاج للحصول عليها؟
• هـل لديـك الخبرة والقـدرة عىل تطبيـق األداة على النحو
السـليم وتحليـل النتائـج؟
• هـل لـدى املشـاركني القـدرات الالزمـة لتطبيـق األداة
عىل النحو السـليم وجمـع املعلومـات الدقيقة وتحليلها
وتفسيرها؟

ُحزمة األدوات

 8-2بُنية ال ُحزمة

• كم سيكلف ذلك؟

متثلـت األدوات واملنهجيـات الرئيسـية التـي طبقـت عمليـاً مـن
قبـل الشركاء يف مشروع  SEARCHلتطويـر خطـط املرونـة يف
مواجهـة التغير املناخـي يف مـا يلي:

• كم سيستغرق ذلك من الوقت؟
•

ما املوارد البرشية الالزمة؟

• ما نوع التدريب الالزم؟
• هل تساعدك األداة عىل بناء عالقات أمنت مع املجتمع؟
• هل تشجع األداة عىل املشاركة؟
 .3اتخذ أكرث األدوات فائدة.

ﺑﻨﻴﺔ اﻟ ُﺤﺰﻣﺔ

ﺧﻄﻮات دورة اﻹدارة اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ

اﻷدوات  /اﳌﻨﻬﺠﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ

ﺧﻄﻮة ١
ﺗﻄﻮﻳﺮ رؤﻳﺔ أوﻟﻴﺔ وﻓﻬﻢ اﻟﻨﻈﺎم

 .١ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷوﺿﺎع” /اﳌﻮارد-اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ-اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﻮارد“ )(RIDA
 .٢اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﴪﻳﻊ ﻟﻨﻈﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ) ،(RAAKSاﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺸﺎريك اﻟﴪﻳﻊ )(PRA
 .٣ﺷﺠﺮة اﳌﺸﻜﻼت

ﺧﻄﻮة ٢
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻬﺸﺎﺷﺔ

 .١أداة ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﻜﻴﻒ وﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ اﳌﺮﺗﻜﺰة ﻋﲆ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ )(CRiSTAL
 .٢أداة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﺪرات واﻟﻬﺸﺎﺷﺔ أﻣﺎم اﳌﻨﺎخ ) .٣ (CVCAاﻟﻬﺸﺎﺷﺔ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
 .٤ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ  .٥ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﻬﺸﺎﺷﺔ

ﺧﻄﻮة ٣
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻴﻒ

 .١ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت
 .٢ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت
 .٣إمتﺎم اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ )ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ(

ﺧﻄﻮة ٤
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

 .١ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
 .٢ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷوﻟﻮﻳﺎت
 .٣ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ

ﺧﻄﻮة ٥
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

 .١ﻣﴩوﻋﺎت اﺳﱰﺷﺎدﻳﺔ
 .٢ﺗﺤﻠﻴﻞ اﳌﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺤﻘﻮق

ﺧﻄﻮة ٦
اﻟﺘﻔﻜﺮ

 .١إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﺎﺑﺮ اﳌﻌﻨﻴني اﳌﺘﻌﺪدة اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت واﻟﻔﺌﺎت
 .٢ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
 .٣إدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف وﺗﺪاوﻟﻬﺎ
 .٤اﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ

13

ُحزمة األدوات

 1-8-2تطوير رؤية أولية وفهم للنظام
خطوة 1
تطوير رؤية أولية
وفهم للنظام

 .1تحليل األوضاع“ /املوارد-البنية
التحتية-الطلب والوصول
للموارد” ()RIDA
 .2التقييم الرسيع لنظم املعرفة
الزراعية ( ،)RAAKSالتقييم
التشاريك الرسيع ()PRA
 .3شجرة املشكالت

 1-1-8-2السياق

تبـدأ مرحلـة تشـكيل الرؤيـة يف دورة اإلدارة التشـاركية املوسـعة
بالطلـب مـن املعنيني صياغة عبـارة لرؤية أولية محددة ومشتركة
تبين كيـف يرى املجتمع نفسـه يف وقت مسـتقبيل معني يف سـياق
التغير املناخـي .وتنطـوي مرحلـة تشـكيل الرؤيـة على إخـراج
املشـاركني من سـعيهم إليجاد حلول ملشاغلهم الحياتية إىل التفكري
بتأثيرات أفعالهـم اليوميـة عىل املديين املتوسـط والطويل.

 2-1-8-2املخرجات

بعد تحديد الرؤية األولية يُجري املعنيون تحليالً معمقاً لألوضاع
بهدف:
• تحديــد النظــام وحــدوده يشــمل وصــف ســاته مثــل
مســاحة حوضــه وتضاريســه الطبيعيــة واألشــكال األرضيــة
فيــه وجغرافيتــه ومناخــه ومــوارده املائيــة واســتخدام
أراضيــه والســكان ،والتغــر عــر الزمــن والســلطات والطــرق
والقنــوات وغــر ذلــك مــن ال ُبنــى التحتيــة.
• فهــم الســياقات الفيزيائية-الحيويــة واالجتامعيــة-
االقتصاديــة واإلداريــة األشــمل للنظــام واملؤثــرة يف تقييــم
وتنفيــذ املرونــة يف املواجهــة.
• تحليــل وفهــم العالقــات التشــابكية بــن العوامــل املختلفــة
والتــي ميكــن إدماجهــا يف عمليــة التخطيــط.
• تحديــد قاعــدة معطيــات كميــة ونوعيــة ألوضــاع النــاس
والنظــم اإليكولوجيــة بحيــث ميكــن اســتخدامها كمرجــع
لرصــد التغــر مســتقبالً.

•
•
•
•

تعريــف حقــوق املعنيــن وصالحياتهــم و/أو مصالحهــم يف
املــوارد وإدارتهــا يف املنطقــة املعنيــة.
تحليــل الوضــع القائــم للمــوارد والســكان مبــا يشــمل التعرف
عــى اإلتجاهــات الســائدة والضغــوط.
التعــرف عــى املشــكالت الرئيســية والقضايــا املرتبطــة
باملــوارد والســكان والتــي قــد تؤثــر يف توفــر املــوارد وقــدرات
الســكان التكيفيــة.
ينبغــي مراجعــة هــذا التحليــل خــال مختلــف مراحــل
دورة اإلدارة التشــاركية بهــدف تعديــل وتحســن الرؤيــة
والتصــورات األوليــة يف ضــوء مــا اســتجد مــن بيانــات
وأجــري مــن تحليــات.

 3-1-8-2أدوات لفهم النظام
أداة تقييم املوارد والقدرات – RIDA
ملاذا نستخدم  RIDA؟
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متثـل منهجيـة «املوارد-البنية التحتية-الطلـب والوصول للموارد»
( )RIDAإطـار عمـل بسـيط يربط ال ُبنيـة التحتيـة للتزويد املايئ
ومؤسسـاتها باحتياجـات السـكان ويسـاعد على تنظيـم جمـع
املعلومـات وتحليلهـا .عالوة عىل ذلك تسـتخدم  RIDAيف تقييم
الوضـع املـايئ يف النظـام املسـتهدف واملسـاعدة على تعريـف
مجموعـات املؤسسـات املعنيـة والحـدود والسمات األخـرى
لعنـارص  RIDAالثالثـة واملتمثلـة يف املـوارد والبنيـة التحتيـة
واملسـتخدمني .كما ميكـن اسـتخدام هـذه املنهجيـة يف سـياق
للإدارة املتكاملـة للمـوارد املائيـة بهـدف تنظيـم حـوار املعنيين
وتحليـل البيانات والنمذجة .ويظهر شـكل  3الخطوات الرئيسـية
املتخـذة واملوضوعـات املحللـة وفـق .RIDA
وكما يتبين مـن شـكل  3فـإن هـذه األداة بسـيطة ومبـارشة
وتسـاعد على تشـكيل صورة أوضـح حول ماهيـة املـوارد والبنية
التحتية واسـتخدامات املياه ومسـتخدميها يف نظامنا املسـتهدف.
كذلـك تشـكل  RIDAإطـارا ً لتصميـم تقييمات للمـوارد املائيـة
وتتعامـل مـع مسـتويات مختلفـة مـن النطاقـات والحـدود.
 10فراس طلعت عبدالهادي ،باتريك مورياريت ،شارلز باتشيلور ،بيرت البان ،حازم
صفوت فهمي (.)2007
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ُحزمة األدوات

ﺷﻜﻞ  :٣ﴍح ﻣﺼ ﱠﻮر ﻹﻋﺪاد ﺗﻘﻴﻴﻢ "اﳌﻮارد-اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ-اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﻮارد ) (RIDAﻣﻊ أﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل ﻛﻞ ﻋﻨﴫ ﻣﻦ
ﻋﻨﺎﴏ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻄﻠﺐ
)اﻷﺣﻘﻴـﱠﺔ  /اﻟﺤﺎﺟﺔ(

اﳌﻮارد
)اﳌﺼﺎدر اﳌﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﻜﺎﻧﻴﺎً وزﻣﺎﻧﻴﺎً(

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
)اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﺰوﻳﺪ واﻟﺘﻨﻘﻴﺔ(

• ﻣﺎ ﻫﻲ ﻛﻤﻴﺔ اﳌﻴﺎه )زﻣﺎﻧﻴﺎً وﻣﻜﺎﻧﻴﺎً؟(
• ﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻴﺎه؟
• ﻣﻦ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ؟
• ﻣﺎ ﻫﻲ أﻧﻈﻤﺔ إدارﺗﻬﺎ؟
• ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﴩﻳﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة؟

• ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ؟
• ﻣﺎ ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ؟
• ﻣﺎ ﻣﻘﺪار اﳌﻴﺎه ﻏﺮﻴ اﳌﺤﺴﻮﺑﺔ؟
• ﻣﺎ ﻫﻲ ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻹﺳﻤﻴﺔ واﻟﻔﻌﻠﻴﺔ؟
• ﻣﻦ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ؟
• ﻣﺎ ﻫﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ؟

ﻟﻴﱰ/ﻓﺮد/ﻳﻮم $$$

ﻟﻴﱰ/ﻓﺮد/ﻳﻮم

ﻣﻴﺎه ﻣﻄﺮ

ﺷﺒﻜﺎت ﻣﻴﺎه اﻟﻘﺮﻳﺔ/
اﻟﺒﻠﺪة
اﻟﻘﻨﻮات اﻷﺻﻐﺮ

ﺣﺼﺎد

ﻣﻴﺎه ﺳﻄﺤﻴﺔ

• ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻌني؟
• ﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﱰات اﻟﺸﺢ؟
• ﻣﺎ ﻫﻲ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻜ ّﻴـﻒ؟
• ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﻮﺻﻮل؟

اﳌﺠﺎرﻳﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  /اﻟﴫف

ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ

ﺿﺦ

•
•
•
•
•

َﻣﻦ اﳌﻨﺘﻔﻌﻮن؟
ﻛﻢ ﻋﺪدﻫﻢ؟
ﻣﺎ ﻣﻘﺪار اﻟﻄﻠﺐ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت؟
ﻣﺎ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻲﻧ؟

إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻮﺻﻮل
)اﻹﺳﺘﻌامل اﻟﻔﻌﲇ(

ﻟﻴﱰ/ﻓﺮد/ﻳﻮم $$$

ﻟﻴﱰ/رأس ﻣﺎﺷﻴﺔ/ﻳﻮم

ﻟﻴﱰ/رأس ﻣﺎﺷﻴﺔ/ﻳﻮم

ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ

ﺿﺦ

ﻣﻴﺎه ﺟﻮﻓﻴﺔ

اﻟﺸﺒﻜﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ /أﻗﻨﻴﺔ اﻟﺮي

مخرجات األداة

ميكـن تحديـد املخرجـات الرئيسـية لتقييـم  RIDAعلى النحـو
التايل:
• وصف لوضع املورد كمياً ونوعياً.
• وصف ألوضاع البنية التحتية.
• قامئــة بالقيــود االقتصاديــة واالجتامعيــة والطبيعيــة
والحوكميــة واملؤسســية الرئيســية املحتملــة والتــي قــد تؤثر
يف قــدرة النظــام عــى التكيــف مــع مختلــف التغــرات.
• قامئة باملعنيني املحتملني بالنظام وأدوارهم.
سيُسـتفاد مـن مخرجـات هـذه األداة أو منهجيـة التقييـم
كمدخلات إلجـراء مزيـد مـن التحليلات بواسـطة أدوات
أخـرى ضمـن هـذه ال ُحزمـة .و ِمـن ذلـك أن األداة التاليـة

• ﻣﺎ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺮوﻳﺔ؟
• ﻣﺎ ﻫﻲ اﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺎﺋﻴﺔ
اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻﻴﻞ؟

• ﻣﺎ ﻛﻤﻴﺔ اﳌﻴﺎه اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
ﺑﺎﳌﱰ اﳌﻜﻌﺐ؟

( )RAAKSسـتجري مزيـدا ً مـن التحليـل على املعنيين الذيـن
تـم تحديدهـم باسـتخدام  RIDAوذلـك بهـدف متتين التحليـل
والتحقـق مـن أن األهـداف والـرؤى املشتركة قـد تـم تبنيهـا
مـن قبـل الجميـع ومبـا يراعـي إدراج مصالـح وأدوار الجميـع.

أدوات تحليل املعنيني  PRA -و RAAKS
ملاذا نستخدم  PRAو RAAKS؟

تبنـى الشركاء يف  SEARCHالتقييـم التشـاريك الرسيـع
( )PRAوالتقييـم الرسيـع لنظـم املعرفـة الزراعيـة ()RAAKS
ألن كليهما يسـتندان إىل مشـاركة املعنيين ويتبنيـان منهجيـة
التخطيـط مـن أسـفل إىل أعلى وذلـك من خلال متكين العاملني
التنمويين واملسـؤولني الحكوميين واألشـخاص املحليين مـن
العمـل معـاً لبنـاء الثقـة وتطويـر خطـط مالمئـة لواقـع الحـال.
ليسـت مشـاركة املعنيين غايـة بحد ذاتها بل هـي عملية يتم من
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خاللهـا إتخـاذ القرارات بأسـلوب دميوقراطـي ومسـتدام .والغاية
الرئيسـية مـن مشـاركة املعنيين هي ضامن إسـتناد عمليـة إتخاذ
القـرار إىل أدلـة واضحـة وسـليمة ومراعاتها آلراء أولئـك املتأثرين
بتلـك القـرارات .وميكـن تلخيـص الفوائـد الرئيسـية ملشـاركة
املعنيين مبـا ييل:
 .1اإلســتفادة مــن خ ـرات ومعــارف املعنيــن مــا سيحســن
نوعيــة الخطــط والسياســات املطــورة.
 .2الحصــول عــى الدعــم العــام للخطــط والسياســات واإللتـزام
بتنفيذهــا.
 .3إسباغ الشفافية واإلبداع عىل صناعة القرار.
 .4زيــادة الوعــي بالقضايــا املعنيــة وبنــاء قــدرات املعنيــن
املنخرطــن يف العمليــة.
 .5تقليــل أوجــه ســوء الفهــم بــن مختلــف األطـراف الفاعلــة
وضــان تنفيــذ أكــر فاعليــة.
 .6خلق الشعور باملسؤولية وحس امللكية لدى املنتفعني.
وبفضـل هـذه الفوائـد فـإن مشـاركة املعنيين متثـل عمليـة تغير
مجتمعـي إبتكاريـة .إال أن مثـة تحديـات تتمثـل يف تعلـم كيفيـة
إيجـاد الظـروف الالزمـة لنشـوء هـذا اإلبـداع والظـروف التـي
متكـن النـاس ليـس فقـط مـن تكويـن أفـكار جديـدة بـل أيضـاً
تعلـم كيفيـة اإلسـتفادة مـن أفـكار اآلخريـن .لذلـك فهـي نتـاج
لعمليـة تعلـم مشتركة تضـم عـددا ً كبيرا ً مـن األطـراف الفاعلـة
املسـتقلة واملسـتعدة للنظـر يف إمكانيـة:
• التحول اإليجايب يف املامرسات السائدة.
ـت النــاس
• تعديــل األفــكار الراســخة والتــي قــد تكــون و َّجهـ ْ
خــال األوقــات الصعبــة لســنني طويلــة.
وهـذا بالتحديـد ما يتم إسـتهدافه مـن تطبيق هاتين املنهجيتني،
غير أن التقييـم التشـاريك الرسيـع ( )PRAيعتبر منهجيـة عامـة
تتطلـب مشـاركة كافـة أفـراد املجتمـع املحلي وتنفذ على نطاق
صغير جـدا ً ،يف حين أن التقييـم الرسيـع لنظـم املعرفـة الزراعية

( )RAAKSأكثر نظاميـة مبـا يسـتخدمه مـن أدوات كميـة أكثر
لتطويـر تحليـل منظـم للمعنيين وأدوارهـم وعالقاتهـم وقواهم.
لذلـك فإنـه مـن املنطقـي اسـتخدام التقييـم التشـاريك الرسيـع
يف بدايـة العمليـة للجمـع بين املعنيين وجعلهـم يتواصلـون
ويتشـاركون يف معارفهـم املحليـة ويُقيمـون ثقـة مشتركة بينهم.
وهـذا بـدوره سـيمكن األشـخاص املحليين مـن إجـراء تقييامتهم
وتحليالتهـم وخططهـم .وبعبارة أخرى يـؤدي ذلك إىل نقل مهمة
التخطيـط واتخـاذ القـرار التـي َد َر َجـت املؤسسـات الحكوميـة
واملنظمات التنمويـة عىل توليهـا (منهجية «األعىل إىل األسـفل»)
إىل املجموعـة املسـتهدفة أو املجتمـع ذاته .11كام يسـاعد التقييم
التشـاريك الرسيـع عىل فهـم اإلختالفـات النوعية املحـددة واآلراء
واملواقـف االجتامعيـة ملختلـف الفاعلين يف املجتمـع املحلي.
ويتطلب أسـلوب التعلم من خالل املامرسـة وروح الفريق اللذين
يتبناهام التقييم التشـاريك الرسيع إجراءات شـفافة .لذلك ينبغي
إجـراء سلسـلة مـن اللقـاءات املفتوحـة (لقـاء أويل مفتـوح ولقاء
ختامـي ولقـاء للمتابعـة) لرتتيـب أنشـطة التقييم .ومـن األدوات
األخـرى املسـتخدمة يف هـذا التقييـم مقابلات شـبه منظمـة
ونقاشـات مجموعـة تركيـز وترتيـب األولويـات ووضـع الخرائـط
والنمذجـة واألشـكال البيانيـة املوسـمية واملمتـدة وغريهـا.12
ويتسـم هـذا األسـلوب باملرونة واملالحظـة واملشـاركة .13فالتقييم
التشـاريك الرسيـع يسـتخدم مجموعـة متنوعة مـن األدوات التي
ميكـن ألفـراد املجتمـع املحلي تعلمهـا بيسر وبتكاليـف قليلـة.
واألهم من ذلك أنه يسـتند إىل التعلم من سـكان املجتمع املحيل.
وبخلاف كافـة األنـواع األخـرى مـن املنهجيـات يتـم التقييـم
التشـاريك الرسيـع داخـل املجتمع املحيل مبشـاركة كافـة أعضائه.
وتبـدأ املشـاركة مبارشة بعد تحديـد املوضوع واألدوات ويسـتمر
حتـى التحليـل النهـايئ للبيانـات .وتبـذل جهـود للتشـجيع على
مشـاركة ممثلي مختلـف القطاعـات خاصـة أولئـك الذيـن
11 http://www.fao.org/docrep/006/w2352e/W2352E06.htm
12 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTPCENG/0,,contentMDK:20507691~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:410306,00.html
13 http://cmsdata.iucn.org/downloads/azraq_pra_english.pdf
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ويقـدم شـكل  4خالصـة ملنهجيـة التقييـم الرسيـع لنظـم املعرفة
الزراعيـة ،حيـث يتضـح التحليـل ذو املراحـل الثلاث الـذي
وكل مـن هـذه املراحـل وأدواتهـا
تشـتمل عليـه هـذه املنهجيـة ٌ
الخاصـة .وتسـتخدم مخرجـات كل مرحلـة كمدخلات للمرحلـة
التـي تليهـا (مثلاً مخرجـات املرحلة  1تشـكل مدخلات للمرحلة
 2وهكـذا) .ومـع أن هـذه األدوات مرتابطـة وميكـن اسـتخدام
أكثر مـن أداة يف ذات الوقـت للقيـام بالتحليـل والتحقـق مـن
صحـة املعلومـات فـإن الشركاء يف  SEARCHقـد اسـتخدموا
فقـط األدوات األكثر صلـة بغايـة هـذا املشروع .غير أننـا
نشـجع مسـتخدمي هـذه ال ُحزمـة على النظـر يف األدوات
األكثر تفصيلاً ضمـن منهجيـة التقييـم الرسيـع لنظـم املعرفـة
الزراعيـة وتبنـي تلـك امللبيـة الحتياجاتهـم على الوجـه األمثـل.

سيسـتخدمون نتائـج التقييـم .إال أن إحـدى محـددات هـذه
املنهجيـة هـو أن اسـتخدامها يف املجتمعـات الريفيـة أو املرتحلة
والتـي تتصـف بتناغـم يف مـا لديهـا مـن معـارف وقيـم ومبـادئ
أكثر فعاليـة منـه عنـد اسـتخدامها يف املجتمعـات الحرضيـة
األعقـد 14أو يف املسـاقط املائيـة.
لذلـك ت ُسـتخدم منهجيـة التقييم الرسيـع لنظم املعرفـة الزراعية
والقامئـة على إرشاك األطـراف الفاعلـة لضمان عـدم جعـل تلـك
املحـددات تعيـق التعلـم املشترك واإلدمـاج الحقيقـي ملصالـح
املعنيين يف عمليـة التخطيـط على مسـتوى املجتمـع املحلي
أو مسـتوى املسـقط املـايئ أو حتـى املسـتوى الوطنـي .كما
تشـتمل املنهجيـة على أدوات نظاميـة ومرتابطـة تسـاعد على
إجـراء تحليلات مفصلـة للنظـام مـن ضمنهـا تحليـل املعنيين
وأدوارهـم ومصالحهـم وعالقتهـم بالنظـام قيد التحليل .وسـيقود
تبين
هـذا التحليـل إىل فهـم أشـمل لبُنيـة املعنيين ويسـاعد يف ُّ
مصالحهـم املشتركة وإمكانيـات التشـبيك التـي ميكـن توظيفهـا
لتحقيـق التغير املنشـود.

وقـد كانـت األدوات الرئيسـية للتقييـم الرسيـع لنظـم املعرفـة
الزراعيـة التي اسـتخدمها الشركاء يف  SEARCHلتحديد املعنيني
وأدوارهـم وعالقاتهـم والتنسـيق يف ما بينهم وأدوارهـم املحتملة
مسـتقبالً على النحـو التايل:

ﺷﻜﻞ  :٤ﺑُﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﴪﻳﻊ ﻟﻨﻈﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ )(RAAKS
اﳌﺼﺪر :اﳌﻌﻬﺪ اﳌﻠيك ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﳌﺪارﻳﺔ ،ﻫﻮﻟﻨﺪا ١٩٩٧

ﻣﺮﺣﻠﺔ أ :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺸﻜﻠﺔ
أ :١-ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻐﺎﻳﺎت

أ :٤-اﻟﺒﻴﺌﺔ

أ :٢-ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺎﻋﻠني ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ

أ :٣-ﻣﻬﺎم ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

أ :٥-ﺗﻮﺿﻴﺢ/إﻋﺎدة ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺸﻜﻠﺔ

ﻣﺮﺣﻠﺔ ب :ﺗﺤﻠﻴﻞ اﳌﺤﺪدات واﻟﻔﺮص

ب-أ :اﻷﺛﺮ
ب :٢-اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن

ب :٦-اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

ب :٣-ﺷﺒﻜﺎت اﳌﻌﺮﻓﺔ

ب :٥-اﳌﻬﺎم

ب :٧-اﻟﺘﻮاﺻﻞ

ب :٤-اﻹدﻣﺎج
ﻣﺮﺣﻠﺔ ج :اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ/اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ج :١-إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ

ب :٨-ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹﺟﺘامﻋﻲ ﻟﻺﺑﺘﻜﺎر

ج :٣-اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ

ج :٢-إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠني -
ﻣﺎ ميﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﻓﺎﻋﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ

14 http://cmsdata.iucn.org/downloads/azraq_pra_english.pdf
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أ :2-تحديد املعنيني
شكل عرض املخرجات
أسئلة إرشادية
أي مــن الفاعلــن يلعــب دورا ً مهامً يف اإلبتــكارات التكنولوجية
• ٌ
أو صنــع السياســات أو البحــث أو تبــادل املعرفــة الجديــدة أو
ملاذا أو لِ َم ال؟
الفاعلون يف النظام هل ترى يف هذا
القامئــة أو توظيفهــا؟
الشخص/املؤسسة
• َمــن أيضــاً مبقــدوره تقديــم مســاهمة هامــة؟ وملــاذا
معنياً رئيسياً؟
(نعم/ال)
وكيــف؟
• مــا هــي مســاهمة مختلــف املعنيــن؟ هــل هنــاك اختــاف
.1
بــن املســاهامت اإلجباريــة وتلــك الفعليــة؟
.2
أي من الفاعلني ميكن اعتباره معنياً رئيسياً؟
• ٌ
.3
• مــا املجموعــات الفرعيــة التــي ميكــن تقســيم املعنيــن
إليهــا؟
ب :2-تحليل املعنيني
شكل عرض املخرجات
أسئلة إرشادية
• حدد ِسامت كل فاعل وارتباطه.
كل مــن املعنيــن
• مــا األنشــطة األساســية التــي ينفذهــا ٌ
الرئيســيني؟
املوقع ضمن األثر عىل أداء
النشاط
الفاعل
الرئيسيني؟
الفاعلني
من
كل
ٌ
بها
يتحكم
التي
• ما املوارد
النظام
النظام
الرئييس
• بـ َم تصــف كالً مــن الفاعلــن الرئيســيني مــن حيــث القــدرة
التنظيميــة؟
كل مــن الفاعلــن الرئيســيني مهامــه األساســية
• كيــف يُعــرف ٌ
وصالحياتــه؟
أنفســهم جــزءا ً
• مــا مــدى اعتبــار الفاعلــن الرئيســيني َ
مــن النظــام؟ هــل يدركــون أنهــم وغريهــم مــن الفاعلــن
يعتمــدون عــى بعضهــم البعــض؟ َمــن هــم أولئــك الفاعلون
اآلخــرون؟
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ب :2-تحليل املعنيني
شكل عرض املخرجات
أسئلة إرشادية
• هــل للفاعــل سياســات مرتبطــة بــدوره يف النظــام املعــريف؟
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺰراﻋﺔ
هــل تلــك السياســات مقــرة رســمياً ومتفــق عليهــا؟ ومــع
اﳌﺰارﻋﻮن
َمــن؟
• مــا مــدى معرفــة الفاعلــن الرئيســيني مبــا ميكــن للفاعلــن
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﳌﺤﲇ
اآلخريــن تقدميــه مــن حيــث املعرفــة واملهــارات
والتكنولوجيا/املــوارد؟

ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺳﻠﻄﺔ اﳌﻴﺎه

اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت

اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ

ﻣﺎﻟﻜﻮ اﻵﺑﺎر

ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﳌﺴﻘﻂ اﳌﺎيئ

اﳌﺠﻠﺲ اﳌﺸﱰك
ﻟﻠﻤﻴﺎه واﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ

اﳌﺮﻛﺰ
اﻟﻨﺴﻮي

اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ
اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺜﺎﱄ

تـزداد القيـم باإلبتعـاد عـن املركـز ،حيـث تبـدأ مـن  1يف املركـز
وتنتهـي بــ  5يف الطـرف الخارجـي.

