منظور تحليلي
رؤى خبير بشأن قضايا السياسات اآلنية

C O R P O R AT I O N

مناخ ُمتغ ِّي ٍر في مستجمع مياه خليج تشيزبيك (Chesapeake
المرونة أمام
ٍ
)Bay Watershed
والتحديات ،والفجوات المعلوماتية ،والفرص
التقدم،
ُّ
ّ
نيل برغ ( ،)Neil Bergديبرا نوبمان ( ،)Debra Knopmanبنجامين ف .هوبس ( ،)Benjamin F. Hobbsكالوس ِكلير (،)Klaus Keller
وروبرت إ .نيكوالس ()Robert E. Nicholas

تم
ّ

وضع برنامج العلوم والتقييمات المتكاملة اإلقليمية لوسط المحيط
األطلسي (Mid-Atlantic Regional Integrated Sciences and
[ )Assessments [MARISAفي سبتمبر/أيلول عام  2016من خالل
مدتها خمسة أعوام من اإلدارة الوطنية لشؤون المحيطات والغالف الجوي
منحة ّ
(National Oceanic and Atmospheric Administration
[ .)]NOAAيدعم برنامج العلوم والتقييمات المتكاملة اإلقليمية لوسط المحيط
األطلسي
صنع الق اررات ولبناء القدرة
العمليات المتكاملة والمرنة لدعم عملية ْ
ّ
ُّ
ُّ
متنوعة في منطقة وسط
على التكيُّف مع تقل ّبية المناخ وتغيره في بيئات ّ
ٍ
بشكل
المحيط األطلسي ،مع التركيز
أساسي على مستجمع مياه خليج تشيزبيك
ٍّ
مهمة برنامج
([ .)Chesapeake Bay watershed [CBWتتمثّل ّ
العلوم والتقييمات المتكاملة اإلقليمية لوسط المحيط األطلسي بتقديم أفضل
العلوم ،والبيانات والمعلومات حول المناخ للتأثير على الق اررات على المدى
العامة و
التحتية،
الخاصة في البنى
ّ
ّ
القريب والمدى األبعد (مثالً ،االستثمارت ّ
اعية ،واستصالح
السكنية عموماً ،والنشاطات الر ّ
والتنمية الحضرّية و ّ
يفية والزر ّ
الحيوية لرفاه مستجمع مياه خليج تشيزبيك
النظام البيئي ،والخدمات األخرى
ّ

االقتصادي واالجتماعي) والتي تُعتبر األكثر إلحاحاً بالنسبة ألصحاب الشأن
ّ
والمستَ ِ
يضم مستجمع مياه خليج تشيزبيك ماريالند ،وفرجينيا،
النهائيين.
مين
خد
ّ
ُ
وديالوير ،وبنسلفانيا ،وفرجينيا الغر ّبية وواشنطن العاصمة (District of
اء منها.
[ )Columbia [D.Cبالكامل أو أجز ً
في سياق المهام األولى لبرنامج العلوم والتقييمات المتكاملة اإلقليمية
لوسط المحيط األطلسي أن يتحدث أعضاء الفريق مع المسؤولين ،والخبراء،
وأصحاب الشأن اآلخرين من  29منظّمة في القطاعين العام والخاص ومع
تصوراتهم بشأن القضايا المرتبطة
المنظمات العاملة في المنطقة من أجل ْ
جمع ّ
بالمناخ والتي تش ّكل
أهميةً بالنسبة لعمليات أصحاب الشأن
ّ
التحدّيات األكثر ّ
الم َمثَّلَة في
وخططهم على المدى القريب والمدى األبعدّ .
تم اختيــار المنظّمــات ُ
مناقشاتنــا من مختلــف أنحاء المنطقة ،بحسب ما هو ُملَ َّخص في الجدول رقم
شخصية ،واجتماعات
عبر الهاتف ،وزيارات
 .1شملت المناقشات محادثات ْ
ّ
ومؤتمرات رّكزت على األسئلة التالية:
•	ما هي الق اررات واالستثمارات قيد الدراسة حالياً والتي قد تستفيد بالشكل
األكبر من إدراج المعلومات حول المناخ؟

المنظمات الم َّ
مثلة في المناقشات
الجدول رقم .1
ّ
ُ
الوكالة

القطاع
حكومة فيدرالية

يكية للمسح الجيولوجي (U.S. Geological
اإلدارة الوطنية لشؤون المحيطات والغالف الجوي ( ،)NOAAوالهيئة األمر ّ
يكي
ر
األم
الجيش
في
المهندسين
وفيلق
،)U.S.
يكية (Department of Agriculture
 ،)Surveyوو ازرة الزراعة األمر ّ
ّ
()U.S. Army Corps of Engineers

حكومة والية

و ازرة الموارد الطبيعية في ماريالند ( ،)Maryland Department of Natural Resourcesوو ازرة النقل في ماريالند
( ،)Maryland Department of Transportationوو ازرة الجودة البيئية في فرجينيا ()Virginia DEQ

محلية
حكومة
ّ

و ازرة الطاقة والبيئة في واشنطن العاصمة ()D.C. Department of Energy and Environment؛ وهيئة المياه
والصرف الصحي في واشنطن العاصمة ()D.C. Water؛ ومدينة بالتيمور ،في ماريالند؛ ومقاطعة هارفورد ،في
ماريالند؛ ومدينة نورفولك ،في فرجينيا

أكاديمية
أوساط
ّ

جامعة ويست فرجينيا ()West Virginia University؛ وجامعة ديالوير ()University of Delaware؛ ومعهد
كلية وليام وماري ()VIMS, College of William and Mary؛ وفرجينيا سي غرانت،
فرجينيا للعلوم البحرية ،في ّ
في جامعة أولد دومينيون ()Virginia Sea Grant, Old Dominion University؛ واالتحاد المعني بمخاطر المناخ
في الشمال الشرقي الحضري ()Consortium for Climate Risk in the Urban Northeast؛ ومركز علوم
المناخ الشمالي الشرقي ()Northeast Climate Science Center؛ ومركز جورجتاون للمناخ (Georgetown
)Climate Center؛ وجامعة جورج ميسن ()George Mason University

إقليمية
حكومية
منظّمات
ّ
ّ

مجلس حكومات واشنطن العاصمة ( ،)Metropolitan Washington Council of Governmentsوهيئة العبور
لمنطقة واشنطن الحضرية ( ،)Washington Metropolitan Area Transit Authorityولجنة حوض نهر سسكويهانا
( ،)Susquehanna River Basin Commissionواللجنة اإلقليمية لشمال فرجينيا (Northern Virginia
)Regional Commission

حكومية
منظّمات غير
ّ

منظّمة حفظ أراضي الساحل الشرقي ( )Eastern Shore Land Conservancyوالمجلس اإلقليمي لوسط المحيط
األطلسي المعني بالمحيط ()Mid-Atlantic Regional Council on the Ocean

قطاع خاص

شركة بي جي أم إنتركونكشن ( ،)PJM Interconnectionوشركة بالتيمور للغاز والكهرباء (Baltimore Gas and
 ،)Electric Companyوشركة ماكورميك آند كومباني ()McCormick and Company

مالحظة = Virginia Department of Environmental Quality = Virginia DEQ :و ازرة الجودة البيئية في فرجينيا= D.C. Water .
 = D.C. Water and Sewer Authorityهيئة المياه والصرف الصحي في واشنطن العاصمةVirginia Institute of Marine = VIMS .
 = Scienceمعهد فرجينيا للعلوم البحرية.

• ما هي الفرص المتوفّرة للد ْفع بجهود المرونة في مواجهة تغير المناخ
قُدماً؟
التحدّيات التي تعترض د ْفع تلك الجهود قُدماً والقيود المفروضة
•	ما هي
ّ
عليه؟
النقاط
ص
نلخ
التالية،
األقسام
في
ئيسية التي أُثيرت في هذه
ر
ال
ّ
ّ

تم إنجازها وما هي خيارات التكيُّف
•	ما هي مبادرات التكيُّف التي ّ
قتر َحة؟
الم َ
المستقبلية ُ
ُ
•	أين تكمن الفجوات الرئيسية على مستوى المعرفة والبيانات في مبادرات
المرونة في مواجهة تغير المناخ والتكيُّف معه؟
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المناظير المباشرة حول كيفية تأثير أو إمكانية تأثير تقلُّ ّبية المناخ وتغي ُِّره
الخطط ،والعمليات والقضايا األخرى ،بما فيها
على الق اررات ،واالستثمارات ،و ُ
مجموعة و ٍ
ٍ
العدالة االجتماعية التي تواجه
اسعة من المنظّمات والمجتمعات
حول مستجمع مياه خليج تشيزبيك (( )CBWالجدول رقم  )1فهماً أفضل.
ِ
لقد ناقش
أن
المشاركون التأثيرات على قطاعات ّ
متعددة ،على الرغم من ّ
اإلجابات عن أسئلة مناقشاتنا مالت إلى التركيز على النقل إو�دارة األراضي
يلخص كل واحد من األقسـام التالية اإلجابـات عـن األسئلة في
والمياهّ .
مناقشاتنا مع أصحاب الشأن ،مع توفير بعض اإلشارات إلى الجهود المعروفة
ٍ
أو مواد
مجال من الموضوع.
الخلفية لكل
ّ

المناقشات والمرتبطة بالق اررات ،أو االستثمارات ،أو
الخطط
العمليات ،أو ُ
ّ
المحرز
التي تواجهها المنظّمات والتي قد يؤثّر عليها ُم ٌ
ناخ ُمتَ َغيِّر؛ و ّ
التقدم ُ
بالفعل باتجاه بناء المرونة؛ والفجوات على مستوى البيانات والمعلومات؛
إن هدفنا هو
و ّ
التحدّيات الر ّ
المتوقعةّ .
ئيسية التي تعترض التكيُّف مع المناخ و ُ
توفير ملّ ٍ
ٍ
خص رفيع المستوى لهذه االلتزامات
لجمهور واسع ،مع األهداف
المتمثّلة في( )1توفير حساب لتغذية أصحاب الشأن الراجعة (تعليقاتهم)
والتي تساعد على تشكيل األولويات بالنسبة لجهود برنامج العلوم والتقييمات
المتكاملة اإلقليمية لوسط المحيط األطلسي
للمضي قُدماً و( )2زيادة الوعي
ّ
تصورات أصحاب الشأن حول الطُ ُرق المتعددة التي يؤثّر فيها بالفعل
بشأن ّ
العامة وعملياتها،
مناخ ُمتَ َغيٌِّر على تكاليف الخدمات
أو سيؤثّر فيها قريباً ٌ
ّ
فيهية في المنطقة.
وخدمات النظام البيئي ،واألصول التر ّ
سيستمر االلتزام العام على مدار فترة برنامج العلوم والتقييمات المتكاملة
ّ
بأنه لم يتم إدراج المناطق
نقر
نا
ن
�
و
األطلسي،
المحيط
لوسط
اإلقليمية
إّ ّ ّ
ٍ
ٍ
األو ّلية.
الجغرافية والقطاعات جميعها بشكل تام في ّ
العينة في هذه التوعية ّ
حكومية
وتشمل الفجوات الملحوظة في هذه العملية األولية للمسح وكاالت
ّ
في والية بنسلفانيا؛ وأصحاب الشأن من المراكز الحضرّية خارج واشنطن
العاصمة ،وبالتيمور ،في ماريالند (مثالً ،ريتشموند ،في فرجينيا)؛ والباحثين
األكاديميين في جامعة ماريالند .سيمنح فريق برنامج العلوم والتقييمات
المتكاملة اإلقليمية لوسط المحيط األطلسي
األولوية للمناقشات مع أولئك الذين
ّ
يتم تمثيلهم أساساً في الجدول رقم  1من أجل االستمرار في تحسين فهمنا
لم ّ
عيةً
أن مجموعةً فر ّ
لالحتياجات في المنطقة ودعمنا لها .وأخي اًر ،نشير إلى ّ
من مناقشاتنا قد شملت مقابالت أكثر رسميةً وأكثر تنظيماً سنناقشها في
تقر ٍ
ير
سي َك ِّمل التقرير المستقبلي هذا التقرير من خالل توفير
ٍّ
أكاديمي قادمُ .
تفاصيل تقنية حول بروتوكول المقابالت ،ودراسة استقصائية الحقة حول
تمت مقابلتهم ،وعملية تحليلية الستخراج الرؤى المفيدة وترتيبها في
الذين ّ
أولويات إقليمية ودوافع تلك األولويات.

