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بمناس��بة انعق��اد المؤتم��ر الح��ادي و العش��رين لألط��راف إلتفاقية 
 األم��م المتح��دة ح��ول تغّي��ر المن��اخ )ال��دورة الحادي��ة والعش��رون 
الثان��ي/  تش��رين   30 م��ن  ابت��داءا  المنظ��م  األط��راف(،  لمؤتم��ر 
نوفمب��ر إل��ى غاي��ة 11 كان��ون األول/ ديس��مبر 2015 بالعاصم��ة 
الفرنس��ية باري��س. نح��ن ممثل��و الحكوم��ات و المنظم��ات الدولية 
 و المس��تثمرون و هيئات أح��واض األنهار الوطني��ة و العابرة للحدود 
المجتم��ع  و  المحلي��ة  و الس��لطات  الجوفي��ة  المي��اه  أو   و البحي��رات 
المدني و الش��ركات، ندعم مس��ألة دم��ج قضية المي��اه إلى مخطط 
 العم��ل حول تغي��ر المناخ و الس��يما لمبادرة أو تعزي��ز أعمال التكيف 
في أح��واض األنه��ار و البحي��رات و المي��اه الجوفية و ك��ذا المناطق 

الكبرى الرطبة. 
مبـادئ العـمـل 

يؤثر تغير المناخ بالفعل أكثر فأكثر على كمية و نوعية المياه العذبة 
االقليمي��ة و النظم البيئية المائية، الس��يما بس��بب الزي��ادة و التواتر 
المس��تمر لألح��داث الهيدرولوجي��ة الهائل��ة، كالفيضان��ات و الجفاف 
و ارتفاع مس��توى المحيطات، ما يشكل تهديدا على األمان و التطور 

االقتصادي و االجتماعي و البيئي. 
نح��ن ن��درك أنه من الض��روري أن نب��دأ و دون تأجي��ل للمواعيد في 
أعم��ال التكيف من أج��ل التقليل من آث��ار تغير المن��اخ على الصحة 
و أمن الش��عوب و ك��ذا على التط��ور االقتصادي و البيئ��ي، مع األخذ 

بعين االعتبار أهمية حماية النظم االيكولوجية المائية. 
 األحــواض هــي األماكــن الطبيعية حيــث تتدفــق المياه ســواءا 
على ســطح األرض أو في باطنهــا: انها األراضي المناســبة إلدارة 

المـوارد المائيـة. 
فيج��ب أن تنف��ذ هذه االج��راءات للتكيف مع تغير المن��اخ على نطاق 
أحواض األنهار والبحيرات والمياه الجوفية من خالل تس��يير منس��ق 
 و تش��اركي وتضامن��ي ومندم��ج ومس��تدام للم��وارد المائي��ة م��ن 

أجل ضمان فعاليتها.

ينبغـي عليـنا أن نـتصـرف قـبل فـوات األوان!
و م��ن أجل ذل��ك، فان تجنيد تموي��الت جدي��دة و متنامية، مخصصة 
للتكي��ف مع آث��ار تغير المن��اخ في األح��واض أمر ض��روري. و عليه، 
فمن الضروري تعزيز و تموي��ل هيئات األحواض الجديدة و القائمة، 
لضم��ان التعاون و التنس��يق و تب��ادل المعلومات و الحوار و التش��اور 
لتف��ادي الصراعات بين جميع أصحاب المصالح و كذا تحس��ين تنفيذ 

اجراءات التكيف و تبادل الفوائد على نطاق الحوض. 
فنحن نش��جع المستثمرين على تمويل الدراس��ات المسبقة و أعمال 

التكيف مع آثار تغير المناخ في األحواض. 
 و عل��ى الس��لطات و الجماع��ات المحلي��ة و القطاع��ات االقتصادي��ة 
و ممثلي المجتمع المدني المشاركة و المساهمة في ادارة األحواض 
 بش��كل فّع��ال و ملتزم، الس��يما فيم��ا يخ��ص تحديد تدابي��ر تنفيذ 

أعمال التكيف. 
ينبغي تعزي��ز التعاون بين الهيئات المش��اركة و خاص��ة بين هيئات 
أحواض العالم بأس��ره و هيئات كل منطقة لتس��هيل تبادل الخبرات 
و المع��ارف بخص��وص أفضل الممارس��ات ف��ي مجال ادارة ش��ؤون 

األحواض و التكيف مع آثار تغير المناخ.