ب :4-تحليل الروابط والعالقات
شكل عرض املخرجات
أسئلة إرشادية
اﳌﻌﻨﻴﻮن
• مــا نــوع الرابطــة القامئــة بــن الفاعلــن؟ هــل تقتــر هــذه
 ١اﳌﺰارﻋﻮن
الرابطــة عــى تواصــل فقــط أم أنهــا تنطــوي عــى ســيطرة؟
 ٢ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺰراﻋﺔ
 ٣ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
• ما اإلتصاالت القامئة بني الفاعلني؟
 ٤ﺳﻠﻄﺔ اﳌﻴﺎه
• ما مدى جدواها (تكرارها ،كثافتها ،قيمتها)؟
 ٥اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
• هل الرابطة متبادلة أو أنها باتجاه واحد؟
 ٦اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ
• ما هي كتل املعنيني التي ميكن تبيُّنها؟
 ٧اﳌﺠﻠﺲ اﳌﺸﱰك ﻟﻠﻤﻴﺎه واﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ
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تبين هـذه املصفوفـة العالقـات الرابطة بين فاعلني أساسـيني أو
رئيسـيني .يشير الرمز  +إىل وجود عالقة ،أما – فيشير إىل غياب
العالقـة .ويـؤرش الرقـم  1على عالقـة غير مهمـة فيما الرقـم 2
يـؤرش عىل وجـود عالقـة مهمة.
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ب :5-صحيفة تحليل املهام
أسئلة إرشادية
ميكـن اسـتخدام تحليـل املهام يف مناقشـة ماهية املهـام اإلضافية
الالزمـة لتحسين عمـل النظام .كما ميكن اسـتخدامها يف تلخيص
املهـام .كذلـك يشـمل تحليـل املهام اإلجابـة عام ييل:
كل مــن الفاعلــن؟
• مــا املهــام والواجبــات التــي يقــوم بهــا ٌ
مــا األنشــطة التــي ينفذهــا الفاعلــون خــال القيــام بتلــك
املهــام؟ ومــا مــدى فعاليــة ذلــك؟
• مــا الثغــرات املوجــودة بــن تلــك املهــام؟ وهــل مثــة
تداخــات؟
• هــل تتوافــق تلــك املهام/الواجبــات املنفــذة مــع توقعــات
الفاعلــن للنظــام؟
• هــل مثــة جهــد منســق بــن أكــر الفاعلــن عالقــة بهــدف
الدمــج بــن مهامهــم؟
• مــا العوامــل داخــل النظــام ذات األثــر اإليجــايب أو الســلبي
عــى أداء املهــام؟
ب :6-مترين تحليل التواصل
أسئلة إرشادية
• تحديــد اإلختالفــات االجتامعيــة والثقافيــة بني الفاعلــن إضافة
إىل اإلختالفــات يف معارفهــم و َمداركهــم.
• تحديد القيود والفرص املرتبطة بالتواصل بني املعنيني.
• هــل يتشــابه الفاعلــون يف آرائهــم حــول طبيعــة املشــكلة
والغايــة املطلــوب تحقيقهــا عــر النظــام املعــريف أم أنهــم
مختلفــون؟
• هــل تختلــف أفــكار الفاعلــن العامــة ومنطــق كل منهــم
وظروفهــم االجتامعيــة ولغاتهــم و/أو معتقداتهــم؟
• كيــف تؤثــر هــذه اإلختالفــات يف التواصــل بــن الفاعلــن
أو بينهــم وبــن امل ُحركِــن األساســيني؟
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شكل عرض املخرجات

الفاعل
س

مهمة 1
X

ص
ع

مهمة ٢

مهمة ٣

X
X

X

ب :8-فهم التنظيم االجتامعي للنظام
أسئلة إرشادية
• املحددات والفرص.
• مــا هــي أوجــه اإللتقــاء والتحالفــات وشــبكات التواصــل
املوجــودة؟
• ادمــج املجموعــات التــي ت ُســتثنى غالبـاً كشــبكات النســاء.
مــا هــي القيــود املحتملــة أمــام تحقيــق أقــى درجــات
الكفــاءة يف النظــام املعــريف؟ مل هــي مهمــة؟ ارشح.
• مــا هــي غايــات أكــر الفاعلــن أهميــة يف النظــام املعــريف؟
هــل مثــة غايــات متفــق عليهــا أو مشــركة؟ هــل مثــة
إختالفــات جليــة بــن غايــات النســاء والرجــال أو بــن
املجموعــات املســتثناة عــادة وغريهــا مــن املعنيــن؟
• مــا أهــم ثــاث مشــكالت ســيتوجب عــى الفاعلــن
التعامــل معهــا قبــل أن يغــدو ممكنـاً الحديــث عــن نظــام
معــريف فاعــل عــى الوجــه األمثــل؟ وملــاذا؟
• هــل يحصــل الفريــق عــى املعلومــات التــي يحتاجهــا مبــا
يف ذلــك املعلومــات الخاصــة باملعنيــن «املنســيني»؟
• هــل مثــة داع لشــمول فاعلــن إضافيــن يف املقابــات
والورشــات وغريهــا؟

ُحزمة األدوات

مخرجات األداة

ميكن تحديد املخرجات األساسية لهذا التحليل كام ييل:
 .1قامئة مفصلة باملعنيني الرئيسيني الذين تم تحديدهم.
 .2فهــم تفصييل لــأدوار والســلطات واملصالــح املتنوعة للمعنيني
الرئيسيني.
 .3تعريف واضح للعالقات والتواصل بني املعنيني.
 .4تحديــد القضايــا التــي قــد يلتقــي مختلــف املعنيــن بشــأنها
وتلــك التــي قــد يفرتقــون فيهــا.
 .5تحديد التحالفات واالئتالفات املحتملة بني املعنيني.
تاليـاً لتحديـد املعنيين الرئيسـيني وأدوارهـم ومصالحهـم يتـم
إرشاكهـم يف تحليـل املشـكالت التـي يـرون أنهـا األكثر ارتباطـاً
بالنظـام وذلـك مبسـاعدة فريـق التيسير كام يتضـح بتفصيل أكرب
يف األداة التاليـة وهـي تحليـل شـجرة املشـكالت.

أدوات تحديد وتحليل املشكالت :شجرة املشكالت

شـكل الرسـم البيـاين املعـروف بالرسـم
تتخـذ شـجرة املشـكالت َ
البيـاين «التدفقـي» ( ،)flow diagramوهـي تبين العالقـات بني
مختلف جوانب قضية أو مشـكلة ما .وتسـاعد شـجرة املشـكالت
على تكويـن صورة للمشـكالت الرئيسـية التي تواجـه املجتمع أو
املسـقط املـايئ أو النظـام .وانطالقـاً منها ميكن للمعنيين النظر يف
جذور املشكلة وآثارها التي تستدعي املعالجة للحد من الهشاشة.
يسـاعد تحليـل شـجرة املشـكالت على إيجـاد حلـول مـن خلال
أس مشـكلة قضيـة مـا وأثرهـا وذلـك بطريقـة مامثلـة
بَ ْسـط ِّ
لخريطـة ذهنيـة ( 15)Mind Mapإال أنهـا أكثر تنظيما ً .ويتيـح
ذلك:
• تقســيم املشــكلة إىل أجــزاء ميكــن تحديدهــا وتناولهــا.
ويتيــح ذلــك ترتيبـاً أوضــح لألولويــات يف العوامــل ويســاعد
عــى تركيــز الغايــات.
• الحصــول عــى فهــم أفضــل للمشــكلة ومســبباتها التــي
غالب ـاً مــا تكــون متداخلــة بــل وأحيان ـاً متناقضــة .ويعتــر
ذلــك عــادة أوىل خطــوات الوصــول إىل حلــول ناجعــة.

•
•
•
•

تحديــد القضايــا والتوجهــات الجذريــة واملســاعدة يف تبيــان
الفاعلــن السياســيني والعمليــات السياســية لــكل مرحلــة.
املســاعدة يف تحديــد إن كان مثــة حاجــة ملزيــد مــن
املعلومــات أو األدلــة أو املــوارد لتقديــم طــرح مس ـ َّوغ أو
صياغــة حــل مقنــع.
ً
تحديــد والتعامــل مــع القضايــا الحاليــة عوض ـا عــن تلــك
الشــكلية أو املســتقبلية أو املاضيــة.
املســاعدة مــن خــال عمليــة التحليــل عــى الوصــول إىل
فهــم وهــدف وأفعــال مشــركة.

يجـرى التحليـل عـادة يف مجموعـات معنيني رئيسـيني متشـابهة،
حيـث يطلـب مـن كل عضـو ِذكـر املشـكالت الرئيسـية التى يرى
أنهـا األكثر تأثيرا ً يف النظـام وذلك بكتابة مشـكلة واحدة عىل كل
بطاقـة .ثـم تجمـع البطاقات ويتاح للمعنيني مناقشـة املشـكالت
وترتيـب وإعـادة ترتيـب تلـك املتشـابهة ضمـن ذات املجموعـة.
ثـم يتفـق املعنيـون على ماهيـة املشـكالت التـي ميكـن اعتبارها
السـبب الجـذري وعلى تلك الناجمـة عن تأثريهـا .وينبغي إتاحة
الوقـت الـكايف للمشـاركني لشرح شـواغلهم وأفكارهـم إىل أن
يتـم الوصـول إىل توافـق حـول الرتتيبـات .حينئـذ تصمـم شـجرة
املشـكالت بحيـث يشير القـاع إىل السـبب الجـذري للمشـكالت
والقمـة إىل آثارهـا الرئيسـية ،كما يبني شـكل .5
وترتبـط شـجرة املشـكالت إرتباطـاً وثيقـاً بشـجرة األهـداف التي
تسـتخدمها املؤسسـات التنموية .وميكن تحويل شـجرة املشكالت
إىل شـجرة أهـداف مـن خلال إعـادة صياغـة كل مـن املشـكالت
لتصبـح كل مشـكلة ُمخرجـاً إيجابيـاً مرغوبـاً بـه ،كما لـو أن
املشـكلة قـد ُحلت .وبذلـك تتحول جـذور املشـكلة وعواقبها إىل
جـذور للحلـول ،ويتم برسعـة تحديد املرشوع أو نقـاط اإلنطالق
املؤثـرة .وميكـن صياغـة هذه األهـداف عىل أنها أهـداف للتغيري.

مخرجات األداة

يتمثـل امل ُخـ َرج الرئيسي مـن هـذا التحليـل يف تحديـد األسـباب
الجذريـة للمشـكالت املعنيـة وآثارهـا واألخـذ بهـا لـدى تطويـر
استراتيجيات التكيـف.

15 http://www.mind-mapping.org/blog/mapping-history/roots-of-visualmapping/
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ﺷﻜﻞ  :٥ﺷﺠﺮة اﳌﺸﻜﻼت ﳌﺴﻘﻂ اﳌﻴﺎه ﰲ ﻣﺮج ﺻﺎﻧﻮر ﺑﺎﻷراﴈ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ
اﻟﻬﺠﺮة

اﻟﻔﻘﺮ

اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻨﺨﻔﺾ
إﻧﺤﺴﺎر اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﺰراﻋﻲ

زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق
زﻳﺎدة اﻟﻘﻮة
اﻹﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
إرﺗﻔﺎع
اﻟﺤﺮارة واﻟﺮﻃﻮﺑﺔ

اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ
اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎين

زﻳﺎدة إﺳﺘﺨﺪام
اﻷدوﻳﺔ واﻟﻜﻴاموﻳﺎت
ﺷﻴﻮع اﻷﻣﺮاض
ﺗﺄﺧﺮ
اﳌﻮﺳﻢ اﳌﻄﺮي

ﺗﺪﻫﻮر
اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺰراﻋﻲ

ﻇﻬﻮر آﻓﺎت
وأﻣﺮاض ﺟﺪﻳﺪة

ﻧﻘﺺ اﳌﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ
إﻧﺨﻔﺎض
ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻴﺎه

اﻹﻓﺮاط ﰲ
اﻟﻀﺦ اﳌﺎيئ

إﻧﺨﻔﺎض اﻷﻣﻄﺎر

 4-1-8-2التحدي

يسـاعد تشـكيل الرؤيـة املعنيين على التفكير مبـا هـو أبعـد من
حلـول ملشـكالتهم الحياتية اليومية ويسـاعدهم عىل وضع تص ُّور
مسـتقبيل على املدى املتوسـط والبعيـد بحيث يكـون مبقدورهم
التخطيـط لـه (عـادة  15-5عامـاً للمسـتوى املحلي و25-10
عامـاً للمسـتوى املتوسـط) .وقـد يكـون مـن املفيـد التفريـق بني
الـرؤى القصيرة واملتوسـطة والطويلـة األمد ووضـع تاريخ محدد
لتحقيـق كل منها.

تحديـاً كبريا ً لعمليـات التخطيط التكيُّفي .وهي مشـكلة أدت إىل
استراتيجيات مفككـة وإىل ضعـف وتجزئـة يف التخطيـط لتدابير
التكيف وتنفيذها .ويف سـياق تأسـيس املرونة يف املواجهة ينبغي
تشـكيل رؤية مشتركة ومتبنـاة من قبل املعنيني مبن فيهم األشـد
تهميشـاً .ومـن الضروري وجـود تناغـم بني الـرؤى املشـكلة عىل
مختلـف النطاقـات املكانيـة .بالطبـع تختلـف الرؤيـة الخاصـة
مبسـتوى املحافظـة عـن تلـك املوضوعـة لقريـة غير أنـه يجـب
توفـر تناغـم مشترك وتوافـق بين الـرؤى لتجنـب أيـة تناقضات.

قـد يعترض تحقيـق التشـكيل الفعـال للرؤيـة أن هـذا التمريـن
يُجـرى عـادة دون إدماج مختلف املسـتويات الحوكمية أو إرشاك
الفاعلين ذوي العالقـة .وقـد يـؤدي ذلـك إىل تباينـات كبيرة بين
استراتيجيات التكيـف على املسـتوى املحلي واملسـتوى الوطني.
إضافـة إىل ذلـك فإن تطوير االستراتيجيات عىل مسـتوى الحوض
ال يأخـذ بالحسـبان الهشاشـة والقـدرات على املسـتوى املحلي.
ويف واقـع األمـر فـإن تشـكيل رؤيـة على نطـاق الحـوض ميثـل

ويك يسـتفاد مـن الرؤيـة يف التخطيـط اإلستراتيجي يجـب أن ال
تكـون مجـرد مجموعـة رغبـات غير قابلـة للتحقيـق .فالـرؤى
يجـب أن تكـون نابعـة مـن فهم لإلتجاهـات يف التزويـد والطلب
املائيين وإدراك ملـا قـد ينجـم عن املخاطـر واملحـددات املحتملة
مـن صعوبـة تعترض تحقيقهـا .ويتمثـل التحـدي األكبر أمـام
تطويـر رؤيـة أوليـة مشتركة يف رفـع مسـتوى الوعـي والدعـم
لعمليـة تطويـر الرؤيـة.
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 2-8-2تقييم الهشاشة
خطوة 2
تقييم الهشاشة

.1

.2
.3
.4
.5

أداة تحديد املخاطر والتكيف
وسبل العيش املرتكزة
عىل املشاركة املجتمعية
()CRiSTAL
أداة تقييم القدرات والهشاشة
أمام املناخ ()CVCA
الهشاشة اإليكولوجية
منهجية سبل العيش املستدامة
خرائط الهشاشة

 1-2-8-2السياق

الغايـة مـن مرحلـة التقييـم جمـ ُع معلومـات جيـدة النوعيـة
تسـاعد يف تكويـن معرفـة باألوضـاع االجتامعيـة واإليكولوجيـة
والفنيـة للنظـام وإيجـاد قاعـدة معلومـات مشتركة يسـهل
اإلسـتفادة منهـا مـن قبـل كافـة املعنيين مبـا ميكنهـم مـن إتخـاذ
قـرارات مدروسـة ومتوازنـة على نحـو أمثـل.

وتتمثل غايات مرحلة التقييم يف ما ييل:
• إجــراء تقييــم للهشاشــة (والقــدرة التكيفيــة) للمنطقــة
املعنيــة.
• إنشــاء قاعــدة مشــركة للمعلومــات ميكــن اســتخدامها
أساس ـاً للوصــول إىل إجــاع حــول تحليــل املشــكلة وتبـ ُّـن
الحــل.
• ضــان وصــول كافــة املعنيــن إىل معلومــات التغــر املناخــي
وامليــاه بشــكل يتوافــق مــع مســتوياتهم املعرفيــة.
• التعــرف عــى الخرافــات واملفاهيــم الخاطئــة عــن أســباب
ونطــاق ِ
وحــدّة مشــكالت التغــر املناخــي وامليــاه.
• تحديد فرص حل تلك املشكالت واملحددات واملخاطر.

 2-2-8-2املخرجات

يتوقع أن تشتمل املخرجات الرئيسية ملرحلة التقييم عىل:
• قاعــدة بيانــات تدعــم حــوار املعنيــن وتحســن نوعيــة

مخرجــات خطــويت بنــاء االسـراتيجية والتخطيــط ،وتشــتمل
عــى معلومــات مؤسســية ومجتمعيــة وماديــة أساســية
مرتبطــة باملــوارد والخدمــات املائيــة.
• قامئــة باملعنيــن املنخرطــن بفعاليــة يف منابــر املعنيــن
املرتابطــة والذيــن ســاهموا يف تســوية خالفــات حــول
املعلومــات الخاصــة بأســباب املشــكالت وفــرص حلهــا.
• تقريــر موجــز يقــدم املعلومــات املحفوظــة يف قاعــدة
البيانــات بحيــث يســهل الوصــول إليهــا واإلســتفادة منهــا
مــن قبــل غــر املختصــن.

 3-2-8-2أدوات تقييم الهشاشة
أداة تحديـد املخاطـر والتكيف وسـبل العيـش املرتكزة عىل
املشاركة املجتمعية ()CRiSTAL

«تحديـد املخاطـر والتكيف وسـبل العيش املرتكزة عىل املشـاركة
املجتمعيـة »16أداة إختبـار تهـدف ملسـاعدة مصممـي ومديـري
املرشوعـات على إدمـاج تقليـل املخاطـر والتكيـف مـع التغير
املناخـي يف املرشوعـات املجتمعيـة .فهـي تسـاعدهم على:
 .1فهــم الصــات بــن ســبل العيــش واملنــاخ يف مناطــق
مرشوعاتهــم.
 .2تحديد موارد سبل العيش األهم للتكيف املناخي.
 .3تحديــد املخاطــر املناخيــة التــي ســتتصدى لهــا مرشوعاتهــم
وترتيبهــا حســب األولويــة.
 .4تقييم أثر املرشوع عىل القدرة التكيفية للمجتمع.
 .5إدخــال تعديــات عــى املــروع لتحســن أثــره عــى
القــدرة التكيفيــة وتقليــل هشاشــة املجتمعــات أمــام التغــر
املناخــي.
تسـعى هـذه األداة لتقييـم منتظـم لتأثيرات املشروع عىل بعض
عنـارص الهشاشـة والتعـ ُّرض بحيـث يتمكـن مخططـو ومديـرو
املشروع مـن تصميـم أنشـطة مختصـة بالتكيـف املناخـي.
تسـاعد مخرجـات اسـتخدام أداة «تحديـد املخاطـر والتكيـف
وسـبل العيـش املرتكـزة على املشـاركة املجتمعيـة» على تقييـم
هشاشـة وأوجـه سـبل العيـش ،وميكـن كذلـك اسـتخدامها
للمسـاعدة يف تعديـل املشروع .وتتمحـور هـذه األداة حـول
 16طورت من قبل  IISDو  IUCNو SEI - http://www.iisd.org/cristaltool/.

23

ُحزمة األدوات

أربـع أسـئلة إطاريـة تنقسـم إىل وحدتين وأربـع مجموعـات من أداة تقييم القدرات والهشاشة أمام املناخ ()CVCA
األسـئلة:

الوحـدة األوىل :تجميـع وتوليـف املعلومـات الخاصـة باملنـاخ
وسـبل العيـش:
سؤال  :1ما هو السياق املناخي؟
سؤال  :2ما هو سياق سبل العيش؟
الوحدة الثانية :التخطيط ملرشوعات التكيف وإدارتها:
سـؤال  :3مـا هـي تأثيرات أنشـطة املشروع
على هشاشـة موارد سـبل العيـش أمـام األخطار
املناخية الراهنة أو املهمة الستراتيجيات التكيف
ا ملحليـة ؟
سـؤال  :4كيـف ميكـن تعديـل أنشـطة املشروع
لتقليـل الهشاشـة وتعزيـز القـدرة التكيفيـة؟
يتـم بعـد ذلـك إدخـال املعلومـات على صفحـات منفصلـة مـن
ملـف يف برنامـج  Excelواسـتخدامها لتقييـم تلـك املوارد الهشـة
أمـام األخطـار املناخيـة وتلـك الهامـة الستراتيجيات التكيـف.
كما يتـم تقييـم تأثير أنشـطة املشروع (أو استراتيجية التكيـف
البديلـة) على املـوارد .اسـتنادا ً إىل ذلـك يتـم تعديـل أنشـطة
املشروع لتقليـل هشاشـتها أمـام األخطار وضمان إسـتدامتها يف
ظـل التغير املناخـي.

مخرجات األداة

تتمثل املخرجات الرئيسية الستخدام هذه األداة يف:
• تحديــد سلســلة مــن أنشــطة التكيــف الهادفــة لتحســن قدرة
املجتمعــات التكيفيــة عــى التعامــل مــع آثــار التغــر املناخــي.
• تعريف عوائق ودوافع تنفيذ األنشطة.
• فحــص املخاطــر واســتدامة ســبل العيــش بحيــث يســاعد
ذلــك عــى تعريــف مرونــة املجتمــع أو املســقط املــايئ يف
املواجهــة (أنظــر جــدول .)1

توفـر أداة «تقييـم القدرات والهشاشـة أمام املنـاخ» ()CVCA
إطـارا ً لتحليل الهشاشـة والقـدرة عىل التكيف مـع التغري املناخي
على مسـتوى املجتمـع .كما ترتـب هـذه األداة املعـارف املحلية
حـول املخاطـر املناخيـة واستراتيجيات التكيـف حسـب أولويتها
وتشـتمل على سلسـلة مـن األدوات والعمليات الخاصـة بطريقة
جمـع املعلومـات مثـل الروزنامـة امل َطريـة وخرائـط املخاطـر
واإلسـتبيانات .والغايـة هنـا هـي تحليـل الهشاشـة والقـدرة
التكيفيـة على مسـتوى املجتمـع إضافـة إىل الجمـع بين املعارف
املجتمعيـة والبيانـات العلمية لتحسين فهم اآلثـار املحلية للتغري
املناخي.

بعبـارة أخـرى طـ ِّورت هـذه األداة لتسـهيل تحليـل الهشاشـة
والقـدرة التكيفيـة وذلـك مـن قبـل أفـراد املجتمعـات ذاتهـم.
وبذلـك فهـي تطبـق القيـم والعمليـات واألسـاليب التشـاركية
لتمكين السـكان املحليين مـن إبـداء مـا لديهـم مـن معـارف
و َمـدارك وتعزيزهـا والتخطيـط للعمـل .والغايـة العامـة من ذلك
هـي جمـع وتحليـل املعلومـات لتصميـم تدخلات للتكيـف مـع
التغير املناخـي ودمج هذا التكيف يف سـبل العيـش وبرامج إدارة
املـوارد الطبيعيـة وتقديـم بيِّنـات عمليـة تتيـح كسـب التأييـد.
وباإلضافـة إىل جمـع البيانـات على مختلـف املسـتويات تشـمل
الخطـوات األخـرى لتطبيـق منهجية تحليل الهشاشـة أمـام املناخ
التحقـق مـن دقـة التحليـل وطـرح نتائجـه
وتحليـل القـدرات
َ
وإدمـاج التغذيـة الراجعـة مـن املعنيين والتوثيـق والنشر.
ويقـدم دليـل «تحليـل الهشاشـة أمـام املنـاخ وتحليـل القدرات»
ٍ
أدوات متعـددة وسلسـلة مـن األسـئلة اإلرشـادية لتحليـل
معلومـات التغير املناخـي على املسـتوى الوطنـي ومسـتوى
الحكـم املحيل/املجتمع املحيل واملسـتوى األرسي/الفرديِ .
وترشـد
األدوات التحليليـة إىل بحـث ثانوي من مصـادر قامئة (أي تحديد
البيانـات غير امليدانيـة) ورسـم الخرائـط املؤسسـية (أي تحديـد
هويـة الجهـات التي تتوىل األعامل املختلفـة يف األماكن املختلفة)
أو مقابلات امل ُطلِعين الرئيسـيني باسـتخدام أسـئلة إرشـادية.
وتتعـدد األدوات التشـاركية التـي يشـملها تحليـل الهشاشـة أمام
 17برعاية .CARE International
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جدول  :1تقييم الهشاشة يف املسقط املايئ يف مرج صانور باألرايض الفلسطينية املحتلة
القطاع/املنطقة
ا ملتأثـرة

املشكلة

منطقة أسفل
املجرى

الفيضان

مصادر املياه

الجفاف

مناطق الزراعة
والبنية التحتية

موجات الصقيع

العواصف

تقييم هشاشة الحوض
درجة حساسية درجة القدرة عىل هشاشة املنطقة
التعرض
التكيف
النظام
مرتفع :الحوض
مرتفعة :املنطقة منخفضة:
مرتفعة
املايئ مغلق ومياه يف أسفل املجرى
املقرتحات للتكيف
الجريان تتجمع
حساسة للفيضان مع الفيضان
من املناطق
ستحسن وضع
رصف
النظام بشكل جزيئ
املرتفعة ثم ت َّ
إىل املنطقة أسفل
وهي مكلفة
املجرى
مرتفعة :املياه
مرتفعة :احتياجات متوسطة :هناك
مرتفعة
الجوفية تعترب
املياه يف الصيف
حاجة لتنظيم
املصدر الرئييس
أعىل بكثري من
معدالت إستهالك
للمياه يف املنطقة كميات االنتاج،
املياه الجوفية.
وهي تتأثر بشكل وهناك كثري من
يتم تطوير وسائل
مبارش بكميات
الترشيعات حول للتكيف لكنها غري
الهطول
كميات الضخ
كافية
متوسطة :تعاين
متوسطة :درجة
منخفضة :هناك
متوسطة
املنطقة من
التأثري تختلف من بعض مامرسات
موجات صقيع
سنة ألخرى
للتكيف لكنها
متكررة يف أشهر
بحاجة لبعض
الشتاء تؤدي
التطوير .اآلثار
إىل آثار حادة يف
محصورة يف بعض
املنطقة
أنواع املحاصيل
متوسطة :يصعب متوسطة :هناك
متوسطة :ميكن
متوسطة
التنبؤ بها ،وتؤدي إمكانية لتطوير
تطوير بعض
إىل تدمري املحاصيل النظام ولكنها
التدابري لتخفيف
والبنية التحتية
تعترب مكلفة لبعض اآلثار
األفراد
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املنـاخ وتحليـل القـدرات ابتداء من رسـم خرائـط األخطار وصوالً
إىل املسـارات الزمنيـة التاريخيـة ومصفوفـة الهشاشـة.