النقل
المرجح أن تتأثر بالمناخ من حيث
يمثل النقل أحد القطاعات التي من
ّ
التكاليف والق اررات االستثمارّية على المدى الطويل .وتدرس و ازرة النقل
في ماريالند ( )Maryland Department of Transportationبالفعل
الساحلي
المتَوقَّ َعة من الفيضان
المستقبلي 1.فعلى طول الساحل،
التأثيرات ُ
ّ
ّ
2
المسبِّب لإلزعاج ،أي عندما
ُيش ّكل بالفعل الفيضان الناتج عن ّ
المد والجزر و ُ

َت َم َّثل هدف برنامج العلوم والتقييمات
المتكاملة اإلقليمية لوسط المحيط األطلسي
الشامل ( )MARISAالمرجو من إشراك أصحاب
الشأن بفهم المناظير المباشرة حول كيفية
تأثير أو إمكانية تأثير تق ُّلب ّية المناخ وتغ ُّيرِ ه على
ُ
والخطط ،والعمليات
القرارات ،واالستثمارات،
والقضايا األخرى ،بما فيها العدالة االجتماعية
ّ
ٍ
ٍ
المنظمات
واسعة من
مجموعة
التي تواجه
والمجتمعات حول مستجمع مياه خليج
تشيزبيك ( )CBWفهمًا أفضل.

القرارات األكثر ُّ
تأثرًا بمناخٍ ُم َ
تغ ِّير
تَ َمثَّل هدف برنامج العلوم والتقييمات المتكاملة اإلقليمية لوسط المحيط
األطلسي ( )MARISAالشامل المرجو من إشراك أصحاب الشأن في فهم
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وآثار
تحت األرض (المترو) مثيرةً للقلق .فقد ّ
يؤدي ازدياد هطول األمطار ٌ
لجو أكثر دفئاً إلى ازدياد حصول حاالت من تَساقُط الثلوج
مؤ ِازرةٌ أخرى ٍّ
5
الشديد خالل أشهر الشتاء .وقد يع ِّ
طل هذا األمر خدمات العبور ،وذلك
َُ
ُ
ألنه ،ومن أجل ضمان عمليات تشغيل القطارات اآلمنة ،يتم تعليق خدمة
ّ
السكك الحديدية فوق سطح األرض لدى تساقط ثمانية إنشات من الثلج أو
أكثر .عالوةً على ذلك ،قد تدعو الحاجة إلى رْفع مستوى مداخل محطات
القطار الكهربائي تحت األرض (المترو) أو تدعيمها من أجل حمايتها وحماية
المتوقَّعة للفيضانات المفاجئة وحاالت هطول
شاغلي النظام من الزيادات ُ
6
األمطار الشديد األخرى في مناخ أكثر دفئاً.

ويتسبب بحاالت من اإلزعاج
الساحلي
يصل المد والجزر المرتفع إلى الخطّ
ّ
ّ
ابطية في المنطقة ،وهذا يشكل مشكلةً رئيسيةً
العام مثل تعطيل التن ّقل والتر ّ
في بعض مجتمعات الشاطئ الشرقي المنخفضة التي تقطن في الوالية.
الساحلية في هامبتون رودز (Hampton
وتجتاح مخاطر مماثلة المجتمعات
ّ
 ،)Roadsفي فرجينيا ،حيث ُيرَغم المقيمون على التن ّقل حول طرقات تغمرها
3
المد والجزر.
المياه بانتظام خالل فترات ارتفاع ّ
المسبِّب
ويشمل التكيُّف مع حاالت الفيضان الناتج عن ّ
المد والجزر و ُ
لإلزعاج ،والتي تُعتبر أكثر توات اًر وأكثر خطورةً تحت مستويات البحر األعلى،
خيار ٍ
ٍ
ات مثل زيادة ارتفاع
مجار لتحويل
أرضيات الطرقات المتأثِّرة ،وتركيب
ّ
المياه من
سطحية تكون أكثر قابلية للنفاذ.
أرضيات الطرقات واستخدام مواد
ّ
ّ
قد تدعو الحاجة إلى النظر في إجراءات تكون أكثر جذريةً على المدى
ٍ
األطول مثل االنسحاب الموجَّه من الطرقات التي تغمرها المياه
مستمر
بشكل
ٍّ
أو على األق ّل تحويل األموال
الحكومية من صيانة تلك الطرقات.
ّ
أن و ازرة النقل في ماريالند قد رّكزت أساساً على تأثيرات
على الرغم من ّ
الفيضان على شبكة الطرقات ،قد يؤثّر ارتفاع درجات الح اررة أيضاً على أداء
المحلية .وقد تدعو الحاجة إلى استخدام
أسطح الطرقات السريعة والطرقات
ّ
ل
ظ
في
تحمالً للح اررة
مواد
المستقبلية التي ستشهد
المناخات
سطحية أكثر ُّ
ّ
ّ
ّ
فترات أطول من درجات الح اررة الشديدة االرتفاع.
وفي ٍ
مثال أكثر حضرية ،من المرّجح أيضاً أن تتأثّر الق اررات واالستثمارات
ضمن نظام هيئة العبور لمنطقة واشنطن الحضرية (Washington
يؤدي ازدياد
 )Metropolitan Area Transit Authorityبتغيُّر المناخ .قد ّ
شدة الح اررة إلى تفاقم حصول التواء السكك الحديدية 4،األمر الذي يتطلّب
ّ
ٍ
تتحمل بشكل أفضل
المزيد من الصيانة أو تركيب مواد جديدة يمكن أن ّ
درجات ح اررة أعلى .ويفرض ذلك أيضاً ضغطاً إضافياً على الطلبات على
التدفئة والتبريد داخل عربات السكك
فإن ارتفاع درجات
ّ
الحديدية والمحطّاتّ .
الح اررة يؤثّر أيضاً على توقيت اإلصالحات من أجل الصيانة وتحديد جدولها
الزمني؛ وستكون الطواقم ُمرَغمة على التعامل مع حاالت متزايدة من “قواعد
ّ
الضارة داخل أنفاق
العمل خارج ساعات العمل” فيما يتعلّق بظروف الح اررة
ّ
الحديدية وخارجها.
السكك
ّ
تُعتبر أيضاً تأثيرات الح اررة غير المباشرة على نظام القطار الكهربائي

إدارة األراضي
الداخلية في مستجمع مياه خليج تشيزبيك
الساحلية و
تش ّكل إدارة األراضي
ّ
ّ
( )CBWمجموعة أخرى من الق اررات واالستثمارات التي قد يؤثّر عليها
تغيُّر المناخ .فلدى و ازرة الموارد الطبيعية في ماريالند (Maryland
نامج لترتيب األراضي
 )Department of Natural Resourcesمثالً بر ٌ
فيهية 7.ويتمثّل أحد أغراض المنظمة
وشرائها ألغراض الحفظ أو ألغراض تر ّ
ئيسية في تجنب شراء أر ٍ
اض حالياً قد تغمرها المياه في المستقبل القريب؛
الر ّ
مالية كبيرة على مستوى الوالية .وبالتالي،
يتم هدر موارد ّ
بخالف ذلك ،قد ّ
طع األراضي
الساحلية التي تتوقّع أن تغمرها
تَُقلِّص المنظّمة مجموع ِق َ
ّ
ثمة قدر كبير من عدم
مستويات البحر عام  .2050على الرغم من ذلكّ ،
وتقر و ازرة الموارد الطبيعية في
اليقين في توقّعات ارتفاع مستوى البحرّ ،
اإلضافية قد تساعد في عملية
بأن مجموعات البيانات واألدوات
ّ
ماريالند ّ
ص ْنع ق ارراتها بشأن شراء األراضي.
ُ
المد والجزر التي تحدث طبيعياً وتُضاف إلى
وقد تزيد أيضاً تقلّبات ّ
مستويات أعلى من المياه بسبب ارتفاع البحار من تواتر الفيضان الناتج
عن المد والجزر أو خطورته ،ما يستدعي ق اررات بشأن السيطرة على التآكل
الحية استجابةً من حيث التكي ٍ
الساحلي .تُعتبر الخطوط
ُّف مرتكزةً
الساحلية ّ
ّ
ّ
8
إلى النظام البيئي وتكتسب شعبيةً متزايدةً في المنطقة تستخدمها و ازرة الموارد
الطبيعية في ماريالند وو ازرة الجودة البيئية في فرجينيا ()Virginia DEQ
وتخضع للبحث من ِقَبل معهد فرجينيا للعلوم البحرية ( 9.)VIMSتمثّل
4

ّ
تتأثر االستثمارات والقرارات
المرجح أن
من
ّ
التشغيلية لضمان مالءمة إمدادات المياه
العذبة والمحافظة على معايير جودة المياه
في مستجمع مياه خليج تشيزبيك ( )CBWإلى
حد كبيرٍ بتغ ُّير المناخ.
ٍّ

الخطوط
تصطف على امتدادها األشجار
اء من الساحل
ّ
الساحلية ّ
ّ
الحية أجز ً
المحلية ،وذلك غالباً إلى جانب مو ٍاد
والشجيرات
الحد
طبيعي ٍة أخرى من أجل ّ
ّ
ّ
الحد من
من تآكل التربة .باإلضافة إلى ذلك ،تساعد السمات الطبيعية على ّ
تجمع الرواسب في الخليج وتحسين جودة المياه كما يمكن أن تساعد على
ّ
امتصاص طاقة األمواج أثناء ُعرام العواصف ،األمر الذي قد يخفّف من
أن هذه
األضرار
التقنية ج ّذابة بسبب تركيزها على
ّ
ّ
الداخلية .وعلى الرغم من ّ
ُّ
الطبيعية ،يبقى موضوع تمكن الخطوط
استخدام المواد
الحية هذه
ّ
الساحلية ّ
ّ
تحمل ارتفاع مستوى البحر الكبير وزيادة خطورة مخاطر الفيضان مجال
من ُّ
ٍ
بحث نشط.
المتوقَّع أيضاً أن تتأثّر سياسات إدارة األراضي الداخلية وممارساتها،
من ُ
اعية في وسط المحيط األطلسي بتغيُّر
سيما في المناطق الر ّ
وال ّ
يفية والزر ّ
أن احتمال
المناخ .هناُ ،يعتبر ارتفاع مستوى البحر أق ّل إثارة للقلق ،غير ّ
التغيرات في درجات الح اررة)
زيادة حصول حاالت هطول األمطار الشديد (و ّ
يش ّكل تهديداً كبي اًر بالنسبة للجهود الرامية إلى السيطرة على االنسيال السطحي
الملوثات في روافد الخليج من خالل استخدام
لمياه العواصف وترسب ّ
ممارسات اإلدارة الفضلى ([)best management practices [BMPs
إن ممارسات اإلدارة الفضلى في هذا السياق هي
المخطط لهاّ .
الحالية أو ُ
الحد
الم ْستَ ْخ َد َمة من أجل تحسين جودة المياه ،وذلك عادةً من خالل ّ
ّ
التقنيات ُ
االنسيال
أحجام
من
عبر المزيد من المناظر الطبيعية القابلة للنفاذ
السطحي
ْ
الملوثات من االنسيال
أو من خالل بناء حواجز ومر ّشحات تساعد على إزالة ّ
السطحي 10.غالباً ما يتطلّب تعديل أنماط استخدام األراضي أو تطبيق
محلية كما يمكن أن
ممارسات اإلدارة الفضلى الجديدة ممارسة سلطة تنظيمية
ّ
يكونا ُم ْكِلفَين بالنسبة لمالكي األراضي والحكومة المحلية .ومع ذلك ،ستدعو
فعالة إلدارة األراضي الداخلية في المستقبل من أجل
الحاجة إلى ق اررات ّ
الز
االقتصادات
و
المياه،
وجودة
البيئية،
حماية األنظمة
اعية في مستجمع مياه
ر
ّ
خليج تشيزبيك.

