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تقدمي 

 ٍ
ماء من  ر�ضفة  اأجل  من  يجاهد  قاحلٍة  ريٍف  يف  طفل  من  بداية 

يف  فتحل  حاٍد  جفاٍف  من  هربًا  موطنها  تهجر  عائلٍة  اإىل  نظيٍف، 

على  املناف�ضة  تتنازعه  اإىل جمتمٍع  ل�ضتقبالها،  مهيئة  مدينة غري 

 ٍ
بلد اإىل  و�ضوًل  الجتماعي،  ن�ضيجه  فيتهراأ  احلياة  �ضروريات 

جتتاحه املجاعات فيغرق يف بحر الياأ�س، تلك كلها جتلّيات حقيقية 

ملا تواجهه املنطقة العربية من اأزمة مياه طاحنة. 

والإح�ضائيات  للأرقام  الإن�ضاين  الوجه  تلك  املعاناة  م�ضاهد  وتربز 

التي يت�ضمنها هذا التقرير، والتي تبني لنا: اأن ال�ضحاري ت�ضغل اأكرث 

من 87 باملئة من اأرا�ضي املنطقة العربية، واأن معدل ما نتلقاه من مياه 

الأمطار يقل كثريًا عن املتو�ضط العاملي، واأن ن�ضيب الفرد العربي من 

املياه املتجددة يقارب ثمن ما يتمتع به نظريه - يف املتو�ضط - على 

امل�ضتوى العاملي، كما اأن هذه املنطقة ت�ضم اأربعة ع�ضر بلدًا من بني 

البلدان الع�ضرين الأكرث ت�ضررًا من نق�س املياه عامليًا.

العربية  املنطقة  جتابه  اأن  ال�ضروري  ومن  بل  املمكن،  ملن  واإنه 

اإذا  بجدية،  لها  تت�ضدى  واأن  املياه  ندرة  تفر�ضها  التي  التحديات 

م�ضتويات  وبلوغ  للألفية،  الإمنائية  الأهداف  حتقيق  اأرادت  ما 

التنمية  ت�ضوده  م�ضتقبٍل  واإدراك  اجلميع،  بها  يتمتع  الزدهار  من 

الإن�ضانية امل�ضتدامة. كما اأن جمابهة حتديات املياه اليوم من �ضاأنه 

تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والتعايف من اآثارها، وذلك عن 

طريق اإدارة املخاطر املرتتبة عن اأزمات مثل الهجرة الع�ضوائية اأو 

تن�ضاأ  قد  اأزمات  وكلها  الإقليمية،  النزاعات  اأو  القت�ضادي  النهيار 

يف امل�ضتقبل القريب اإذا ما تقاع�ضنا عن الت�ضدي لأزمة املياه الآن. 

ويتطلب حل هذه الأزمة اإحراز تقدم م�ضطرد نحو اأنظمة �ضيا�ضية 

واجتماعية واقت�ضادية واإدارية تقنن ال�ضتخدامات املختلفة للموارد 

قدرًا  يحقق  مبا  وتطويرها  اإدارتها  و�ضبل  املياه،  واإمدادات  املائية 

اأكرب من الفاعلية وال�ضتدامة والإن�ضاف وب�ضكل ا�ضرتاتيجي.

تتطلب  املائية  للموارد  الر�ضيدة  الإدارة  اأن  على  التقرير  ويوؤكد 

اأكرث بكثري من بذل اجلهد لزيادة اإمدادات املياه. فمعاجلة الأزمة 

تتطلب تعزيز القدرات التقنية واملوؤ�ض�ضات الوطنية وتطوير اآليات 

لزيادة ال�ضفافية وامل�ضاءلة يف اخلدمات العامة للمياه.

وتلك ُمِهّمة ت�ضتلزم ت�ضافر جهود جميع ال�ضركاء املعنيني، مبا يف ذلك 

تفاهمات  اإىل  للو�ضول  اخلا�س،  والقطاع  املدين  واملجتمع  احلكومة 

املوارد  املتنوعة ولتطوير مقاربات لإدارة  جماعية حول الحتياجات 

املائية من �ضاأنها اأن حتقق اأعلى قيمة م�ضرتكة لهذه املوارد.

تطوير  نحو  حثيث  تقدم  اإحراز  يتم  العربية  املنطقة  اأنحاء  جميع  ويف 

املياه وبطرق خمتلفة. ولكن احلاجة امللحة   العديد من احللول مل�ضاكل 

واأو�ضع  التي يفر�ضها الو�ضع احلايل تقت�ضي جهوداً جماعية مت�ضارعة 

نطاقًا. ففي العديد من الدول العربية اليوم تو�ضك املياه املتجددة على 

ت�ضتطيع  ل  بينما  واملجاعات،  موجات اجلفاف  تواتر  يزداد  و  النفاد، 

ال�ضكان  اأعداد  يف  امل�ضطرد  النمو  مواكبة  الزراعي  الإنتاج  معدلت 

تاأثريات تغري  فاإن  الغذائية. وعلوة على ذلك،  باحتياجاتهم  والوفاء 

املناخ والنمو ال�ضكاين والقت�ضادي تفاقم من هذه التحديات، اإذ تظهر 

التوقعات احلالية اأنه بحلول عام 2025، �ضي�ضل معدل اإمدادات املياه 

يف املنطقة العربية اإىل 15 باملائة فقط مما كان عليه يف عام 1960.

ويتطلب حتقيق التقدم يف مواجهة اأزمة املياه تبني مقاربات متكاملة 

تتناول العلقة بني املياه وال�ضحة والتعليم والتخفيف من حدة الفقر 

وحماية البيئة وخلق فر�س العمل والأمن الغذائي وتاأمني الطاقة.

اأي�ضا مزيدًا من الهتمام واللتزام ال�ضيا�ضي حتى يف  كما يتطلب 

الوقت  يف  املنطقة  ي�ضود  الذي  امل�ضطرب  ال�ضيا�ضي  املناخ  و�ضط 

حاليًا   احلل  ويكمن  التحديات.  من  العديد  عليها  ويفر�س  الراهن 

يف ن�ضر املعرفة على نطاق اأو�ضع، بغر�س جذب املزيد من ال�ضركاء 

املعنيني اإىل احلوار اجلاد حول اأزمة املياه، والتاأكيد على اأن التعامل 

فرتة  خلل  حتى  الأولويات،  راأ�س  على  يبقى  اأن  يجب  الأزمة  مع 

التحول ال�ضعبة التي متر بها املنطقة، والتي طال اأمدها.