أداة تقييم الهشاشة اإليكولوجية

يف سـياق الظـروف املناخيـة الطبيعيـة املتذبذبة التي سـادت عرب
مدة زمنية طويلة طورت األنواع الحية يف حوض املتوسـط القدرة
على التكيـف مـع الضغـوط املناخيـة السـائدة مـن خلال آليات
التطـور «الطبيعيـة» للتكيـف البيولوجي .وتظهر دراسـات خاصة
بإقليم املتوسـط أن النباتات الشـجرية الحالية تتألف من أصناف
قدميـة ذات قـدرة تحمـل كبرية وقد شـهدت بالفعـل العديد من
التغريات املناخية املفاجئة والشـديدة يف املايض حيث اسـتطاعت
املحافظـة على أعـداد ثابتـة خلال فترات تغيرت فيهـا الظروف
املناخيـة .إال أن التغيرات املناخيـة الحاليـة تحـدث بوتيرة بالغة
الرسعـة (متمثلـة يف إرتفـاع حـاد يف درجـات الحـرارة وتباينـات
يف أمنـاط الهطـول املطـري) تعـ ِّرض عمليـات التكيـف البيولوجي
لـدى األنـواع الحيـة للخطـر .علاوة عىل ذلـك تتفاقم وطـأة آثار
التغير املناخـي بفعـل الضغـوط البرشيـة على مـوارد الغابـات
(مـن خلال أنشـطة الرعـي واإلحتطـاب الجائـر وإرضام النـار يف
الغابـات والتمـدد الحضري غير املنضبط) مام يزيد مـن ضعفها.
مـن أسـاليب أو أدوات تقييـم هشاشـة نظـام مـا األسـلوب
ـدي ملقطـع عـريض للنظـام
املقطعـي وهـو عبـارة عـن مسـح َر ْص ّ
لتحديـد املعلومـات الهامـة وجمعهـا ،فمثلاً يف حـال كان النظام
تبين «صحتهـا» وتركيبهـا وحيويتهـا
املعـرض للخطـر غابـة فـإن ُّ
ووفرتهـا سيسـاعد على تشـكيل فهـم عـام ملرونة هـذه الغابة يف
املواجهـة .وميكـن أيضـاً الربط بني هـذا النوع مـن التقييم ورصد
اآلفـات واألمـراض الرئيسـية القـادرة على مهاجمة أنواع شـجرية
معينـة خلال األوضـاع الضاغطـة .وميكـن بسـهولة رصـد اآلفـات
واألمـراض فـور تحديـد نوع الحرشات الرئيسـية الدالـة أو األنواع
امليكروبيـة ،وبذلـك يتـم تقييـم الهشاشـة وحسـابها باسـتخدام
عين املوقـع.
عـدد مـن املـؤرشات املحـددة يف ْ
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وقـد طـورت مـؤرشات لقيـاس الهشاشـة أمـام التغير املناخـي
على مسـتويات مختلفـة تشـمل األنواع الحيـة وموطنهـا والنظم
اإليكولوجيـة وتتنـاول مختلـف مك ِّونات الهشاشـة .18ومـن أمثلة
الحساسـية للتغير املناخـي العوامل الفسـيولوجية وبنية املجتمع
وعمليـات النظـام اإليكولوجـي .أمـا أوجـه القـدرة التكيفيـة
فتشـمل قـدرة األنواع عىل االنتشـار ونفاذية سـطح األرض ووفرة
املجموعـات الوظيفيـة يف النظـام اإليكولوجي وتنوع اسـتجاباتها.
كما طـورت مـؤرشات وسـجالت أداء لتقييـم هشاشـة املواطـن
الطبيعيـة مثـل «مـؤرش هشاشـة املوطـن أمـام التغير املناخـي»
( 19)HCCVIأو نظـم أخـرى تسـتخدم عددا ً مـن املعايري املتصلة
باالسـتجابات املتوقعـة لألنواع أو سـهولة تأثرها يف إسـتبيان يوفر
إطـارا ً لتقييـم الهشاشـة أمـام التغير املناخي.20
ويجـري أحيانـاً إدراج مخرجـات التقييمات اإليكولوجيـة ضمـن
مصفوفـة الهشاشـة (يقـدم جـدول  2مثـاالً مـن لبنـان) حيـث
يسـتفاد منهـا يف تقييـم مـا لـدى النظـام اإليكولوجي مـن مرونة
أصيلـة يف مواجهـة مـا تـم تحديـده مـن العوامـل الضاغطـة
الطبيعيـة والبرشيـة .وميكـن تحديد مسـتوى التفاعـل أو الضغط
البشري على النظـم اإليكولوجيـة الطبيعية من خالل اإلسـتغالل
الراهـن للمـوارد الطبيعيـة حسـب القطـاع (الرعـي ،اإلحتطـاب،
الصيـد ،جمـع األعشـاب الطبيـة والعطريـة ،والرتفيـه وتربيـة
النحـل ،وغريهـا) .وميكن تقييم االسـتخدامات والفوائد الرئيسـية
املتأتية من إسـتغالل املوارد الطبيعية أي السـلع والخدمات التي
تتيحهـا الغابـات من خالل اسـتبيان «مغلق» آلراء املسـتفيدين.21
وبذلـك يتـم إقامـة رابـط مـع الجانـب اإلجتامعـي مـن تقييـم
الهشاشة.
يشـتمل العمـودان األوالن على التعـرض الحـايل واملتوقـع للتغري
املناخـي وأثـره على العمليـات الخاصـة بالنظـام اإليكولوجـي.
18 http://www.nwf.org/pdf/Climate-Smart-Conservation/NWFScanningtheConservationHorizonFINAL92311.pdf
19 https://connect.natureserve.org/publications/hccvi
20 http://www.fs.fed.us/rm/grassland-shrubland-desert/products/speciesvulnerability/
 21نــوع مــن االســتبيانات حيــث يختــار املجيبــون واحــدة مــن إجابــات محــددة
(مثــل :أ .ب .ج .د ،.إلــخ).
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جدول  :2مصفوفة الهشاشة يف التقييم اإليكولوجي ،حالة من لبنان
كرم شباط
عامل الضغط

التعرض
الحساسية
األثر
القدرة التكيفية
الهشاشة
املرونة يف املواجهة

عوامل مناخية

عوامل برشية

انخفاض
األمطار

ارتفاع
الحرارة

الرعي

االحتطاب

الصيد

متوسطة
منخفضة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
منخفضة
مرتفعة
منخفضة

متوسطة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

متوسطة
متوسطة
متوسطة
منخفضة
متوسطة
متوسطة

التوسع
الزراعي
والحرضي
منخفضة
متوسطة
متوسطة
منخفضة
متوسطة
متوسطة

عوامل أخرى

تعرية
الرتبة

حرائق
الغابات

منخفضة
مرتفعة
منخفضة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

منخفضة
منخفضة
منخفضة
مرتفعة
منخفضة
مرتفعة

أمراض
النبات
متوسطة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

ومما تشـمله تحليلات اآلثـار املبـارشة التوقعـات املناخيـة منهجية سبل العيش املستدامة ()SLA
ذاتهـا وتداعياتهـا املحتملـة على زيـادة الضغـوط على النظـام
اإليكولوجـي وتغيير العمليـات الديناميكيـة كحرائـق الغابات أو
النظـام الهيدرولوجـي وعلى تغير تركيبـة األنـواع الحيـة.

أمـا األعمـدة األربعـة يف منتصـف الجـدول والخاصـة بالعوامـل
البرشيـة فتشـمل الظـروف امله ِّيئة لهشاشـة املرونـة اإليكولوجية
يف املواجهـة .ومما تشـمله تحليالت اآلثار غري املبـارشة التغيريات
البرشيـة لألمنـاط والعمليـات الخصائصيـة كتفتيـت األرايض وآثار
األنـواع الدخيلـة أو التغييرات البرشيـة للعمليـات الديناميكيـة.
وهنـا فـإن هـذه التغييرات تعتبر مسـتقلة عـن التغير املناخـي،
لكنهـا حـال تحديدهـا قـد تنطـوي على بعـض التداخلات مـع
التغير املناخـي املتوقع.
ويشـتمل سـطر «القـدرة التكيفيـة» على الخصائـص الطبيعيـة
املؤثـرة يف قـدرة املرونـة اإليكولوجيـة يف ظـل التغير املناخـي.
ومما تشـمله تحليالت القـدرة التكيفية ما يَ ِسـ ُم النظـام املناخي
مـن تقلبيـة متأصلـة أو صفـات جيو-فيزيائيـة متيـز توزيـع نظام
إيكولوجـي أو مجتمـع معني .كام تشـمل خصائـص تركيبة األنواع
الطبيعيـة كالتنـوع النسـبي ضمن مجموعـات األنـواع التي تقوم
بـأدوار وظيفيـة أو أوجـه الهشاشـة النسـبية ألنواع مفـردة تقوم
بوظائف أساسـية.22

تبنـى الشركاء يف مشروع  SEARCHمنهجيـة سـبل العيـش
املسـتدامة لتحقيـق فهـم أفضـل وتحليل لسـبل العيش يف سـياق
مـن الهشاشـة .ومـن ضمـن ذلك فهم هشاشـة الناس أمـام التغري
املناخـي أو فقـدان خدمـات النظـام اإليكولوجـي بالرتافـق مـع
تهديـدات أخـرى .وال تقـاس قـوة سـبيل مـا مـن سـبل العيـش
مبجـرد نتائجـه اإلنتاجيـة ولكـن –وبنفـس الدرجـة -مبرونتـه يف
مواجهـة الصدمـات والتغيرات املوسـمية واإلتجاهـات املعينـة.

مثة مك ِّونان أساسيان ملنهجية سبل العيش املستدامة:
 .1مجموعــة مبــادئ ترشــد األعــال املوجهــة للتصــدي للفقــر،
وهــي:
• ركــز عــى النــاس :تبــدأ منهجيــة ســبل العيــش املســتدامة
بتحليــل ســبل عيــش النــاس وتغريهــا مبــرور الوقــت.
ويشــارك النــاس بفاعليــة خــال دورة املــروع.
• تــوخَّ الكليــة :تراعــي هــذا املنهجيــة تبنــي النــاس
الســراتيجيات عديــدة لتأمــن ســبل عيشــهم وأن مثــة
العديــد مــن األطــراف الفاعلــة املتداخلــة يف ذلــك
كالــوزارات واملؤسســات املجتمعيــة واملنظــات الدوليــة.
• اهتــم بالديناميكيــة :تســعى هــذه املنهجيــة لفهــم
الطبيعــة الديناميكيــة لســبل العيــش ومــا يؤثــر فيهــا.
• اســتثمر عنــارص القــوة :تســتثمر هــذه املنهجيــة مــا تبــدى

22 https://connect.natureserve.org/sites/default/files/documents/NatureServe_HCCVI_Report.pdf

27

ُحزمة األدوات

•

•
•
.2

وجــوده لــدى النــاس مــن عنــارص قــوة وفــرص بــدالً مــن
الرتكيــز عــى املشــكالت واالحتياجــات؛ وهــي تدعــم
اســراتيجيات ســبل العيــش القامئــة.
ادعــم الروابــط الجزئية-الكليــة :تنظــر املنهجيــة يف تأثــر
السياســات واملؤسســات عــى خيــارات ســبل العيــش وتركــز
عــى أهميــة مراعــاة السياســات ملجريــات املســتوى املحــي
وأولويــات الفق ـراء.
شــجع الـراكات املوســعة :تعتمــد املنهجيــة عــى رشاكات
موســعة تضــم جهــات مــن القطاعــن العــام والخــاص.
اســع لالســتدامة :فهــي رضوريــة لالســتمرار يف خفــض
َ
الفقــر.
إطار يساعد عىل فهم تعقيدات الفقر.

ويقـدم شـكل  6مخططـاً للمك ِّونـات الرئيسـية إلطـار منهجيـة
سـبل العيـش املسـتدامة والروابـط يف مـا بينهـا.
ومـن الجديـر بالذكـر أن منهجيـة سـبل العيـش املسـتدامة ال
تتخـذ أسـلوباً خطيـاً يف العمل وال تسـعى لتقديـم متثيل مضبوط
للحقيقـة ،فهـي تهـدف لتقديـم طريقـة للتفكير يف سـبل عيـش
الفقـراء تثير نقاشـاً وتفكـرا ً يف العوامـل العديدة املؤثـرة يف هذه
السـبل وكيفيـة تفاعلهـا وأهميتهـا النسـبية يف بيئـة معينـة.
وسيسـاعد ذلـك على الوصـول إىل طرق أكثر فعالية لدعم سـبل
ﺷﻜﻞ  :٦ﻣﻜ ﱢﻮﻧﺎت أﺻﻮل ﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ
أﺻﻮل ﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ
ﺳﻴﺎق ﺳﻬﻮﻟﺔ
اﻟﺘﺄﺛﺮ
اﻟﺼﺪﻣﺎت
اﻹﺗﺠﺎﻫﺎت
اﳌﻮﺳﻤﻴﺔ

إﺟﺘامﻋﻴﺔ
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ

ﺑﴩﻳﺔ

ﻣﺎدﻳﺔ

ﻣﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺘﺄﺛري
وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻮﺻﻮل
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العيـش وتقليـل الفقـر وبالتايل بنـاء املرونـة يف املواجهة.
وكما يتبين يف شـكل  6فقـد ُعرضـت الفئـات الخمـس ألصـول
سـبل العيـش عىل شـكل شـبكة للرتكيـز على العالقـات التبادلية
بين هـذه األصـول ورضورتها يف السـعي لتحقيـق نتائـج إيجابية.
وميكـن تلخيـص األصـول الخمسـة على النحـو التايل:
• رأس املــال البــري (أي مقــدار ونوعيــة املعرفــة والعاملــة
املتوفــرة يف األرسة).
• رأس املــال الطبيعــي (أي نوعيــة ومقــدار املــوارد الطبيعيــة
ابتــداء مبصائــد األســاك ووصــوالً إىل نوعيــة الهــواء).
• رأس املــال املــايل (أي املدخــرات والتدفقــات املنتظمــة -
لألمــوال).
• رأس املــال املــادي (أي البنيــة التحتيــة واألدوات واملعــدات
املســتخدمة يف زيــادة اإلنتاجيــة).
• رأس املــال اإلجتامعــي (أي املــوارد االجتامعيــة مبــا فيهــا
شــبكات التعــاون والتكافــل والدعــم).
يسـتخدم الشـكل الشـبيك لتقديـم مخطـط للتنـوع يف إمكانيـة
وصـول النـاس لألصـول .ومتثـل النقطـة املركزية يف الشـبكة حيث
تلتقـي الخطـوط انعـدام الوصـول لألصـول (مسـتوى الوصـول
يعـادل صفـرا ً) يف حين متثـل الحـدود الخارجية أقىص مسـتويات
الوصـول إىل األصـول .وعىل هذا األسـاس ميكن رسـم عدة أشـكال

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص

اﻟﻘﻮاﻧني
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﳌﺆﺳﺴﺎت

ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ
دﺧﻞ أﻛرث
إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ

رﻓﺎه أﻛﱪ
ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﺄﺛﺮ أﻗﻞ
أﻣﻦ ﻏﺬايئ ﻣﺤﺴﻦ
إﺳﺘﺨﺪام أﻛرث
إﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻘﺎﻋﺪة
اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
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شـبكية ملختلـف املجتمعـات أو املجموعـات االجتامعيـة ضمـن
هـذه املجتمعات.
وميكـن تطويـر مصفوفة لحساسـية سـبل العيش من أجـل تقييم
طبيعـة حساسـية أنـواع األصول واألنشـطة وسـبل العيـش ألنواع

جدول  :3أصول سبل العيش ومك ِّونات حساسيتها ،حالة من لبنان
أصول سبل العيش
رأس املال البرشي
املستوى التعليمي
مستوى الفقر
الدخل
إتاحة الوصول للخدمات الصحية
مستوى الوعي
رأس املال الطبيعي
االعتامد عىل الزراعة
االعتامد عىل املوارد املائية
االعتامد عىل املوايش
االعتامد عىل الغابات
رأس املال املادي
ملكية املنزل
ملكية األرض
حيازة مركبة
حيازة أدوات كهربائية منزلية
رأس املال االجتامعي
املشاركة يف املنزل
العضوية يف الجمعيات املحلية
رأس املال املايل
االعتامد عىل التقاعد
االعتامد عىل راتب الوظيفة
التجارة

التعـرض املختلفـة .كما ميكـن اسـتخدام أصـول سـبل العيـش
لتقييـم عنصر الحساسـية يف هشاشـة املجتمـع أمـام التغير
املناخـي كما يف املثـال السـابق مـن لبنـان املبين يف جـدول .3

حرارة مرتفعة وأمطار قليلة
عيدمون/كرم شباط

القبيات

مرتفع
منخفض
متوسط
متوسط
متوسط

متوسط
مرتفع
منخفض
متوسط
منخفض

مرتفع
منخفض
متوسط
مرتفع
متوسط

منخفض
مرتفع
منخفض
مرتفع

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

منخفض
مرتفع
منخفض
متوسط

نعم
نعم
نعم
نعم

نعم
نعم
نعم
نعم

نعم
نعم
نعم
نعم

مرتفع
مرتفع

مرتفع
متوسط

مرتفع
مرتفع

مرتفع
مرتفع
مرتفع

متوسط
متوسط
مرتفع

مرتفع
مرتفع
مرتفع

عندقت
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مخرجات األداة

ميكـن تلخيـص املخرجـات الرئيسـية لهـذا التقييـم على النحـو
التـايل:
 .1قامئــة مفصلــة بأصــول النظــام املتوفــرة والعوامــل الرئيســية
(املؤسســية والثقافيــة والقانونيــة وغريهــا) املؤثــرة (إيجاب ـاً
أو ســلباً) يف إتاحــة الوصــول إىل املــوارد.
 .2قامئــة بالعوامــل الرئيســية الضاغطــة التــي قــد تؤثــر يف
هشاشــة النظــام وقدرتــه التكيفيــة.

تحليل السالسل الزمنية والنمذجة

مما تشـتمل عليـه تحليلات الهشاشـة غير املبـارشة أمـام التغري
املناخـي التغييرات البرشيـة لألمنـاط والعمليـات الخصائصيـة يف
النظـام اإليكولوجـي .كما تشـمل هـذه التحليلات بعـدا ً زمانيـاً
يتمثـل يف تراث اسـتخدام األرايض ماضياً والظـروف الحالية .ومن
املمكـن توقـع بعـض العنارص املؤثـرة يف التزويـد والطلب املائيني
مسـتقبالً (كالنمـو السـكاين) يف حين يصعـب توقع عنـارص أخرى
(كالتغير املناخي).
وميكن اسـتخدام تحليل السالسـل الزمنية لتوقع معدالت التغري أو
إحتامليـة وقوع أحداث مسـتقبلية إسـتنادا ً إىل تحليـل اإلتجاهات
واألحـداث املاضيـة .ويعتبر تحليـل السالسـل الزمنيـة أداة هامـة
ميكـن اسـتخدامها يف دعـم وتحسين بنـاء السـيناريوهات وتطوير
االستراتيجية والتخطيط.
النماذج قـد تكون بالغـة التعقيد وقد تكون يف منتهى البسـاطة.

تتصـف النماذج املعقـدة عـادة بـأن تطويرهـا يسـتغرق وقتـاً
طويلاً وتسـتند إىل رياضيـات معقدة وتتطلب كثيرا ً من البيانات
وال ميكـن تشـغيلها إال على حواسـيب متطـورة .أمـا النمـوذج
البسـيط فيسـتطيع شـخص ذو معرفة عادية بالرياضيات إعداده
وبرسعـة مسـتخدماً مثلاً برمجيـات جـداول البيانـات ومـا هـو
متوفـر مـن معلومات.
ويف سـياق التكيـف مـع التغير املناخـي يكـون النمـوذج متثيلاً
رياضيـاً لنظـام أو عمليـة ديناميكيـة قـد تكـون فيزيائية-حيويـة
أو مجتمعيـة أو مزيجـاً مـن االثنتين كما يف حالة املسـقط املايئ.
ويتألـف النمـوذج مـن عـدة متغيرات يتـم تحديدهـا لتمثيـل
املدخلات واملخرجـات واألوضـاع الداخليـة للنظـام أو العمليـة
ومجموعـة مـن املعـادالت والتباينـات الواصفـة للتفاعلات بين
هـذه املتغيرات.
وحتـى يسـتفاد مـن النمـوذج يف إجـراء توقعـات حـول السـلوك
املسـتقبيل لنظـام مـا أو متغيرات فرديـة ضمـن ذلـك النظـام
ينبغـي أن يقـدم متثيلاً للنظـام ذا مسـتويات مقبولـة مـن عـدم
التيقـن .وتتسـم النامذج بتبسـيط النظم وفق أمنـاط متامثلة مام
يجعلهـا غير كافيـة يف بعـض الجوانـب .كذلـك فـإن كل النظـم
تقريبـاً تسـتند نوعـاً مـا إىل عالقـات تجريبية وتعتمـد دقتها عىل
نوعيـة املعلومـات التـي اسـتخدمت يف إنشـاء تلـك العالقـات.

ﺷﻜﻞ  :٧وﺻﻒ ﻟﻠﻨﻈﺎم واﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ-اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﻘﻂ اﳌﺎيئ ﰲ اﻟﻮادي اﻟﻜﺒري )ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎرﺗﻴﻞ( ﺑﺎﳌﻐﺮب :اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ
ﻟﻠﻐﺎﺑﺔ واﻹﺗﺠﺎه ﰲ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺰراﻋﻲ
ﻏﺎﺑﺔ دامئﺔ اﻹﺧﴬار
اﻟﻌﻮﳌﺔ
ﻏﺎﺑﺔ ﻣﺘﺴﺎﻗﻄﺔ اﻷوراق
اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻏﺎﺑﺔ أرز
اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ
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أداة رسم خرائط الهشاشة

اسـتخدمت هـذه األداة لتحديـد ورسـم خرائـط للمناطـق األكثر
هشاشـة أمـام آثـار التغير املناخـي خاصـة تلـك املأهولـة .وقـد
تبين للشركاء يف  SEARCHأن رسـم خرائـط الهشاشـة مفيـد
جـدا ً يف توفير معلومات قـد تقود إىل تطوير استراتيجية للمرونة
يف املواجهـة وخطـط للتكيـف ملعظـم السـكان املتأثريـن وبالتايل
تقليـل املخاطـر .وقـد ميثـل أداة مفيدة أيضـاً يف تقديم معلومات
أفضـل لصنـاع القـرار والعامـة حـول مناطـق األخطـار املحتملـة.
ويشـتمل رسـم خرائـط الهشاشـة على جمـع بيانـات السالسـل
الزمنيـة (املاضيـة والحاليـة) الخاصـة بجوانـب متعـددة مـن
منطقـة الدراسـة عىل املسـتويني الوطني ومـا دون الوطني .ومام
قـد يشـمله جمـ ُع البيانـات األوضـاع الجغرافيـة واالجتامعيـة-
االقتصاديـة والطبوغرافيـة والكثافـات السـكانية واألوضـاع
السـكنية وحصـة الفـرد مـن الناتـج املحلي اإلجمايل واسـتخدام
األرايض/الغطـاء األريض ومـؤرشات الفقـر واإلختالفـات املناخيـة
والكـوارث التاريخيـة كالعواصـف والفيضانـات واإلنزالقـات
األرضيـة وموجـات الجفـاف وارتفـاع مسـتوى البحـر وغريهـا.
يقـدم شـكل  ٨مثـاالً مـن مصر وهـو عبارة عـن خريطـة للطبقة
الخاصـة مبحافظـة بني سـويف يف مؤرش التنميـة البرشية .يتألف
املـؤرش مـن إحصـاء مركـب ملـؤرشات األجـل املتوقـع والتعليـم
والدخـل املسـتخدمة يف تصنيـف املناطق يف درجات مـن التنمية
البرشيـة كطبقـة واحدة للهشاشـة .وقد صنفت بيانات الهشاشـة
ضمـن ثلاث فئات هـي التعـرض والحساسـية والقـدرة التكيفية،
ثـم بُسـطت عىل شـكل تطبيـق جغرايف خـاص للنظـام املعلومايت
ﺷﻜﻞ  :٨ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﰲ ﻣﴫ
ﻋﻄﻔﺔ

اﻟﻮاﺳﻄﻲ

زﻣﺎﻣﻮت

أﺑﺸﻮاي

اﻟﻔﻴﻮم

ﻧﺎﴏ

على اإلنرتنـت الحتسـاب أي املناطق األكرث هشاشـ ًة وفق املعايري
والتعريـف املعتمـد مـن قبـل الهيئـة الحكوميـة الدوليـة املعنية
بتغير املناخ.23
وميكـن املالحظـة مـن الخريطـة أن املناطـق باللـون األحمر متثل
أدىن املناطـق حسـب مـؤرش التنميـة البرشية.