تشيزبيك ( )CBWإلى ٍّ
حد ٍ
كبير بتغيُّر المناخ .فقد اتّخذت هيئة المياه
فق ُيعنى
والصرف الصحي في واشنطن العاصمة ( ،)DC Waterوهي مر ٌ
بالمياه ومياه الصرف ويخدم واشنطن العاصمة ()District of Columbia
وأجزاء من ماريالند وفرجينيا ،خطو ٍ
يجيةً لزيادة مرونة منشآتها على
ات تدر ّ
ً
طول ضفاف نهر بوتوماك ( .)Potomac Riverوبدأت المنظّمة ببناء
ٍ
ي تبلغ كلفته  13مليون دوالر أمريكي ويصل ارتفاعه  17قدماً من
حاجز بحر ٍّ
المتقدمة لمعالجة مياه الصرف
أجل المساعدة في حماية محطّة بلو بالينز
ّ
( )Blue Plains Advanced Wastewater Treatment Plantالتابعة
لها من ارتفاع مستويات البحار ومخاطر ُعرام العواصف المتزايدة 11.وكما
ٍ
هي الحال بالنسبة ٍ
متعددة وسط المحيط األطلسي ،تملك واشنطن
لمدن
العاصمة نظام تصريف مشترك لمياه العواصف والصرف الصحي .وللمساعدة
الصحي ،اضطلعت هيئة المياه والصرف
الحد من فيضانات الصرف
في ّ
ّ
متعددة ،بما
تحتية صديقة للبيئة ّ
الصحي في واشنطن العاصمة بمشاريع بنى ّ
فيها األسطح الخضراء ،واألرصفة القابلة للنفاذ ،ومناطق االحتباس البيولوجي
الترسبات من االنسيال السطحي لمياه العواصف)،
(أي ّ
الملوثات و ّ
عملية إزالة ّ
كمية مياه
في منشآتها وفي مواقع أخرى في المدينة من أجل ّ
الحد من ّ
12
تصب في النظام المشترك.
العواصف التي
ّ
وباالنتقال أكثر نحو أعالي مستجمع مياه خليج تشيزبيك ( ،)CBWتبدأ
أيضاً اللجنة المعنية بحوض نهر سسكويهانا (Susquehanna River
الية مشتركة بين
[ ،)Basin Commission [SRBCوهي وكالة فيدر ّ
الواليات مسؤولة عن إدارة الموارد المائية على طول نهر سسكويهانا،
التشغيلية
سدها وعلى الق اررات
بالتخطيط آلثار تغيُّر المناخ على إدارة ّ
ّ
التنظيمية
مدة الترخيص الممنوح من اللجنة
واالستثمارات .فمثالً ،انتهت مؤخ اًر ّ
ّ

إدارة المياه
التشغيلية لضمان مالءمة إمدادات
المرجح أن تتأثّر الق اررات االستثمارّية و
من
ّ
ّ
المياه العذبة والمحافظة على معايير جودة المياه في مستجمع مياه خليج

5

الساحلية
البيئية
ّ
مستويات البحر األعلى .وقد تتأثّر بالمثل األهوار واألنظمة ّ
ٍ
بامتداد
داخلي أوسع للمياه المالحة .قد تُ َمثِّل حاالت هطول األمطار التي تكون
ٍّ
14
تحدّيات بالنسبة للجهود (والنجاحات ) األخيرة التي بذلتها واليات
شدةً ّ
أكثر ّ
تسرب المغ ّذيات
مستجمع مياه خليج تشيزبيك من أجل ّ
الحد من ّ
عمليات ّ
الضارة (أي برنامج الحمولة اليومية
والرواسب
اإلجمالية القصوى المنصوص
ّ
ّ
15
عليه في القانون الفيدرالي لنظافة المياه [ ) ]Clean Water Actإلى الخليج.
ونتيجةً لذلكَ ،ب َذ َل برنامج خليج تشيزبيك ()Chesapeake Bay Program
جهوداً كبيرةً من أجل تطوير المعلومات حول تغيُّر المناخ ودمجها في عملياته
16
اإلجمالية القصوى.
اليومية
التخطيطية للحمولة
ّ
ّ
ّ

الية للطاقة ()Federal Energy Regulatory Commission
الفيدر ّ
(عبر شركة سسكويهانا الكهربائية
لشركة إكسيلون (ْ )Exelon Corporation
[ ]Susquehanna Electric Corporationالتابعة لها) من أجل تشغيل
سد
كهرومائي تبلغ قدرته 548
سد كونوينغو ( ،)Conowingo Damوهو ّ
ّ
ّ
13
ميغاواط ويقع في الجزء السفلي من نهر سسكويهانا .تسعى شركة إكسيلون
لمدة  40عاماً ،ويتطلّب جزٌء من هذه العملية للترخيص
إلى تجديد الترخيص ّ
إجراء مراجعات للتأثير البيئي .تنظر المراجعات حالياً في تدفّقات المجاري
المائية
وترسب الرواسب الماضية فحسب ،ولكن ،وبالنظر إلى األفق الزمني
ّ
ّ
الذي
المرجو
للترخيص
يمتد إلى  40عاماً ،تدرك اللجنة المعنية بحوض
ّ
غير
ت
قد
األمطار
هطول
مستوى
على
المستقبلية
ات
التغير
ُّ
أن ّ
نهر سسكويهانا ّ
إلى ٍّ
حد ٍ
كبير أنماط تدفقات المجاري
العمليات ،والتأثيرات البيئية
ّ
المائية ،و ّ
للسد.
المرتبطة بإعادة الترخيص ّ
َّ
المتََوقع أيضاً أن يؤثّر تغيُّر
إلى جانب القضايا المرتبطة ّ
بكمية المياه ،من ُ
المناخ على جودة المياه في مستجمع مياه خليج تشيزبيك .قد تحتاج المجتمعات
الجوفية من طبقات المياه
الساحلية التي تستخرج المياه
اإلقليمية إلى
الجوفية
ّ
ّ
ّ
ّ
ُّ
نقل آبار
تسرب المياه المالحة تحت
ّ
الضخ نحو الداخل من أجل تجنب زحف ّ

ّ
ملخص تأثيرات المناخ
ٍ
كشفت مشاركتنا العامة األولى عن مجموعة من الق اررات ،واالستثمارات،
العمليات في مختلف أنحاء مستجمع مياه خليج تشيزبيك ()CBW
و ُ
الخطط و ّ
حساسة إزاء ُّ
يلخص الجدول رقم  2رؤى
التغيرات في المناخّ .
والتي تُعتبر ّ
تم
أصحاب الشأن حول بعض القضايا التي تحظى باألهمية الكبرى والتي ّ
معمقاً ،كما ستتطلّب
طرحها في مناقشاتنا .ستتطلّب معالجة هذه القضايا بحثاً ّ

التغيرات في مستوى البحر ،ودرجات
المعت ِم َدة على ُّ
الجدول رقم ّ .2
ملخص رؤى أصحاب الشأن حول الق اررات ُ
الحرارة ،وهطول األمطار
الق اررات التابعة

مجال الموضوع
ارتفاع مستوى البحر

حماية شبكات النقل ،والمحطات الكهربائية الفرعية ،والمنازل والمباني من الفيضان الساحلي؛ وشراء أر ٍ
اض
ّ
ساحلية ال تغمرها المياه؛ إو�دارة جودة المياه من خالل السيطرة على التآكل؛ وضمان توفُّر المياه
وحقوق ارتفاق
ّ

درجات الح اررة شديدة االرتفاع

المحافظة على أداء السكك الحديدية ومواد الطرقات؛ والتخطيط لمهام العمل تحت األرض في ظ ّل ظروف
سيما في ُج ُزر
ح اررّية خطيرة؛ إو�دارة الطلب على الكهرباء لتلبية حاجات التبريد؛ وضمان جودة هواء آمنة ،وال ّ

هطول األمطار الشديد

الداخلي؛ إو�دارة مياه العواصف في المناطق الحضرّية واالنسيال
المبنية من الفيضان
حماية شبكات النقل والبيئة
ّ
ّ
الكهرومائية وتنظيم السدود
الطاقة
توليد
عى
تر
التي
األنظمة
ة
ر
دا
�
و
اعية؛
ر
الز
و
يفية
السطحي في المناطق الر
إ
ّ
ّ

الجوفية
العذبة من خالل عمليات استخراج المياه
ّ

االحترار الحضرّية
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عمليات الرصد
مجموعات بيانات الرصد والتوقّعات
(ويشار إلى ّ
العامة ُ
ّ
علمية
والتوقّعات على ّ
حد سواء في ما يلي بمصطلح البيانات) من هيئات ّ
موثوقة ،إلى جانب أدوات وتصويرات مرئية سهلة االستخدام ،والتي يتم
عينة منها في الجدول رقم  3وتتم مناقشتها في جزٍء الح ٍ
ق في هذا
عرض ّ
عدد من ُمَنتَجات البيانات المذكورة على
التقرير .على الرغم من ذلك ،يرّكز ٌ
ِ
متوسطة على المدى األطول أو على قَيم
ِقَيم
متوسطة إقليمية أكبر .وقد
ّ
ّ
كبير من أصحاب الشأن في مقابالتنا عن اهتمام بالحصول على
أعرب ٌ
عدد ٌ
َ
في
تنظر
التي
الداعمة
ات
و
األد
و
البيانات
من
يد
ز
الم
الكميات
في
ات
ر
التغي
ّ
ّ
كيفية تأثير
القصوى على المدى القصير .ومع ذلكُ ،يش ّكل باإلجمال فَ ْهم ّ
ٍ
ُّ
تغيرات درجات الح اررة
وجمع
بشكل مباشر أو غير مباشر على ْ
صنع ق ارراتهم ْ
البيانات ذات الصلة وتفسيرها تحدياً (ليس للمستَ ِ
خدمين النهائيين فحسب).
ُ
فإن ارتفاع درجات الح اررة
ومدتها بسبب
سيغير مثالً تواتر أوقات عدم العمل ّ
ّ
ّ
ٍ
زيادة شروط العمل الخطيرة ،وهي قضية تُعتََبر ذات صلة
خاص
بوجه
ٍّ
بالنسبة لجداول الصيانة
الزمنية في قطاعي المياه والنقل .وتفتقر المولّدات
ّ
الكهربائية أيضاً إلى توقّعات درجات الح اررة لمختلف الفصول ،األمر الذي
تحول الطلبات عند ذروتها في ظ ّل سيناريوهات
ّ
يحد من الفهم الشامل ّ
لكيفية ّ
مستقبلية.
مناخية
ّ
ّ

سد الفجوات
في بعض الحاالت تطوير مجموعات بيانات جديدة من أجل ّ
الرئيسية على مستوى البيانات والمعلومات والتي نناقشها بمز ٍيد من التفاصيل في
القسم التالي.