التعاون  لتعزيز  فاعلة  اأداة  التقرير  هذا  ميثل  اأن  الأمل  ويحدوين 

املنطقة  وبلدان  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  بني  املتوا�ضل 

مع  نعمل  بلٍد،  ع�ضر  ثمانية  يف  ميدانيًا  نتواجد  حيث  العربية، 

حكوماتها وكافة ال�ضركاء املعنيني الآخرين بها على تنمية القدرات 

اأجل  من  امل�ضتدامة  التنمية  م�ضارات  على  نتائج  واإحراز  الوطنية 

فاعلة  واإدارة  وتطبيق نظم حكم  امل�ضاواة،  الفقر وعدم  احلد من 

حتقق النتائج التي ترجوها ال�ضعوب، ولتعزيز القدرة على مواجهة 

املوارد  اإدارة  ق�ضية  ولأن  والنزاعات.  الطبيعية  الكوارث  خماطر 

املائية تقع يف مفرتق الطرق بني كل هذه الأهداف الإمنائية، فاإنني 

اآمل اأن ي�ضهم هذا التقرير يف دفع عجلة التقدم يف جمال التنمية 

الإن�ضانية يف املنطقة العربية باأ�ضرها.

 

د. �سيم� بحوث 

الأمم  جمموعة  ورئي�س  املتحدة،  للأمم  امل�ضاعد  العام  الأمني 

املتحدة الإمنائية للدول العربية،

واملدير الإقليمي للمكتب الإقليمي للدول العربية يف برنامج الأمم 

املتحدة الإمنائي

 



1مـوجز التقـرير

موجز التقرير

د ندرة املياه حياة عدد ل ُيح�ضى من النا�س يف املنطقة العربّية.   تهدِّ

يف  املدن  و�ضّكان  والفقراء  الأرياف  �ضّكان  هم  ا  تعّر�ضً واأكرثهم 

ة الفرد فيها  ا.  هناك اثنا ع�ضر بلًدا عربيًّا ح�ضّ البلدان الأقّل منوًّ

من املياه تظل دون عتبة الندرة احلاّدة التي عّينتها منّظمة ال�ضّحة 

العاملّية. تزداد هذه الندرة، وتّت�ضع الهّوة بني العر�س والطلب على 

املياه، بفعل التو�ّضع احل�ضري، والنمّو ال�ضّكايّن، وتغرّي املناخ. اأ�ضف 

الأمطار،  �ضقوط  ال�ضطرابات يف  مثل  اأخرى  تهديدات  ذلك  اإىل 

والتلّوث البيئّي، والإفراط يف ا�ضتعمال املياه وتغرّي املناخ. وتنق�س 

د  يهدِّ ما  �ضاملة،   دولّية  اتفاقّياٌت  امل�ضرتكة  املائّية  املوارد  معظَم 

. توافر املياه وال�ضتقرار ال�ضيا�ضيَّ

تعوق  التي  العوامل  بني  من  اأ�ضًل.  اإدارة  اأزمة  هي  املائّية  الأزمة 

امل�ضوؤوليات  و�ضوح  عدم  املائّية،  املوارد  اإدارة  جمال  يف  التطّور 

اإىل  اإ�ضافة  املالّية،  املوارد  وقّلة  املوؤ�ّض�ضات  كفاءة  وتداخلها وعدم 

مركزّية القرار وقّلة الوعي العام وعجز يف القوانني وتطبيقها.

تفر�س مواجهة الطلب املتزايد يف جمال املوارد املائّية يف البلدان 

حت�ضني  اأجل  من  ناجعة  اآلّيات  تطوير  الأخرية  هذه  على  العربّية 

كانت  اأتقليدّيًة  �ضواء  املهّددة،  املائّية  ملواردها  اإدارتها 

مياه  تقليدّية )حتلية  اأم غري  اجلوفّية(  واملياه  ال�ضطحّية،  )املياه 

البحر، تنقية املياه امل�ضتعملة، ا�ضتجماع مياه الأمطار، ال�ضتمطار 

ينبغي  الزراعّي(.  ال�ضرف  مياه  ا�ضتخدام  اإعادة  ال�ضطناعي، 

والن�ضاطات  وال�ضناعة،  )الزراعة،  القطاعات  جميع  ح�ضول 

املحّلّية( وجميع امل�ضتعملني على قدر عادل واآمن ودائم من املياه، 

على اأن ي�ضتعملوا هذا املورد ب�ضورة ر�ضيدة. ول ميكن اأبًدا ف�ضل 

والبيئّية  والقت�ضادّية  الجتماعّية  العتبارات  عن  املائّي  الأمن 

وال�ضّحّية. كما يتطّلب الأمن الغذائي عناية خا�ضة. ومن ال�ضروري 

والآثار  والطاقة  املياه  بني  للعلقة  اللزم  الهتمام  اإيلء  كذلك 

الناجمة عن تغرّي املناخ.

تت�ضمن العنا�ضر الأ�ضا�ضّية املّت�ضلة باإدارة املوارد املائّية: العدالة 

واإ�ضراك  والبيئّية  القت�ضادّية  وال�ضتدامة  وامل�ضاءلة  وال�ضفافية 

ال�ضتجابة  على  القدرة  اإىل  اإ�ضافة  ومتكينهم،  امل�ضالح  اأ�ضحاب 

حتليل  وي�ضاهم  والجتماعّية.  القت�ضادّية  التنمية  لحتياجات 

الجتماعّية،  والبدائل  للمياه  الفعلّية  القيمة  حتديد  يف  التكلفة 

العاّمة.  ال�ضيا�ضة  الأكرث مردودّيًة يف جمال  والبيئّية  والقت�ضادّية 

لذلك من �ضاأن تعزيز كفاءة الإدارة - عرب اإعادة توجيه ال�ضيا�ضة 

والوعي  والتعليم  بالرتبية  والنهو�س  املوؤ�ّض�ضات،  واإ�ضلح  العاّمة، 

واإبرام  امل�ضلحة،  اأ�ضحاب  م�ضاركة  وزيادة  املواطنني،  لدى 

َر  اتفاقّيات دولّية وربط ال�ضيا�ضة العاّمة بالبحث والتنمية - اأن يوفِّ

ممار�ضاٍت فاعلة يف جمال اإدارة املوارد املائّية.

وعليه، ل بّد اأن تكون الإدارة الفاعلة مرنة، قادرة على التكّيف مع 

املقرتنة  والقت�ضادّية  الجتماعّية  التغرّيات  ومراعاة  املناخ  تغرّي 

باحلداثة. قد تدفع التحّولت ال�ضيا�ضّية والقت�ضادّية التي ت�ضهدها 

املنطقة العربّية حاليًّا عجلة الإ�ضلحات يف جمال الإدارة املائّية، 

نحو  التطلع  الفاعلة  املائّية  الإدارة  اأنظمة  َز  حتفِّ اأن  ميكن  بينما 

اإ�ضلحات اأو�ضع يف جمال احلكم الر�ضيد ب�ضكل عاّم.