 4-2-8-2التحدي

يتمثـل التحـدي الرئيسي ملرحلـة التقييـم يف تطويـر قاعـدة
معلومـات مشتركة مقبولـة لـكل املعنيين .وبـدون معلومـات
مفيـدة لـن يكـون حـوار املعنيين مبنيـاً على حقائق ولـن يكون
مبقدورهـم تحـدي املواقـف املغلوطـة واملنحـازة .كما يغـدو
التخطيـط الفعـال شـبه مسـتحيل إن عمل كل مـن املعنيني وفق
معلوماتـه الخاصـة.
وتشـمل أهـم التحديـات لهـذه املرحلـة إقامـة نظـم إلدارة التغير
املناخـي واملعلومـات املتعلقة باملياه مام يجعـل املعلومات متاحة
أمـام املعنيين والوصـول إىل فهـم مشترك يشـمل كافـة العمليـات
السياسـية واملؤسسـية الرئيسـية التـي تحـدد صناعـة القـرارات
الخاصـة بالتغير املناخـي .ومـن املهـم جـدا ً أيضـاً التشـجيع على
الحـوار الرصيـح حـول العوامـل املؤثـرة يف التكيـف ولكـن املغفلة
بسـبب مـا يكتنفهـا من حساسـيات كبرية (مثـل الفسـاد والتدخل
السـيايس) .ومـع أن تبديـد الخرافـات واملفاهيـم الخاطئـة عـن
مسـببات ونطـاق ِ
وحـدَّة التغيرات املناخيـة واملشـكالت املرتبطـة
بامليـاه قـد يكـون مهمـة صعبـة إال أنها رضوريـة .كام ينبغـي بناء
قـدرات املعنيين املحليين وتعزيـز ثقتهـم ليتمكنـوا مـن اإلنخراط
الفعـال يف حـوار املعنيين حول القضايا املعقدة املتصلة بالهشاشـة
أمـام التغير املناخـي واستراتيجيات التكيف.

أﻃﺴﺎ
إﻫﻨﺎﺳﻴﺎ

ﺑﻨﻲ ﺳﻮﻳﻒ

ﺑﺒﺎ

٨,٦ﻣﻴﻞ

ﺳﻤﺴﻄﺎ

ﻣﺮاﻛﺰ
ﻣﺆﴍ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ  -اﻷﻋﲆ
ﻣﺆﴍ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ  -ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﻣﺆﴍ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ -ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺆﴍ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ  -ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﻣﺆﴍ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ  -اﻷدىن

اﻟﻔﺸﻦ

23 CEDARE (2013), Vulnerability Map of Egypt, CEDARE.
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 3-8-2تطوير اسرتاتيجية التكيف
خطوة 3
تطوير اسرتاتيجية
التكيف

 .1تحليل وتنقيح الرؤية
والسيناريوهات (ورشة عمل)
 .2بناء السيناريوهات (ورشة عمل)
 .3إمتام االسرتاتيجية التفصيلية
(ورشة عمل)

 1-3-8-2السياق

يف املواجهــة إال أنهــا خــارج ســيطرة املعنيــن.
• اســراتيجية أو مجموعــة اســراتيجيات التكيــف لتحقيــق
الرؤيــة ،ذات مســتوى متقــدم مــن امللكيــة للمعنيــن وميكــن
اســتخدامها كأســاس للتخطيــط التفصيــي.
• وثيقــة السـراتيجية تكيــف محليــة خاصــة باملنطقــة املعنية
تلخــص املراحــل مــن  1إىل  3وتتألــف مــن رؤيــة وبيانــات
أساســية مــن التقييــات وســيناريوهات واسـراتيجية متفــق
عليهــا.

متثل االستراتيجية وسـيطاً لإلطار التخطيطي عىل املدى املتوسـط  3-3-8-2أدوات تطوير االسرتاتيجية

أو الطويـل حيـث ميكـن مـن خاللهـا اختيـار ثم تطبيق سياسـات
وتدابير للتكيـف .ومبـرور الوقت تـؤدي االستراتيجية إىل تحقيق
الرؤيـة .والغايـة مـن تطويـر االستراتيجية والتـي تشـكل املرحلة
الثالثـة مـن دورة اإلدارة التشـاركية هـي إتخـاذ املعنيين لقرارات
بشـأن نطـاق واسـع مـن األعمال التنفيذيـة الراميـة لتحقيـق
رؤيتهـم وفـق مجموعـة متنوعة من السـيناريوهات املسـتقبلية.
وتتمثل غايات املعنيني يف مرحلة تطوير االسرتاتيجية يف ما ييل:
• الوصــول إىل إجــاع عــى رؤيــة شــاملة للمرونــة يف املواجهة
ومجموعــة مــن الســيناريوهات التــي ميكــن مــن خــال أي
منهــا تقييــم االس ـراتيجيات املوضوعــة لتحقيــق الرؤيــة.
املحصلــة يف مرحلــة التقييــم لدراســة
• اســتخدام املعلومــات
ّ
الجــدوى وتقييــم املخاطــر والتقايضــات الســلبية املحتملــة
املرتبطــة بالرؤيــة واالســراتيجيات.
• الوصــول إىل إجــاع عــى اســراتيجية واحــدة مفضلــة
الســتخدامها يف مرحلــة التخطيــط.

 2-3-8-2املخرجات

يرجح أن تشـتمل املخرجات الرئيسـية ملرحلة تطوير االسرتاتيجية
عىل مـا ييل:
• رؤيــة تفصيليــة للمرونــة يف املواجهــة تحظــى بدعــم
كافــة املعنيــن ومتوافقــة مــع سياســات التكيــف الوطنيــة
واإلقليميــة ومراعيــة للمحــدِّدات الفيزيائية-الحيويــة
واملجتمعيــة يف مجــال الطلــب والتزويــد املائيــن.
السديــة القامئــة عــى
• مجموعــة مــن الســيناريوهات َّ
عوامــل هامــة وغــر مؤكــدة تؤثــر يف مرونــة املســقط املــايئ
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ميكن تلخيص األدوات واملنهجيات الرئيسـية املسـتخدمة يف تطوير
استراتيجيات تكيف على النحو التايل:

تحليل وتنقيح الرؤية والسيناريوهات (ورشة عمل)

تنظـم ورشـة عمـل لكافـة املعنيين الرئيسـيني لتحليـل وتنقيـح
الرؤيـة األوليـة التـي تم تبنيها وذلـك يف ضوء املعلومـات الناتجة
عـن تحليـل األوضاع وشـجرة املشـكالت املحدثة املذكـورة ضمن
الخطـوة  1مـن هـذه ال ُحزمة.
بعـد تنقيـح الرؤيـة ووضـع قامئـة باملشـكالت الرئيسـية املؤثـرة
يف تحقيقهـا يتـم تصنيـف املشـكالت مـن حيـث أهميتهـا وعـدم
التيقـن مـن حدوثهـا يف التأثير على تحقيـق الرؤيـة وذلـك
باسـتخدام مصفوفـة السـيناريوهات الـواردة يف شـكل ( ٩الـذي
يقـدم مثـاالً مـن فلسـطني).
ثـم يُسـتخدم التصنيـف يف تطويـر السـيناريوهات .وغالبـاً يتـم
إخضـاع أسـوأ السـيناريوهات املحتملة ملزيد مـن التحليل للتأكد
مـن تحقـق الرؤيـة وفـق هـذه السـيناريوهات الصعبـة .وتعتبر
العوامـل املدرجـة تحـت فئة «أقـل احتاملية وأكرث أهمية» أسـوأ
السـيناريوهات املحتملـة .وتسـتخدم توليفات من هـذه العوامل
لتعريـف السـيناريوهات كما هـو وارد أدناه.

بناء السيناريوهات

سيساعد بناء السيناريوهات املعنيني يف:
• وضــع مجموعــة متنوعــة مــن األوصــاف املمكنــة لألوضــاع
التــي قــد تنشــأ مســتقبالً.

ُحزمة األدوات

• تحســن القــدرة عــى تطويــر االســراتيجيات مــن خــال
زيــادة وعــي املعنيــن باألمــور غــر املؤكــدة واملخاطــر
واملحــ ِّددات.
• تغيــر طريقــة التفكــر مــن اإلقتصــار عــى وضــع مســتقبيل
وحيــد محتمــل إىل شــمول عــدد مــن البدائــل املمكنــة.
ينجـم عن ذلـك تطوير استراتيجيات تويل إهتاممـاً أكرب باملخاطر
واألمـور املسـتقبلية غير املؤكـدة وتعمـل على التخفيـف مـن
أثرهـا .وتعتبر االستراتيجيات التـي تحقـق الرؤيـة وفـق معظـم
السـيناريوهات هـي األقـوى .إال أنـه وفـق بعض السـيناريوهات
ليـس مثـة استراتيجية واقعيـة وبالتـايل ينبغـي تعديـل الرؤيـة
(أنظـر شـكل  9أدنـاه).
عـادة تنطـوي املامرسـة الحسـنة يف تعريـف السـيناريوهات
على اسـتخدام توليفـة مـن العوامـل الـواردة تحـت قسـم «أقـل
إحتاملية وأكرث أهمية» من الرسـم التصنيفي الوارد يف شـكل .10
ولتجنـب اإلتيـان بعدد كبير من السـيناريوهات يُنصـح املعنيون
بتقليـص عـدد العوامـل التي ميكـن وضعها ضمن هـذه الفئة إىل
أدىن حـد ممكـن ،أو إذا كانـت العوامـل أكثر مـن اللازم اختيـار
أهـم عاملين أو ثالثة للحصـول عىل السـيناريوهات املمكنة التي
قـد تنتـج عـن التوليـف بين تلـك العوامـل .واسـتنادا ً إىل نظريـة
اإلحتماالت فـإن عـدد السـيناريوهات التـي ميكـن اشـتقاقها من

 2إىل  3سـيكون بين  4و  9سـيناريوهات .يف املثـال املتقدم أعاله
ضمـن شـكل  ٩يبلـغ عـدد السـيناريوهات التي ميكـن النظر فيها
 4ألهميتهـا البالغـة يف تطوير استراتيجيات تفصيليـة تحتها هي:
• السيناريو  :1التمويل متوفر وهناك تغري يف املناخ.
• السيناريو  :2التمويل غري متوفر ،ويوجد تغري يف املناخ.
• السيناريو  :3التمويل متوفر ،وال يوجد أي تغري يف املناخ.
• الســيناريو  :4التمويــل غــر متوفــر وال يوجــد أي تغــر يف
املنــاخ.

مخرجات األداة

تتمثـل مخرجات هذه األداة يف تحديد السـيناريوهات التي ينبغي
دراسـتها ملزيـد من التحليـل وتطوير استراتيجيات التكيف الالزمة
التي سـتكفل تحقيق الرؤية.

إمتام االسرتاتيجية التفصيلية (ورشة عمل)

تنظـم ورشـة عمـل لتطويـر استراتيجية أكثر تفصيلاً وتحديـد
سلسـلة تدابير التكيـف التـي ستسـاعد على تحقيـق الرؤيـة.
وينبغـي أن ينتهـي ذلـك إىل وضـع استراتيجية مفضلـة (أو
مجموعـة استراتيجيات للتكيـف) قـادرة على تحقيـق الرؤيـة
وفـق أكثر السـيناريوهات إحتاملية أو وفق كافة السـيناريوهات
(كوضـع أمثـل) .ويعـرض جـدول  4مثـاالً مـن مصر.

ﺷﻜﻞ  :٩ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

زﻳﺎدة ﰲ اﻷﻫﻤﻴﺔ

أﻛرث أﻫﻤﻴﺔ وأﻛرث اﺣﺘامﻟﻴﺔ

أﻛرث أﻫﻤﻴﺔ وأﻗﻞ اﺣﺘامﻟﻴﺔ
• ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
• اﻟﺘﻐﺮﻴ اﳌﻨﺎﺧﻲ

• ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ
• ﻧﻘﺺ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
• ﺿﻌﻒ اﻹﻫﺘﺎﻤم ﻟﺪى اﳌﺠﺘﻤﻊ
أﻗﻞ أﻫﻤﻴﺔ وأﻛرث اﺣﺘامﻟﻴﺔ
• ﻋﺪم وﺟﻮد إﻫﺘﺎﻤم ﻟﺪى اﳌﻮﻇﻔﻦﻴ اﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ
• اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﳼ

أﻗﻞ أﻫﻤﻴﺔ وأﻗﻞ اﺣﺘامﻟﻴﺔ
• ﺿﻌﻒ ﰲ اﻟﺮﺻﺪ

زﻳﺎدة ﰲ ﻋﺪم اﻟـﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺪوث
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يف هـذه املرحلـة مـن تطويـر االستراتيجية سـيكون املعنيـون قد
إنتهـوا إىل إجماع على رؤيـة شـاملة للمرونـة يف املواجهـة؛ وبعد
التحليـل وفـق مجموعـة من السـيناريوهات سـتُتبع استراتيجية
للمرونـة يف املواجهـة يتـم مـن خاللهـا تنفيـذ أنشـطة تعمل عىل
تحسين هـذه القـدرة .وميكـن تطويـر وتصميـم استراتيجيات
مختلفـة لـكل عنصر من عنـارص إطـار املرونـة يف املواجهة وهي
التنـوع والبنيـة التحتيـة والتكنولوجيـا املسـتدامتان والحوكمـة
التكيفيـة والتنظيـم الـذايت والتعلـم .فهـذه العنـارص تبنـي معـاً
استراتيجية املرونـة يف املواجهـة ،أي االستراتيجية الراميـة لتقليل
الهشاشـة وزيـادة القـدرة التكيفيـة للمنطقـة.

مخرجات األداة

تتخـذ مخرجـات هـذه األداة شـكل قامئـة باالستراتيجيات
التـي سـيتم تبنيهـا وقامئـة باألنشـطة الرضوريـة التـي ميكـن
تنفيذهـا لضمان تحقيـق النظـام للمرونـة يف املواجهـة يف ضـوء
السـيناريوهات املوضوعـة.

 4-3-8-2أدوات تطوير االسرتاتيجية

يتمثـل التحـدي الرئيسي لتطوير استراتيجيات التكيـف يف األخذ

بعين اإلعتبـار حتمية إنعـدام اليقني لدى إتخاذ أي قـرار .فاملوارد
املائيـة والطلـب عليهـا يكتنفها عـدم تأكد وتنوع أصيلان ولذلك
تداعيـات طويلـة األمـد .ولضمان تطـور األنشـطة ضمـن مرحلة
تطويـر االستراتيجية إىل عمليـة ومخرجـات عاليـة الكفـاءة فإنـه
يتوجـب توفير مـا تـم جمعـه مـن معلومـات خلال مرحلـة
التقييـم على نطـاق واسـع وبأشـكال مالمئـة .وينبغـي تعميـم
املعلومـات املعـدة خلال مرحلة التقييم قبل أوىل أنشـطة تطوير
االستراتيجية بوقـت كاف .ويجـب عنـد اإلعـداد للمرحلة الحرص
على إدراك كافـة املعنيين ملا يجـري وفهمهم للدقـة البالغة لهذه
املرحلـة وأهميتهـا يف وضـع استراتيجية للمـدى املتوسـط ذات
تداعيـات مبـارشة عليهـم .ويقتضي األمر كذلك حرصـاً خاصاً عىل
إرشاك األكثر فقـرا ً وتهميشـاً يف املجتمـع.
إن تطويـر االستراتيجية عمليـة معقـدة تسـتوجب تيسيرا ً فعـاالً
لتحقيـق النتائج املنشـودة .ويجـب دعم املشـاركني خالل عملهم
على تطويـر مسـ ِّوغات القرتاحاتهـم وإعـادة صياغتهـا إن اقتضى
األمـر .ويف حالـة اسـتخدام أدوات متقدمـة كالنمذجـة وتحليـل
التكاليـف مقابـل الفوائـد فإنـه ال ينبغـي لذلـك أن يتـم خلال
ورش العمـل ويجـب تقديـم النتائـج بأشـكال مالمئـة.

ﺷﻜﻞ  :١٠ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت
إﺣﺘامﻻت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ
ﻣﺴﺘﻨﺪة إﱃ اﻹﺗﺠﺎﻫﺎت اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ
ﰲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ

رﻳﻮ ١
ﻨﺎ
ﺳﻴ ﻴﻨﺎرﻳﻮ ٢
ﺳ
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ٣

ﺳﻴﻨﺎ

رﻳﻮ ٤
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اﺳﱰا
ﺗﻴﺠﻴﺔ
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﰲ ﺿﻮء
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻻﺳﱰ
واﻗﻌ اﺗﻴﺠﻴﺔ:
ﻻ
ﺗ
ﻮ
ﺟ
ﺪ اﺳ
ﻴﺔ ﻟﺘﺤ
ﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ ا ﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻷﺻﻠﻴﺔ

اﻟﺮؤﻳﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ

اﻟﺮؤﻳﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ
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جدول :4اسرتاتيجيات لتحقيق الرؤية وفق سيناريوهات مختلفة ،حالة من مرص
األنشطة

حشد موارد املجتمع للتكيف مع التغري املناخي.
إرشاك القطاع الخاص يف أنشطة التكيف مع التغري املناخي.
إقامة رشاكات مع املانحني لتمويل مرشوعات مث ِّبتة للمزارعني يف تكيفهم مع التغري
املناخي.
مرشوعات إلدارة النفايات الصلبة والسائلة يف كافة قرى املديرية.
إنتاج األسمدة الحيوية باستخدام الفضالت الزراعية.
إتباع الدورة الزراعية (املنظمة لعملية الزراعة).
توفري أنواع محاصيل تتكيف مع تأثريات التغري املناخي (الحرارة املرتفعة وشح املياه).
منع التعدي عىل األرايض الزراعية.
تسوية األرض باستخدام الليزر.
تطوير أنواع جديدة من املحاصيل وإنتاجها بكميات كبرية وتوفريها يف الجمعيات
التعاونية الزراعية.
تحسني الرتبة.
َمصدات رياح يف املناطق القريبة من الصحراء.
تطبيق برامج متوازنة للتسميد ملواجهة آثار التغري املناخي.
توزيع بذور ومحاصيل معتمدة.
تدوير الفضالت الزراعية.
زراعة أشجار املورينجا عوضاً عن نباتات الزينة لإلستفادة من قيمتها االقتصادية
والغذائية والصحية وترشيد إستهالك املياه.
توعية وتدريب املزارعني عىل التكيف مع التغري املناخي من خالل إدارة املزرعة
واألوقات املالمئة للزراعة والعمليات الزراعية مبا فيها الحراثة والري والتسميد
ومكافحة اآلفات واألمراض.
قيام املنظامت األهلية باملتابعة والرصد للتغري املناخي وتبادل البيانات مع املعنيني
لتحليلها وتطوير حلول.

السيناريوهات
سيناريو  1سيناريو  ٢سيناريو ٣
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√

√

√

√

√

√
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 4-8-2التخطيط
خطوة ٤
التخطيط

 .1ورشة عمل التخطيط
 .٢ترتيب وتصنيف األولويات
 .٣تطوير خطة عمل

 1-4-8-2السياق

متثـل الخطـة مجموعـة مـن القـرارات املرتابطـة والخاصـة
باالسـتخدام القويـم للمـوارد مبـا يـؤدي إىل تحقيـق الغايـات.
وتشـتمل الخطـة على بيـان واضـح لألسـاليب التـي سـيتم
اسـتخدامها والتكاليف واملسـؤوليات وبرامج األنشـطة واألهداف
املتوافـق عليهـا .ويعتبر التخطيـط آخـر الخطـوات اإلعداديـة
لتحويـل االستراتيجية إىل واقـع واإلعـداد التفصيلي للتنفيـذ.
تتمثـل أوىل خطـوات مرحلـة التخطيط يف تطوير قامئة باألنشـطة
املتصلـة باالستراتيجية املختـارة وتحديـد املعنيين لـكل نشـاط.
والهـدف مـن مرحلـة التخطيـط اختيـار األنشـطة ذات األولويـة
مـن االستراتيجية املتوافـق عليهـا وذلـك لتطويـر خطـط عاليـة
الكفـاءة لتنفيذهـا وضمان وجـود متويـل كاف لذلـك.
وميكن تلخيص غايات مرحلة التخطيط عىل هذا النحو:
• الوصــول إىل ترتيــب األولويــات وجدولــة األنشــطة املختلفــة
املك ِّونــة لالس ـراتيجية بشــكل توافقــي مــا يحقــق الرؤيــة
الخاصــة باملرونــة يف املواجهــة.
• تطوير خطط عمل وتأمني التمويل الالزم.
• املحافظــة عــى ِحــس املعنيــن بامتــاك العمليــة مبجملهــا
مــع الرتكيــز عــى األنشــطة املحــددة.

 2-4-8-2املخرجات

يرجـح أن تشـتمل املخرجـات الرئيسـية ملرحلة التخطيـط عىل ما
ييل:
• خطــط عمــل وخطــط ماليــة تفصيليــة لألنشــطة املحــددة
ضمــن اســراتيجية املرونــة يف املواجهــة.
• التوافق عىل أدوار ومسؤوليات املعنيني والفاعلني اآلخرين.
• التوافــق عــى الرتتيبات املؤسســية إلدارة وصيانــة البنية التحتية
الجديــدة.
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 3-4-8-2أدوات التخطيط

تالياً منهجية تنفيذ أنشطة التخطيط يف هذه املرحلة:

ورش عمل التخطيط

تنظـم ورش عمـل املعنيين للتخطيـط بهـدف تحديـد التدخلات
الرئيسـية وأدوات تنفيذهـا الالزمـة ملعالجـة املشـكالت التـي تم
تحديدهـا ضمـن الخطـة املختـارة للمرونـة يف املواجهـة .ويُطلب
مـن املعنيين تطويـر قامئـة بكافـة املرشوعـات واملعنيين ذوي
العالقـة الذيـن قـد ينخرطـون أو يؤثـرون يف تنفيـذ املشروع كام
يبين املثـال مـن األردن يف جـدول  .5وتسـتخدم هـذه القامئـة
أساسـاً لرتتيـب أهـم املرشوعـات حسـب أولويتهـا وتصنيفهـا كام
يـرد يف القسـم  2-4-4الحقـاً.

ترتيب وتصنيف األولويات

يحتـل االختيـار وصناعـة القـرار ُصلـب الحوكمة التكيفيـة .لذلك
فـإن املحافظـة عىل الثقـة يف طريقـة االختيار –خاصـة من حيث
موضوعيـة وشـفافية صناعـة القـرار– أمـر بالـغ األهميـة لإلبقـاء
على مسـتويات مرتفعـة مـن إلتـزام واهتمام املعنيين .ويف ضوء
الطبيعـة السياسـية املالزمـة للتكيـف مـع التغير املناخـي فـإن
األدوات واألسـاليب التـي تسـاعد املعنيين يف جعـل العمليـة أكرث
وضوحـاً وأقـل شـخصنة ميكـن أن تكـون مفيـدة جـدا ً يف زيـادة
الشـفافية واملقبوليـة .ومـن األدوات املفيـدة لذلـك:

 .1أداة التصنيف

أداة التصنيـف بسـيطة نسـبياً إال أنهـا أسـلوب فعـال للقيـام
باالختيـارات خاصـة مـن بين مجموعـة متنوعـة مـن الخيـارات
املمكنـة الناشـئة –مثلاً– مـن عمليـة تطويـر استراتيجية معينة.
ويتراوح متريـن التصنيـف بين البسـاطة املتناهيـة والتعقيـد
البالـغ .ويف حين يتيـح التصنيـف إمكانيـة إتخـاذ قرارات بشـكل
مفتـوح جـدا ً وشـفاف فإنه (كغريه مـن األدوات) عرضـة للتالعب
يسر التمريـن أو األشـخاص املسـيطرين يف
خاصـة مـن قبـل ُم ِّ
املجموعـة .إضافـة إىل ذلـك قـد يكـون إتخـاذ القـرار بشـأن
ترتيـب األولويـات والفصـل بين املرشوعـات ذات األولويـة
املتقدمـة وتلـك املتأخـرة عمليـة شـاقة .فاإلنفعـاالت تـزداد
عـادة عنـد إتخـاذ مثـل هـذه القـرارات مما يسـتدعي نهجـاً
موضوعيـاً ومنظماً لتحقيـق اإلجماع بين مختلـف املعنيين.

ُحزمة األدوات

 .2مصفوفة ترتيب األولويات

اسـتخدام مصفوفـة ترتيـب األولويـات أسـلوب مثْبـت التخـاذ
قـرارات صعبـة بطريقـة موضوعية .ومتثل مصفوفـة املخاطر أداة
بسـيطة تتيـح طريقـة لرتتيب مجموعـة متنوعة مـن املوضوعات
حسـب أهميتهـا .كما تحدَّد أهميتها النسـبية من خالل إشـتقاق
قيمـة رقميـة ألولويـة كل منها .وتقدم املصفوفة وسـيلة لتصنيف
املرشوعـات (أو طلبـات املرشوعـات) إسـتنادا ً إىل معايير تب َّينـت
أهميتهـا .وميكـن ذلـك فريـق التيسير ومجموعـة املعنيين مـن
تبين ماهيـة املرشوعـات األهـم للرتكيـز عليهـا أوالً وماهيـة تلـك
ُّ
التـي ميكـن تأجيلهـا أو إيقافهـا (إن وجدت).
تدعـم مصفوفـة ترتيـب األولويـات صناعـة القـرارات على نحـو
منظـم مـن خالل:
• املســاعدة عــى ترتيــب املوضوعــات املعقــدة أو غــر
الواضحــة حســب أولويتهــا وذلــك عنــد وجــود معايــر
متعــددة لتحديــد األولويــة.
• توفــر أســلوب رسيــع وســهل ولكــن متامســك لتقييــم
الخيــارات.