وفـقا لصالحـيـاتنا، فإن كـل عضـو مـنا يلتــزم بـما سيـلي ذكـره :

دعـم و تـنـفيــذ مـخـطط العـمـل 
مـن أجــل التـكيـف مع آثـار تــغـيـر المـنـاخ فـي األحــواض.
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تعزيز القدرات و المعارف :  
  تطوير ش��بكات المراقبة و تبادل المعطيات على نطاق األحواض 
و أنظم��ة معلومات حول المي��اه تكون مبرمجة و دائمة، و موثوق 
فيه��ا و في متن��اول الجميع، تعك��س األوضاع و قابلة للتش��غيل 
المتبادل و سهلة االستعمال كوسيلة مساعدة على اتخاذ القرارات 

فيما يخص اجراءات التكيف، 
  تطوير واجهة حول آثار تغير المناخ و المياه بين أصحاب القرارات 

و هيئات البحث البيئي و االنساني، 

تكييف تخطيط و ادارة كل حوض لتغير المناخ :  
  تقييم آثار و انعكاسات تغير المناخ على نطاق األحواض، و تحديد 
نقاط الضعف و وضع اس��تراتيجيات التكيف و ادارة ش��ؤون المياه 

لتغير المناخ، 
  وضع خط��ط ادارة األحواض و برامج أعمال م��ن أجل تنفيذ تلك 
االس��تراتيجيات و تدابي��ر التكي��ف مع تغي��ر المناخ، و ك��ذا انجاز 

تقييمات على أساس مؤشر ات أداء مناسبة. 
  تطوير طرق استعمال اقتصادية و دائمة للموارد المائية )بما فيه 
المي��اه الجوفية( من خالل س��يطرة أفضل عل��ى الطلب و تطوير 
الع��رض، كبرام��ج كف��اءة اس��تخدام المي��اه و تدابي��ر االحتفاظ 
و تحدي��ث الش��بكات و اع��ادة اس��تعمال مي��اه الص��رف الصح��ي 
المعالج��ة و التعبئ��ة االصطناعي��ة للمي��اه الجوفي��ة و جم��ع مياه 

األمطار و تطبيق مبدأ الملوث يدفع، الخ...
  تحس��ين الخدمات الت��ي تقدمها النظم البيئي��ة المائية في مجال 
 التكي��ف م��ع تغي��ر المن��اخ، من خ��الل مث��ال، حماية و اس��تع�ادة 
األراض��ي الرطبة و اعادة تش��جير الغابات و تدابي��ر أخرى تدخل 

ضمن سياق عملية االحتفاظ الطبيعي بالمي��اه.

تعزيز الحكم :  
  تعزيز االمكانيات المؤسساتية لهيئات األحواض للتكيف مع تغير 
المناخ من خالل ش��بكات و أنظمة قائمة )الشبكة العالمية لهيئات 
األح��واض التجريبي��ة للجن��ة االقتصادي��ة لهيئة األم��م المتحدة 
ألوروبا و الش��بكة الدولية لهيئات األحواض ( و تحس��ين المهارات 

الفردية للموظفين من خالل التدريب المهني، 
  ايج��اد آليات من أجل اس��هام أصح��اب المصالح في أعم��ال ادارة 
األح��واض، الس��يما عمليات تقيي��م نقاط الضع��ف، و التخطيط 
و تنفي��ذ تدابير التكيف،و ذلك من أجل تعزيز الحكم التش��اركي 
و تحس��ين تماس��ك سياس��ات التكيف لقطاع المياه مع سياس��ات 
التكي��ف للقطاع��ات ذات الصل��ة ) الزراع��ة و الطاق��ة و النق��ل 

و السياحة و تربية األسماك الخ.(.

ضمان تمويل مناسب :  
  انجاز برامج استثمارية و وضع آليات تمويل دائمة من أجل تحقيق 

مخططات و برامج أعمال مختلفة. 
نحن نلتزم بتقرير أعمالنا و تبادل التقدم المحرز عند انعقاد مؤتمراتنا 
الدولية القادمة و المتعلقة بالمياه و المناخ، ضمن الش��بكات القائمة 
و من بينها الش��بكة العالمية لهيئات األح��واض للمجلس االقتصادي 
لهيئة األمم المتحدة ألوروبا و الشبكة العالمية لهيئات األحواض حول 

حكم المياه و منظمة التعاون االقتصادي و التنمية. 
كما نلتزم كذلك بالترويج المضاء هذا الميثاق و مخطط العمل حول 

المياه و المناخ.

ميـثـاق باريـس

الشهرة :.....................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ االسم :

...................................................................................................................................................................................... الصفة :

........................................................................................................................................................................................ الهيئة :

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

وقع في )البلد- المدينة( :....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. بتاريخ )اليوم/الشهر/2015( :
التوقي��ع : 

يرجى ارساله بعد التوقيع إلى riob@riob.org قبل تاريخ 20 تشرين الثاني/
نوفمبر 2015 مرفقا بصورة الموّقع.



 وثـيقـة تـقـديــم المشـروع لتـوضـيـح مخطـط العـمل

1 - عنـوان المشـروع :

2 - الهيئـة أو الهيـئات المسـؤولـة عن التـنـفيــذ :

3 - وصف المشروع )200 كلمة على األكثر( :

4 - الجـدول الزمـنـي للتنفيـذ )الـمدة، اآلجـال( :

5 - طريـقـة متابعـة تنـفيـذ المشــروع :

 6 -  المتصـل به: 
 اسـم المـتـصل به: 

الفاكـس:  الهاتــف:  
البريـد االلـكتـرونـي:

7 - معلومــات اضافيـة ثانويـة )الموقـع االلكتروني( للمشــروع :

يرجى ارساله بعد التوقيع إلى riob@riob.org قبل تاريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
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