الفجوات على مستوى البيانات والمعلومات
المتََوقّع أن تشهد منطقة وسط األطلسي ُّ
تغيرات في درجات الح اررة،
من ُ
وهطول األمطار ومستويات البحر .وبالتالي ،تشمل األسئلة التي يطرحها
حالياً المستَ ِ
خدمون النهائيون وأصحاب الشأن المعنيون بالمعلومات حول
ُ
المناخ ما يلي:
•	كم سترتفع درجات الح اررة عبر الفصول المختلفة وبين المناطق الحضرية
والريفية؟
الكميات
الكميات الضخمة لهطول األمطار ،وليس
ستتحول
•	كيف
ّ
ّ
ّ
ٍ
المتوسطة فحسب ،في عالم أكثر دفئاً؟
ّ
التحتية وخطط التنمية األخرى حول
البنى
طط
خ
صياغة
يجب
•	كيف
ُ
ّ
مجموعة من سيناريوهات ارتفاع مستوى البحر المعقولة؟
التغيرات في هطول األمطار وارتفاع مستوى البحر معاً على
•	كيف تؤثّر ّ
الساحلي والداخلي؟
الفيضان
مخاطر
ّ
ودعم الق اررات التي تشمل
•	ما هي أدوات التصوير المرئي للبيانات ْ
معلومات حول المناخ والمتوفرة للمساعدة في توعية أصحاب الشأن
وصانعي الق اررات؟
تُبطئ الفجوات الرئيسية على مستوى البيانات والمعلومات بالنسبة
لدرجات الح اررة ،وهطول األمطار ،وارتفاع مستوى البحر العملية باتجاه
تحدثنا معهم والدراسات السابقة ذات
اإلجابة عن هذه األسئلة ،بحسب الذين ّ
ملخصاً لرؤى أصحاب الشأن حول هذه الفجوات
الصلةّ .
التالية ّ
تقدم األقسام ّ
الرئيسية على مستوى البيانات والمعلومات.

هطول األمطار
دمر الذي ضرب مدينة
الم ِّ
باعتباره أحد الدروس المستفادة من الفيضان ُ
18
إليكوت ( ،)Ellicott Cityفي ماريالند عام ُ ، 2016يدرك المقيمون في
بشكل متز ٍ
ٍ
المناطق الحضرية وصانعو الق اررات
ايد التقارب بين االرتفاعات

ّ
المتوفرة حول
تميل أغلبية مجموعات البيانات
التغيرات المستقبل ّية في هطول األمطار إلى
التركيز على ا ِلق َيم المتوسطة وعلى مقاييس
مكان ّية وزمانية أكبر من تلك الضرور ّية لجهود
نمذجة مياه العواصف للقرى والمدن الفرد ّية.

درجات الحرارة
العالمي،
بحسب اتّجاهات الرصد الحالية ومجموعة واسعة من نماذج المناخ
ّ
أمر ُمتََوقَّع إلى ٍّ
حد ٍ
كبير في المنطقة ومفهوم
ّ
فإن ارتفاع درجات الح اررة ٌ
من ِ
ر
ف
يتو
المياه.
مستجمع
في
ات
ر
ر
ا
الق
صانعي
معظم
ل
ب
ق
كبير من
عدد
ّ
ٌ
َ
ٌ
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الجدول رقم  .3مجموعات البيانات حول درجات الحرارة وأدوات العرض الستخدامها في مستجمع مياه خليج تشيزبيك ()Chesapeake Bay Watershed
المنظّمة

الوصول

مجموعة البيانات أو األداة

اإلدارة الوطنية لشؤون المحيطات والغالف
الجوي ()NOAA

العالمي” (Global Climate
البيانية للمناخ
اإلدارة الوطنية لشؤون المحيطات والغالف الجوي (“ ،)NOAAاللوحة
اللوحة
العالمي
البيانية للمناخ
ّ
ّ
ّ
ّ
مؤرخ ()b
غير
،)Dashboard
)Global
Climate
(Dashboard
ّ
الموقع اإللكتروني “مجموعة األدوات األمريكية للمرونة أمام المناخ” (“ ،)U.S. Climate Resilience Toolkitأداة
أداة البحث إكسبلورر الخاصة
مؤرخ
بالمناخ ()Climate Explorer
البحث إكسبلورر الخاصة بالمناخ” ( ،)Climate Explorerغير ّ

المراكز
الوطنية للمعلومات البيئية التابعة
ّ
لإلدارة الوطنية لشؤون المحيطات والغالف
الجوي (NOAA National Centers for
)Environmental Information

المحلية
بيانات عْلم المناخ
ّ

الوطنية للمعلومات البيئية ( ،)National Centers for Environmental Informationاإلدارة الوطنية
المراكز
ّ
المحلية” (Data Tools: Local
المناخ
م
ل
ع
بيانات
البيانات:
ات
و
“أد
(،)NOAA
الجوي
الغالف
و
المحيطات
لشؤون
ْ
ّ
مؤرخ
غير
،)Climatological
Data
[[LCD
ّ

مركز علوم المناخ اإلقليمي الشمالي الشرقي
(Northeast Regional Climate
)Center

خرائط شهرّية ()Monthly maps

مركز علوم المناخ اإلقليمي الشمالي الشرقي (“ )Northeast Regional Climate Centerخرائط شهرية”
مؤرخ
( ،)Monthly Mapsغير ّ

الموقع اإللكتروني “مجموعة األدوات
األمريكية للمرونة أمام المناخ” (U.S.
)Climate Resilience Toolkit

تقييم المناخ الوطني لعام 2014
التقرير الشمالي الشرقي
))Northeast report( (2014 National Climate Assessment

و ازرة الطاقة والبيئة في واشنطن العاصمة
(D.C. Department of Energy and
)Environment

رادلي هورتون ( ،)Radley Hortonغاري يوهي ( ،)Gary Yoheوليام إيسترلينج ( ،)William Easterlingروبرت
كايتس ( ،)Robert Katesماتياس روث ( ،)Matthias Ruthإيدنا سوسمان ( ،)Edna Sussmanآدم ِ
ويلشل
( ،)Adam Whelchelديفيد ولف ( ،)David Wolfeوفريدريك ليبشوتز (“ ،)Fredric Lipschultzالشمال الشرقي”
( ،)Northeastفي جيري م .ميليلو ( ،)Jerry M. Melilloتيريز ريتشموند ( ،)Terese Richmondوغاري و .يوهي
( ،)Gary W. Yoheمحررون“ ،تأثيرات تغيُّر المناخ في الواليات المتّحدة :تقييم المناخ الوطني الثالث” (Climate
 ،)Change Impacts in the United States: The Third National Climate Assessmentالبرنامج األمريكي للبحث
حول التغيُّر العالمي ( ،2014 ،)U.S. Global Change Research Programص395-371 .

توقّعات المناخ (Climate
)projections

و ازرة الطاقة والبيئة في واشنطن العاصمة (“ ،)D.C. Department of Energy and Environmentتوقّعات المناخ
وتطوير السيناريوهات” ( 10 ،)Climate Projections and Scenario Developmentسبتمبر/أيلول 2015

مكتب ِ
عالم مناخ والية ديالوير (Office of
)Delaware State Climatologist

توقّعات جامعة ديالوير للمناخ
(University of Delaware
)Climate projections

مكتب ِ
عالم مناخ والية ديالوير (“ ،)Office of Delaware State Climatologistبوابة توقّعات مناخ ديالوير”
مؤرخ
غير
،)Delaware
Climate
Projections
(Portal
ّ

الساحلية (Center for
مركز إدارة الموارد
ّ
)Coastal Resources Management

قاعدة بيانات المناخ التابعة لمعهد
فرجينيا للعلوم البحرية (VIMS
)climate database

الساحلية ( ،)Center for Coastal Resources Managementمعهد فرجينيا للعلوم البحرية
مركز إدارة الموارد
ّ
الطبيعية” (Climate Change Impacts in
(“ ،)VIMSتأثيرات تغيُّر المناخ في فرجينيا :قاعدة بيانات الموارد
ّ
مؤرخ ()a
 ،)Virginia: A Natural Resource Databaseغير ّ

التحتية المتهالكة لمياه
المتََوقَّعة في الكميات الضخمة لهطول األمطار والبنى
ّ
ُ
العواصف في ٍ
مدن متعددة وسط المحيط األطلسي .تميل أغلبية مجموعات
المستقبلية في هطول األمطار إلى التركيز
البيانات المتوفّرة حول التغيرات
ّ
على ِ
القَيم المتوسطة وعلى مقاييس
مكانية وزمانية أكبر من تلك الضرورّية
ّ

الفردية .ومن أجل إرشاد التصميم
لجهود نمذجة مياه العواصف للقرى والمدن
ّ
السليم لهيكليات تخزين مياه العواصف ونقلها ،تدعو الحاجة إلى مجموعات
متعددة في اليوم
بيانات حول هطول األمطار على مقاييس زمنية لمرات ّ
وعلى شبكات ذات استبانة أكثر دقّة 19.وفي الوقت عينه ،تدعو الحاجة إلى
8

على الرغم من ّ
أن هذه المجموعة من البيانات
ّ
توفر كم ّية كبيرة من المعلومات،
واألدوات
المس َت ِ
خدمون النهائيون
غالبًا ما يواجه ُ
ً
صعوبة في تع ُّلم التقن ّيات والمقاربات
ّ
ظل
لهيكلة تحليل القرارات الطويلة األمد في
عدم اليقين.

صياغة أدوات ووثائق
إرشادية تساعد على ترجمة بيانات هطول األمطار
ّ
المحلية إو�دارات
إلكترونية يمكن للحكومات
تم رصدها إلى أشكال بيانات
ّ
ّ
التي ّ
التخطيط الوصول إليها واالستفادة منها للتحاليل في المراحل النهائية.
يفية من مجموعات بيانات جديدة حول
قد تستفيد أيضاً المجتمعات الر ّ
السطحي وممارسات إدارة
هطول األمطار للق اررات المتعلّقة باالنسيال
ّ
األراضي .فقد كشفت مثالً المناقشات مع و ازرة الجودة البيئية في فرجينيا
ٍ
( )Virginia DEQعن
حاجة إلى فَ ْهم كيفية تأثير هطول األمطار الشديد
وكيفية احتمال
اعية
ّ
حالياً على أداء ممارسات اإلدارة الفضلى ( )BMPsالزر ّ
ٍ
تأثير ُّ
بشكل
المتَ َغيِّر
التغيرات
إضافي عليه ،فَ ْهماً أفضل.
ٍّ
ّ
المستقبلية في هذا ُ
تحد حالياً مجموعات البيانات القائمة حول هطول األمطار من االضطالع
ّ
إن
التحاليل.
بهذه
متوسط اتّجاهات هطول األمطار على الصعيد اإلقليمي
ّ
ّ
في تقييم المناخ الوطني ( )National Climate Assessmentاألخير
خاصة بالمقاطعة أو
جداً إلجراء تحاليل
(راجع الجدول رقم  )3مثالً
ٌ
ضعيف ّ
ّ
معينةٍ
ٍ
حتّى بالوالية .على العكس ،تُعتبر المقاييس التار ّ
يخية المرتكزة إلى نقاط ّ
أو التوقّعات
طورتها و ازرة
ّ
المستقبلية بشأن هطول األمطار (مثالً ،تلك التي ّ
الطاقة والبيئة في واشنطن العاصمة [D.C. Department of Energy
المكانية
ضيقة جداً من الناحية
 ]and Environmentفي الجدول رقم ّ )3
ّ
لتستوعب تطبيقات عبر مساحات أوسع من األراضي.
المائية من أجل دمج ُّ
ويعاني أيضاً مخطّطو الموارد
تغيرات هطول
ّ
األمطار في ق ارراتهم المرتبطة بإدارة السدود في المنطقة وعملياتها .وبسبب
الحالية في توقّع ُّ
المحدوديات
التغيرات في هطول األمطار وفي ترجمة تلك
ّ
السطحية على ٍّ
التغيرات إلى التدفقات
حد سواء ،يعتمد المديرون في اللجنة
ّ
ُ
الزمنية
المعنية بحوض نهر سسكويهانا ( )SRBCحصرياً على السلسالت
ّ
يخية لهطول األمطار وتدفق المجرى المائي لدى التفكير ملياً في
التار ّ
العمليات الطويلة األمد والترخيص للسدود ،على الرغم من ّأنه ُي َتوقَّع حصول
ُّ
المدة ،والتوزيع المكاني).
تغيرات في أنماط هطول األمطار (التوقيت ،و ّ