اإدارة ندرة املي�ه والتكّيف معه�

واأخرى  ماّدّيًة  اأ�ضباًبا  املياه  لندرة  اأّن  اإىل  هنا،  الإ�ضارة،  من  بّد  ل 

املناخّية  بالظروف  تّت�ضل  املاّدّية  الأ�ضباب  واقت�ضادّية.  اجتماعّية 

املياه(. كما يحّد من  الر�ضيدة )هدر  وبالإدارة غري  املاء(  )نق�س 

وتفاوتها،  الأمطار  �ضّح  العربّية  املنطقة  يف  املياه  توافر  يف  الثقة 

وارتفاع معّدل التبّخر وحالت اجلفاف املتكّررة. وميثل �ضكان هذه 

املنطقة اأكرث من 5 يف املئة من �ضّكان العامل وحتتّل نحو 10 يف املئة 

من م�ضاحته لكّنها تتلّقى 2.1 يف املئة فقط من املعّدل ال�ضنوّي العاّم 

لت�ضاقط الأمطار وحتتوي على 1.2 يف املئة من املوارد املائّية املتجّددة 

ا. املوارد املائّية اجلوفّية املتجّددة يف هذه املنطقة حمدودة،  �ضنويًّ

وامل�ضادر املائّية غري املتجّددة مهّددة باأمناط ا�ضتعمال غري م�ضتدامة.
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ي�ضّكل الإ�ضراف يف ا�ضتعمال املوارد املائّية املتجّددة وغري املتجّددة 

املياه  ا�ضتعمال  يوؤّدي  ما  و�ضرعان  توافرها.  على  خطًرا  وتلوُُّثها 

تقلي�س  اإىل  الطبيعّي  التعوي�س  على  طاقتها  يفوق  مبا  اجلوفّية 

ت�ضّرب  ب�ضبب  نوعّيتها  من  والنيل  اجلوفّية  املياه  طبقات  خمزون 

مياه البحار. كذلك املياه اجلوفّية يف اأغلب البلدان العربّية مهّددة 

واملنزلّية. وال�ضناعّية  الزراعّية  الن�ضاطات  عن  الناجم  بالتلّوث 

املوارد  على  ال�ضغط  من  ال�ضّكايّن  والنمّو  احل�ضري  التو�ّضع  يزيد 

املائّية النادرة اأ�ضًل. وُيتوّقع اأن يرتفع عدد �ضّكان البلدان العربّية، 

املقّدر حاليًّا بنحو 360 مليون ن�ضمة، لي�ضل اإىل 634 مليون ن�ضمة 

 57 من  ال�ضّكان  من  املدن  ن�ضيب  يرتفع  واأن   ،2050 عام  بحلول 

ال�ضغط  من  مزيًدا  ميثِّل  ما  املئة،  يف   75 نحو  اإىل  ا  حاليًّ املئة  يف 

ن م�ضتويات معي�ضة �ضّكان  على البنى التحتّية للمياه.  كذلك حت�ضُّ

املنطقة، وتزايد عدد ال�ضباب املتطّلع اإىل تنمية اقت�ضادّية اأ�ضرع، 

رت الفجوة  من �ضاأنهما زيادة الطلب على املياه. ويف عام 2009، قدِّ

 43 من  باأكرث  املائّية  املوارد  جمال  يف  والطلب  العر�س  بني  ما 

ب، ومن املتوقع اأن تبلغ 127 كيلومرًتا مكّعًبا يف العام  كيلومرت مكعَّ

مع اقرتاب العقد 2030-2020.

تعاظم  �ضيزيد  النامية.  البلدان  يف  متفاوتة  تاأثريات  املناخ  لتغرّي 

احلاّدة  اجلفاف  وحالت  تواترها  وازدياد  املناخّية  ال�ضطرابات 

والفي�ضانات من تفاقم ظروف املوارد املائّية اله�ّضة اأ�ضًل.  ت�ضّم 

املهّددة  الأوىل  الع�ضرة  البلدان  اأ�ضل  من  خم�ضة  العربّية  املنطقة 

مهّددة  كثرية  اأخرى  عربّية  بلدان  اإىل  اإ�ضافة  املناخ،  تغرّي  باآثار 

ا اأو اإىل حدٍّ فائق. وبحلول عام 2030، �ضتكون اآثار تغرّي املناخ  جدًّ

املئة  يف   20 نحو  املتجّددة  املائّية  املوارد  بانخفا�س  ت�ضّببت  قد 

اإ�ضافّية لأّن ت�ضاوؤل ت�ضاقط الأمطار يقّلل من الوفرة املائّية بينما 

يوؤّدي ارتفاع درجات احلرارة اإىل مزيد من الطلب على املياه. كما 

ا�ضتعمال  الإ�ضراف يف  وا�ضتمرار  البحار  م�ضتويات  ارتفاع  يت�ضّبب 

اجلوفّية  املياه  خمزون  اإىل  البحر  مياه  بت�ضّرب  اجلوفّية  املياه 

ال�ضاطئّية. هكذا ت�ضبح الن�ضاء وال�ضرائح الفقرية واملهّم�ضة، على 

الأخ�ّس، عر�ضًة للخطر.

البنى  و�ضع  مثل  عّدة  لعوامل  ح�ضيلة  التكّيف  على  املجتمع  قدرة 

التحتّية، وم�ضتوى الرثوة املتوافرة، والرتكيبة القت�ضادّية، واملوارد 

املاّدّية والب�ضرّية واملوؤ�ّض�ضاتّية املتاأّتية. هذه القدرة هي التي حتّدد 

العجز  هو  الندرة  هذه  وم�ضدر  املياه.  بندرة  املجتمع  تاأّثر  مدى 

الجتماعي  العجز  اأو  اإ�ضافّية  مائّية  موارد  تعبئة  عن  القت�ضادي 

عن  فتنجم  الق�ضرّية،  الندرة  اأما  املادّية.  الندرة  مع  التكّيف  عن 

احتلل اأو نزاع �ضيا�ضّي. ولذلك يتطلب تعزيز القدرة على التكّيف، 

من اإدارة املوارد املائية، مواجهة كل اأ�ضكال الندرة.

رفع م�ستوى املوارد امل�ئية

واملياه  ال�ضطحّية  املياه  من  كلًّ  التقليدّية  املائّية  املوارد  تت�ضّمن 

للأمطار  رئي�ًضا  ُم�ضتجَمًعا   23 العربّية  املنطقة  وت�ضم  اجلوفّية.  

تغّذي اأنهاًرا دائمة اأو جماري موؤّقتة. وقد ا�ضتثمرت بع�س البلدان 

لتقّلبات كبرية يف ت�ضاقط الأمطار وذات املوارد  العربّية املعّر�ضة 

للرفع من  النقل  و�ضبكات  املياه  العابرة احلدود يف تخزين  املائّية 

الكوارث ذات  والتقلي�س من  وا�ضتدامته  املياه فيها  توافر  م�ضتوى 

منها،  القاحل  �ضّيما  ل  اأخرى،  بلدان  بينما عمدت  باملياه.  ال�ضلة 

اقت�ضادّية  فوائد  اأعطت  قد  ال�ضدود  اأن  �ضدود.  �ضحيح  بناء  اإىل 

املياه  م�ضتويات  من  قّل�ضت  اأخرى  ناحية  من  لكّنها  واجتماعّية 

وخ�ضوبة الأرا�ضي الزراعية.