•
•
•
•
•

تخفيف اإلنفعاالت التي قد تنشأ خالل العملية.
تحديد القرارات بتصنيفات رقمية.
القابليــة للتكيــف مــع العديــد مــن إحتياجــات ترتيــب
األولويــات (للمرشوعــات والخدمــات واألمــور الشــخصية
وغريهــا).
تيســر الوصــول إىل توافــق حــول األولويــات والقضايــا
الرئيســية عنــد اســتخدامها مــع مجموعــة مــن املعنيــن.
إقامة منابر للتحاور حول األمور الهامة.

مثـة أربـع خطـوات بسـيطة لتصميم واسـتخدام مصفوفـة ترتيب
األولويات:

.1حدد ما ستستخدمه من معايري ومقياس للتقدير

يوجـد عنصران لتصنيـف املرشوعـات التـي سـتقوم بهـا :معايير
تقديـر األهميـة ومقيـاس التقديـر.

وتتمثـل أوىل الخطـوات يف تحديـد العوامـل التـي ستسـتخدمها
لتقديـر أهميـة كل مشروع .اختر العوامـل التـي سـتميز بجلاء

جدول  :5تدخالت مقرتحة وأدوات لتنفيذها واملعنيون املشاركون ،حالة من األردن
تدخالت تقنية مستدامة
ربط املنازل بشبكة املجاري ملنع تلوث
املياه الجوفية
نظام مراقبة اآلبار املستخدمة من قبل
املصانع واملزارع واملقالع
إعادة استخدام املياه الرمادية (مياه
املطبخ بشكل رئييس)

أدوات التنفيذ
مرشوع إدارة املياه العادمة

برنامج مراقبة للمياه الصناعية والزراعية
مرشوع مدعوم وممول

إعادة تأهيل الينابيع املحلية

مرشوع تطوير الينابيع

تحسني خصائص الرتبة واألسمدة
العضوية

إعداد مرشوعات محلية

استخدام نظام ري حديث

من خالل مرشوعات

املعنيون ذوو العالقة
وزارة املياه والري ،سلطة املياه
وزارة املياه والري ،سلطة املياه ،وزارة
البيئة ،وزارة الصحة
وزارة البيئة ،وزارة الصحة ،الصندوق
األردين الهاشمي للتنمية البرشية،
الجمعية العلمية امللكية
وزارة الزراعة ،وزارة املياه والري ،وزارة
الداخلية
وزارة الزراعة ،جامعات ،مراكز أبحاث
عامة وخاصة ،جمعيات مجتمع محيل،
منظامت غري حكومية
وزارة الزراعة ،جامعات ،مراكز أبحاث
عامة وخاصة ،منظامت غري حكومية
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جدول  :5تكملة

املعنيون ذوو العالقة
أدوات التنفيذ
تدخالت تقنية مستدامة
سلطة املياه ،منظامت مجتمعية من
حصاد مياه األمطار
سلطة املياه ،منظامت مجتمعية من
خالل نظام صناديق دوارة ،وزارة الزراعة ،خالل نظام صناديق دوارة ،وزارة الزراعة،
مؤسسة اإلقراض الزراعي ،جامعات
مؤسسة اإلقراض الزراعي ،جامعات
مؤسسة اإلقراض الزراعي ،وزارة
تبني نظام لإلنتاج الحيواين (أسامك ،نحل ،صناديق دوارة مجتمعية
التخطيط ،مانحون
ماعز)
مؤسسة اإلقراض الزراعي ،وزارة الزراعة،
صناديق دوارة مجتمعية
استخدام بيوت بالستيكية
مانحون
مؤسسة اإلقراض الزراعي ،وزارة الزراعة،
تزويد املزارعني بأدوات زراعية لتقليل صناديق دوارة مجتمعية
مانحون
الكلفة املالية (مدخالت زراعية)
منظامت مجتمعية ،مانحون
صناديق دوارة مجتمعية
القيام بتجهيز األغذية وتبني نظام
تسويق مالئم
سلطة املياه ،مانحون
مرشوع إعادة تأهيل حوض الزرقاء
تقليص التلوث الذي تسببه أنابيب
املجاري
مرشوع تعبيد الطرق الداخلية والخارجية وزارة الشؤون البلدية واألشغال العامة،
تعبيد الطرق املحلية لتقليص التلوث
مانحون
وزارة الطاقة والرثوة املعدنية ،منظامت
صناديق دوارة مجتمعية
اإلستفادة من مصادر الطاقة البديلة
مجتمعية محلية ،مانحون
املتجددة (السخانات الشمسية للمياه)
البلديات
إبادة الحرشات والقوارض والكالب الضالة حمالت إبادة الحرشات والقوارض
اإلتحاد العام للجمعيات الخريية ،وزارة
تأسيس جمعيات تعاونية وتطوعية
تأسيس جمعية محلية متثل املجتمع
التنمية االجتامعية
املحيل
وزارة التخطيط ،منظامت تعاونية،
إقامة نظام مايل دوار إليجاد فرص عمل صناديق دوارة مجتمعية
مانحون
جديدة
وزارة الشؤون البلدية ،وزارة البيئة،
إقامة حدائق وزراعة األشجار عىل ضفاف مرشوعات زراعية
مانحون
النهر

بين املرشوعـات الهامـة وغير الهامـة ،فهـذه هـي املعايير التـي
سـتتبعها .ويتراوح العـدد املثـايل للمعايير بين  6و.12

معني لذلك املعيار .ولضامن اإلتسـاق يف اسـتخدام مقياس التقدير
قـدِّم بعـض التفاصيل للتعريف بكيفيـة تطبيق املعيار.

ومـن أمثلـة املعايير التكلفـة واألثـر املتوقـع للتدخلات وآثـار  .2صمم املصفوفة

التدخلات الفئـات األكثر هشاشـ ًة واألقـل مرونـة يف املواجهـة.
ثـم َصمـم مقياسـاً للتقديـر لـكل معيـار (مثلاً مـن  1إىل  ،5حيث
ميثل  1األدىن و 5األقىص) السـتخدامه يف تقدير مدى تلبية مرشوع
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ضـع املعايير يف القسـم األسـفل مـن العمـود األميـن وق َيـم
املرشوعـات املقرتحـة يف القسـم األعلى مـن نفـس العمـود ثـم
خصـص العمـود التـايل ملقيـاس التقديـر أمـا أسماء املرشوعـات
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فضعهـا يف بقيـة األعمـدة كما يتضـح يف الجـدول.

 .3العمل ضمن فرق لوضع عالمات للمرشوعات

راجِع كل مرشوع وضع تقديرا ً له وفق كل معيار من املعايري.
ومـن املفيـد عنـد وجـود عـدد مناسـب مـن املشـاركني العمـل
ضمـن فـرق وتقييـم كل مرشوع مـن قبل فريقين مختلفني .ومن
فوائـد هذا األسـلوب:
• نتائــج أكــر موضوعيــة تنجــم عــادة عــن العمــل ضمــن
فــرق ملــا ينطــوي عــى ذلــك مــن بــروز آراء متعــددة يُنظــر
فيهــا خــال عمليــة وضــع العالمــات.
• ترسيــع إنجــاز املهمــة عنــد وجــود عدد كبــر مــن املرشوعات
للتقييــم وتقســيمها بــن عــدة فــرق.
• إلقــاء الضــوء عــى مــدى وضــوح تعريــف املعايــر التــي
تــم تحديدهــا مــن خــال وضــع عالمــات للمــروع الواحــد
مــن قبــل فريقــن.
ومـن املفيـد دوماً إسـتعراض الطريقة التي سـتتم بهـا العملية يف
مثالين (مرشوعين) مبشـاركة املجموعـة بكاملهـا للمسـاعدة عىل
الوصـول إىل فهم مشترك للعملية وضمان اإلدراك الجيد للمعايري
ومعانيهـا ،كما يجـب الحـرص على توفري املـوارد والوسـائل التي
متكـن أعضـاء الفريق مـن القيام بتقديرات مدروسـة.

 .4ناقش النتائج ورتب القامئة حسب األولويات

بعـد وضـع العالمـات للمرشوعـات يـأيت دور نقـاش عـام ملقارنـة
املالحظـات حـول النتائج وتطوير قامئة رئيسـية باملرشوعات ذات
األولويـة املتوافـق عليها من قبـل الجميع .تعترب عالمـات التقدير

إجتامعي
إقتصادي
بيئي
تقني

القيمة
املعيار
إيجاد وظائف
أثر صحي
إيرادات متوقعة
تكاليف
تلوث
صون
تكنولوجيا

مقياس التقدير
1

طريقـة ممتـازة للرشوع يف النقاشـات إال أنه ينبغـي إتاحة املجال
إلدخـال تعديلات حسـب الحاجـة .وتذكـر أن مصفوفـة ترتيـب
األولويـات بحـد ذاتهـا مجـرد أداة وأن األشـخاص الذيـن يضعون
عالمـات للمرشوعـات يعتمـدون على أفضـل إجتهاداتهـم .وعند
املراجعـة قـد تقرر كل املجموعـة رضورة تقديم أو تأخري مرشوع
مـا يف سـلم األولويات بصرف النظر عن العالمـات التي كان ذلك
املشروع قـد حصل عليها .ومن شـأن هـذه التعديالت املسـاعدة
يف تحسين قامئـة األولويات.
وكخطـوة أخيرة قـد يقـرر الفريـق تشـكيل مجموعـات أو كتـل
للمرشوعـات قامئـة على التقسـيامت الطبيعيـة يف العالمات مثل
األولويـة املرتفعـة أو املتوسـطة أو املنخفضـة كام يف املثـال التايل
مـن لبنان (جـدول .)6

تطوير خطة عمل

بعـد ورش عمـل ترتيـب األولويـات والتخطيـط تقـوم مجموعـة
أصغـر بتطويـر خطـط عمـل ومقرتحـات للتمويـل .وينبغـي لهذه
املجموعـة أن تكـون صغيرة مبـا يكفـي للعمـل بفعاليـة ولكن مع
بقائهـا ممثلـة للجميـع .ففـي الوضع املثـايل ينبغي أن تضـم أفرادا ً
مـن جمعيـات ذات متثيل واسـع يف املجتمع كاملنظامت املجتمعية
ومعنيين وفريـق دعم فنـي عند الضرورة.

ومـن املهـم أثنـاء اإلعـداد للخطـط التفصيليـة تحديـد وتنـاول
القضايـا املتعلقـة باإلسـتدامة خاصة مـا يتصل بتطويـر القدرات.
كذلـك ينبغـي ضامن وجود شـفافية يف الخطط املاليـة وإجراءات
1
مرشوع 1

2
مرشوع ٢

3
مرشوع ٣

4
مرشوع ٤

2
3
4
5
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املرشوع

إعادة تأهيل خزانات
املياه القدمية وتركيب و/
أو صيانة شبكات املياه
ألغراض الري يف قرية
عيدمون

الرتويج لبدائل يف
األنشطة املدرة للدخل
لتحسني سبل العيش يف
عيدمون

تطوير نظام تناويب
للرعي يف عيدمون
وغابات القبيات

مشكالت يف ملكية األرايض

عدم وجود بنية تحتية كافية للرعي
عادات متجذرة للرعي الجائر غري
املستدام

التنافس بني الرعاة

توفر التمويل لتقديم التدريب واألنشطة
واألدوات املنزلية وغريها
التشبث مبا تجذر عرب أجيال من مامرسات
رعوية جائرة وغري مستدامة

عدم استتباب الوضع األمني يف اإلقليم عامة

نقص الوعي واملعرفة لدى السكان املحليني

عدم استتباب الوضع األمني يف اإلقليم
عامة

توفر متويل من مساهمة البلديات

املحدِّ دات

جدول  :6ترتيب املرشوعات من حيث األولويات ،حالة من لبنان

حاجة املجتمع
املحيل

مرتفعة

متوسطة

متوسطة

منخفضة

تطوير وتنفيذ خطة
إلدارة الغابات يف
عيدمون والقبيات لضبط
حرائق الغابات

نقص يف خرباء الحراج الفنيني املتخصصني
يف مامرسات التأجيم (تحويل األرايض إىل
أجامت وغابات)

عدم استقرار الوضع السيايس والنزاعات
بني املعنيني

امليزانية
التقديرية
(بالدوالر)
28,000

20,000

35,000

25,000

مصدر
التمويل

SEARCH

إيجاد متويل

إيجاد متويل

إيجاد متويل

املسؤولية

املدة

 6أشهر

األولوية

جمعية
حامية
الطبيعة يف
لبنان
مدى

1

2

3

جمعية
حامية
الطبيعة يف
لبنان

عامان

عام

 18شهرا ً
مدى

4
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العطـاءات .لذلـك يجـب أن يكون مبقـدور كافة املعنيين اإلطالع
على املعلومـات املاليـة وتحليـل «التكاليـف مقابـل الفوائـد» أو
«القيمـة مقابـل املـال» .كما قد يسـتدعي األمر يف هـذه املرحلة
إتخـاذ تدابير للتقليـل مـن إحتماالت إسـتحواذ النخـب على
الفوائـد املتوقعة.

الـرؤى والخطـط املطـ َّورة والتـي نقحـت يف املراحـل السـابقة
بالتحـول إىل واقـع .وهـو بعبـارة أخـرى املرحلة التـي تدخل فيها
الخطـط حيـز التنفيـذ ويجري فيهـا متتني البنية التحتية الرئيسـية
واتبـاع طـرق جديـدة للعمـل من خلال مرشوعـات إسرتشـادية.
والهـدف هـو تحقيق غايـات استراتيجية املرونـة يف املواجهة مع
الرتكيـز على الفعاليـة مبـا يف ذلـك فعاليـة التكلفـة والنوعية.

يتمثل امل ُخ َرج الرئييس لهذه األداة يف تطوير األفكار واملواد األساسية
وأوصـاف املشروع التفصيليـة .ويشـمل ذلك األهـداف والغايات
واألنشـطة املحـددة للمشروع واملخرجـات املتوقعـة واملعنيين
الرئيسـيني واألدوار واملسـؤوليات وامليزانيات ومتطلبات التمويل.

وتتمثل غايات مرحلة التنفيذ يف ما ييل:
• إدارة تنفيــذ األنشــطة املحــددة واملخطــط لهــا يف املراحــل
الســابقة تنفيــذا ً فعــاالً أداءا ً ونوعيــة وتكلفــة.
• ضــان املالءمة الشــاملة للبنية التحتيــة الجديدة واملؤسســات
الجديــدة ومصــادر الدخــل الجديــدة.
• ضــان حــل أيــة نزاعــات غــر متوقعــة قــد تنشــأ أثنــاء
هــذه املرحلــة.
• ضامن الشفافية يف الجوانب املالية.
• ضــان عــدم إســتئثار النخــب بالفوائــد املتوقعــة مــن
املرونــة املعــ َّززة يف املواجهــة عــى حســاب املجموعــات
األكــر هشاشــةً.

مخرجات األداة

 4-4-8-2التحدي

ينطـوي التخطيـط بشـكل خاص عىل ٍ
تحد بسـبب مسـتوى الدقة
والتفصيـل اللازم لوضـع خطـط واقعية قابلـة للتطبيـق .وينبغي
توفـر مهـارات إليجـاد متويل ومعرفـة تخصصية لتنفيـذ املرشوع.
مـن ناحيـة أخـرى فإن مـا كان حتى هـذه النقطة عملية متسـقة
تضـم جميـع املعنيين سـيبدأ اآلن بالتحول إىل مجموعـات فرعية
محـددة ينشـأ عنها رابحون وخارسون نسـبياً .لذلـك فإن التحدي
الرئيسي هـو املحافظـة على العمليـة األعـم للحـوار بينما يف
ذات الوقـت يجـري إنتـاج خطـط مرشوعـات ذات جـودة عاليـة
والحصـول على متويـل لها.

يتألـف اإلعـداد لهـذه الخطـوة بشـكل أسـايس مـن ضمان وضوح
االستراتيجية املفضلـة وتوفر املهـارات التخصصيـة الالزمة لتحديد
وتسـعري وتقييم األنشـطة املك ِّونة الستراتيجية املرونة يف املواجهة.

 5-8-2التنفيذ
خطوة ٥
التنفيذ

 1-5-8-2السياق

 .1ورشة عمل التخطيط
 .٢ترتيب وتصنيف األولويات
 .٣تطوير خطة عمل

يسـتدعي التنفيـذ الشروع الفعلي بالخطـط بحيـث يتـم مراقبة
األعمال لضمان النوعيـة مـع املحافظـة على الحـوار وتبـادل
املعلومـات مـع املعنيين .فالتنفيـذ هو النقطـة التي تبـدأ عندها

 2-5-8-2املخرجات

يرجـح أن تشـتمل املخرجـات الرئيسـية ملرحلـة التنفيـذ على مـا
ييل :
• مرشوعــات إسرتشــادية تنفــذ بجــودة عاليــة ضمــن امليزانيــة
وحســب الخطــط املعتمــدة.
• توافقــات وتفاهــات واضحــة حــول األدوار واملســؤوليات
وامللكيــة للمرشوعــات.
• نتائج من الرصد والتقييم تدعم التفكر والتعلم.

 3-5-8-2أدوات التنفيذ

ينبغـي تشـكيل فريق تنفيـذ صغري من املعنيين لإلنخراط املبارش
يف العمـل .وتكـون هـذه املجموعـة قليلـة العدد مبـا يكفل جعل
صناعـة القـرارات عمليـة فعالـة لكـن مـع املحافظـة على عـدد
أعضـاء كاف إلبقـاء املعنيين املتأثريـن مطلعين عىل سير العمل
باسـتمرار .ولهـذا األمـر أهمية خاصـة يف تناول املشـكالت واتخاذ
قـرارات تصويبية.

41

ُحزمة األدوات

ومن أهم األنشطة املالمئة النخراط املعنيني فيها:
• الرصــد والتقييــم وضبــط الجــودة وتطويــر القــدرات
لضــان اســتدامة املرونــة يف املواجهــة.
• ضــان إدمــاج املخرجــات الهامــة للرصــد والتقييــم يف
التعلــم والتفكــر ضمــن عمليــة تحقيــق الرؤيــة الخاصــة
باملرونــة يف املواجهــة.
• التدخل لحل املشكالت والنزاعات عند الرضورة.
• التواصــل والتوعيــة بخصــوص األنشــطة والروابــط بــن
أنشــطة التكيــف والرؤيــة األعــم للمرونــة يف املواجهــة.
وفيام ييل مقرتح لعملية القيام بأنشطة مرحلة التنفيذ:

مرشوعات اسرتشادية

يجـري خلال مرحلـة التنفيذ إمتـام التخطيـط بأعامل اسرتشـادية
توضـح النتائـج املو َّجهة لألولويـات املحلية واملناطقيـة والوطنية.
وتسـتخدم هذه األعامل االسرتشـادية املوجهـة لتحقيق املرونة يف
املواجهـة «التعلـم مـن خلال املامرسـة» البتـكار وتوليـف أعامل
وأدوات وتقنيـات للتكيـف مـع التغير املناخـي .ويتـم إدمـاج
النتائـج امللموسـة والـدروس املسـتفادة يف املرحلـة التاليـة لبنـاء
الثقـة وإقامـة السياسـات والخطـط الخاصـة مبسـتوى الحـوض
واملسـتوى الوطنـي عىل أسـاس راسـخ مـن املعرفة مبـا يصلح وما
ال يصلـح.

تحليل املساءلة والحقوق

مـن القضايـا اآلخـذة بالبروز مبـدأ املسـاءلة ،وهـو يقـع
يف صلـب الرشاكـة الحقيقيـة بين املضطلعين بالواجبـات
(املؤسسـات الحكوميـة) وأصحـاب الحقـوق (املواطنين) يف
مجـال التكيـف مـع التغير املناخـي .وتنطبـق املسـاءلة يف
اإلتجاهين حيـث ينبغـي أن يكـون املضطلعـون بالواجبـات
مسـؤولني تجـاه أولئـك األكثر هشاشـ ًة (واملتأثريـن الفعليين)
بتداعيـات التغير املناخـي يف حين يكـون أصحـاب الحقـوق
(غالبـاً املواطنـون) مسـؤولني عـن االسـتخدام املسـتدام
للمـوارد وحاميـة املصالـح العامـة للنظـام الـذي هـم جـزء منـه.
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مثـة العديـد مـن املنظمات الدوليـة العاملـة يف مجـال املعونـة
والتنميـة التـي أخـذت تلـزم نفسـها مبنهجيـة إحقـاق الحقـوق.
ويشـتمل ذلـك على حقـوق اإلنسـان (أي تلـك املقبولـة عامـة
مـن خلال اإلتفاقيـات الدوليـة) والحقـوق األخـرى التـي تـرى
املنظمـة أنـه ينبغي إعتبارها مـن حقوق اإلنسـان .ويف مثل هذه
السـياقات قـد يعتري عـدم الوضـوح اللغـة املسـتخدمة للتعبير
عـن الحقوق مام قد يسـبب التباسـاً .وبشـكل عـام ال يُعترب األمن
مـن الكـوارث -والتي تشـمل جزءا ً كبيرا ً من آثار التغير املناخي-
حقـاً مـع أنـه مشـمول يف بعض القوانين الدولية (غالبـاً عىل نحو
غير مبـارش) .وتناقـش بعـض الجهـات فكـرة «الحـق يف األمان».
يف سـياق ُحزمـة األدوات هـذه تسـتخدم «املسـاءلة» للتعبري عن
مسـؤولية طـرف مـا عـن سـلوكه وأفعالـه ،مـع قدرتـه -بـذات
الوقـت -على تحمـل املسـؤولية عـن آثار هـذا السـلوك واألفعال
على اآلخريـن .24وينبغـي التأكيد عىل أن املسـاءلة –شـأنها شـأن
التدابير األخـرى إلدارة املـوارد الطبيعية -ينبغـي أن تكون مع َّرفة
على كافة املسـتويات إبتـداء من املزارعني املحليين واملجموعات
املسـتهدفة وصـوالً إىل الحكومـات واملنظمات املانحـة .يتـم
الرتكيـز خلال مرحلـة التنفيـذ يف دورة اإلدارة التشـاركية على
مسـاءلة السـكان املحليين عـن أنشـطة استراتيجية املرونـة يف
املواجهـة وذلـك تجـاه أنفسـهم ومجتمعهـم ،إضافة إىل مسـاءلة
منظمات املسـتوى املتوسـط وموظفيهـا عن الربامـج واملنهجيات
التـي متكـن السـكان املحليين من تويل مسـؤولياتهم عن أنشـطة
بنـاء املرونة.
ينطـوي مصطلـح املسـاءلة على إشـارة أساسـية إىل قيمـة
جوهريـة وشـخصية ،وهـذه بالتأكيـد غير مقتصرة على مجـرد
املعنـى املـايل كضبـط الفواتري مثلاً .واملسـاءلة مهمة عنـد تقدير
درجـة إسـتعداد سـكان املجتمعـات املحلية (مجموعـات وأفراد)
وتبي
للمشـاركة يف املسـؤولية عن إدارة بيئتهم الطبيعية املحلية ُّ
مسـتوى قدرتهـم على ذلـك.
24 Laban, P., 1994. Accountability, an indispensable condition for sustainable natural resource management. In: Proceedings International
Symposium on Systems-oriented Research in Agriculture and Rural
Development. CIRAD-SAR, Montpellier.

ُحزمة األدوات

يتـوىل األفـراد أو املجموعـات يف املجتمـع املحيل ملكية األنشـطة  4-5-8-2التحدي

ويلتزمـون باملسـاءلة املنبثقـة عنهـا فقـط عندما يدركـون الفوائد
املتأتيـة منهـا ويتـاح لهـم الوصـول إىل املـوارد والتحكـم بهـا
وميتلكـون املعـارف والقـدرات لتنفيذهـا ويحـوزون على القدرة
التنظيميـة لرتجمـة هـذه األنشـطة على أرض الواقـع ويتمتعـون
بقـوة املطالبـة بالحقـوق التي تكفـل لهم توفري هـذه الرشوط أو
الحفـاظ عليهـا .وللتحقـق مـن توفر هـذه الرشوط ينبغـي إجراء
تحليـل إجتامعـي معمق.
يتـم تحليـل املسـاءلة والحقـوق مـن خلال النظـر يف الشروط
املسـبقة السـالفة الذكـر والـواردة أيضـاً يف جـدول  7أدنـاه.
ويتنـاول هـذا الجـدول تحديـدا ً النـوع اإلجتامعـي ومجموعـات
الثروة والقـوة املختلفـة لضمان حصـول كافـة الفئـات مبـا فيهـا
األكثر هشاشـ ًة على نصيب منصف من املشـاركة يف أنشـطة بناء
املرونـة يف املواجهـة والسـيطرة عليهـا وملكيتهـا.
ويجـري ذلـك لتحليـل مـدى تحمـل النـاس –أفـراد وجامعـات–
للمسـؤولية عما يقومـون بـه مـن أفعـال ومـدى اسـتعدادهم
للمسـاءلة عـن هـذه األفعـال أمـام أنفسـهم واآلخريـن .وميكـن
قيـاس ذلـك من خلال أعامل وتدابير محددة يقوم بهـا املعنيون
والشركاء للبـدء يف تنفيـذ استراتيجية املرونـة يف املواجهـة ومـن
خلال األحـكام واألنظمـة الرسـمية وغير الرسـمية التـي يتفـق
عليهـا النـاس ويلتزمـون بهـا والتـي تضـع الحـدود للتدخلات.

تصحـب التنفيـذ مجموعـة جديـدة مـن التحديـات املتمثلـة يف
ضمان جـودة العمـل والرتتيبات املاليـة الشـفافة وتطوير قدرات
فعالة وكافة جوانب اإلدارة الحسـنة للمرشوعات .ويرجح أن تتم
املتابعـة اليوميـة للتنفيـذ من قبـل مؤسسـة أو رشكات متخصصة
يف حين يقـوم املعنيـون الرئيسـيون من قـادة املجتمـع وموظفي
الدوائـر الحكوميـة ذات العالقـة بتنفيـذ معظم األعمال .أما دور
فريـق التيسير فهو ضامن اسـتمرار إنخراط املعنيين والرتكيز عىل
األكثر هشاشـ ًة (يك ال تسـتأثر النخب بالفوائـد) وإدماج الدروس
املسـتفادة خلال التنفيذ يف دورة اإلدارة التشـاركية.
ينبغـي القيـام بعـدة أمـور قبـل الشروع يف تنفيـذ خطـة العمـل
التفصيليـة ،وهي:
• جدولة األنشطة وتحديد ِ
مواضع الصعوبات.
• إقامة إطار عمل للرصد والتقييم مرتبط مبرحلة التفكر.