تدرك المجتمعات
جيداً
الساحلية في مستجمع مياه خليج تشيزبيك (ّ )CBW
ّ
الحاجة إلى فهم نطاق العلو المحتمل الرتفاع مستوى البحر في العقود
اإلقليمية
القادمة .تصل واليات ماريالند ،وديالوير وفرجينيا إلى السيناريوهات
ّ
الرتفاع مستوى البحر وأدوات تصوير البيانات المرئي ،انطالقاً من الصور
الثابتة وصوالً إلى خرائط الغمر
التفاعلية 21.وفي ضوء األبحاث والبيانات
ّ
الجديدة حول الديناميكيات التي تدفع إلى ارتفاع مستوى البحرَ ،ح َّدثَت اإلدارة
مؤخ اًر اتجاهات
الوطنية لشؤون المحيطات والغالف الجوي ( )NOAAأيضاً ّ
ارتفاع مستوى البحر وسيناريوهاته للمناطق التي تقع على طول ساحل وسط
22
المحيط األطلسي.
كمية
أن هذه المجموعات من البيانات واألدوات توفّر ّ
على الرغم من ّ
كبيرة من المعلومات ،غالباً ما يواجه المستَ ِ
خدمون النهائيون صعوبةً في تعلُّم
ُ
التقنيات والمقاربات لهيكلة تحليل الق اررات الطويلة األمد في ظ ّل عدم اليقين.
ّ
ٍ
إن إرشاد السياسات بشأن كيفية التخطيط في ظ ّل
مجموعة من السيناريوهات
ّ
المستقبلية المعقولة غير متوفّر أيضاً .فقد سلّطت مثالً المناقشات مع ِف َرق
ّ
(وهي
العاصمة
اشنطن
و
في
ة
الفضي
الستَر
بالحد من
ق بين الوكاالت تُعنى
فر ٌ
ّ
ّ
ُ
َ
مخاطر الفيضانات) ( ،)D.C. Silver Jacketsوالتي تتألّف من موظّفين
يكي (U.S. Army Corps
تقنيين من فيلق المهندسين في الجيش األمر ّ
 )of Engineersوخبراء تقنيين من وكاالت
حكومية
محلية ،الضوء على
ّ
ّ
المتعددة في
التحدّيات التي يمثّلها دمج سيناريوهات ارتفاع مستوى البحر
ّ
ّ
البنى
تطوير
أجل
من
اتها
ر
ر
ا
ق
ع
صن
عمليات
التحتية التي غالباً ما تعتمد
ْ
ّ
الهندسية المعيارّية للتصميم في ظ ّل ٍ
الممارسة
على
قيمة ُمتََوقَّعة واحدة (مثالً،
ّ

ارتفاع مستوى البحر
يحدث حالياً ارتفاع مستوى البحر النسبي في منطقة الخليج بوتيرٍة سر ٍ
يعة
ّ
20
تساوي ضعفي
ستخلصة الخطيرة،
الم
ّ
َ
المتوسط العالمي .وبسبب هذه النتيجة ُ
9

التأثيرات التي قد تنتج عن ارتفاع مستوى البحر على نواحي نظام النقل
تحمض المحيطات على إيكولوجيا خليج
في ماريالند 25،والتي قد تنتج عن ُّ
المائية 26،والتي قد تنتج عن ُّ
تشيزبيك واقتصاداته
تغيرات هطول األمطار
ّ
27
على أنظمة تصريف مياه العواصف في المناطق الحضرّية.
ِ
تجاوزت المقاطعات
الضعف
ّ
الفردية والمحليات األصغر تحديد َمواطن ُ
َّ
من خالل تطوير ُخطط أو تدابير لالستعداد ُّ
المتََوقعة في المناخ .فقد
للتغيرات ُ
جرت مثالً صياغة ُخطط للبنى التحتية الصديقة للبيئة لمقاطعة هرافورد ،في
28
ماريالند،
وتم استكمال خطّة تكيُّف مع المناخ في واشنطن العاصمة ،مع
ّ
بشأن
بنود
محددة من أجل زيادة مرونة النقل ،والمرافق والمجتمع في
تدابير
ّ
29
المحرز في مختلف أنحاء
المدينة في ظ ّل ٍ
مناخ ُمتَ َغيِّر .ويظهر ً
جليا التقدم ُ
مستجمع مياه خليج تشيزبيك بأكمله باتجاه فهم تَ َغيُّر المناخ والتكيُّف معه.

الممتدة على  100عام) أو تحديثها.
مرحلة المد والجزر
ّ

اآلثار المحل ّية لمناخ ُم َ
تغ ِّير
التكيف ذات الصلة في مختلف أنحاء
تختلف تأثيرات المناخ واستراتيجيات ُ
المقيمين واألنظمة
خليج تشيزبيك ( )Chesapeake Bayبقدر اختالف ُ
البيئية في مستجمع مياهه .أظهرت مناقشاتنا إلى ٍّ
حد ٍ
أن الوكاالت
كبير ّ
والمنظّمات على مستوى الوالية والمقاطعة والمجتمع تستجيب لمهام االستعداد
التكيف معه والمحفوفة
المكانية
بالتحديات .فعلى هذه المقاييس
ّ
لمناخ ُمتَ َغيِّر و ّ
ّ
المقيمون المحليون وصانعو الق اررات معاً تأثيرات المناخ على
األصغر سيشهد ُ
حياتهم وسيتم ّكنون من التشارك في تطوير استراتيجيات تحمي مجتمعاتهم من
تقلُّبية المناخ ُّ
المتحدث السابق باسم مجلس النواب
وتغيره .يمكن تعديل عبارة
ّ
تيب أونيل ( )Former Speaker of the House Tip O’Neillالشهيرة
“السياسة بأكملها
محلي” من أجل الحث على
محلية” لتصبح “المناخ بأكمله
ّ
ٌ
الفردية والمناطق
فهم تَ َغيُّر المناخ في المدن ،والقرى ،والمقاطعات ،والواليات
ّ
المتعددة الواليات في منطقة مستجمع مياه خليج تشيزبيك واالستجابة له.
ّ
ٍّ
ٍ
كبير
حد
إلى
كشفت
قد
مناقشاتنا
أن
من
غم
الر
وعلى
أن
التكيف مع المناخ
ّ
ّ
ُ
يعتمد على المواقف ،والمعرفة ،والموازنات والسياسة المحلية ،فإننا نرغب في
ٍ
أن الحاجة تدعو بوضوح إلى
منظور إقليمي ووطني .للحكومة
التشديد على ّ
دة
متعد
التكيف وتقييده على مستوى الوالية وعلى
لتمكين
الية طُ ُرق ّ
الفيدر ّ
ُ
المستوى المحلي.

التحديات ال تزال قائمة
ّ
المتَ َغيِّر في
على الرغم من ّأنه ّ
تم بذل جهود واضحة من أجل دمج المناخ ُ
المحلية ،ال تزال المجتمعات تواجه
صنع الق اررات إو�جراءات التكيُّف
عمليات ْ
ّ
تحديات كبيرة من أجل تحليل التدابير الالزمة لتعزيز مرونتها أمام المناخ
ّ
وتنفيذها 30.تؤثّر وجهات النظر المختلفة بشأن آثار ارتفاع تركيزات غازات
الدفيئة في الغالف الجوي على المدى القصير والمدى األبعد على ُخطط
البحث وتمويله وعلى التواصل العام بشأن القضية .غالباً ما يكون للمقاطعات
تحد من
المجاورة رؤى متناقضة حول أسباب تغير المناخ واتجاهاته والتي ّ
النظر في استراتيجيات تكيُّف أوسع على الصعيد اإلقليمي بحسب بعض
الذين قمنا بمقابلتهم.
ِّ
ستحتاج الوكاالت التي تواجه ق اررات ُمتأثرة بمناخ ُمتَ َغيِّر إلى تخصيص
المستقبلية
الحد من عدم اليقين الذي يحيط بالمناخات
موارد للمساعدة في ّ
ّ
على المقاييس ذات الصلة ،وستُ َد ِّرب المنظّمات وتوفّر لها الخبراء العلميين
ون ْقل
والتقنيين ،وستُ َ
ومجدية وستُعزز التواصل َ
ط ِّور استراتيجيات تكيُّف ّ
فعالة ُ
المعرفة بين أصحاب الشأن المتأثِّرين بالمناخ في مختلف أنحاء المنطقة.
وتحد أيضاً الهيكليات
متعددة ،مثل
ّ
المالية على أساس ك ّل سنة لمنظّمات ّ
ّ
هيئة العبور لمنطقة واشنطن الحضرية (Washington Metropolitan
 )Area Transit Authorityمن دمج معلومات جديدة حول المناخ في

ٌ
واضح
التقدم
ّ
تّـتخذ الواليات والمجتمعات في خليج تشيزبيك ()Chesapeake Bay
طورت
خطوات تطلّعية ّ
متنوعة من أجل تعزيز مرونتها أمام تَ َغيُّر المناخ .فقد ّ
فرجينيا؛ وماريالند؛ وواشنطن العاصمة؛ وبنسيلفانيا؛ وديالوير ونيويورك
23
الخطط
جميعها ُخطط عمل بشأن المناخ على مستوى الوالية .دعماً لهذه ُ
تم تطوير توقّعات لدرجات الح اررة وهطول
وجهود البحث ذات الصلةّ ،
األمطار في المستقبل لمواقع في واشنطن العاصمة وديالوير (راجع الجدول
محددة
رقم  ،)2إلى جانب سيناريوهات الرتفاع مستوى البحر لمناطق ّ
للخطوط
الساحلية في فرجينيا ،وماريالند وديالوير 24.نظرت الدراسات في
ّ
10

ستدعو الحاجة إلى قيام العلماء والباحثين
اآلخرين بالعمل عن كثب مع المسؤولين
ٍ
ٍ
شاملة من أفراد
مجموعة
المحليين ومع
المجتمع المختلفين من أجل التشارك في
تطوير استراتيجيات قابلة للتطبيق تعالج
التهديدات المتنامية المرتبطة بمناخ ُم َت َغ ِّير
في مختلف أنحاء منطقة الخليج.

االستثمارات والق اررات على المدى األبعد.
يزيد الوجود الكبير لألراضي التي تتم إدارتها عسكرياً واألخرى التي تتم
إدارتها فيدرالياً في مختلف أنحاء المنطقة من تعقيد َج ْمع األموال لمشاريع
المحلية حول الخليج .فمثالً ،تختبر بالفعل هامبتون رودز(  (�Hamp
التكيُّف
ّ
ومسبِّبة لإلزعاج
 ،)ton Roadsفي فرجينيا فيضانات ناتجة عن ّ
المد والجزر ُ
المتوقَّع أن تزداد سوءاً في ظ ّل ارتفاع
تطرح اإلشكاليات ،وهي قضية من ُ
مستويات البحر والتكثيف المحتمل لهبوب العواصف .تدعو الحاجة إلى قيام
الحكومات
الخطط والتمويل مع الشركاء
المحلية والقطاع الخاص بتنسيق ُ
ّ
يع
ر
مشا
دعم
أجل
من
الفيدراليين
المحلية.
ُّف
التكي
ّ
ض ْعف إمكانية الوصول إلى البيانات وغياب اإلرشاد بشأن
ويش ّكل ُ
ٍ
كيفية استخدام البيانات حول المناخ
ب
بشكل مالئم مخاوف مشتركة أ ْ
َع َر َ
تحدثنا
عنها المسؤولون في الواليات والمسؤولون الحكوميون المحليون الذين ّ
تقنية وبشرّية كافية لفهم
معهم .يفتقر هؤالء المسؤولون باإلجمال إلى موارد ّ
ط َّورة أكاديمياً حول المناخ ولتطبيقها على
المعلومات التي تكون عادةً ُم َ
ِّ
المائية وموزع
حاجاتهم فهماً تاماً .وقد كشفت مناقشاتنا مع مديري الموارد
ّ
أن توقّعات المناخ المستقبلي ليست ُمدرجة عادةً في جهودهم
إقليمي للطاقة ّ
الرامية إلى النمذجة أو التخطيط .بدالً من ذلك ،تبني هذه الكيانات ق ارراتها
حصرياً على الظروف التاريخية ،وهي افتراضات قد ال تَص ّح في ظ ّل ٍ
عدد
ُ
31
من سيناريوهات المناخ المستقبلية المعقولة.
المحلية في مستجمع مياه خليج تشيزبيك (،)CBW
وبما يتجاوز القضايا
ّ
من المهم أيضاً النظر في آثار المناخ على مقياس أكبر على ممرات النقل،
وعلى شبكات المياه والكهرباء ،وعلى الصحة
تمتد على منطقة
العامة التي ّ
ّ
وسط المحيط األطلسي الكبرى والمناطق المحاذية .وعلى الرغم من وجود
قوي بإجراء دراسات
إقليمية ،مثالً حول الترابط بين جودة المياه على
ّ
اهتمام ّ
نطاق مستجمع المياه ونماذج الفيضان ،فهي ال تزال مجاالً غير مطروق من
التحديات المرتبطة بدمج النماذج
البحث بسبب متطلّبات التنسيق الصارمة؛ و ّ
المحلية المعقّدة معاً في ٍ
نظام إقليمي ،وغياب مجموعات بيانات إقليمية موحَّدة
ّ
حول المناخ والمطلوبة لمثل هذه الجهود .وقد أ ّكدت مناقشاتنا مع الشركاء
من اإلدارة الوطنية لشؤون المحيطات والغالف الجوي ( )NOAAفي مدينة
أن الحاجة إلى العمل من أجل فهم تأثيرات المناخ في
نيويورك وبوسطن ّ

وسط المحيط األطلسي والشمال الشرقي ال تزال قائمة ،وذلك مثالً بالنسبة
لشبكات العبور على طول الممر رقم  95بين الواليات (Interstate 95
 )corridorفي هاتين المنطقتين.