يزداد  ال�ضطحّية  املياه  حيث  من  ن�ضبيًّا  الغنّية  البلدان  تلك  حتى 

اعتمادها اليوم على املياه اجلوفّية لل�ضتجابة لحتياجات املجتمع 

املتنامية. واملوارد املائّية، على اختلف عمقها، �ضواء كانت داخل 

والأنهار.   بالأمطار  تعبئتها  ُتعاد  حلدوده،  عابرًة  اأم  الواحد  البلد 

على  حتتوي  العربّية  البلدان  من  العديد  يف  �ضا�ضعة  اأرا�ٍس  هناك 

املوارد  اأحفورّية. هذه  اأو طبقات مائّية  موارد مائّية غري متجّددة 

ت�ضتعمل حاليًّا يف تو�ضيع الزراعة اأ�ضا�ًضا ومن دون خّطٍة متكاملة.  

اإن الإفراط يف ا�ضتغلل املياه اجلوفّية ل يقلِّ�س هذه املوارد فح�ضب 

َب متّلح املياه  اأن�ضَ اأ�ضرار بالبيئة. لقد  ا يف اإحلاق  اأي�ضً بل يت�ضبب 

ينابيع طبيعّية واأّدى اإىل تدهور اأو�ضاط ومنظوماٍت بيئّية اأو دمارها.

اأما املوارد املائّية غري التقليدّية فتت�ضّمن حتلية مياه البحر واإعادة 

الأمطار،  مياه  وا�ضتجماع  ال�ضّحّي،  ال�ضرف  مياه  ا�ضتخدام 

ال�ضرف  مياه  ا�ضتخدام  واإعادة  ال�ضطناعي،  وال�ضتمطار 

الزراعّي. حتتّل البلدان العربّية �ضدارة العامل يف جمال حتلية مياه 

البحر اإذ تربو على ن�ضف الإنتاجّية العاّمة. ومن املتوّقع اأن يرتفع 

م�ضتوى ا�ضتعمال هذه التقنّية من ن�ضبة 1.8 يف املئة من العر�س يف 

املنطقة اإىل نحو 8.5 يف املئة مع حلول عام 2025.

اأغلب الزيادة املتوّقعة �ضترتّكز يف البلدان ذات الدخل العايل من 

تلك امل�ضدرة للوقود، اأي بلدان اخلليج على وجه اخل�ضو�س، ذلك 

اأن تقنّية حتلية مياه البحر تتطّلب كثرًيا من الطاقة وروؤو�س الأموال. 

اأن التطّورات احلا�ضلة يف هذا املجال هي يف �ضدد تخفي�س  غري 
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البحث  ويف  التحتّية  البنى  يف  ال�ضتثمار  كذلك  الإنتاج،  تكاليف 

والتطوير يف الطاقة ال�ضم�ضّية وغريها من الطاقات املتجّددة من 

�ضاأنه خف�س كلفة التحلية وجعلها اأكرث توافًقا مع متطّلبات البيئة.  

اأّن لتقنّية حتلية مياه البحر، واإن  مع ذلك، ل بّد من الإ�ضارة اإىل 

كانت توؤّدي اإىل انخفا�س يف ال�ضغط على املوارد املائّية التقليدّية، 

اآثاًرا م�ضرة بالبيئة، مبا يف ذلك التلّوث وانبعاث غازات الدفيئة.

تعمد  احل�ضرية،  املناطق  يف  املياه  على  املتزايد  الطلب  ملواجهة 

ال�ضرف  مياه  ا�ضتعمال  اإعادة  يف  الزيادة  اإىل  العربّية  البلدان 

ال�ضّحّي يف هذه املناطق. تقّدر كّمّية هذه املياه حاليًّا بنحو 4.7 مليار 

مرت مكعب يف العام وهي يف تزايد م�ضتمّر وتوّفر معاجلتها مزايا 

عديدة. من بني هذه املزايا، الثقة بوفرتها خلًفا للمياه ال�ضطحّية.  

وهي قادرة على ال�ضتجابة لق�ضط معترب من الطلب املتزايد على 

املياه الناجم عن تنامي ظاهرة التو�ّضع احل�ضري والنمّو ال�ضّكايّن.  

مع ذلك، ل بّد من الإ�ضارة اإىل عدد من العوامل التي حتول دون 

الجتماعّية،  العوائق  ذلك  يف  مبا  املياه،  ا�ضتعمال  اإعادة  انت�ضار 

بّد  ل  لكن  ال�ضيا�ضّية.  والإكراهات  واملوؤ�ّض�ضاتّية  التقنّية  والعراقيل 

من الإقرار هنا ب�ضرورة �ضن قوانني وتنظيمات بغية املحافظة على 

�ضّحة الب�ضر وعلى البيئة.

حاليًّا، هناك عدد من البلدان العربّية يف �ضدد جتريب ا�ضتعمال 

لكن  ال�ضطناعي.  وال�ضتمطار  الأمطار  مياه  ا�ضتجماع  تقنّيتي 

تطوير تقنّية ا�ضتجماع مياه الأمطار يتطّلب �ضيا�ضة طويلة الأمد يف 

جمال دعم مراكز البحث والتدريب الوطنّية، واملوؤ�ّض�ضات اللزمة 

الإر�ضاد  وبرامج  تعاونّيات(،  اأو  )جمعّيات،  املعنّية  واجلهات 

ال�ضتمطار  جتارب  اأما  الإر�ضاد.  وموّظفي  والرعاة  للمزارعني، 

ال�ضطناعي، فقد اأظهرت نتائج اإيجابّية، غري اأنها من املمكن اأن 

توؤّدَي اإىل منازعات بخ�ضو�س ملكّية ال�ضحب.  هناك بلدان عربّية، 

ل �ضّيما م�ضر و�ضوريا، تلجاأ، هي الأخرى، كثرًيا اإىل اإعادة ا�ضتعمال 

مياه ال�ضرف الزراعّي.  لكن من ال�ضروري اأن تكون هناك �ضيا�ضة 

طويلة الأمد مع ر�ضد �ضامل من اأجل الرفع من م�ضتوى الكفاءة يف 

اإعادة ا�ضتعمال مياه ال�ضرف الزراعّي واحلّد من اأثره امللّوث.

املواّد  على  الطلب  وتنامي  ال�ضّكان  عدد  يف  الزيادة  اإىل  نظًرا 

احل�ضول  اإىل  م�ضطّرة  نف�ضها  العربّية  البلدان  وجدت  الغذائّية، 

كّمّيات  تتطّلب  التي  الزراعّية  املواّد  ا�ضترياد  املياه من خلل  على 

كبرية منها. ولأن منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا ت�ضتورد 

الفرتا�ضّية  املياه  ا�ضترياد  ي�ضبح  احلبوب،  من  حاجاتها  ن�ضف 

املياه  كّمّيات  وت�ضاعفت  منه.  منا�س  ل  اأمًرا   )virtual water(

الفرتا�ضّية التي ا�ضتوردتها بلدان هذه املنطقة بحيث ارتفعت من 

147.93 مليار مرت مكّعب عام 2000 اإىل 309.89 مليار مرت مكّعب 

عام 2010.

