11/09/2017

محاسبة المياه الموحدة :المفاهيم واألمثلة

محاسبة وتدقيق المياه:
التعامل مع ندرة المياه من خالل فهم الدورة الهيدرولوجية

دكتورة /أماني الفرا
شعبة االراضي
والمياه
منظمة االغذية
العالمية

ندرة المياه :قضية عالمية

تعريف ندرة المياه = وجود زيادة في الطلب على المياه
أعلى من االمداد المتاح

يعيش  4مليارات شخص ( ٪66من جميع الناس) تحت وطأة ندرة المياه الشديدة على
األقل شهر واحد من السنة .وهو يؤثر ) خط الفقر المائي  1000متر/شخص في السنة)
على جميع مناطق العالم
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اإلطار العالمي لندرة المياه

ندرة المياة

التغير المناخي

الزراعة

ندرة المياه = نقطة دخول لمعالجة تكيف القطاع الزراعي في سياق تغير المناخ

التكيف مع ندرة المياة من اجل الزراعة واالمن الغذائي

www.fao.org/in-action/incentives-for-ecosystem-servuces/en/
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أولويات
 جدول أعمال عام  2030وأهداف التنميةالمستدامة  2و  6و  12و  13و 15
 جدول أعمال تغير المناخ في الزراعة٪77 :من البلدان تعاني من ندرة المياه في مواردها
الوطنية
 وهناك أولويات قطرية أخرى (إدارة الجفاف،والمياه والهجرة ،ومياه الصرف الصحي ،وما إلى
ذلك)

ندرة المياه وجدول أعمال 2030
"إن المياه مورد ثمين ،وهو مورد ضروري لتحقيق أهداف التنمية
المستدامة التي تهدف في جوهرها إلى القضاء على الفقر“
بان كي مون  ،األمين العام لألمم المتحدة
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تحديات القطاعات الزراعية
 المستخدم الرئيسي للموارد المائية( ٪70من سحب المياه العالمية)

 الحاجة إلى زيادة وتحسين إنتاجاألغذية لمواجهة تزايد عدد السكان
وتغيير العادات الغذائية
تغير المناخ واتخاذ تدابير التخفيف
والتكيف المطلوبة

قياس ندرة المياه -المحاسبة المائية
يقصد بها االسلوب المنهجي لتنظيم وتقديم معلومات تتعلق باالحجام
المادية و بنوعية تدفقات المياه في البيئة (من المصدر للقاع)
االضافة الى ان الجوانب االقتصادية ( اعطاء المورد قيمة
اقتصادية)إلمدادات المياه ينبغي ان تكون نقطة االنطالق ألي
استراتيجية بشان التكيف مع ندرة المياه
تتضمن المحاسبة المائية رؤية شامله للموارد المائية ونظم االمدادات،
ومدى ارتباطها بالمطالب و االحتياجات المجتمعية واالستخدام
Source: Mekonnen & Hoekstra, Univ. Twente, Feb 2016
الفعلي
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إطار عمل عالمي
كيف يتأثر الناس؟

كيفية التصرف؟

ندرة المياه المادية
ندرة المياه االقتصادية
ندرة المياه المؤسسية

التي تركز على البلد
إدارة المعرفة وتقاسم المعلومات
تشجيع االستثمار واالبتكار

نهج منظمة األغذية والزراعة في مجال محاسبة المياه وتدقيقها
تقرير المياه في المنظمة ( :)43محاسبة المياه وتدقيقها
" المحاسبة المائية تشير إلى الدراسة المنهجية للدورة المائية والوضع الحالي
واالتجاهات المستقبلية في كل من إمدادات المياه والطلب .وباإلضافة إلى
المحاسبة البسيطة لألحجام والتدفقات ،فإنها تركز أيضا على المسائل
المتعلقة بإمكانية الوصول ،وعدم اليقين ،وإدارة المياه .لذلك ،تعتبر محاسبة
المياه أداة حاسمة لدعم أي مبادرة تهدف إلى التصدي لتحديات ندرة المياه.
إن تدقيق المياه يذهب خطوة أبعد من محاسبة المياه (أداة من ادوات االدارة
المتكاملة للموارد المائية) عن طريق وضع االتجاهات في إمدادات المياه
والطلب وإمكانية الوصول إليها واستخدامها في السياق األوسع للحكومة
والمؤسسات والنفقات العامة والخاصة والقوانين واالقتصاد السياسي األوسع
للمياه في مجاالت محددة.
(منظمة األغذية والزراعة" ) 2016 ،
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اشكر استماعكم ومشاركتكم
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