كيف يستطيع برنامج العلوم والتقييمات المتكاملة
اإلقليمية لوسط المحيط األطلسي ( )MARISAالمساعدة
في تعزيز المرونة اإلقليم ّية في مواجهة تغير المناخ
حكومية ،ومؤسسات
لمنطقة خليج تشيزبيك ( )Chesapeake Bayوكاالت
ّ
بحية ومنظّمات
متعددة تسعى إلى
مجتمعية أخرى ّ
ّ
أكاديمية ،ومنظّمات غير ر ّ
ّ
البيئية على طول الخليج وتعزيز المرونة في مواجهة تغير
تحسين الظروف
ّ
ِ
ٍ
مرجعية،
اض
ر
ألغ
و
الخليج.
حول
ان
ك
الس
أوساط
المناخ في
أن لبرنامج
ر
ب
اعت
ّ
َ ّ
خليج تشيزبيك ( )Chesapeake Bay Programشراكات مع أكثر من
 90كياناً مختلفاً مرتبطة بنشاطات االستصالح 32.وقد أسفرت هذه المجموعة
مجمع ٍ
المتنوعة من المنظّمات عن
كبير من صانعي الق اررات
ٍ
الواسعة و ّ
ٍ
المستنيرين والذين هم على دراية بالمناخ وعلى مجموعات بيانات وأدوات
متنوعة عالية الجودة لدعم جهود المرونة في المنطقة.
ٍ
على الرغم من ذلك ،ال وجود
يؤدي دور بوابة لهذه
لكيان مركز ٍّ
ي ّ
اإلرشادية
الشرائح المختلفة جميعها من البيانات أو يوفّر مرك اًز جامعاً للوثائق
ّ
واألدوات ليستخدمها غير الخبراء .وتتمثّل الفائدة من هذا المشهد الالمركزي
11

وجعلها سهلة
المنتَجات ْ
المنطقة في زيادة تسهيل إمكانية الوصول إلى هذه ُ
أن
االستخدام ليحصل عليها غير الخبراء وليطبقوها بسرعة في عملهم .وبما ّ
برنامج العلوم والتقييمات المتكاملة اإلقليمية لوسط المحيط األطلسي يدرك
يطورها أو يحافظ عليها إلى
هذه القضيةّ ،
سيتم تحويل ُمنتَجات المناخ التي ّ
ِ
ٍ
المستَخدمين
أشكال ،ومقاييس وعروض تفاعلية مفيدة ترتكز إلى تغذيات ُ
النهائيين الراجعة (تعقيباتهم).
المحلية وحكومات الواليات
وبالمضي قُ ُدماً ،سيكون لدى الحكومات
ّ
احتياج أكبر بعد إلى تحديد األولويات بالنسبة لتطبيق المشروع وتمويله من
ٍ
تقدٍم
هادف على مستوى التكيُّف مع المناخ .وستدعو الحاجة
أجل إحراز ّ
إلى قيام العلماء والباحثين اآلخرين بالعمل عن كثب مع المسؤولين المحليين
ٍ
ٍ
ومع
شاملة من أفراد المجتمع المختلفين من أجل التشارك في
مجموعة
تطوير استراتيجيات قابلة للتطبيق تعالج التهديدات المتنامية المرتبطة بمناخ
األو ّلية من
ُمتَ َغيِّر في مختلف أنحاء منطقة الخليج .وانطالقاً من هذه الجولة ّ
المشاركة العامة ،سيسعى برنامج العلوم والتقييمات المتكاملة اإلقليمية لوسط
ٍ
بشكل منتظم وراء الحصول على رؤى أصحاب الشأن حول
المحيط األطلسي
نشاطات المرونة أمام المناخ من أجل ضمان بقاء جهود البرنامج سريعة
االستجابة ومؤثِّرة في المنطقة.

الفردية
بأنها توفّر درجة عالية من المرونة للقطاعات
للبيانات حول المناخ ّ
ّ
من أجل تطوير مجموعات بيانات وأدوات
مصممة خصيصاً وتطبيقها
ّ
يؤدي إلى حاالت
أما أحد السلبيات فهو ّأنه يمكن أن ّ
ألغراضها المحددةّ .
من عدم االتساق في دراسات التأثيرات عبر القطاعات ويحول دون إجراء
التحليالت التي تكون أكثر شموليةً وأكثر توحيداً .يعاني المسؤولون المحليون
ب العديدون في
على وجه الخصوص بسبب هذه المقاربة الالمركزية .فقد أ ْ
َع َر َ
ٍ
مقابالتنا عن
استياء إزاء التحميل الزائد للبيانات ،واالرتباك ،ون ْقص اإلرشاد
لمساعدتهم في تنفيذ مهامهم .وبالتالي ،سيسعى برنامج العلوم والتقييمات
المتكاملة اإلقليمية لوسط المحيط األطلسي ( )MARISAإلى تطوير
ٍ
مجموعات بيانات جديدة وتجميع تلك القائمة والتي يمكن تطبيقها
بشكل أكثر
المتأثَِّرة بالمناخ في مختلف أنحاء مستجمع
اتساقاً من أجل تحليل الق اررات ُ
مياه خليج تشيزبيك (.)CBW
ٍ
عقود من البحث
فبعد
التأسيسي الذي أ َْنتَ َج ُمنتَجات بيانات متعددة عالية
ّ
الجودة ،تتمثّل الخطوة التالية من أجل تعزيز مواجهة تغير المناخ على نطاق
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القراءات والروابط ذات الصلة

Pennsylvania Department of Environmental( و ازرة حماية البيئة في بنسلفانيا
 المخاطر والتوصيات: “تقرير التخطيط للتكيُّف مع المناخ في بنسيلفانيا،)Protection
Pennsylvania Climate Adaptation Planning Report: Risks and Practical( ”العملية
ّ
:2017 أيلول/ سبتمبر8  اطّلع عليه بتاريخ.2011 ،)Recommendations
http://www.elibrary.dep.state.pa.us/dsweb/Get/Document-103584/2700RE-DEP4303%20Combined.pdf

Delaware( البيئية في ديالوير
الطبيعية والمراقبة
قسم الطاقة والمناخ في و ازرة الموارد
ّ
ّ
Department of Natural Resources and Environmental Control Division of
Climate( ”2016 مرحلي لعام
 تقرير: “العمل المناخي في ديالوير،)Energy and Climate
ّ
 اطّلع عليه.2016 كانون األول/ ديسمبر،)Action in Delaware: 2016 Progress Report
:2017 أيلول/ سبتمبر8 بتاريخ
http://www.dnrec.delaware.gov/energy/Documents/2016%20Climate%20
Action%20Progress%20Report/Climate%20Action%20in%20Delaware%20
2016%20Progress%20Report.pdf

ِ اللجنة المعنية بتغيُّر المناخ التابعة
Virginia Governor’s Commission on( لحاكم فرجينيا
 تقرير نهائي — خطّة عمل:“اللجنة المعنية بتغيُّر المناخ التابعة للحا ِكم،)Climate Change
Governor’s Commission on Climate Change: Final Report — A( ”تغير المناخ
ُ حول
8  اطّلع عليه بتاريخ.2008 األول
كانون/ديسمبر
15
،)Climate
Change
Action
Plan
ّ
:2017 أيلول/سبتمبر
http://www.sealevelrisevirginia.net/docs/homepage/CCC_Final_ReportFinal_12152008.pdf

District of Columbia Department of Energy( و ازرة الطاقة والبيئة في واشنطن العاصمة
 خطّة واشنطن العاصمة للتكيُّف مع:“استعداد واشنطن العاصمة للمناخ،)and Environment
Climate Ready DC: The District of Columbia’s Plan to Adapt to a( ”مناخ ُمتَ َغيِّر
:2017 أيلول/ سبتمبر8  اطّلع عليه بتاريخ.مؤرخ
ّ  غير،)Changing Climate
https://doee.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/ddoe/service_content/
attachments/CRDC-Report-FINAL-Web.pdf

Virginia Governor’s Commission on( اللجنة المعنية بتغيُّر المناخ التابعة لحاكم فرجينيا

Maryland( المعنية بالتكيُّف مع تغيُّر المناخ واالستجابة له
فريق العمل التابع للجنة ماريالند
ّ
Commission on Climate Change Adaptation and Response Working
ِ للحد من مو
 المرحلة،ضعف ماريالند إزاء تغيُّر المناخ
ّ “االستراتيجية الشاملة،)Group
ُ اطن
َ
Comprehensive Strategy for Reducing( ”الساحلية
اصف
 ارتفاع مستوى البحر والعو:األولى
ّ
Maryland’s Vulnerability to Climate Change, Phase I: Sea-Level Rise and Coastal
:2017 أيلول/ سبتمبر8  اطّلع عليه بتاريخ.2008 آب/ أغسطس،)Storms
http://dnr.maryland.gov/ccs/Publication/Comprehensive_Strategy.pdf
Maryland Commission( المعنية بالتكيُّف مع تغيُّر المناخ واالستجابة له
لجنة ماريالند
ّ
التقني
و
العلمي
العمل
يقا
ر
وف
)on
Climate
Change
Adaptation
and
Response
ّ
ّ
ِ للحد من مو
اطن
الشاملة
اتيجية
ر
“االست
،)Scientific
and
Technical
Working
Groups(
ّ
َ

االقتصادية
 و،المجتمعية
 بناء المرونة: المرحلة الثانية،ضعف ماريالند إزاء تغيُّر المناخ
ّ
ّ
ُ

Comprehensive Strategy for Reducing Maryland’s Vulnerability to( ”اإليكولوجية
و
ّ
،)Climate Change, Phase II: Building Societal, Economic, and Ecological Resilience
، محررون،)Zoë P. Johnson(  جونسون.) وزوي بKatharine Boicourt( كاتارين بواكور
:2017 أيلول/ سبتمبر8  اطّلع عليه بتاريخ.2011 كانون الثاني/يناير
http://ian.umces.edu/pdfs/ian_report_299.pdf
،)New York State Climate Action Council( مجلس العمل المناخي في والية نيويورك
تشرين/ نوفمبر،)Climate Action Plan: Interim Report( ” تقرير مؤقت:“خطة العمل المناخي
:2017 أيلول/ سبتمبر8  اطّلع عليه بتاريخ.2010 الثاني
http://www.dec.ny.gov/docs/administration_pdf/irpart1.pdf
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المالحظات