امل�ضتدامة، والكفاءة يف  التنمية  التي ترّكز على  املياه  اإدارة  وتظل 

ا�ضتخدام الطاقة ، وال�ضتثمار يف البحث، والتطوير يف جمال تقنية 

املياه، اأ�ضا�ضّيًة يف �ضبيل رفع م�ضتوى الوفرة املائّية. كذلك التن�ضيق 

الدويّل واإبرام معاهدات يف ما يخ�ّس اإدارة املوارد املائّية امل�ضرتكة 

من �ضرورات �ضمان التنمية امل�ضتدامة. وياأتي اأكرث من ثلثي املياه 

ال�ضطحّية يف املنطقة العربّية من خارجها، كما ميتّد جزٌء كبرٌي من 

مياهها اجلوفّية خارج حدودها اإىل بلدان عربّية جماورة واإىل ما 

وراءها. ويكاد كّل بلد عربّي تقريًبا اأن يعتمد يف تغطية احتياجاته 

بلدان  مع  يتقا�ضمها  جوفّية  مائّية  طبقات  اأو  اأنهار  على  املائّية 

جماورة )انظر اجلدول 1(
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التحّدي�ت التي تواجهه� الإدارة الف�علة 

تواجه اإدارة املوارد املائية حتّديات كثرية.

املوازنة م� بني اأوجه ا�ستعم�ل املي�ه املتعّددة

اأنها  اإل  الإجمايّل،  املحّلّي  الناجت  بق�ضط �ضئيل يف  الزراعة  ت�ضهم 

ت�ضتهلك كّمّيات من املياه اأكرب مّما ت�ضتهلكه ال�ضناعة والن�ضاطات 

املحّلّية.  و�ضيوؤدي اإعادة النظر يف توزيع املياه مل�ضلحة القطاعات 

الزيادة يف العتماد  اإىل  اإنتاًجا، مثل ال�ضناعة وال�ضياحة،  الأكرث 

على ا�ضترياد املواّد الغذائّية وترك مليني من الأيدي العاملة غري 

املوؤّهلة من دون عمل. والزيادة يف ا�ضتهلك املياه لأغرا�س منزلّية 

توؤّدي اإىل تقلي�س كّمّيات املياه املتوافرة للزراعة.  لذلك، �ضت�ضطّر 

بلدان اإىل الرفع من م�ضتوى فاعلية الرّي واللجوء اإىل موارد مائّية 

اإىل  وكذا  مردودّيًة  اأكرث  ب�ضورة  املحا�ضيل  وتنظيم  تقليدّية  غري 

م�ضاعدة الفّلحني يف اإيجاد وظائف.

العدالة يف توزيع املي�ه

�ضّكان املناطق الريفّية، والن�ضاء، والفقراء، وغريهم من املهّم�ضني 

�ضاحلة  نظيفة  مياه  من  ال�ضتفادة  يف  �ضعوبة  يجدون  ما  عادة 

يدل  الذي  الأمر  ال�ضّحّي؛  لل�ضرف  متطّورة  اأنظمة  ومن  لل�ضرب 

على حرمان اجتماعّي و�ضيا�ضّي للمعوزين من ال�ضتفادة من عدد 

بع�س  �ضهدت  قد  الأو�ضاع  اأن  �ضحيح  واخلدمات.  الفر�س  من 

التح�ّضن يف هذا املجال، اإل اأن هذا التح�ّضن يظل بطيًئا يف بع�س 

18 يف املئة من �ضّكان  2010، كان هناك حواىل  البلدان. يف عام 

وظّل  النظيفة  املياه  ال�ضتفادة من  العربّية حمرومني من  البلدان 

ال�ضّحّي.   ال�ضرف  اأنظمة  من  حمرومني  منهم  املئة  يف   24 نحو 

معظم املحرومني من مثل هذه اخلدمات كانوا يعي�ضون يف مناطق 

ذات دخل منخف�س اأو يف مناطق حمتلة اأو ت�ضهد نزاعات.

املناطق  بني  ما  ة  بخا�ضّ املوجودة  الكبرية  الفروق  هو  يلحظ  ما 

الريفّية واملناطق احل�ضرية.  لذلك يتطّلب �ضمان العدالة اأن يكون 

امل�ضاركة  على  قادرين  والن�ضاء،  الفقراء  �ضّيما  ل  املعنّيني،  جميع 

جميع  متناول  يف  النظيفة  املياه  تكون  كي  املائّية  املوارد  اإدارة  يف 

التنمية.   املائّية من �ضرورات  للموارد  اإدارة فاعلة  النا�س، وتوافر 

لقد اأخفقت الطريقة امل�ضتندة اإىل الإدارة من اأعلى اإىل اأ�ضفل يف 

جمال اإدارة املوارد املائّية اإذ تاأّكد اأن الطريقة املّتجهة من الأ�ضفل 

هي  املائّية،  بامل�ضاألة  املعنّيني  م�ضاركة  من  تتيحه  مبا  الأعلى،  اإىل 

الطريقة ال�ضحيحة.

تبّنى كل من املجل�س العاملّي للمياه، ومنتدى العامل الثالث للمياه، 

حول   )Dublin( دبلن  اإعلن  املياه،  جمال  يف  العاملّية  وال�ضراكة 

املوقف  املّتحدة،  الأمم  منّظمة  وكذا  امل�ضتدامة،  والتنمية  املياه 

تليق  اأجل حياة  املاء ل غنى عنه من  الإن�ضان يف  باأّن »حّق  القائل 

لئحة  اأّكدت   ،2010 اأيلول/�ضبتمرب  �ضهر  ويف  الإن�ضان«.  بكرامة 

جمل�س حقوق الإن�ضان رقم  A/HRC/RES/15/9 اأن احلّق يف املياه 

هذا  اأن  اأّكدت  كما  الدويّل،  القانون  من  جزء  ال�ضّحّي  وال�ضرف 

اآلّيات  تطوير  اإىل  الأخرية  هذه  داعًيا  للدول،  قانوًنا  ملزم  احلّق 

ال�ضرب وال�ضتفادة  النا�س على مياه  كفيلة ب�ضمان ح�ضول جميع 

من نظام �ضرف �ضّحّي متطّور.

ب�ملي�ه املّت�سلة  النزاع�ت 

التفاوت  من  حالت  تعك�س  املياه  من  النا�س  ح�ض�س  دامت  وما 

توّترات  اإىل  تف�ضي  فقد  والقت�ضادّي،  وال�ضيا�ضّي  الجتماعّي 

اإن التناف�س على املياه  اأو تزيد من حدته.  اأن تنتهي بنزاع  ميكن 

ال�ضيا�ضّية  للنزاعات  م�ضدًرا  ي�ضكل  اأن  ميكن  احلدوَد  العابرِة 

املائّية  املوارد  جمال  يف  التدبري  �ضوء  زال  ما  لذلك  الإقليمّية. 

امل�ضّب  دول  ويجعل  العربّية  املنطقة  ا�ضتقرار  يهّدد  امل�ضرتكة 

ت�ضّك يف جدوى التخطيط ملواردها املائّية.