ومـن غير املرجـح أن يتـوىل فريق التيسير قيـادة هذه األنشـطة
مـع رضورة بقائـه منخرطـاً وداعماً للعملية ككل.

مخرجات األداة

امل ُخـ َرج الرئيسي مـن تحليـل املسـاءلة هـو تطويـر البيئـة
املؤسسـية والقانونيـة الالزمـة لتمكين النـاس مـن املشـاركة يف
املسـؤولية عـن إدارة واسـتخدام املـوارد الطبيعيـة املحليـة يف
ظـل التغير املناخـي .ومـن وسـائل ذلـك تحديـد مـؤرشات غير
مبـارشة ملـدى قـدرة السـكان املحليين على تـويل املسـؤولية عن
تدابير التكيـف املسـتدام وملكيتهـا .وتوفـر نتائـج هـذا التقييـم
دالئل هامة عىل أسـباب تسـلم امللكية (أو عدم تسـلمها) وتقدم
إشـارات إىل األعمال التـي ينبغـي أن تكون ذات أولوية وأنشـطة
حشـد التأييـد.
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ُحزمة األدوات

جدول  :7مصفوفة تحليل املساءلة والحقوق
الرشوط املسبقة لنجاح
املساءلة عىل مستوى
املجتمع
الوعي  /القدرات
واملعرفة

الفوائد

حقوق الوصول
والسيطرة

القيادة املجتمعية

العملية الجامعية
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جيد

متوسط

املجتمع املحيل ذو
السكان واعون
قدرة ومهارات يف
للمشكالت وقادرون
التكيف مع التغري
عىل ترتيبها حسب
املناخي
األولوية
فهم املصالح املختلفة
والحقوق الخاصة
مراعاة إحتياجات
مبختلف املجموعات
مختلف املجموعات
االجتامعية (مثل
االجتامعية
املزارعني والنساء
والفقراء)
مساءلة املجتمع املحيل
مساءلة املجموعات
عن إحرتام حقوق
للسلطات الحكومية يف مختلف املجموعات
مجال إحرتام حقوقها يف
االجتامعية (مثل
املوارد الطبيعية
املزارعني والنساء
والفقراء)
املجموعات املنظمة
أنشطة قيادية مسؤولة
قادرة عىل تنمية العمل
مقبولة من املجتمع
التطوعي وجلب التأييد
املحيل
للحقوق
املجموعات املنظمة
قادرة عىل املطالبة
بالفوائد

مراعاة التنوع
اإلجتامعي ضمن
املجموعات املنظمة

طفيف

منخفض

املجتمع املحيل واع
للموارد املتوفرة وقادر
عىل تحديد املشكالت

املجتمع املحيل واع
ومدرك لحالة الطبيعة
فيه

تحديد املصالح الفردية
معالجة حقوق ومصالح
(الفوائد ،اإليرادات) يف
اآلخرين يف املجتمع
مجال املوارد الطبيعية

معالجة حقوق وأدوار
مختلف املجموعات يف
املجتمع

املجموعات املسيطرة
متاح لها الوصول وفق
مبدأ الحقوق

تحديد املجموعات
املحتملة لتعميم العمل
الجامعي (التطوعي)

التوجه للقيادات
الفردية يف املجتمع
املحيل

تحديد مختلف
املجموعة املنظمة
املجموعات املجتمعية
تشمل القطاع املسيطر
عند تشكيل مجموعات
فقط
منظمة

ُحزمة األدوات

 6-8-2التفكر
خطوة ٦
التفكر

.1
.٢
.٣
.٤

إقامة منابر املعنيني متعددة
املستويات والفئات
توثيق العملية
إدارة املعلومات واملعارف
وتداولها
الرصد والتقييم والتغذية
الراجعة

 1-6-8-2السياق

يشير التفكـر إىل مامرسـة تقييـم سير العمـل خلال وبعـد كافة
مراحـل دورة التخطيـط .وال غنـى عـن التفكـر يف تحديـد أسـاس
ملقاييـس التكيـف مـع التغير املناخـي يُبقـي على مـا هـو ناجع
مـن هـذه املقاييـس ويطـرح جانبـاً غير املفيـد منهـا .ومـن
األهـداف الهامـة للقيـام التفكر متتين األطر السياسـية والقانونية
على املسـتويني الوطنـي ومـا دون الوطنـي .ويشـتمل التفكـر
على رصـد وتقييـم نتائج املرحلـة التي بلغهـا املعنيـون يف عملية
التكيـف واإلتجـاه الـذي يـودون سـلوكه (مثـل إدخـال تعديلات
أو املراجعـة) .وبذلـك فـإن التفكـر ميهـد الطريق للمسـتقبل من
خلال توفير معلومـات هامة جدا ً إلدخـال التعديلات الرضورية
لالسـتمرار يف املسـار الصحيح املؤدي إىل بناء املرونة يف املواجهة.
يجـب اسـتخدام الرصـد للتوثـق مـن صحـة القـرارات املتخـذة
خلال مرحلـة التخطيـط ،فمـن األهميـة مبـكان الرصـد املنتظـم
للعوامـل املتصلـة بالسـيناريوهات املختـارة لتحديـد إن كانـت
فعلاً مرجحـة الحـدوث .ويف حالـة التوثق مـن رجوح السـيناريو
املعنـي يسـتمر السير يف االستراتيجية الحاليـة .أمـا إذا أشـارت
العوامـل إىل رجـوح سـيناريو آخـر فقـد يغـدو رضوريـاً العـودة
إىل االستراتيجية وتعديلهـا .وينبغـي أيضـاً رصـد تحديـد العوامل
البيئيـة الحاسـمة الواقعـة خـارج التأثير املبـارش للمعنيين
واإلتجاهـات الرئيسـية السـائدة خلال تطويـر السـيناريو وذلـك
بهـدف إعـادة التوثـق مـن السـيناريوهات املختلفـة أو تحديثهـا
عنـد الضرورة.
الهـدف مـن مرحلـة التفكـر هـو النـأي جانبـاً لبعـض الوقت عن
عمليـات التعلـم والتشـارك الرصيحـة ،أو بعبـارة أخـرى إنشـاء

عمليـة فعالـة للتفكـر والتعلـم مـن الخبرات املكتسـبة وتوجيـه
ذلـك نحـو دورة التخطيـط التشـاريك وبالتـايل نحـو التطبيـق
اليومـي للتكيـف مـع التغير املناخـي.
وتتمثل غايات مرحلة التفكر يف ما ييل:
• بنــاء القــدرة عــى التفكــر والتعلــم يف منتديــات املعنيني ويف
التفاعــات بــن املنابــر عــى املســتويني املحــي واملتوســط.
• القيام بأنشطة توثيق العملية لدعم التعلم.
• إيجــاد إطــار عمــل إلدارة املعلومــات واملعــارف وتداولهــا
لدعــم التعلــم.

 2-6-8-2املخرجات

يرجـح أن تشـتمل املخرجـات الرئيسـية ملرحلـة التفكـر على مـا
ييل :
• املشاركة الفاعلة للمعنيني يف التعلم والتفكر.
• تطويــر آليــة واضحــة لتبــادل املعلومــات بــن املعنيــن
الرئيســيني.
• تطويــر إطــار عمــل للرصــد يبــن التقــدم يف ســر العمــل
نحــو تحقيــق الرؤيــة الخاصــة باملرونــة يف املواجهــة مبــا يف
ذلــك مــؤرشات كميــة ونوعيــة.
• تطوير ملف لتوثيق العملية.

 3-6-8-2أدوات التفكر

يتوجـب إتاحـة املجـال للتعلم املنتظـم وغري املنتظم خلال كافة
مراحـل دورة اإلدارة التشـاركية .وقـد يتخـذ ذلـك شـكل فترات
وجيـزة للتفكـر عنـد نهايـة كل نشـاط رئيسي (كـورش العمـل)
مبسـاعدة مـن توثيـق العمليـة مبـا يبرزه ذلـك مـن تغيرات
ومسـبباتها .كما يجب دعـم التعلم مبؤرشات رئيسـية كام ذكر يف
القسـم السـابق .إال أنـه ينبغـي الحـرص عىل جعل الرصـد عملية
غير معقـدة ومالمئـة الحتياجـات املعنيين املحليين عوضـاً عـن
تصميمهـا لتلبـي إحتياجـات منظمات خارجيـة.
وميكـن لتبـادل الخبرات ومقارنتها بين املامرسين أو املعنيني ذوي
اإلهتاممـات واألنشـطة املتشـابهة (مثلاً بني املنظمات املجتمعية
يف القـرى) أن ميثـل أداة فعالـة من أدوات التفكر مدعومة بأسـس
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للقيـاس .وبـذات الوقـت يعتبر تبـادل الخبرات والتعلـم املنظـم
بين املامرسين «واملؤمنين» مـع تغذيـة راجعـة مالمئـة موجهة إىل
«الحاملين» (أي القريـة واملحافظـة وصوالً للمسـتوى الوطني) أمرا ً
ال غنـى عنـه (راجـع تعريـف الفئـات الثالث هـذه يف القسـم 4-2
أعلاه) .ومـن الضروري إدمـاج ذلـك يف العمليـة األعـم للتواصـل
وتـداول املعلومـات بين منابـر املعنيين يف املسـتويات املختلفة.
ولضمان تفكـر أفضـل يف الـدروس املسـتفادة واملامرسـات األمثـل
يف مجـال إدمـاج املرونـة يف مواجهـة التغير املناخـي يف الخطـط
الوطنيـة ومـا دون الوطنيـة واملحليـة مـن املهـم متتـع أولئـك
املنخرطين يف أنشـطة التعلـم والتفكـر والتغذية الراجعة مبامرسـة
مهـام فعالـة ومنوذجيـة يف املؤسسـات املعنيـة التـي أو ِفـدوا منهـا
وذلـك حتـى ميكـن للمامرسين تعميـم مخرجـات ونتائـج هـذه
األنشـطة وللمؤمنين التصرف وفقهـا وللحاملين تبنيهـا لقيـادة
التغيير يف التكيـف مـع التغري املناخي املوجه تحديـدا ً لبناء املرونة
يف مواجهـة هـذا التغير .وبغيـاب عمليـة التواصـل هـذه يرجح أن
يقتصر التعلـم عىل املسـتوى الفردي ولن يجلب أيـة فوائد للنظام
املعنـي عامة.
ويف ما ييل عملية مقرتحة لتنفيذ أنشطة مرحلة التفكر:

إقامة منابر املعنيني املتعددة املستويات والفئات

أوىل خطـوات مرحلـة التفكـر هـي تشـكيل لجـان على املسـتوى
الوطنـي (لجنـة توجيهيـة أو استشـارية) وعلى مسـتوى املحافظة
أو املسـقط املـايئ (لجان توجيهية للمرشوعات االسرتشـادية) وعىل
مسـتوى املجتمـع املحلي (لجنـة إدارة يف كل مجتمـع مسـتهدف)
وذلـك إلقامـة منبر للتواصـل الفعـال واملسـتدام بين مختلـف
املعنيني ذوي العالقة (أي املؤسسـات الحكومية واملنظامت األهلية
ِ
واملسـتخدمني النهائيين) مـن نفـس املسـتوى أو مـا بين مختلـف
املسـتويات (الوطنـي ،املسـقط املايئ/املحافظـة ،املجتمـع) .بالتايل
ميثل ذلك إقامة قاعدة للحوار املسـتدام وامل َُمسس لتبادل الخربات
بهدف الوصول إىل عمل توافقي بشأن املشكالت وتخطيط جامعي
إضافـة إىل تحديـد معـامل واضحـة للتعـاون والتنسـيق املسـتقبيل.
وميكـن ملزيـج املامرسين واملؤمنين ضمن تشـكيلة لجـان التوجيه
الوطنيـة أن يفيـد يف حشـد التأييـد ملنهجيـات املرونـة يف املواجهة
التـي طـورت واختبرت وتعميمهـا على املحافظـات أو األقاليـم
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األخـرى وعلى املسـتوى الوطني .ويك تكـون عمليـة التعميم هذه
فعالـة ينبغـي توفـر الرتتيبـات املؤسسـية والسياسـية الرضوريـة
إلتاحـة املجـال لتوفير التغذية الراجعـة لجهات التخطيـط املعنية
(أي للحاملين) ونشر النتائـج على املسـتوى الوطنـي .كذلك ميكن
متتين األطـر املؤسسـية على مسـتويات املامرسين يف املسـاقط
املائية/املجتمعـات االسرتشـادية وذلـك ببنـاء قـدرات أعضـاء لجان
املسقط/املجتمعات املحلية وأعضاء املنظامت املجتمعية ليتمكنوا
مـن تبنـي املنهجيـة املطروحـة يف ُحزمـة األدوات هـذه وتنفيـذ
استراتيجيات املرونـة يف املواجهـة بالتعـاون مع املعنيين اآلخرين.

توثيق العملية

ترتاكـم لـدى العديد من املرشوعـات والربامج وعمليـات التكيف
وثائـق تركـز على نتائـج ملموسـة وقابلـة للقيـاس وتبرز أمـام
الفئـات غير املسـتهدفة اآلثـار اإليجابيـة للتدخلات التـي متـت.
إال أن توثيـق العمليـة يسـجل ويدعـم العمليـة ذاتهـا كما تفعل
هـذه ال ُحزمـة .على وجه التحديـد يبحث هذا التوثيـق يف عملية
التغير مـن منظور أولئك املنخرطين فيها ُمظهـرا ً وجهات نظرهم
املتباينـة .وبالتـايل ال يسـعى توثيـق العملية لتسـويق قصة نجاح
بـل لرصـد عملية التغير والتطـور ،لذلك يركز على معرفة «كيف
تجـري» عمليـات التنفيـذ أكرث من معرفـة «ما هو أثـر» العملية.
وبتحديـد أكثر يهـدف ملعرفـة َمـدارك املعنيين والتغيرات التـي
تصيبهـا مـع تطـور العمليـة .ولتوثيـق العمليـة أهميـة خاصـة يف
املرشوعـات الطامحـة إلحـداث تغير إجتامعـي مثل بنـاء املرونة
يف املواجهـة .علاوة على ذلك يتم تقييم َمـدارك مختلف املعنيني
تقييماً متسـاوياً ابتـداء من مجموعـات املزارعني والنسـاء وصوالً
إىل مديـري برنامـج الـري وعلماء املحاصيـل .ثـم تسـتخدم هذه
املعلومـات يف دعـم التفكـر والتعلـم لتحسين العملية .ويسـاعد
توثيـق العمليـة أولئـك الناظريـن يف العمليـة مـن خارجهـا على
فهـم التغيرات يف املعـارف واملواقـف والسـلوكيات والتـي كانـت
رضوريـة لتحقيـق النتائج.

إدارة املعلومات واملعارف وتداولها

ينبغـي لتعميـم النتائـج والـدروس املسـتفادة مـن األعمال
االسرتشـادية واإلختباريـة يف مجـال املرونـة يف مواجهـة التغير
املناخـي واملرتبـة وفـق األولويـات املحليـة تحديـد وتطويـر
عمليـات وإجـراءات إلدارة املعلومـات واملعـارف مبـا يف ذلـك
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التواصـل الحسـن واملتكـرر بين املسـتويات .ويشـمل ذلـك
التشـجيع على تطبيـق نتائـج املشروع املرتبطـة باستراتيجيات
التطويـر والتكيـف يف الـدول املختلفـة على املسـتويات املحليـة
والوطنيـة ومـا دون الوطنيـة .وينبغـي إقامـة روابـط للتواصـل
مـع الشـبكات الدوليـة لتبـادل املعلومـات والـدروس املسـتفادة
والتشـارك يف العمليـات املوثقـة والـدروس واملعـارف القيمة عىل
كافـة املسـتويات.

وللرصـد دور أسـايس يف دورة اإلدارة التشـاركية .فعندمـا يقـوم
املعنيـون بأعمال محـددة لتحقيق رؤيتهـم للمرونـة يف املواجهة
فإنـه يتوجـب رصـد وتقييـم نتائـج ذلـك .هل يتـم تحقيـق اآلثار
املرجـوة مـن املرونـة يف املواجهـة املعـ َّززة؟ وإن كانـت تتحقـق
هـل ميكـن تطبيق ذات املنهجيـة يف مناطق أخـرى؟ أما إن كانت
ال تتحقـق فهـل ميكـن القيـام بأعمال تصويبيـة أو أنـه ينبغـي
وقف النشـاط؟

وبـدون جهـود جـادة لتوثيـق ونشر النتائـج سـيقبع العمـل
الـذي أنجـز يف الظـل .ولذلـك فـإن ُحزمـة األدوات هـذه تلتقـط
الـدروس واألفـكار واملعارف الجديدة املكتسـبة يف سـياق مرشوع
 SEARCHوتطرحهـا أمـام الفئـات املسـتهدفة األوسـع يف إطـار
استراتيجية للنشر (التعميـم) .وميكـن تصميم استراتيجية النرش
لتنظيـم كيفيـة نرش املعلومـات واملخرجات وتحديـد هوية فئاتها
املسـتهدفة وقنـوات اإلتصـال واإلعالم ووضع إطـار عمل وبرنامج
لهـذا النشر .والغايـة مـن ذلك ضامن تدفـق املعلومات املسـتمر
واملنظـم باتجـاه املعنيني مبـا يعزز ويسـتديم اهتاممهـم ووعيهم
باملرشوعـات الدولية.

ويشـكل تحديـد املـؤرشات املناسـبة أمـرا ً جوهرياً لرصـد إن كان
النشـاط املعين يأيت باألثـر املرغـوب .وينبغي تصميـم إطار عمل
للرصـد لـكل نشـاط هـام يهـدف لبنـاء املرونـة يف املواجهة ألجل
التمكـن مـن رصـد التقـدم والنجـاح وكذلـك للمقارنة بين الدول
واملسـاقط املائيـة .ومـن املـؤرشات الشـائعة التـي تركـز على
عنـارص القـدرة التكيفيـة وميكـن اإلسـتفادة منها:
• النسبة املخصصة للمرشوعات من املوازنة املحلية.
• نسبة املساهمة الحكومية يف املرشوعات.
• ملكية األرايض ونوعيتها.
• التخطيط التكاميل الستخدام األرايض.
• الخربة الفنية املتوفرة.
• نسبة البنية التحتية الطبيعية.
• استخدام املعارف املحلية (التقليدية).
• عدد وأنواع املنظامت املجتمعية (وجودها ومتثيلها).
• التيسري والقيادة.
• التعاون بني املنظامت املحلية (اإلنصاف).
• التواصل بني املستوى املحيل واملستوى الوطني (الرشعية).
• املؤسسات العاملة عىل عدة مستويات.
• املساءلة.
• التنسيق بني املنظامت الحكومية (تداخل املسؤوليات).
• دعم التعليم املجتمعي.
• التعلم من األزمات.

الرصد والتقييم والتغذية الراجعة

يف سـياق هـذه ال ُحزمـة ميثـل الرصـد عمليـة جمـع املعلومـات
حـول تدابير التكيـف يف أنشـطة املشروع وفحصهـا وتحليلهـا
للتحقـق مـن أن التدابير تبنـي املرونـة املنشـودة يف املواجهـة
وتنفـذ بالشـكل السـليم.
والرصـد عمليـة مسـتمرة؛ أمـا التقييم فأكرث دورية ويشـتمل عىل
تقييـم تحقـق غايـات املشروع وفـق معايير الفعاليـة والكفـاءة
مبـا يف ذلـك التوثـق مـن أن عنـارص املرونـة يف املواجهـة يجـري
تعزيزهـا .ويشـكل الرصد أيضاً أساسـاً للتعلـم والتكيف مبا يتيحه
مـن دروس مسـتفادة تطـرح التغييرات املسـتقبلية املمكنـة.
وميكـن يف الرصـد جمـع البيانات املبـارشة (مثالً :تلـك التي تحدد
إن كانـت سـبل العيـش أكثر تنوعـاً أم ال أو تلـك التـي تحـدد إن
كانـت البنيـة التحتية املسـتدامة تعمـل أم ال) والبيانـات النوعية
(مثلاً :تلـك التـي تبين إن كان النـاس قـد أصبحـوا أكثر معرفـة
بالتغير املناخـي وآثـاره أو تلـك التـي تبين إن كانت السـلوكيات
أو أشـكال الحوكمـة تتغري).

 4-6-8-2التحدي

يتمثـل التحـدي يف إدمـاج عادة التفكـر والتعلـم والتكيف ضمن
كافـة األنشـطة يف دورة اإلدارة التشـاركية .ويقتضي ذلـك إقنـاع
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النـاس أن يقتطعـوا وقتاً من مشـاغلهم وأعاملهـم اليومية للتفكر
بطريقـة منظمـة بنـاء على تجاربهـم وضمان أن يـؤدي ذلـك
التفكـر إىل إحـداث تغييرات حقيقيـة يف طريقـة عمـل األشـياء.
دامئـاً تعتبر أطـر الرصـد والتعلـم أمـرا ً حسـناً لكنهـا غالبـاً مـا
تهمـل أو أنهـا ال تعطـى أهميـة كافيـة يف حين يتـم الرتكيـز على
«عمـل األشـياء» .لذلـك فإن األهم هنـا هو إيجاد الرغبـة بالتعلم
وتنميـة ِ
الحـس لـدى املعنيين بأنـه مـن خلال تصميـم آليـات
للتعلـم والتشـارك بالـدروس سـيكون مبقدورهم تحسين حياتهم
سـواء كانـوا متلقين أو مزوديـن لتدابير التكيـف.
يشـكل التعلـم عنصرا ً هامـاً مـن عنـارص برنامـج التمكين
واإلسـتدامة األعـم الـوارد يف اإلطـار الـذي تقدمـه هـذه ال ُحزمـة
لبنـاء املرونـة يف املواجهـة .وميثـل إرشاك الفقـراء واملهمشين يف
هـذه العمليـة تحديـاً خاصـة ملـا مييزهـم غالبـاً مـن عـدم وجود
الوقـت الـكايف أو املـوارد لحضـور االجتامعـات واملشـاركة يف
عمليـات التفكـر والتعلـم الرضوريـة.
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 1-3تعريف املرونة يف مواجهة التغري املناخي

كان التحـدي الرئيسي لإلجابـة على السـؤال حول كيفيـة تطبيق
املرونـة يف املواجهـة هـو كيـف ينبغـي أن تعـ َّرف املرونـة يف
املواجهـة بحيـث تتصـدى للوضـع املعقـد يف إقليـم الشرق
األوسـط وشمال إفريقيـا .وقـد كان الهـدف العمـل مـع املعنيني
يف مرشوعـات إسرتشـادية يتم مـن خاللها التعلم املشترك لكيفية
إنشـاء املرونـة يف املواجهـة على أرض الواقـع .لذلـك وبعـد َع ِ
قـد
عـدد مـن ورش العمـل الوطنيـة واإلقليميـة وجلسـات التعلـم
واألعمال االسرتشـادية التـي نظمها الشركاء يف املرشوع مبشـاركة
كاملـة مـن املعنيني تم تطويـر تعريف للمرونـة يف املواجهة ميثل
الوضـع يف اإلقليـم أفضـل متثيل .وقـد متخض هذا العمـل الطويل
عـن تبنـي التعريـف التـايل للمرونـة يف املواجهـة:
«قـدرة نظـام املسـقط املـايئ على إسـتيعاب وإدارة والتكيـف
مـع التغيرات (أو الضغوطـات) االجتامعيـة والصحيـة والزراعية
واإليكولوجيـة مـع بقائـه محافظاً على بُنيته األساسـية وتأثرياته
التفاعليـة ووظائفه».
ويسـتند تعريـف  SEARCHللمرونـة يف املواجهـة إىل التعريف
الـذي طورتـه «الهيئـة الحكوميـة الدوليـة املعنيـة بتغير املنـاخ»
( )IPCCيف عـام  2008ون َُّصـه:
«قـدرة النظـام اإلجتامعـي واإليكولوجـي على إسـتيعاب
اإلضطرابـات مـع بقائـه محافظـاً على نفـس بُنيتـه األساسـية
ووظائفـه .القـدرة على التنظيـم الـذايت والقـدرة على التكيـف
مـع الضغـط والتغير».
أمـا عـن اختيـار  SEARCHللمسـقط املـايئ كوحـدة جغرافيـة
لتطويـر خطـط التكيـف واملواجهـة فمـردُّہ حقيقـة أن املسـاقط
املائيـة متثـل إنعكاسـاً دقيقـاً للنظـم الحقيقيـة ،وهـي غالبـاً
نظـم إجتامعية-إيكولوجيـة معقـدة تعكـس السـلوك الطبيعـي

واإلسـتجابات والتأثريات التفاعلية تحـت ضغوطات متعددة منها
والبشري املصـدَر كما يبين شـكل .١١
الطبيعـي (كتغير املنـاخ)
ِّ

 2-3إطار عمل املرونة يف املواجهة

جـرى تصميم إطـار عمل املرونة يف مواجهة التغير املناخي الذي
تـم تبنيـه مبا يتوافـق مع املفهوم األصلي املط َّور من قبـل برنامج
امليـاه العاملـي يف اإلتحاد الدويل لحامية الطبيعة .25ويشـتمل هذا
اإلطـار على أربعة موضوعـات رئيسـية تكاملية يف مجـال املرونة
يف املواجهـة وهـي التنـوع ،التنظيـم الـذايت والحوكمـة التكيفيـة،
التعلـم ،البنيـة التحتيـة والتكنولوجيـا املسـتدامتان .ومثـة أربعـة
عنـارص مشتركة أخـرى وهي املشـاركة ،تبـادل املعلومـات ،النوع
اإلجتامعـي ،التنسـيق؛ وهـذه رضوريـة لضامن ُحسـن عمل إطار
املرونـة يف املواجهـة كام يبني شـكل .١٢
وميكـن وصـف املك ِّونات األربعة الرئيسـية إلطار عمـل املرونة يف
املواجهـة عىل النحـو التايل:
• التنــوع :أي تنــوع اإلقتصــاد وســبل العيــش والطبيعــة.
فتنــوع األســواق أو الصناعــات أو نظــم الزراعــة مثـاً يتيــح
للنــاس خيــارات يحتاجونهــا ليكــون مبقدورهــم التكيــف.
كذلــك التنــوع الحيــوي الــذي يضمــن توفــر خدمــات
النظــام اإليكولوجــي الالزمــة للحــد مــن اآلثــار املناخيــة
–كتخزيــن امليــاه يف الغابــات الواقعــة يف أعــى املســقط
املــايئ– والحفــاظ عــى الحيــاة واإلنتاجيــة.
• البنيــة التحتيــة والتكنولوجيــا املســتدامتان :وهــي َمحا ِفــظ
تجمــع بــن البنيــة التحتيــة املص َّممــة وتلــك الطبيعيــة،
إضافــة إىل أنــواع التكنولوجيــا القابلــة للتكييف واملســتدامة
إلدارة هــذه البُنــى مبــا يقلــل مــن الهشاشــة .ويشــتمل ذلــك
عــى خـرات واســتجابات هندســية عــاوة عــى إدارة البنية
التحتيــة (مثــاً تطبيــق «التدفقــات البيئيــة» لتخصيــص
تدفقــات النهــر ضمــن الحــدود املتوفــرة) .وباإلضافــة إىل
َمحا ِفــظ البنيــة التحتيــة التقليديــة ينبغــي التخطيــط
واالســتثامر يف البنيــة التحتيــة الطبيعيــة مثــل األرايض
25 https://cmsdata.iucn.org/downloads/iucn_environment_as_infrastructure_1.pdf
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ﺷﻜﻞ  :١١اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻘﻂ اﳌﺎيئ واﻟﻀﻐﻮﻃﺎت ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺘﺤﴬ

اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎين
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ اﳌﻮرد/
اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺟﺘامﻋﻲ

زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ

ﺿﻐﻂ

اﳌﺴﻘﻂ اﳌﺎيئ

اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ/
اﻟﻨﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

ﺗﺄﺛري ﺗﻔﺎﻋﲇ

اﻟﺘﻐري اﳌﻨﺎﺧﻲ

اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

اﻟﺘﻠﻮث

ﺷﻜﻞ  :١٢إﻃﺎر ﻋﻤﻞ  SEARCHﻟﻠﻤﺮوﻧﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻐري اﳌﻨﺎﺧﻲ
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ/اﻟﺘﻮاﺻﻞ

اﳌﺸﺎرﻛﺔ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺬايت
واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

إﻃﺎر ﻋﻤﻞ SEARCH
ﻟﻠﻘﺪرة ﻋﲆ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﺘﻐري اﳌﻨﺎﺧﻲ

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺘﺎن

ﻣﻬﺎرات ﺟﺪﻳﺪة
ﻧﴩ اﻟﻮﻋﻲ

اﻟﺘﻌﻠﻢ

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺼ ﱠﻤﻤﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
وأﺷﻜﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻜﻴﻔﻴﺔ

اﻟﺘﺸﺎرك ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
50

اﻟﻨﻮع اﻹﺟﺘامﻋﻲ

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ
متﻜني اﻟﻨﺎس

اﻟﺘﻨﻮع

اﻹﻗﺘﺼﺎد وﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻌﻴﺶ واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ

إطار عمل  SEARCHللمرونة يف مواجهة التغري املناخي

الرطبــة والســهول الفيضيــة وأشــجار املانغــروف التــي
تختــزن امليــاه وتخفيــض ذروات الفيضانــات أو حاميــة
املجتمعــات الســاحلية.
• التنظيــم الــذايت والحوكمــة التكيفيــة :التنظيــم الــذايت ِســمة
بالغــة األهميــة يف النظــم ذات املرونة يف املواجهــة والتكيف
املتقــدم ،ويتــم تطويرهــا باملامرســة مــن خــال الحوكمــة
التشــاركية ومتكــن النــاس يف املؤسســات التكيفيــة .ويشــار
إىل ذلــك عــادة بالحوكمــة التكيفيــة ،وهــو مفهــوم متطــور
يحلــل األبعــاد االجتامعيــة واالقتصاديــة واملؤسســية ألشــكال
الحوكمــة الرضوريــة لبنــاء املرونــة يف النظــام اإليكولوجــي
اإلجتامعــي املعنــي .ويف حــن تحمــل املرونــة معنــى
مختلفــاُ نوعــاً مــا يف الســياق اإلجتامعــي واإليكولوجــي
فــإن منهجيــة النظــام اإليكولوجــي اإلجتامعــي تعتــر أن
النظــم االجتامعيــة واإليكولوجيــة مرتبطــة مــن خــال
آليــات التأثــرات التفاعليــة وأن هذيــن النوعــن مــن
النظــم يُبديــان املرونــة يف املواجهــة والتعقيــد .26يتألــف
النظــام اإليكولوجــي اإلجتامعــي مــن وحــدة جيوفيزيائيــة-
حيويــة (أي املســقط املــايئ) ومــا يتصــل بهــا مــن أشــخاص
ومؤسســات فاعلــة إجتامعي ـاً .وتتســم النظــم االجتامعيــة-
اإليكولوجيــة بأنهــا معقــدة وتكيفيــة ومع َّينــة الحــدود
مكانيــاً أو وظيفيــاً والتــي تضــم نظ َمهــا اإليكولوجيــة
ومشــكالتها الخاصــة.27
• التعلــم :أي ضــان قــدرة األفــراد واملؤسســات عــى
اســتخدام مــا هــو جديد مــن املهــارات وأشــكال التكنولوجيا
الرضوريــة للتكيــف واالســتخدام الفعــال ملعلومــات مناخيــة
أفضــل واســراتيجيات التكيــف بعــد تطويرهــا.
ومـع ذلـك كان تعريف إطار عمل املرونـة يف املواجهة ومضمونه
مجـرد خطـوة أوىل يف عمليـة تطويـر خطـط عمليـة للمرونـة
يف املواجهـة والتكيـف يف اإلقليـم .أمـا التحـدي الحقيقـي فـكان
كيفيـة تقييـم املرونـة باسـتخدام األدوات واملنهجيـات املالمئـة
–26 Berkes, F., Colding, J., and Folke, C. (2003) Navigating social
ecological systems: building resilience for complexity and change.
Cambridge University Press, Cambridge, UK.
27 Glaser, M., Krause, G., Ratter, B., and Welp, M. (2008) Human-Nature-Interaction in the Anthropogenic. Potential of Social-Ecological
Systems Analysis. [Website], Available from: <http://www.dg-huma>noekologie.de/pdf/DGH-Mitteilungen/GAIA200801_77_80.pdf

الـواردة يف هـذه ال ُحزمـة وربطهـا مبك ِّونـات إطـار عمـل املرونـة
لتحسين عمليـة صناعـة القـرار الخاصـة بتنفيـذ هـذا اإلطـار
وتحسين القـدرات التكيفيـة املوجـودة على املسـتويني الوطنـي
واملحلي يف ظـروف مـن عـدم التأكـد وذلـك مـن خلال التعلـم
املشترك واألنشـطة االسرتشـادية مبشـاركة املعنيين.
ويلخص شـكل  12األدوات الرئيسـية املسـتخدمة يف هذه ال ُحزمة
ِ
وصلتهـا بإطـار عمـل  SEARCHللمرونـة يف مواجهـة التغير
املناخي.

 3-3تقييم املرونة يف املواجهة

ال تبـدو املرونـة يف املواجهـة قابلـة للقيـاس ِ
كسـمة مـن ِسمات
النظـام بسـبب أوجههـا املتعـددة (وحقيقـة أن التغير قـد يكون
بطيئـاً جـدا ً بحيـث يصعـب التحقق مـن حدوثـه) .إال أنه بهدف
تحسين عمليـة صناعـة القـرار الخـاص بتطبيـق إطـار عمـل
منـوذج لدعم
املرونـة وتحسين القدرات التكيفيـة املوجودة ط ِّور
ٌ
القـرارات .وتقـدِّم اإلسـتنتاجات التـي خلـص إليهـا SEARCH
نهجـاً تجريبيـاً جديـدا ً لتقييـم املرونة الفعلية وتوقع التحسـينات
املسـتقبلية .وعلى نحـو ما يقرتح هـذا النموذج منهجيـ ًة للتقييم
اإلداري للمرونـة بهـدف تعزيـز تنـوع النظـام والتنظيـم الـذايت
والتعلم واسـتخدام أشـكال التكنولوجيا املسـتدامة .وتستند هذه
املنهجيـة إىل النمذجـة النوعيـة املتعـددة السمات واملدعومـة
بربنامـج (28 DEXiوهـو برنامـج حاسـويب ميكن اإلطلاع عىل كافة
تفاصيلـه يف الدليـل الخـاص به.)29
يتمثـل الهـدف األخير للأداة املص َّممـة يف املسـاعدة على رصـد
وتقييـم املرونـة من خلال تحديد ومتييز التغير اإليجايب (التبدل)
عنـد وقوعـه .ويتيـح إطار العمـل املقترح الثبات واملرونـة يف آنٍ
معـاً .وقـد تـم إختبـار النمـوذج يف حالة دراسـية مـن املغرب.
28 DEXi Version 3.02 Program for multi-attribute decision making,
Copyright 1999e2009. Developed in collaboration: Jozef Stefan Institute, Ljubljana, Faculty of Organisational Sciences, Kranj and Ministry
of Education, Science Sport of the Republic of Slovenia. Available free
of charge at: http://kt.ijs.si/MarkoBohanec/dexi.html.
29 Bohanec M., 2008. http://kt.ijs.si/MarkoBohanec/pub/DEXiManual30r.pdf.
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ﺷﻜﻞ  :١٣ﻣﻜ ﱢﻮﻧﺎت إﻃﺎر ﻋﻤﻞ  SEARCHﻟﻠﻤﺮوﻧﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻐري اﳌﻨﺎﺧﻲ واﻷدوات ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻮاردة ﺿﻤﻦ اﻟ ُﺤﺰﻣﺔ
اﻟﺘﻨﻮع

• أدوات ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻨﻈﺎم وﺗﻨﻮﻋﻪ وﻗﺪرﺗﻪ واﻷﻃﺮاف اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻴﻪ واﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻪ.

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻹدارة اﻟﺘﻜﻴﻔﻴﺔ

• أدوات ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻜﻴﻔﻴﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
• أدوات ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻫﺸﺎﺷﺔ اﻟﻨﻈﺎم إﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺎً واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً وإﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎً.

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

• أدوات ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺨﻄﻂ وﺗﻌﺮﻳﻒ أدوار وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﻦﻴ وﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺪوى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺨﻄﻂ.
• أدوات ﻟﱰﺗﻴﺐ أﻛﺮﺜ اﻟﺨﻄﻂ ﺟﺪوى وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.

اﻟﺘﻌﻠﻢ

• أدوات ﻟﻠﺮﺻﺪ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ.

 1-3-3بُنية النموذج

يف سـياق تفعيـل إطـار عمـل املرونـة يف املواجهـة أجـري متريـن
يف ورشـة العمـل اإلقليميـة التـي عقـدت مبدينـة طنجـة يف أيلول
مـن عـام َ 2011ع ِم َـل مـن خاللهـا كافـة الشركاء يف املشروع
على تقديـم إجابـة عن السـؤال التـايل لكل مكـ ِّون مـن مك ِّونات
هـذا اإلطـار .والسـؤال هـو :مـا املعايير الرئيسـية لقيـاس املرونة
اح أكثر مـن 70
يف املواجهـة؟ وقـد متخـض عـن اإلجابـات إقتر ُ
ِسـمة للعنـارص الــ  12املتوافقـة مـع املك ِّونـات األربعـة إلطـار
العمـل .وقـد تـم إزالـة بعـض التداخلات سـواء ضمـن املك ِّونات
أو بينهـا ،كما غُيرت بعـض املصطلحـات والتعريفـات وفـق
أحـدث التعابير املسـتخدمة يف األدوات مثـل تقييامت الهشاشـة
أو تحليلات املسـاءلة .أخيرا ً تـم اختيـار ِ 14سـمة متثـل ضعـف
ِ
(اسـتخدمت يف تقييـم الهشاشـة يف مواقـع املشروع
النظـام
وملختلـف القطاعـات) واختيـار ِ 16سـمة متصلـة بالقـدرة
التكيفيـة وقـوة خصائـص النظام .وتشـكل هـذه ِ
السمات الـ 30
معـاً املدخلات الفعلية للنمـوذج .وهي مبجموعهـا متثل مختلف
صري اإلبتـكار
عنـارص مك ِّونـات املرونـة يف املواجهـة باسـتثناء عن َ
والقـدرة (البنيـة التحتيـة والتكنولوجيـا) اللذيـن مل يتـم اختيـار
ِسمات لهما بـل أد ِمجا ك ُعقدتين طرفيتني يف مسـتواهام الهرمي.
ويتألـف النمـوذج املتكامـل املسـت ِند إىل القواعـد مـن  47سـمة
مرتبـة هرميـاً (شـكل  .)١٤ومتثـل العقـد الطرفيـة يف التسلسـل
«السـمة الجذر» التي
الهرمـي ِسمات مدخالت .وقـد ُج ِّمعت يف ِّ
السمات.
متثـل مرونـة النظـام عـد ُة مسـتويات مـن مجموعـات ِّ
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السمات نوعيـة وقـد تتخـذ قيماً متفـردة ورمزيـة متثلها
وكافـة ِّ
كلمات معينـة .وقـد إسـتعملنا يف منوذجنـا مقيـاس قيـم أقصى
يتألـف مـن خمـس درجـات («مرتفعـة جـدا ً»« ،مرتفعـة»،
«متوسـطة»« ،منخفضـة»« ،منخفضـة جـدا ً») كُ ِّي َـف ليتوافق مع
السمات يف أعلى
كل ِسـمة معينـة (شـكل  .)١٤ويُحـدَّد تجمـع ِّ
السمات األساسـية (ال ُعقد
الشـكل (الشـجرة) بقواعـد القرار من ِّ
ِ
الطرفيـة) باتجـاه املخرجات (ال ُعقـدة الجذر) .ولكل سـمة تُ َج ِّمع
ِسمات أخـرى يف النمـوذج يُحـدِّد املعنيـون جـدوالً يبين قيمـة
السمات الالحقـة .ويتيح
السـمة السـابقة لكافـة مجموعات قيم ِّ
ِّ
للسمات يف بدائـل
امنـة
ز
املت
البيانيـة
املقارنـة
إمكانيـة
DEXi
ِّ
زمنيـة مختلفة.

 2-3-3نتائج النموذج

السمات
بهـدف تقييـم املرونـة يف املواجهـة تـم تقديـر حالـة ِّ
املدخلات نوعيـاً من خلال الفريـق الوطني للمشروع يف بدايته
وبعـد إمتـام دورتـه .وقـد تغيرت ِ 9سمات مدخلات بفعـل
 SEARCHيف املشروع اإلسرتشـادي املغـريب حيـث أدى ذلك إىل
بعـض التغييرات يف مك ِّونـات إطـار عمـل املرونـة (شـكل :)١٥
 .1زيــادة يف مســاهمة الحكومــة (مــن خــال متويــل «مخطــط
املغــرب األخــر»).
 .2زيــادة يف مصــادر الدخــل (تحســن زراعــة أشــجار الفاكهــة
واألعشــاب العطريــة).
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.3
.4
.5
.6

.7

.8
.9

التشــجيع عــى التخطيــط التكامــي الســتخدام األرايض
(تطويــر ُحزمــة أدوات إلدمــاج التغــر املناخــي والتخطيــط
الســتخدام األرايض يف خطــط التنميــة البلديــة).
تحســن جــزيئ يف تزويــد امليــاه املنزليــة (حصــاد ميــاه األمطار
منزليـاً).
زيــادة يف الخــرة الفنيــة املتوفــرة (مــن خــال التدريــب
عــى زراعــة األعشــاب العطريــة وإقامــة أنظمــة لحصــاد
ميــاه األمطــار).
تغــر يف عــدد ونــوع املنظــات املجتمعيــة لتغــدو فاعلــة
(زيــادة يف عــدد هــذه املنظــات مــن خــال إنشــاء جمعيــة
للمزارعــن وتشــكيل مجموعتــن نســويتني ومتكــن جمعيــة
تعاونيــة زراعيــة نســوية).
تبنــي عمليــة التيســر والقيــادة التــي مل تكــن موجــودة
(مــن خــال فريــق فنــي يجمــع املعنيــن الرئيســيني
الذيــن يعملــون مــع املجتمعــات واملنظــات املجتمعيــة
وغريهــا).
تعزيز للتعاون بني املنظامت املحلية (اإلنصاف).
متكــن القــدرات (تدريــب املزارعــن ،إدخــال مامرســات
زراعيــة جديــدة ،نــر وثائــق متعــددة كأدوات للتعلــم،
تبــادل املعلومــات ،تيســر العمليــات الجامعيــة).

كانـت مك ِّونـات املرونـة يف املواجهة التي أصابهـا التغري عىل النحو
التايل :التنوع (من «منخفض جدا ً» إىل «متوسـط») بشـكل أسـايس
جـ ّراء زيـادة طفيفة يف مصادر الدخل (سـبل العيش) ،التكنولوجيا
والبنيـة التحتيـة املسـتدامة (مـن «منخفـض» إىل «متوسـط»)
جـ ّراء إدخـال تقنية لحصـاد مياه األمطار وتحسين الخبرة التقنية
املوجـودة ،التنظيـم الـذايت (مـن «منخفـض» إىل «متوسـط») عىل
املسـتويني املحيل واملتوسـط (شـكل  .)١٦أمـا املرونـة يف املواجهة
مبجملهـا فقـد تغريت مـن «منخفضـة جـدا ً» إىل «منخفضة».
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اﻟﺴامت )ﻳﺒني اﻟﻌﻤﻮد اﻷﻳﴪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻌﻴﺎري(
ﺷﻜﻞ  :١٤ﺑُﻨﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذج وﻣﻘﻴﺎس ﻗﻴﻢ ﱢ
اﳌﻘﻴﺎس
اﻟﺴﻤﺔ
ﱢ
اﳌﺮوﻧﺔ ﰲ اﳌﻮاﺟﻬﺔ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪاً ،ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪاً
اﻟﺘﻨﻮع
ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺟﺪاً ،ﻣﺮﺗﻔﻊ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻣﻨﺨﻔﺾ ،ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪاً
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪاً ،ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪاً
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ اﻹﺟامﱄ
ارﺗﻔﺎع ،ﺛﺒﺎت ،اﻧﺨﻔﺎض
اﻟﺪﺧﻞ
ﻛﺎف ،ﻏري ﻛﺎف ،ﺻﻔﺮ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﺘﻄﻮرة ،ﻣﺘﻮﻓﺮة ،ﻏري ﻣﺘﻮﻓﺮة
ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ُﺳ ُﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔﺟﺪاً ،ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪاً
ﺛﺒﺎت اﻟﺪﺧﻞ
ﺛﺎﺑﺖ ،ﻫَﺶ ،ﻏري ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻘﺮ
ﻣﺮﺗﻔﻊ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺤﺪودة
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻬﺠﺮة
ﻫﺠﺮة واﻓﺪة ،ﺻﻔﺮ ،ﻫﺠﺮة ﻧﺎزﺣﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪاً ،ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪاً
ِ
ﻣﻮارد اﳌﻴﺎه
واﻓﺮة ،ﻣﻮﺟﻮدة ،ﺷﺤﻴﺤﺔ
إزاﻟﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت/اﻟﺘﺼﺤﺮ
ﻣﺮﺗﻔﻊ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﺻﻔﺮ
ﻣﻠﻜﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷرض
ﻣﻨﺼﻔﺔ-ﻣﻨﺘﺠﺔ ،ﻣﻨﺼﻔﺔ-ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ ،ﻏري ﻣﻨﺼﻔﺔ-ﻣﻨﺘﺠﺔ ،ﻏري ﻣﻨﺼﻔﺔ-ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ
اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﻣﺮﺗﻔﻊ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻣﻨﺨﻔﺾ
اﻷﻧﻮاع اﻟﺤﻴﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﻓﺮة ،ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻜﺎﻣﲇ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷراﴈ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻏري ﻣﻮﺟﻮد
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺘﺎن ،ﻣﺘﻮﺳﻄﺘﺎن ،ﻣﻨﺨﻔﻀﺘﺎن
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺼ ﱠﻤﻤﺔ
ﻣﺮﺗﻔﻊ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﺗﺰوﻳﺪ اﳌﻴﺎه اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ
ﺷﺎﻣﻞ ،ﺟﺰيئ ،ﻏري ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﺮاﻓﻖ اﳌﻴﺎه اﻟﻌﺎدﻣﺔ
ﻣﻮﺟﻮدة ،ﻏري ﻣﻮﺟﻮدة
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء ،ﺑﱰول ،ﺣﻄﺐ
اﻟﺨﱪة اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺘﺎن ،ﻣﺘﻮﺳﻄﺘﺎن ،ﻣﻨﺨﻔﻀﺘﺎن
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻣﻮﺻﻮﻟﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،ﻣﻮﺻﻮﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﻮﺻﻮﻟﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺎرف اﳌﺤﻠﻴﺔ
ﻣﺮﺗﻔﻊ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻣﻨﺨﻔﺾ
اﻻﺑﺘﻜﺎر
ﻣﺮﺗﻔﻊ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻣﻨﺨﻔﺾ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺬايت
ﻣﺮﺗﻔﻊ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻣﻨﺨﻔﺾ ،ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪاً
اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺤﲇ
ﻣﺮﺗﻔﻊ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﻋﺪد وﻧﻮع اﳌﻨﻈامت اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﻓﺎﻋﻠﺔ ،ﻣﻮﺟﻮدة ،ﻏري ﻣﻮﺟﻮدة
اﻟﺘﻴﺴري واﻟﻘﻴﺎدة
ﻓﺎﻋﻼن ،ﻣﻮﺟﻮدان ،ﻏري ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ
اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺮﺗﻔﻊ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻣﻨﺨﻔﺾ
اﻹﻧﺼﺎف
ﻣﺮﺗﻔﻊ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻣﻨﺨﻔﺾ
اﻟﴩﻋﻴﺔ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻣﺮﺗﻔﻊ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻣﻨﺨﻔﺾ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﲆ ﻋﺪة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ ،ﻣﻮﺟﻮدة ،ﻏري ﻣﻮﺟﻮدة
اﳌﺴﺎءﻟﺔ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑني اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻣﺮﺗﻔﻊ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻣﻨﺨﻔﺾ
اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺟﺪاً ،ﻣﺮﺗﻔﻊ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻣﻨﺨﻔﺾ ،ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪاً
اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
دﻋﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﺠﺘﻤﻊ
ﻣﺮﺗﻔﻊ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻣﻨﺨﻔﺾ
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﻣﺮﺗﻔﻊ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻣﻨﺨﻔﺾ
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت
ﻣﺮﺗﻔﻊ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻣﻨﺨﻔﺾ
اﻟﻘﺪرة
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
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ﺷﻜﻞ  :١٥ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺮوﻧﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻐري اﳌﻨﺎﺧﻲ ﻗﺒﻞ اﳌﴩوع وﺑﻌﺪه
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺴﻤﺔ
ﱢ
اﳌﺮوﻧﺔ ﰲ اﳌﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﺘﻨﻮع
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ اﻹﺟامﱄ
اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ُﺳ ُﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ
ﺛﺒﺎت اﻟﺪﺧﻞ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻘﺮ
ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻬﺠﺮة
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻣﻮارد اﳌﻴﺎه
إزاﻟﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت/اﻟﺘﺼﺤﺮ
ﻣﻠﻜﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷرض
اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﻷﻧﻮاع اﻟﺤﻴﺔ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻜﺎﻣﲇ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷراﴈ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺼ ﱠﻤﻤﺔ
ﺗﺰوﻳﺪ اﳌﻴﺎه اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ
ﻣﺮاﻓﻖ اﳌﻴﺎه اﻟﻌﺎدﻣﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺨﱪة اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺎرف اﳌﺤﻠﻴﺔ
اﻻﺑﺘﻜﺎر
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺬايت
اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺤﲇ
ﻋﺪد وﻧﻮع اﳌﻨﻈامت اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺘﻴﺴري واﻟﻘﻴﺎدة
اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺘﻮﺳﻂ
اﻹﻧﺼﺎف
اﻟﴩﻋﻴﺔ
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﲆ ﻋﺪة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﳌﺴﺎءﻟﺔ
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑني اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
دﻋﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت
اﻟﻘﺪرة

اﳌﺮوﻧﺔ ﰲ اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﴩوع
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪاً
ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪاً
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪاً
ﺛﺎﺑﺖ
ﻏري ﻛﺎف
ﻏري ﻣﺘﻮﻓﺮة
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻫَﺶ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺤﺪودة
ﺻﻔﺮ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ﻣﻮﺟﻮدة
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻏري ﻣﻨﺼﻔﺔ-ﻣﻨﺘﺠﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﻓﺮة
ﻏري ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﻨﺨﻔﻀﺘﺎن
ﻣﻨﺨﻔﻀﺘﺎن
ﻏري ﻣﻮﺟﻮد
ﻏري ﻣﻮﺟﻮدة
ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺘﺎن
ﻣﻮﺻﻮﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﻣﻮﺟﻮدة
ﻏري ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ
ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﻮﺟﻮدة
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

اﳌﺮوﻧﺔ ﰲ اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻌﺪ اﳌﴩوع
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪاً
ﺛﺎﺑﺖ
ﻏري ﻛﺎف
ﻏري ﻣﺘﻮﻓﺮة
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻫَﺶ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺻﻔﺮ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ﻣﻮﺟﻮدة
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻏري ﻣﻨﺼﻔﺔ-ﻣﻨﺘﺠﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﻓﺮة
ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﺘﻮﺳﻄﺘﺎن
ﻣﺘﻮﺳﻄﺘﺎن
ﺟﺰيئ
ﻏري ﻣﻮﺟﻮدة
ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺘﺎن
ﻣﻮﺻﻮﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﻓﺎﻋﻠﺔ
ﻣﻮﺟﻮدان
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﻮﺟﻮدة
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
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ﺷﻜﻞ  :١٦إﺧﺘﻼف ﻋﺎم ﰲ اﳌﺮوﻧﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻐري اﳌﻨﺎﺧﻲ ﰲ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﺳﱰﺷﺎدي ﺑﺎﳌﻐﺮب
اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﴩوع

اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻌﺪ اﳌﴩوع

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻂ

اﻟﺘﻨﻮع
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ﻣﻨﺨﻔﺾ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺬايت

ﻣﺘﻮﺳﻂ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺬايت

اﻟﺘﻨﻮع

ﻣﻨﺨﻔﺾ

ﻣﻨﺨﻔﺾ

اﻟﺘﻌﻠﻢ

اﻟﺘﻌﻠﻢ
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لبنـاء املرونـة يف مواجهـة التغير املناخـي على مسـتوى الدولـة أو
الحـوض ينبغي عىل صناع السياسـات إيجـاد طريقة إلدماج قصص
ي املسـتوى ضمـن أدوات تخطيـط أكرث
النجـاح مـن مشروع محل ِّ
استراتيجية على نطاقـات أوسـع .وال ينفك ذلك يشـكل واحدا ً من
أهـم تحديات التكيف .فجهود التكيـف املبنية حرصياً عىل ترتيب
أعمال منفصلـة حسـب أهميتهـا –كالبنيـة التحتية أو املؤسسـات
أو النظـم اإليكولوجيـة– قـد تـؤدي إىل ضيـاع فـرص التكيـف مـع
ي التغير حيـث عـدم التأكـد واملجهوالت يف اتسـاع.
منـاخ ديناميك ِّ
وهنـا يبرز الـدور األسـايس للقـدرة على الحوكمـة التكيفيـة ،أي
القـدرة على التطبيق العملي لتدابري الحوكمة إبتـداء من املجتمع
ووصـوالً إىل النطـاق الوطنـي ونطـاق الحوض .كما أن القدرة عىل
الحوكمـة التكيفية هـي نتيجة ملجموعة من األصـول مثل املعارف
املحليـة وإتاحـة الوصـول إىل املـوارد والقيادة والحشـد والتمويل.
على مسـتوى املشروع مثـة العديد مـن أمثلـة النجـاح يف التكيف
مـع التغير املناخـي .إال أنـه يف حني أدت هـذه املبـادرات الصغرية
النطـاق إىل تغيرات إيجابيـة على املسـتوى املجتمعي فقـد قادت
أيضـاً إىل تطبيـق تدريجـي الستراتيجيات التكيـف عىل املسـتويني
الوطنـي ومـا دون الوطنـي .وبالرغـم مـن أن خطـوات واسـعة قد
ِ
قطعـت يف مجـال تحقيـق التكيفـات الفرديـة غير أن املامرسـة
العامـة تنجلي عـن عـدم وجـود استراتيجية واضحة عىل مسـتوى
الحـوض ملواجهـة تحديـات التغير املناخـي .وعند محاولـة تحفيز
ومأسسـة التغري يف النظم شـديدة التعقيد َيثُل دامئاً خطر اإلفراط
يف التبسـيط من خالل املنهجيات النظرية .لكن مثة بعض العنارص
الرئيسـية املتأصلـة يف الحوكمـة املائيـة واملناخيـة خاصـة املرونـة
يف املواجهـة .يقـدم هـذا الفصـل بعـض التحديـات الشـائعة التـي
تعاملت معها فرق التيسير يف مختلف الدول املشـاركة يف مرشوع
 .SEARCHولغايـات التحسين املسـتمر سـيقدم هـذا الفصـل
أيضـاً بعـض التوصيـات من الخبرات املحليـة الناجحـة موجهة إىل
السـلطات الوطنيـة واإلقليميـة واملنتديـات31 30بخصـوص كيفيـة

إنشـاء أطـر عمـل حوكميـة للتكيف مـع التغير املناخي يف سـياق
مـن املرونـة يف املواجهـة .وميكـن تلخيـص التحديـات والتوصيـات
الرئيسـية على النحـو التايل:

 1-4إرشاك القيادات لدعم وتعميم العملية

َش َحـت خطـوة التفكـر رضورة الحصـول على دعـم القـادة
السياسـيني الرئيسـيني وغريهـم والحاجـة إىل تحالفـات وطنيـة
وإقليميـة وذلـك مـن أجـل بنـاء املرونة .ويسـتطيع مثلاً تحالف
وزيـر امليـاه واملوارد املائية ورئيس سـلطة امليـاه أو مدير الحوض
املـايئ والهيئـات املنتخبـة ورجـال األعمال ومـدراء املنظمات
األهليـة لعـب دور بالـغ األهميـة يف تعريـف وتعميـم مجموعـة
القيـم الجوهريـة التـي سرتشـد عمليـة التكيـف وتحفزهـا.
وينبغـي للقيـم الجوهريـة لعمليـة بنـاء املرونـة يف املواجهـة أن
تُب َرز بوضـوح يف تـداوالت التحالـف .ويجـب تحديد هـذه القيم
يف مرحلـة مبكـرة وأن تكـون متسـقة مع القيـم الجوهرية ملا هو
قائـم مـن تكيف مـع التغير املناخي.
ويشـكل تعريـف هـذه القيـم عنصرا ً أساسـياً يف إيجـاد التبنـي
السـيايس مـن مجموعـات املصالـح ضمـن التحالـف.
ومع السير يف عملية بناء املرونة سـيصبح دور القادة السياسـيني
والشـخصيات الرئيسـية األخرى إعـادة القيـم الجوهرية وتوجيه
اهتمام خالـص لهـا مـن أجـل إرشـاد عمليـة صناعـة سياسـات
واستراتيجيات وأعمال إضافيـة .وينبغـي أن يطلـق القـادة
املشـاركون رسـالة واضحـة لغـرس القيـم الجوهريـة وتـداول
مضامينهـا مـع عامـة النـاس .وباإلضافـة إىل القـادة السياسـيني
مبقـدور العاملين يف مجـال الرتفيـه واملشـاهري وقـادة األعمال
لعـب دور ضمـن عمليـة بنـاء املرونـة يف املواجهـة.

30 http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2003-004.pdf
31 http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2003-021.pdf
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ينبغـي على هـؤالء القادة نقل ِح ٍ
ـس بالحاجة امللحـة للمرونة يف
املواجهـة وبالحامسـة تجاههـا وذلـك خلال كامـل عمليـة بنائها.
وميثـل أسـلوب التواصـل املفتـوح واملعالِـج للقضايـا بطريقـة
مبـارشة رضورة أساسـية .ويف ضـوء الحجـم الكبير لألمـور غير
املؤكـدة يتطلـب األمـر شـيئاً مـن عدم تسـييس القضايا لتشـجيع
النـاس على اإلنخراط يف إيجـاد أمثل تدابري التكيـف .وبالنظر إىل
مـا ينطـوي عليـه التكيـف من تعـدد املعنيني تبرز رضورة إرشاك
قـادة مـن مختلـف املجموعـات املجتمعية للتـداول الفعال حول
التكيف.
فـور تطويـر منهجيـات وتدابير ناجعة للتكيـف يسـتطيع القادة
بأنـاة وثبـات قيـادة عمليـة التعميـم .وسـتربز مجـددا ً الحاجـة
إىل التواصـل الجيـد مـع الفئـات املسـتهدَفة .وغالبـاً مـا تكـون
الفعاليـات الصغيرة النطـاق كالعـروض التقدمييـة والبيانـات
العمليـة للمامرسين فعالـة كمحفـزات ألعمال إضافيـة .وينبغي
على تحالفـات التكيـف الوطنيـة تخصيـص وقت وجهـد لتطوير
شـعارات مناسـبة وعبارات شـائعة ورسـائل رئيسـية أخرى لتأكيد
القيـم الجوهريـة واملامرسـات املثلى.
ويجـب أن يشـ ِّجع القـادة املشـاركون يف عمليـة التكيـف النـاس
على إدراك مـا يجـري مـن أعمال ابتكاريـة للتكيـف مـع التغير
املناخـي وحامسـتهم لهـا.

 2-4بناء القدرات لتكرار العملية

املرونـة يف املواجهـة موضـوع جديـد نسـبياً يف مجـال التغير
املناخـي وقطـاع امليـاه .وبشـكل عـام هنالـك ضعـف يف وعـي
القطـاع وعامـة النـاس بهـذا املفهـوم وتطبيقـه .لذلـك يعتمـد
النجـاح يف تطبيـق منهجيـات بنـاء املرونـة بشـكل كبير على
التصميـم األويل للبـدء يف ذلـك .وهنا يربز الدور الحاسـم للحاملني
واملؤمنين .ويف هـذا السـياق ال بـد مـن زيـادة الوعـي بظـروف
الهشاشـة ومصالـح املجتمع .وينبغـي تحديد الثغـرات يف قدرات
املؤمنين واملامرسين والتصـدي لهـا يف مرحلـة مبكـرة .ويجـب
بنـاء القـدرات لـدى مختلـف الفاعلين ليتمكنـوا مـن تصميـم
وتنفيـذ تدابير للمرونـة يف املواجهـة على نطـاق واسـع .ولذلـك
قـد يسـتدعي األمـر تدريب املحامين والفنيني وأعضـاء املنظامت
األهليـة وصانعي السياسـات .ومـن الرضوري أيضـاً متكني وتعليم
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السياسـيني لتحقيـق فهم أفضل ملا سـيتحمله املجتمع من تبعات
يف حالـة عـدم العمـل على .وسـيؤدي اإلخفـاق يف االسـتثامر يف
بنـاء املرونـة إىل اسـتمرار سـوء إدارة آثـار التغير املناخـي.
إال أن تصميـم استراتيجيات لبنـاء القدرات أمـر رضوري للتحفيز
على القيـام باألعمال .وتتضمـن االستراتيجية الفعالـة لبنـاء
القـدرات عـدة عنـارص تشـمل مسـاقات تدريبيـة وإطـار عمـل
للتقييـم وتطبيـق تدريبـي لألسـاليب وزيـارات ملواقع اسرتشـادية
وورش عمـل فنيـة .وفـور الوصـول إىل حـد أدىن مـن الوعـي
واملعرفـة سـتربز رضورة مزيـد مـن املسـاندة كالدعـم الفنـي
واألبحـاث وقاعـدة البيانـات الوطنيـة والتشـبيك واالتصـال.

 3-4إطالق التكيف من خالل تحفيز االبتكار

ميكـن لتحالفـات التكيف الوطنيـة أيضاً أن تلعب دورا ً رئيسـياً يف
تحفيـز اإلبتـكار .فهي تسـتطيع إيجاد فرص لإلبتـكار والتحول إىل
شـبكة فعالـة للمبت ِكريـن أو الحاملين العاملين لتحقيـق التكيف
مـع التغير املناخـي .وميكن لتشـجيع االبتـكار والسـلوك الريادي
أن يصبـح مهمـة رئيسـية للتحالفـات .ويسـتتبع ذلك إقامـة بيئة
يسـتطيع مـن خاللهـا الـرواد واملامرسـون التجريـب بابتـكارات
صغيرة النطـاق تحقق تحسـينات إضافيـة عىل املامرسـة الحالية.
كما يسـاعد تعميمـم املعرفـة بهـذه اإلبتـكارات الرياديـة على
الحاملين أو املخططين على املسـتوى الوطنـي يف دعـم قضيـة
التكيف.
تسـتطيع التحالفـات تبنـي اإلبتـكار مـن خلال تشـكيل فـرق
«إسـتطالعية» صغيرة تجتـذب مجموعـة متنوعـة مـن الفاعلين
للعمـل معـاً .ويتمثـل دور هـذه الفـرق يف تحديـد مامرسـات
مبتكـرة ومتطـورة يقـوم بهـا مامرسـو ومديـرو امليـاه والعمـل
مـع هـذه الفئـات لتحديـد مبـادرات إضافيـة .ويزدهـر اإلبتـكار
عـادة حيثما يجـري تبادل مفتـوح لألفـكار بل أيضاً حيثام تشـيع
تفاعلات «عشـوائية» بين النـاس واملنظمات.
ومما يسـاهم يف ذلـك إيجـا ُد مناسـبات رسـمية وغير رسـمية
يسـتطيع مـن خاللهـا املامرسـون نقـل أفكارهـم حـول أحـدث
مرشوعاتهـم أو مبادراتهـم املبتكـرة.
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ويشـكل اسـتخدام فـرق مشروع مرتبطـة ببعضهـا إرتباطـاً
فضفاضـاً طريقـة فعالـة جـدا ً للوصـول إىل حلـول مبتكـرة .كما
أن املرونـة التنظيميـة أمـر أسـايس يف إقامـة واسـتدامة تحالفـات
تعمـل على إطلاق تواصـل فعـال ضمـن املؤسسـات الحكوميـة
والتجاريـة واملجتمعيـة ويف مـا بينهـا .ولتطوير ذلـك ينبغي وضع
آليـة ألنشـطة أقل رسـمية يؤمـل أن تكون أكثر إبداعيـة وابتكارا ً
خـارج اإلطـار العـام .وميكن اإلسـتفادة مـن صناديـق منح صغرية
لتحقيـق هـذه الغايـة .ويجـب أن ترتبط هـذه األنشـطة بعملية
التعلـم العامـة التـي تتبنـى التغذيـة الراجعـة بين املشـاركني.
كذلـك يشـكل نشر املعلومـات حـول الـدروس املسـتفادة مام مل
ينجـح مـن املجهـودات جـزءا ً مـن هـذه العمليـة.
ميثـل الحفـاظ على الزخـم تحديـاً خلال كافـة مراحـل العمليـة،
لذلـك مـن املفيد جـدا ً الرتكيز عىل منهجيـة «النتائـج أوالً» والتي
سرع األعامل املبتكرة وامللموسـة .وميكـن للمؤمنني والتحالفات
ت ِّ
خلال املراحـل األوىل من عمليـة التكيف الرتكيز على إثارة أفكار
منخفضـة املخاطـر (كام يف خطـوة بناء السـيناريوهات املوصوفة
يف مرحلـة التقييـم) قـد تـؤدي إىل تحقيـق نتائـج واضحـة على
املـدى القصير .وبذلـك يكـون مبقدورهـم تطويـر الثقـة والزخـم
الالزمين للمامرسين لتمكينهـم من إشـاعة التفكري االبتـكاري بني
ْ
مجموعـات الفاعلين األعم.
يُسـتنتج بوضـوح أنـه حتـى ميكـن اإلدمـاج الفعـال للمرونـة يف
مواجهـة التغير املناخـي ضمن الخطـط واالستراتيجيات الوطنية
ينبغـي إتبـاع املنطـق الـذي تقدمـة ُحزمـة األدوات هـذه إتباعـاً
مضبوطـاً .ويقـوم هـذا املنطـق على إدمـاج كافـة املعنيين ذوي
الصلـة مبـا فيهـم املخططـون والـرواد واملامرسـون يف عمليـة
التخطيـط منـذ مراحلهـا املبكـرة إضافـة إىل التكامـل واإلرتبـاط
بين املخرجـات والتدفقـات الناتجـة عـن كل خطـوة يف دورة
اإلدارة التشـاركية .ويوفـر اسـتخدام األدوات املتنوعـة الـواردة يف
ِ
هـذة ال ُحزمـة إرشـادا ً
للمسـتخدمني ميكنهـم من تحديـد املخاطر
املناخيـة الرئيسـية واملرونـة يف املواجهـة ومعرفـة كيفيـة تطويـر
توصيـات إلدمـاج هـذه القـدرة يف الخطـط واالستراتيجيات
الوطنيـة.
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املرادف باللغة اإلنجليزية
Toolkit
Resileience
Audience
RIDA
Vulnerability
CRiSTAL

CVCA
Approach
Accountability
Governance
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النطاق/املوقع

املجتمع

تركيز عىل املجتمع،
تقييم متعدد
النطاقات

ملحق :قامئة باألدوات و ُحزم األدوات املتوفرة

أدوات التكيف

أداة تقييم القدرات
والهشاشة أمام
املناخ ()CVCA
حزمة أدواتلتقييم الهشاشة
والتكيف

أداة تحديد املخاطر
والتكيف وسبل
العيش املرتكزة عىل
املشاركة املجتمعية
()CRiSTAL
 أداة لتقييماملرشوع ودعم
القرار

الجهة الراعية

CARE
International

InterCoopration

TearFund

تقييم خطر التغري
املناخي والتدهور
البيئي والتكيف
()CEDRA
أداة لتقييماملرشوعات ودعم
القرار ،تساعد
يف الوصول إىل
املعلومات

إطار العمل

منظم حول أربع
فئات من العوامل
امل ُ َمكنة :سبل
العيش ،الحد من
خطر الكوارث،
تطوير القدرة
املحلية ،األسباب
الكامنة وراء
الهشاشة
وحدتان :توليف
املعلومات
والتخطيط
للمرشوعات
وإدارتها

األساليب

أبحاث ثانوية،
تحليل سياسات،
مقابالت مخربين
رئيسيني ،أساليب
تشاركية عىل
مستوى املجتمع/
األرسة

التعلم

إطالق بيان واضح
حول التعلم والرتكيز
عليه من خالل
إيجاد حوار بني
مختلف النطاقات
مبشاركة مختلف
املعنيني

النتيجة النهائية

تغذية وتقوية
عمليات التخطيط
من خالل توفري
معلومات مناسبة
للسياق

مالحظات أخرى

تنفذ بشكل منفصل

للرجال والنساء

تشمل األساليب
ال تشتمل عىل
تصميم تعديالت
برنامج ،Excel
املمكنة مشاورات
مك ِّون خاص
لتحسني أثر
من الرضوري
بالتعلم ،بل عوضاً
املعنيني وورش
املرشوعات عىل إدخال البيانات عىل
العمل التشاركية عن ذلك تفيد كأداة مصادر سبل العيش
الحاسوب
وزيارات املواقع
للتقييم وصناعة
وهو أمر هام
ومراجعة الوثائق
القرار ملخططي
للتكيف أو اقرتاح
والبحث من خالل املرشوعات والرشكاء مرشوعات تقلل
اإلنرتنت واملقابالت
فيها
املخاطر املناخية
بشكل أكرب
تعلم تجريبي
أنشطة تكيف
تركيز فريد
وتعلم اجتامعي معدَّلة ومتفق عليها عىل كيفية فهم
محسن املنظامت األهلية
مدمجان يف األداة ،حديثاً ،فهم َّ
اإلتيان عىل ذكر
لسياق التغري
للتغري املناخي
عملية تكرارية
املناخي وعالقته ملساعدة مجتمعاتها
بالتدهور البيئي

املنظامت األهلية يف تحديد املخاطر
تقييم املعلومات
من املعلومات
الجنوب
العلمية ،نقاط
الواردة من املجتمع اتصال للمعلومات،
واملعلومات ذات أدوات من التقييم
املصدر العلمي،
التشاريك ملخاطر
ترتيب املخاطر الكوارث (،)PADR
حسب أولوياتها،
مصفوفة التقييم،
اختيار خيارات
استكامل العملية
تكيف مناسبة،
من خالل تقرير
دراسة مرشوعات
جديدة ،الرصد
والتقييم

ملحق

أدوات التكيف

القدرة التكيفية
(وضع أسس لقياس
القدرة التكيفية)
 تقييم القدراتالتنظيمية
واسرتاتيجيات التغري

تقييم املخاطر
والتخطيط
التشاركيان
املوجهان لألطفال
()COPRAP
تقييم املخاطر،جوانب القوة
والضعف

املنهجية املنظمة
للتنمية الريفية
()SARD
 تقييم سبلالعيش ،التخطيط،
تقييم املرشوعات

الجهة الراعية

EU, ES-PACE

Asian Disaster
Preparedness
)Center (ADPC

Swiss
Agency for
Development
and
Cooperation

النطاق/املوقع

منظامت ،أوروبا
الغربية

األطفال

املجتمع/السلطات
املحلية

إطار العمل

األساليب

التعلم

التعلم كمسار
مراجعة الوثائق
االستناد إىل 6
وإجراء املقابالت ،للتغيري ،إمكانيات
مستويات من
للتعلم التحويل
إجراء تنويعات
االستجابة (مثالً:
كنتيجة
اإلدارة االستجابية عىل املقابالت مثل
استخدام ترتيب
الكفؤة لدى
البطاقات
املعنيني) و9
مسارات للتبادل
(مثالً :القيادة،
الوعي)
 6أدوات جديدة:
سلسلة من
ليس مثة مك ِّون
األساليب املمكنة« ،ارسم يل صورة»،
للتعلم
ال يوجد إطار عمل «أشياء خطرة»،
«احتياجايت قبل
واضح
وأثناء وبعد
الفيضان»،
«مقرتحاتنا ألولئك
الذين يف موقع
السلطة»
 3مستويات:
رسم الخرائط،
تحديد عملية
سبل عيش األرسة،
تصنيف األرس،
للتعلم االجتامعي،
تصنيف األرس
إتاحة الوصول إىل إطار عمل تكراري
وعالقاتها مع
الخدمات ،تحليل
املعنيني اآلخرين،
القوى/النزاعات،
املناظر الطبيعية رسم خرائط النتائج،
والتاريخ املحيل
تطوير الرؤية،
التخطيط

النتيجة النهائية

مالحظات أخرى

ُحزمة أدوات حسنة
الرشح وشاملة

-

توصيات لتحسينات يقدم أمثلة عىل
تنظيمية وخطط مصفوفات ونقاط
عمل خاصة بالتغري انطالق نحو التغيري
املناخي

تصميم متنوعة
للمخاطر املتعلقة
باألطفال

عبارة الرؤية،
املساعدة يف
تصميم وإعادة
توجيه التدخالت
التطويرية

ملحق
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أدوات التكيف

التقييم التشاريك
للهشاشة ()PVA
أداة لتقييم سهولةالتأثر

التقييم التشاريك
للقدرات والهشاشة
()PCVA
 تقييم الهشاشةوالتكيف

الجهة الراعية

ActionAid

Oxfam

Asian Disaster
Preparedness
)Center (ADPC

إدارة مخاطر
الكوارث املستندة
إىل املجتمع
()CBDRA
تقييم املخاطروتطوير إدارتها

النطاق/املوقع

إطار العمل

األساليب

تتنوع األدوات
متعدد املستويات  3مراحل :اإلعداد،
حسب املستوى:
إطار العمل
(املجتمع ،املنطقة/
أدوات التخطيط
املقاطعة/املديرية /التحلييل ،التحليل
الناحية ،الدولة املتعدد املستويات) التشاريك الرسيع
( )PRAيف
املجتمع ،الرتكيز
عىل املقابالت
يف املستويات
األخرى ،تسجيالت
وفيديو ،غري
مفصلة الستنادها
عىل أداة أخرى
()REFLECT
تقييم القدرات
املجتمع
أدوات التقييم
والهشاشة من
الريفي التشاريك
خالل التقييم
(رسم الخرائط،
الريفي التشاريك،
املصفوفات،
امل َدارك ،االستجابات التصنيف ،أشكال
التكيف ،التطوير ﭭن البيانية وغريها)

املجتمع

التعلم

ليس مثة مك ِّون
خاص بالتعلم

تحديد عملية
للتعلم االجتامعي

النتيجة النهائية مالحظات أخرى
يشجع عىل التغذية
إظهار أسباب
الراجعة عىل
زيادة
الهشاشة،
املستوى الدويل
فعالية أنشطة
الطوارئ والتطوير

الرتكيز عىل
التواصل حول
املخاطر والنوع
االجتامعي

تقديم املعلومات مخرجات يف التيسري
للحكومة واملعنيني
ال َحسن
اآلخرين ،التخطيط
االسرتاتيجي
(مقرتحات) ،أداة
حشد الدعم

إقامة منظمة
ذكر قليل
أدوات التقييم
عملية من 7
خطوات :االختيار ،الريفي التشاريك لخصائص التعلم اإلدارة املجتمعية
(رسم الخرائط ،االجتامعي ،الرتكيز ملخاطر الكوارث
بناء عالقات،
()CDMO
عىل التواصل حول
املصفوفات،
التقييم ،التخطيط،
وتنفيذ خطة
املخاطر
التنظيم ،التنفيذ ،التصنيف وغريها)
لإلدارة
مصادر ثانوية،
الرصد/التقييم
تشكيل الرؤية،
التخطيط،
تحليل الشبكات
االجتامعية

ملحق

أدوات التكيف

التقييم التشاريك
ملخاطر الكوارث
()PADR
 تقييم الهشاشةوالقدرات،
التخطيط للعمل

التعامل مع
املشكالت
املستعصية
 تقييم املخاطروالتخطيط

الجهة الراعية

TearFund

Disaster
Mitigation for
Sustainable
Livelihoods
Programme

IFO, FAO

حزمة أدوات تقييم
سبل العيش
()LAT
 اسرتاتيجياتالتكيف/االستجابة،
األثر

النطاق/املوقع

إطار العمل

األساليب

املجتمع
الخطوات الرئيسية :أدوات التخطيط
اإلعداد ،تقييم
الريفي التشاريك
املخاطر ،تقييم
(رسم الخرائط،
الهشاشة ،تقييم
املصفوفات،
القدرات ،مقابالت التصنيف ،أشكال
املخربين الرئيسيني ،ﭭن البيانية وغريها)
التخطيط للعمل
منهجية سبل
العيش املستدامة
املعدلة (األصول)
املستوطنات غري
 3مراحل :العمل صور جوية ،مصادر
التحضريي التشاريك
الرسمية
ثانوية ،أدوات
(من شهر إىل
التقييم الرسيع،
شهرين) ،تقييم
مصفوفة القدرات
املخاطر ( 5-3أيام) ،عىل إدارة املخاطر
الخروج بخطط
لتقليل خطر
الكوارث
تركيز عىل املجتمع 3 ،خطوات :نقطة
مصادر ثانوية،
األساس لسبل
تقييم متعدد
معلومات نوعية/
النطاقات
العيش ،تقييم أويل إحصائية ،أدوات
لألثر عىل سبل
التقييم الريفي
العيش ،تقييم
التشاريك
تفصييل لسبل
العيش

التعلم

تحديد عملية
للتعلم االجتامعي

تحديد عملية
للتعلم االجتامعي

ليس مثة مك ِّون
للتعلم

النتيجة النهائية
التخطيط لألعامل
وحشد التأييد

مالحظات أخرى

التخطيط التكاميل
إلدارة مخاطر
الكوارث ،التخطيط
االسرتاتيجي

ذكر التغري املناخي
ومؤسسة ملرض
اإليدز

رشح ممتاز
لألساليب مرفق
بصور

شامل من حيث
نطاق التحليل
وإدماج املعلومات
اإلحصائية

تصب مخرجات كل
خطوة يف الخطوة
التي تليها مام
يؤدي إىل خطط
وأعامل متنوعة
ضمن السياق
السابق للكارثة أو
الالحق لها

ملحق
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اﳌﻜﺘﺐ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻐﺮب آﺳﻴﺎ )(ROWA
اﻟﺼﻮﻳﻔﻴﺔ  -ﺷﺎرع ﺣﺴﻦ ﺑﻜﺮ اﻟﻌﺰازي ٢٠#
ص.ب٩٤٢٢٣٠ .
ﻋامن ١١١٩٤
www.iucn.org/westasia
Twitter: @iucnrowa

Facebook: IUCNROWA