الح ّية ( )Living Shorelines Loan Programلمجلس مراقبة المياه في الوالية (،)State Water Control Board
يمكن الوصول إليها في وزارة الجودة البيئية في فرجينيا (“ ،)Virginia DEQإرشادات لبرنامج قرض الخطوط
الساحلية الح ّية الجديد” ( ،)Guidelines for New Living Shoreline Loan Programغير مؤ ّرخ.
 10وكالة حماية البيئة األمريك ّية (“ ،)U.S. Environmental Protection Agencyإرشا ٌد لتطوير ممارسات اإلدارة
الفضلى” ([ ،)Guidance for Developing Best Management Practices [BMPواشنطن العاصمةEPA 833-B- ،
 ،93-004أكتوبر/تشرين األول .1993

 1نظرت إدارة الطرق السريعة في والية ماريالند ( )Maryland State Highway Administrationمؤ ّخرا ً في
َم ِ
واطن ضُ ْعف أصول المنظّمة في وجه االرتفاع المستقبلي لمستوى البحر وتغ ُّيرات المناخ األخرى (إليزابيت هابيك
[ ،]Elisabeth Habicإدارة الطرق السريعة في والية ماريالند [،]Maryland State Highway Administration
مكتب التخطيط والهندسة األ ّول ّية [“ ،]Office of Planning and Preliminary Engineeringتقييم تك ُّيف ماريالند
و َم ِ
واطن ضُ عفها ” [ ،]Maryland Adaptation and Vulnerability Assessmentإحاطة 8 ،يوليو/تموز .)2015
 2المرفق الوطني للمحيطات ( ،)National Ocean Serviceاإلدارة الوطنية لشؤون المحيطات والغالف الجوي
(“ ،)National Oceanic and Atmospheric Administrationما هو الفيضان الناتج عن الم ّد والجزر وال ُمس ِّبب
لإلزعاج؟” (? ،)What is Nuisance Floodingتم تنقيحه بتاريخ  6يوليو/تموز .2017

 11يمكن االطالع على ٍ
مزيد من التفاصيل في وكالة حماية البيئة األمريك ّية (U.S. Environmental Protection
“ ،)Agencyمنشأة بلو بالينز لمياه الصرف في واشنطن العاصمة تع ّزز المنشأة في وجه الفيضانات” (Blue Plains
 ،)Wastewater Facility in Washington DC Reinforces Facility Against Floodsالتحديـث األخير بتاريخ
 6مارس/آذار .2017

 3ف ََّص َل معهد فرجينيا للعلوم البحرية ( )VIMSمؤخرا ً هذه الظاهرة واستراتيجيات التكيُّف ذات الصلة في مركز إدارة
الموارد الساحلية ( ،)Center for Coastal Resources Managementمعهد فرجينيا للعلوم البحرية (Virginia
“ ،)Institute of Marine Scienceدراسة حول الفيضان المتك ّرر لمنطقة تايد ووتر فرجينيا ” (Recurrent Flooding
 ،)Study for Tidewater Virginiaيناير/كانون الثاني .2013

 12يمكن االطالع على ٍ
مزيد من التفاصيل واألمثلة في هيئة المياه والصرف الصحي في واشنطن العاصمة (DC
“ ،)Waterمشاريع البنى التحت ّية الصديقة للبيئة في المنشآت التابعة لهيئة المياه والصرف الصحي في واشنطن
العاصمة” ( ،)Green Infrastructure Projects at DC Water Facilitiesغير مؤ ّرخ.

 4يشير التواء السكك الحديد ّية إلى المسارات التي الْتَ َوت ِب ِف ْعل الحرارة الشديدة .وهو قد يتسبب بحوادث خروج
القطارات عن السكك.

 13وقائع حول س ّد كونوينغو (“ ،)Conowingo Dam Factsإعادة الترخيص لس ّد كونوينغو” (Relicensing
 ،)Conowingo Damغير مؤ ّرخ.

األقل في واشنطن
 5قد تكون هذه الظاهرة تحدث بالفعل :تقع الحاالت التي ينتج عنها  16إنشاً من الثلج على ّ
العاصمة بوتيرة تساوي حالياً تسعة أضعاف الحاالت التي شهدتها األعوام ما قبل  .1979يمكن االطّالع على ٍ
مزيد
من البيانات والمعلومات في جيسون سايمناو (“ ،)Jason Samenowهل االحتباس الحراري هو سبب العصر
الجديد من العواصف الثلجية الشديدة في واشنطن العاصمة؟” (Is Global Warming Behind D.C.’s New
? ،)Era of Great Snowstormsواشنطن بوست ( 3 ،)Washington Postفبراير/شباط  .2016يمكن االطالع على
بحث
إضافي حول هذا الموضوع في جاي لوريمور ( ،)Jay Lawrimoreتوماس ر .كارل (،)Thomas R. Karl
ّ
مايك سكوايرز ( ،)Mike Squiresديفيد أ .روبنسون ( ،)David A. Robinsonوكينيث إ .كونكيل (Kenneth E.
“ ،)Kunkelاالتجاهات والتقلُّبية في العواصف الثلج ّية الشديدة شرق جبال روكيTrends and Variability( ”،
 )in Severe Snowstorms East of the Rocky Mountainsجورنال أوف هايدروميتيورولودجي (Journal of
 ،)Hydrometeorologyالمجلّد  ،15العدد  ،5أكتوبر/تشرين األول .2014

 14يحدّد“تقرير حول حالة الخليج لعام  ”2016صادر عن مؤسسة خليج تشيزبيك (The Chesapeake Bay
( )Foundation’s 2016 State of the Bay Reportمؤسسة خليج تشيزبيك [،]Chesapeake Bay Foundation
“تقرير حول حالة الخليج لعام  ،]State of the Bay Report 2016[ ”2016غير مؤ ّرخ) ،تحسينات حديثة لجودة
المياه على نطاق الخليج.
 15القانون العام رقم  ،)Public Law 80-845( 845-80القانون الفيدرالي بشأن مراقبة تل ّوث المياه (Federal
 30 ،)Water Pollution Control Actيونيو/حزيران  ،1948كما ت ّم تعديله.
 16ز .جونسون ( ،)Z. Johnsonم .بينيت ( ،)M. Bennettل .لينكر ( ،)L. Linkerس .جوليوس ( ،)S. Juliusر .ن ّجار
( ،)R. Najjarم .ميتشل ( ،)M. Mitchellد .مونتالي ( ،)D. Montaliور .ديكسون (“،)R. Dixonتطوير التوقعات
حول المناخ الستخدامها في تقييمات برنامج خليج تشيزبيك” (The Development of Climate Projections for
 ،)Use in Chesapeake Bay Program Assessmentsإيدجووتر ،في ماريالند ،اللجنة االستشارية العلم ّية والتقن ّية
( ،)Scientific and Technical Advisory Committeeالمنشور رقم  ،16-006أكتوبر/تشرين األول .2016

 6تُعتبر محطّات القطار الكهربائي تحت األرض (المترو) في واشنطن العاصمة ضعيفة أصالً في وجه الفيضانات،
بحسب ما سلّط عليه الضوء الفيضان المفاجئ في يونيو/حزيران  2016والذي غمر محطة كليفالند بارك
( )Cleveland Parkبالمياه وعطَّل خدمة السكّة الحديدية هناك مؤقتاً .يتوفّر مزي ٌد من الصور والمعلومات في
فايز صديقي (“ ،)Faiz Siddiquiمحطّة القطار الكهربائي تحت األرض (المترو) في كليفالند بارك ت ُعيد فتح أبوابها
بعد أن ح ّولها الفيضان إلى شاللCleveland Park Metro Station Reopens After Flooding Turns It( ”،
 )into a Waterfallواشنطن بوست ( 22 ،)Washington Postيونيو/حزيران .2016

 17يمكن االطالع على ملخّص التجاهات درجات الحرارة الحالية والمستقبلية للواليات المتحدة في جون وولش
( ،)John Walshدونالد ويبلز ( ،)Donald Wuebblesكاتارين هايهو ( ،)Katharine Hayhoeجيمس كوسين
( ،)James Kossinكينيث كونكيل ( ،)Kenneth Kunkelغرايم ستيفينس ( ،)Graeme Stephensبيتر ثورن (Peter
 ،)Thorneروسيل فوز ( ،)Russell Voseمايكل وينر ( ،)Michael Wehnerجوش ويليس ( ،)Josh Willisديفيد
أندرسون ( ،)David Andersonسكوت دوني ( ،)Scott Doneyريتشرد فيلي ( ،)Richard Feelyبوال هينون (Paula
 ،)Hennonفياتشيسالف خارين ( ،)Viatcheslav Kharinتوماس كنوتسون ( ،)Thomas Knutsonفيليكس النديرير
( ،)Felix Landererتيم لينتون ( ،)Tim Lentonجون كينيدي ( ،)John Kennedyوريتشارد سومرفيل (Richard
“ ،)Somervilleمناخنا ال ُمتغ ِّير” ( ،)Our Changing Climateفي ج .م .ميليلو ( ،)J. M. Melilloتيريز (ت .س)
ريتشموند ( ،)Terese [T. C.] Richmondوغ .و .يوهي ( ،)G. W. Yoheمحررون“،تأثيرات تغ ُّير المناخ في
الواليات الم ّتحدة :تقييم المناخ الوطني الثالث” (Climate Change Impacts in the United States: The Third
 ،)National Climate Assessmentالبرنامج األمريكي للبحث حول التغيُّر العالمي (U.S. Global Change Research
 ،2014 ،)Programص .67-19 .يمكن االطالع على التصويرات المرئية التفاعلية المقابلة في جيري م .ميليلو (Jerry
 ،)M. Melilloتيريز ريتشموند ( ،)Terese Richmondوغاري و .يوهي ( ،)Gary W. Yoheمحررون“،تأثيرات تغ ُّير
المناخ في الواليات الم ّتحدة :تقييم المناخ الوطني الثالث” (Climate Change Impacts in the United States:
 ،)The Third National Climate Assessmentالبرنامج األمريكي للبحث حول التغيُّر العالمي (U.S. Global
.2014 ،)Change Research Program

 7يمكن االطالع على ٍ
مزيد من التفاصيل حول هذا البرنامج في وزارة الموارد الطبيعية في ماريالند (Maryland
“ ،)Department of Natural Resourcesشراء األراضي والتخطيط لها” (،)Land Acquisition and Planning
غير مؤ ّرخ؛ تمت اإلشارة إليه بتاريخ  28أبريل/نيسان .2017
 8يمكن االطالع على مراجع ٍة الستراتيجيات التك ُّيف المرتكزة إلى النظام البيئي في ريتشارد مونانغ (Richard
 ،)Munangابراهيم ثياو ( ،)Ibrahim Thiawكيث ألفرسون ( ،)Keith Alversonموسوندا مومبا (Musonda
 ،)Mumbaجيان ليو ( ،)Jian Liuومايك ريفينغتون (“ ،)Mike Rivingtonتغ ُّير المناخ والتك ّيف المرتكز إلى النظام
البيئي :مقاربة نفعية (برغماتية) جديدة للح ّد من تأثيرات تغيُّر المناخ” (Climate Change and Ecosystem-
 ،)Based Adaptation: A New Pragmatic Approach to Buffering Climate Change Impactsالرأي الحالي
بشأن االستدامة البيئية ( ،)Current Opinion in Environmental Sustainabilityالمجلّد  ،5العدد  ،1مارس/آذار
 ،2013ص.71-67 .
9

ط ّورت مثالً وزارة الجودة البيئية في فرجينيا ( )Virginia DEQمؤخرا ً إرشادات لبرنامج قرض الخطوط الساحلية
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 25هابيك (.2015 ،)Habic

 18الدائرة الوطنية لألرصاد الج ّوية ( ،)National Weather Serviceاإلدارة الوطنية لشؤون المحيطات والغالف الجوي
(“ ،)National Oceanic and Atmospheric Administrationهطول األمطار التاريخي والفيضان المفاجئ في
مدينة إليكوت 30 :يوليو/تموز  ،)Ellicott City Historic Rain and Flash Flood: July 30, 2016( ”2016تم
تحديثه بتاريخ  1سبتمبر/أيلول .2016

 26يمكن االطالع على ملخّص لتأثيرات التح ّمض في تشيزبيك في التحالف من أجل التكنولوجيات الساحليّة
(“ ،)Alliance for Coastal Technologiesتتقييم العلوم لتح ّمض خليج تشيزبيك :نحو استرايجية ٍ
بحث ورصد”
(،)Science Assessment of Chesapeake Bay Acidification: Toward a Research and Monitoring Strategy
مداوالت ورشة عمل ُمنعقدة في مركز سميثسونيان لألبحاث البيئية (Smithsonian Environmental Research
 ،)Centerإيدجووتر ،ماريالند ،بتاريخ  13-11مارس/آذار  ،2014غير مؤ ّرخ.