عالقة املي�ه ب�لأمن الغذائّي والط�قة

فالتناف�س  الغذائّي.   والأمن  املائّي  الأمن  بني  الف�ضل  ي�ضتحيل 

قدرة  اأمام  خطرًيا  حتّدًيا  ي�ضّكل  حمدودة  مائّية  موارد  على 

البلدان العربّية على توفري الغذاء ل�ضّكانها الذين ما فتئ عددهم 

يتزايد. تلك املحاولت الفا�ضلة املعتمدة من اأجل �ضمان الكتفاء 

املعتمد  الإ�ضراف  وراء  التي جندها  الغذاء هي  الذاتّي يف جمال 

يف الرّي من دون النجاح يف التقليل من ا�ضترياد املواّد الغذائّية.  

اأكرث من  البلدان  ا�ضترياد احلبوب من طرف هذه  ت�ضاعف  لقد 

مّرتني منذ عام 1990 وميثل اليوم نحو 60 يف املئة من ا�ضتهلك 

احلبوب )انظر ال�ضكل 1(.

احلكومات  ت�ضتطيع  الوطنّي،  الغذائّي  الأمن  حتقيق  اأجل  من 

املياه  جتارة  يف  والزيادة  واملائّية،  الزراعّية  املردودّية  ت�ضجيع 

والعمل يف  الغذائّية  املواّد  ا�ضترياد  تو�ضيع  الفرتا�ضّية من خلل 

اجّتاه التكامل الزراعّي الإقليمي.
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اإدارة املوارد املائّية فهًما جّيًدا لعلقة التبعّية املتبادلة ما  تتطّلب 

بني الطاقة واملياه. مثًل، كل انت�ضار للقدرات يف جمال حتلية مياه 

الطاقة  م�ضادر  يف  بال�ضتثمار  ربطه  ينبغي  امل�ضتقبل  يف  البحر 

ال�ضم�ضّية.   والطاقة  الريحية  كالطاقة  بكرثة،  املتوافرة  املتجّددة 

التن�ضيق وال�ضتثمار  اأن حتث على  العربّية  البلدان  كما يجب على 

جّلها  اإذ  باملياه،  املّت�ضلة  التقنيات  جمال  يف  والتطوير  البحث  يف 

حمّليًّا  فيها  والتحّكم  التقنيات  هذه  اكت�ضاب  اإن  اليوم.  م�ضتورد 

فائدة  يف  امل�ضافة  قيمتها  يف  يزيد  كما  اأكرث،  ثقة  حمل  �ضيجعلها 

القت�ضاد الوطني ويقل�س من كلفتها وتاأثرياتها يف البيئة.

تدهور البيئة

يجب اأن توازن اإدارة املوارد املائية ما بني الحتياجات الجتماعّية 

والقت�ضادّية من جهة وحماية البيئة من جهة ثانية. اإّن الإ�ضراف 

يف ا�ضتعمال املوارد املائّية وظاهرة التلّوث مل يوؤّديا فقط اإىل تدهور 

ا اإىل تدهور النظام البيئّي؛ وهذا اأمر  نوعّية املياه وكّمّيتها بل اأي�ضً

ترتّتب عليه تكاليف اقت�ضادّية واجتماعّية مًعا.

اخل�سخ�سة

اإدارة  جمال  يف  جرت  التي  الإ�ضلحات  بع�س  من  الرغم  على 

بينها غمو�س  املهّمة من  العوائق  تبقى هناك بع�س  املائّية  املوارد 

امل�ضوؤولّيات، وغياب التن�ضيق بني اجلهات املعنّية، ووجود موؤ�ّض�ضات 

غري موؤهلة، ووعي عام حمدود، واإفراط يف مركزّية القرار، اإ�ضافة 

اإىل وجود قوانني وتنظيمات غري فاعلة وغري مطّبقة. من بني نتائج 

الذي  املائّية  املوارد  املرتاكم على قطاع  املايّل  العجز  الو�ضع  هذا 

اإىل  العربّية  البلدان  للدولة. لذلك، قد حتتاج  هو تابع يف معظمه 

املائّية  املوارد  جمال  يف  دولر  مليار   200 عن  يقّل  ل  ما  ا�ضتثمار 

املنتجة  اخلليج  بلدان  كانت  واإذا  املقبلة.  الع�ضرة  الأعوام  خلل 

عربّية  بلداًنا  فاإّن  املجال،  هذا  يف  ال�ضتثمار  على  قادرة  للوقود 

اأخرى ل ت�ضتطيع ذلك.

املوارد  اإدارة  خ�ضخ�ضة  اإىل  الدولّيون  واملقر�ضون  املانحون  دعا 

املائّية ونظام توزيعها من اأجل ا�ضتعادة تاّمة للتكاليف والزيادة يف 

كفاءة التوزيع.  غري اأن اخل�ضخ�ضة تبقى حمّل جدل، لأّن الداعني 

املوارد  اإدارة  على  القادرة  هي  ة  اخلا�ضّ ال�ضركات  اأن  يرون  اإليها 

الأ�ضعار  بتحديد  ال�ضوق  لقوى  ال�ضماح  واأن  اأح�ضن  بطريقة  املائّية 

احلقيقّية للمياه �ضيكون من �ضاأنه حمل امل�ضتعملني على ال�ضتهلك 

العقليّن وتفادي التبذير.

معاملة  اأن  على  حجتهم  فيقيمون  للخ�ضخ�ضة،  املعار�ضون  اأما 

املجال  فتح  �ضاأنها  من  ة  اخلا�ضّ امللكّية  معاملة  املائّية  املوارد 

حلياتهم  �ضرورّية  ماّدة  على  احل�ضول  من  النا�س  بع�س  لإق�ضاء 

مادة  �ضت�ضتغل  الأموال  روؤو�س  اأ�ضحاب  من  �ضغرية  جمموعة  واأّن 

عمومّية من دون الكرتاث بتاأثريات ذلك يف البيئة.

حتقيق اإدارة موارد م�ئية كفوؤة

يتطّلب حل الأزمة املائّية مقاربة متعّددة الأبعاد تاأخذ بعني العتبار 

ذاته.   الوقت  يف  وبيئّية  و�ضيا�ضّية  واقت�ضادّية  اجتماعّية  اأبعاًدا 

يتطلب البعد الجتماعّي العدالة يف ا�ضتعمال املياه. وي�ضتدعي البعد 

القت�ضادّي ا�ضتعماًل ناجًعا للمياه مع اإيلء الأهمّية لدور املياه يف 

التنمية القت�ضادّية. ويفر�س البعد ال�ضيا�ضّي عدالة يف توفري املياه 

ا و�ضيا�ضيًّا.   جلميع تلك الفئات غري املحظوظة اجتماعيًّا واقت�ضاديًّ

حتى  للبيئة  مراعًيا  للمياه  ا�ضتعماًل  فيفرت�س  البيئّي،  البعد  اأّما 

ميكن �ضمان موا�ضلة اخلدمات التي تقّدمها املنظومة البيئّية.

املديّن  املجتمع  من  كل  بني  التن�ضيق  من  بّد  ل  ذاته،  ال�ضياق  يف 

�ضمان  مع  ر�ضيدة،  اإدارة  �ضبيل  يف  والعاّم  اخلا�ّس  والقطاعني 

م�ضتجّدة.  حتّديات  ظهرت  كلما  واملرونة  التح�ضني  على  القدرة 

بطبيعة احلال، لكّل بلد طريقته يف معاجلة الأزمة، واإن كان باإمكاننا 

حتديد جملة من املبادئ التوجيهّية العاّمة )انظر الإطار 1(.
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البيئّية،  التكاليف  – مبا يف ذلك  للمياه  التكلفة احلقيقّية  حتديد 

اأمر   – الت�ضغيل  وعمليات  باملن�ضاآت  واخلا�ضة  والجتماعّية، 

البدائل  واإبراز  للمياه  احلقيقّية  القيمة  حتديد  فبف�ضل  اأ�ضا�ضّي. 

الجتماعّية والقت�ضادّية والبيئّية املتاحة اأمام ال�ضيا�ضة العاّمة من 

بني  ما  الفجوة  تقلي�س  القرار  اأ�ضحاب  ي�ضتطيع  املردودّية،  حيث 

العر�س والطلب.

اإن تقييم البدائل املتاحة لل�ضيا�ضة العاّمة مع الأخذ بعني العتبار 

خمتلف  بني  ما  توافق  اإىل  التو�ضل  يف  َلي�ضاعد  املتغرّيات،  كافة 

الأطراف ذات امل�ضلحة. ميكن اأن يوازن  حتليل املردودّية ما بني 

وحينئذ  به؛  القيام  عدم  تكاليف  مقابل  ما  بعمٍل  القيام  تكاليف 

تظهر الفوائد ال�ضيا�ضّية والبيئّية الناجمة عن توفري خدمات اأف�ضل 

ما  حتديد  من  بّد  ل  وعليه،  ال�ضّحّي.   وال�ضرف  املياه  جمال  يف 

يجب القيام به باأح�ضن مردودّية ممكنة من اأجل تغطية �ضاملة يف 

جمال املياه وال�ضرف ال�ضّحّي )انظر اجلدول 2(.

ال�ضروط،  من  جملة  املائّية  للموارد  ناجعة  اإدارة  اإقامة  تتطّلب 

القوانني  وتطبيق  املائّية،  ال�ضيا�ضة  توجيه  اإعادة  بينها  من 

والتنظيمات ومتويل قطاع املوارد املائّية مب�ضتوى منا�ضب وتطوير 

قدرات تنظيمّية اإ�ضافة اإىل مراقبة الربامج وتقييمها وا�ضتغلل 

كما  والدويّل.  الإقليمّي  التعاون  وتن�ضيق  واملعلومات  املعطيات 

تتطلب الرتبية والتعليم والتوعية ورفع م�ضتوى م�ضاركة الأطراف 

والعدالة  املياه  يف  احلّق  و�ضمان  ومتكينها  امل�ضلحة  ذات 

ما  ال�ضلة  وتقوية  املياه  ا�ضتعمال  كفاءة  من  والرفع  الجتماعّية 

بني الأبحاث والإدارة. على وجه اخل�ضو�س:

اإدارة العر�س اإىل  ل بّد من تغيري اجّتاه ال�ضيا�ضات العاّمة من   •
اإدارة الطلب القابل لل�ضتدامة، اأي من اإدارة الأزمة اإىل التخطيط 

الطويل املدى. يف البلدان العربّية املجهدة مائيًّا، اأّدى الرتكيز على 

العر�س من غري الهتمام بال�ضتعمال وكفاءة التوزيع اإىل ا�ضتهلك 

غري م�ضتدام، كما اأخفق يف حتقيق الأمن املائّي.

واملوؤ�ّض�ضاتّية  القانونّية  بالأطر  تتمتع  العربّية  البلدان  اأغلب   •
الأدوات  تفتقد  اأنها  غري  املائّية،  للموارد  ر�ضيدة  اإدارٍة  اأجل  من 

القانونّية التي ت�ضمن التنفيذ.  لذلك، تقت�ضي التحّديات احلالّية 

الت�ضاركّية،  واملقاربة  اللمركزّية،  مثل  جديدة  اأدوات  ابتكار 

والتوافق،  واحلوار  املحّلّية،  واملالّية  التقنّية  القدرات  وتقوية 

املعنّية  املوؤ�ّض�ضات  كفاءة  يف  والزيادة  للقوانني  الفعلّي  والتطبيق 

املائّية. باملوارد 

• تتطّلب الإدارة الر�ضيدة علقات قائمة على التن�ضيق والتعاون 
على  وامل�ضوؤولّيات  املهّمات  اإ�ضناد  مع  التنظيمات  بني  ما 

املوارد  على  التناف�س  يف  تزايًدا  هناك  اأن  ومبا  فردّي.   اأ�ضا�س 

الفاعلني،  بني  والتن�ضيق  املهّمات،  تو�ضيح  من  بّد  فل  املائّية، 

ان�ضباطّية  حدود  واإقامة  القطاعات،  خمتلف  بني  ما  والتعاون 

واإدارّية، واعتماد م�ضاورات متعّددة القطاعات والأطراف ذات 

امل�ضلحة.

• امل�س�ركة: ل بّد من اأن يكون جلميع املواطنني �ضوت يف و�ضع ال�ضيا�ضات 
اأو من خلل تنظيمات  العاّمة واّتخاذ القرارات، �ضواء ب�ضورة مبا�ضرة 

متّثل م�ضاحلهم.

• ال�سف�فية: ل بّد من تدّفق املعلومات بحّرّية يف املجتمع، كما يجب اأن 
تكون عملّيات �ضنع ال�ضيا�ضات العاّمة واّتخاذ القرارات �ضّفافة ومفتوحة 

على الرقابة ال�ضعبّية.

تكافوؤ  من  ون�ضاء،  رجاًل  املجتمع،  اأفراد  ي�ضتفيد  اأن  بّد  ل  العدالة:   •
الفر�س يف �ضبيل حت�ضني ظروف معي�ضتهم.

ومنّظمات  اخلا�س  والقطاع  احلكومات  من  كل  على  يجب  امل�س�ءلة:   •
لون م�ضاحله. املجتمع املديّن اأن تكون م�ضوؤولة اأمام ال�ضعب اأو الذين ميثِّ

خدمة  يف  تكون  اأن  يجب  التدابري  وخمتلف  املوؤ�ّض�ضات  ال�ستج�بة:   •
خمتلف  له  تف�ضّ ملا  يلزم،  كما  وت�ضتجيب،  امل�ضلحة  ذات  الأطراف  كل 

الأطراف، ولتغرّي املطالب والظروف امل�ضتجّدة.

مقاربات  ترقية  على  تعمل  اأن  يجب  املائّية  املوارد  اإدارة  التك�مل:   •
متكاملة و�ضاملة.