 19سيلفيا ترزاسكا ( )Sylwia Trzaskaوإيميلي شنار (“ ،)Emilie Schnarrمراجعة ألساليب تصغير النطاق لتوقّعات
تغ ُّير المناخ :المرونة األفريقية واألمريكية الالتينية أمام تغ ُّير المناخ” (A Review of Downscaling Methods for
 ،)Climate Change Projections: African and Latin American Resilience to Climate Changeواشنطن
العاصمة ،الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( ،)U.S. Agency for International Developmentسبتمبر/أيلول .2014

 27جلين إ .موغلين ( )Glenn E. Moglenوجيل إ .ريوس فيدال (“ ،)Geil E. Rios Vidalتغ ُّير المناخ وبنى مياه
العواصف التحتيّة في منطقة وسط األطلسي :عدم تطابق وشيك من حيث التصميم؟” (Climate Change and Storm
? )Water Infrastructure in the Mid-Atlantic Region: Design Mismatch Comingجورنال أوف هايدرولوجكال
إنجينيرينج ( ،)Journal of Hydrological Engineeringالمجلّد  ،19العدد  ،11نوفمبر/تشرين الثاني .2014

 20جاك إيجلستون ( )Jack Egglestonوجيسون بوب (“ ،)Jason Popeهبوط األرض وارتفاع مستوى البحر النسبي
في منطقة خليج تشيزبيك الجنوبية” (Land Subsidence and Relative Sea-Level Rise in the Southern
 ،)Chesapeake Bay Regionتعميم الهيئة األمريك ّية للمسح الجيولوجي رقم U.S. Geological Survey( 1392
.2013 ،)Circular 1392

 28الرابطة األمريكية للتخطيط (ِ “ ،)American Planning Associationف َرق المساعدة في التخطيط المجتمعي:
نهائي” (Community Planning Assistance
رؤية لبنى تحتية صديقة للبيئة لمقاطعة هارفورد ،في ماريالند — ٌ
تقرير ّ
 7 ،)Teams: A Green Infrastructure Vision for Harford County, MD—Final Reportسبتمبر/أيلول .2016

 21يمكن الوصول إلى توقّعات ارتفاع مستوى البحر في ماريالند في د .ف .بوش ( ،)D.F. Boeschل .ب .أتكينسون
( ،)L. P. Atkinsonو .س .بواكور ( ،)B. C. Boicourtج .د .بون ( ،)J. D. Boonد .ر .كاهون (،)D. R. Cahoon
ر .أ .دالريمبل ( ،)R. A. Dalrympleت .إيزير ( ،)T. Ezerب .ب .هورتون ( ،)B. P. Hortonز .ب .جونسون
( ،)Z. P. Johnsonر .إ .كوب ( ،)R. E. Koppم .لي ( ،)M. Liر .ه .موس ( ،)R. H. Mossأ .باريس (،)A. Parris
وس .ك .سومرفيلد (“ ،)C. K. Sommerfieldتحديث توقّعات ارتفاع مستوى البحر في ماريالند :تقرير خاص صادر
عن فريق العمل العلمي والتقني للجنة المعنية بتغ ُير المناخ في ماريالند” (Updating Maryland’s Sea-Level
Rise Projections: Special Report of the Scientific and Technical Working Group to the Maryland
 ،)Climate Change Commissionكامبريدج ،ماريالند :جامعة مركز ماريالند للعلوم البيئية (University of
 26 ،)Maryland Center for Environmental Scienceيونيو/حزيران  ،2013مع التصويرات المرئية المقابلة في
كلية ماريالند للمنحة البحرية (“ ،)Maryland Sea Grant Collegeارتفاع مستوى البحر)Rising Seal Level( ”،
غير مؤ ّرخ .يمكن الوصول إلى توقّعات ارتفاع مستوى البحر في ديالوير في فريق العمل التقني المعني بارتفاع
مستوى البحر التابع لوزارة الموارد الطبيع ّية والمراقبة البيئ ّية في ديالوير (Delaware Department of Natural
“ ،)Resources and Environmental Control Sea Level Rise Technical Workgroupسيناريوهات موصى
بها حول ارتفاع مستوى البحر لديالوير” ( ،)Recommended Sea Level Rise Scenarios for Delawareديسمبر/
كانون األول  ،2009مع التصويرات المرئية المقابلة في فريق العمل التقني المعني بارتفاع مستوى البحر التابع
لوزارة الموارد الطبيع ّية والمراقبة البيئ ّية في ديالوير (Delaware Department of Natural Resources and
“ ،)Environmental Control Sea Level Rise Technical Workgroupخرائط الغمر الناتج عن ارتفاع مستوى
البحر” ( ،)Sea Level Rise Inundation Mapsغير مؤ ّرخ .يمكن الوصول إلى توقّعات ارتفاع مستوى البحر في
فرجينيا في مركز إدارة الموارد الساحلية ( ،)Center for Coastal Resources Managementمعهد فرجينيا
للعلوم البحرية (“ ،)Virginia Institute of Marine Scienceخرائط التخطيط الرتفاع مستوى البحر” (Sea Level
 ،)Rise Planning Mapsغير مؤ ّرخ (.)b

 29بِركينز وويل ( ،)Perkins and Willكالينفلدر ( ،)Kleinfelderوأتموس ريسرتش أند كونسلتنج (Atmos
“ ،)Research and Consultingخطّة التك ُّيف مع المناخ :خطّة التك ُّيف مع تغ ُّير المناخ لواشنطن العاصمة”،
( ،)Climate Adaptation Plan: Climate Change Adaptation Plan for the District of Columbiaت ّم
إعدادها للمكتب االنتقالي للعمدة ال ُمنتَخَبة موريل باوزر (Transition Office of Mayor-Elect Muriel
 ،)Bowserوزارة الطاقة والبيئة في واشنطن العاصمة ()D.C. Department of Energy and Environment
وخطّة واشنطن العاصمة المستدامة ( 15 ،)Sustainable DCنوفمبر/تشرين الثاني .2016
 30يمكن االطالع على دراس ٍة للتحدّيات والفرص التي يقترن بها التك ُّيف مع المناخ في بعض مجتمعات خليج
تشيزبيك ( )Chesapeake Bayفي مايكل باوليسو ( ،)Michael Paolissoإلين دوغالس ( ،)Ellen Douglasآشلي
إنريتشي ( ،)Ashley Enriciبول كيرشن ( ،)Paul Kirshenكريس واتسون ( ،)Chris Watsonوماتياس روث
(“ ،)Matthias Ruthتغيُّر المناخ ،والعدالة ،والتكيُّف في أوساط المجتمعات األفريقية األمريكية في منطقة خليج
تشيزبيكClimate Change, Justice, and Adaptation Among African American Communities in( ”،
 ،)the Chesapeake Bay Regionويذر ،كاليمت أند سوسايتي ( ،)Weather, Climate, and Societyالمجلّد
 ،4العدد  ،1يناير/كانون الثاني  ،2012ص .47-34 .لدراس ٍة حديث ٍة بشأن آراء الجمهور العام األمريكي حول تغ ُّير
المناخ ،راجع أنتوني ليسيرويتز ( ،)Anthony Leiserowitzإدوارد مايباخ ( ،)Edward Maibachكوني روزر-
رينوف ( ،)Connie Roser-Renoufسيث روزنثال ( ،)Seth Rosenthalوماثيو كاتلر (“ ،)Matthew Cutlerتغ ُّير
المناخ في العقل ّية األمريك ّية :نوفمبر/تشرين الثاني Climate Change in the American Mind:( ” 2016
 ،)November 2016نيو هيفن ،كونيتيكت :جامعة ييل ( )Yale Universityوجامعة جورج ميسن (George Mason
 ،)Universityبرنامج ييل للتواصل بشأن تغيُّر المناخ (،)Yale Program on Climate Change Communication
 .2017ويت ّم عرض دراسة نقدية لجودة خُطط التطبيق المحل ّية في سييرا س .وودروف ()Sierra C. Woodruff
وميسي ستالتس (“ ،)Missy Stultsاستراتيجيات متعدّدة وإرشاد محدود للتطبيق في خُطط التكيُّف األمريكيّة
المحل ّيةNumerous Strategies but Limited Implementation Guidance in US Local Adaptation( ”،
 )Plansنايتشور كاليمت تشاينج ( ،)Nature Climate Changeالمجلد  ،2016 ،6ص.802-796 .

 22مركز ُم ْنتَجات وخدمات علوم المحيطات التشغيليّة (Center for Operational Oceanographic Products
 ،)and Servicesالمرفق الوطني للمحيطات ( ،)National Ocean Serviceاإلدارة الوطنية لشؤون المحيطات
والغالف الجوي (“ ،)National Oceanic and Atmospheric Administrationسيناريوهات ارتفاع مستوى البحر
العالمية واإلقليم ّية للواليات المتحدة ” (Global and Regional Sea Level Rise Scenarios for the United
 ،)Statesسيلفر سبرينج ،ماريالند ،التقرير التقني رقم  ،NOS CO-OPS 083يناير/كانون الثاني .2017

 31ب .س .د .ميلي ( ،)P. C. D. Millyخوليو بيتانكور ( ،)Julio Betancourtمالين فالكنمارك (،)Malin Falkenmark
روبرت م .هيرش ( ،)Robert M. Hirschزبيغنيو و .كوندزويتز (ِ ،)Zbigniew W. Kundzewiczدنيس ب .ليتنماير
( )Dennis P. Lettenmaierورونالد ج .ستوفير (“ ،)Ronald J. Stoufferاالستقرارية مفقودة :أين إدارة المياه؟”
(? )Stationarity Is Dead: Whither Water Managementساينس ( ،)Scienceالمجلد  ،319العدد 1 ،5863
فبراير/شباط  ،2008ص.574-573 .

 23لدى مركز جورجتاون للمناخ ( )Georgetown Climate Centerخريطة تفاعليّة مع روابط إلى خُطط عمل
الوالية ،يمكن الوصول إليها في مركز جورجتاون للمناخ (“ ،)Georgetown Climate Centerخُطط التك ّيف على
مستوى الوالية وخُطط التكيُّف المحليّة” ( ،)State and Local Adaptation Plansغير مؤ ّرخ .يمكن االطّالع على
ٍ
مزيد من المواد في “القراءات والروابط ذات الصلة” في قسمٍ الحق من هذا التقرير.

 32يمكن االطالع على قائمة كاملة للشركاء ،ب َمن فيهم الوكاالت الفيدراليّة والوكاالت في الواليات ،والحكومات
المحليّة ،والمنظّمات غير الربحيّة ،والمؤسسات األكاديمية في برنامج خليج تشيزبيك (Chesapeake Bay
“ ،)Programالشركاء” (“ ،)”Partnersغير مؤ ّرخ ،تمت اإلشارة إليها بتاريخ  28أبريل/نيسان .2017

 24الدائرة الوطنية لألرصاد الج ّوية (.2016 ،)National Weather Service
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