املجتمع  مبادئ  على  تقوم  اأن  ينبغي  املائّية  املوارد  اإدارة  القيم:   •
الأخلقّية، مثل احرتام احلقوق التقليدّية يف جمال احل�ضول على املياه.

Rogers and Hall 2003, IRG 2009 :امل�ضدر
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املائّية.  الندرة  يف  اأ�ضا�ضّي  عن�ضر  الب�ضرّية  املوارد  يف  • العجز 
والتطوير  والتدريب  القدرات،  بناء  تتطّلب  العجز  هذا  معاجلة 

يف جمال التنظيم.

وتنفيذ  ال�ضيا�ضّي  الإ�ضلح  بني  حيوّية  �ضلة  الرقابة  ت�ضّكل   •
يف  النظر  واإعادة  ال�ضيا�ضات  بت�ضحيح  ت�ضمح  لأنها  القرارات 

تخ�ضي�س الأموال من خلل اإعادة النظر يف الأولوّيات. على كل 

الإ�ضلحات  تطّور  ملراقبة  موؤ�ّضرات  بو�ضع  تقوم  اأن  عربّية  دولة 

املائّية والآثار املرتّتبة عليها، مبا يف ذلك موؤ�ّضرات ملراقبة وتقييم 

 
ٍ
البيئة املنا�ضبة، والإطار املوؤ�ّض�ضاتي واأدوات الت�ضيري. وجوُد نظام

اإبراز  على  القدرة  من  الرفع  يف  ي�ضاعد  اأن  ميكن  اإقليمّي  رقابيٍّ 

امل�ضكلت واإيجاد احللول لها، ل �ضّيما يف ما يتعّلق باملوارد املائّية 

العابرِة احلدوَد.

املائّية  املوارد  جمال  يف  وتطبيقها  بالقوانني  اللتزام  �ضمان   •
يتطّلب حتديثها كّلما لزم الأمر من خلل مقاربة ت�ضاركّية، ون�ضر 

املعلومات، وتقدمي م�ضاعدات تقنّية وحوافز اقت�ضادّية، والرفع من 

م�ضتوى القدرات املّت�ضلة بالتفتي�س والرقابة الكفيلة بالك�ضف عن  

عليها. واملعاقبة  املخالفات 

• يقت�ضي التمويل امل�ضتدام للموارد املائّية وجود منظومة وا�ضحة 
كفيلة بتحديد م�ضادر التمويل والأدوات القت�ضادّية من اأجل �ضمان 

التمويل الأن�ضب. جتدر الإ�ضارة هنا اإىل اأّن اإ�ضهام ال�ضركات اخلا�ضة 

احلكومات عجز  لتعوي�س  يتزايد  فتئ  ما  املائّية  املوارد  قطاع  يف 

التحتّية  البنى  ت�ضغيل  يف  وق�ضورها  اللزم  التمويل  �ضمان  عن 

واملحافظة عليها.  ل بّد من النظر يف خمّططات اخل�ضخ�ضة من 

حيث اجلدوى والكفاءة والعدالة وغري ذلك من العتبارات املّت�ضلة 

بالإدارة الر�ضيدة للموارد املائّية.

التي  هي  لأّنها  املائّية  للفاعلية  �ضرورّية  دة  اجليِّ املعطيات   •
املحّلّية  القرارات  م�ضتوى  من  القرارات،  اّتخاذ  يف  عليها  ُيعَتَمد 

خمتلف  حاجات  بني  باملوازنة  املّت�ضلة  القرارات  م�ضتوى  اإىل 

عدالة  يف  تزيد  اأن  املعطيات  ت�ضتطيع  كما  املياه.  من  القطاعات 

القرارات و�ضفافيتها ويف القدرة على مراقبة نوعّية املياه.

• العتماد الكبري على موارد مائّية م�ضرتكة يجعل التعاون الإقليمّي 
علقاتها  با�ضتغلل  مطالبة  العربّية  البلدان  منه.  مفّر  ل  اأمًرا 

موّحدة  �ضيا�ضّية  ا�ضرتاتيجية  �ضبيل  يف  والثقافّية  الجتماعّية 

ة عادلة  تدعم حّق جميع البلدان املتجاورة يف احل�ضول على ح�ضّ
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ومن�ضفة من املوارد املائّية الدولّية. ومهمٌّ اأن ين�ضاأ تعاوٌن اأكرب مع 

بلدان جماورة غري عربّية من اأجل اإدارة م�ضرتكة للموارد املائّية.

ال�ضيا�ضات  م�ضدر  هي  الجتماعّية  العدالة  تكون  اأن  بّد  ل   •
معتربة  مب�ضاركة  ت�ضمح  اأن  ال�ضيا�ضات  لهذه  ينبغي  كما  العاّمة. 

الجتماعّي  و�ضعها  عن  النظر  بغ�ّس  امل�ضلحة،  ذات  للأطراف 

من  املجتمع  فئات  جميع  متكني  من  بّد  ل  ال�ضيا�ضّية.  قّوتها  اأو 

اإن  و�ضّفافة.  مفتوحة  بيئة  يف  وان�ضغالتها  مطالبها  عن  التعبري 

والو�ضع  اجلن�س  اأ�ضا�س  على  بالعدالة  املّت�ضلة  الن�ضغالت  اأخذ 

الجتماعّي بعني العتبار يف �ضياغة ال�ضيا�ضات العاّمة والربامج 

الناجحة  املائّية  الإدارة  يخ�س  ما  يف   ٌ ّ
اأويل َل�ضرٌط  الإمنائية 

)انظر الإطار 2(.

دون  املعنّية  الأطراف  جميع  باإ�ضراك  املتعلِّق  الهدف  حتقيق 

من  و�ضعته  مبا  تكتفَي  اأّل  العربّية  البلدان  على  يوجب  اإق�ضاء 

تدابري قانونّية واأطر ت�ضاركّية فتعمل من اأجل التغيري الثقايف.

فعل يف  وكل  فعلّية  م�ضاركة  كل  اأ�ضا�س  هو  الوعي اجلماهريّي   •
ياأخذ  اأن  الأمد  طويل  توعية  برنامج  لكلِّ  ينبغي  لذلك  امليدان. 

على  والبيئّية  والقت�ضادّية  الجتماعّية  الأبعاد  العتبار  بعني 

والإقليمّي. املحّلّي  امل�ضتويني 

• البحث والإبداع اأمران ل غًنى عنهما ل�ضمان ال�ضتدامة والكفاءة 
والعدالة يف ما يخ�ّس توفري موارد مائّية قليلة وا�ضتعمالها. 

اإىل  حاجة  يف  املائّية  املوارد  جمال  يف  بالبحث  املعنّية  املراكز 

قوّية.  وتقنية  علمّية  �ضيا�ضات  واإىل  كافية  ومالّية  ب�ضرّية  موارد 

يتعّلق الأمر هنا بتقوية ال�ضلة بني البحث والتطوير والإنتاج على 

وجه اخل�ضو�س.

املائّية  املوارد  اإدارة  الأمد يف جمال  روؤية طويلة  اأّية  يبقى جناح 

مرهوًنا بفهم عميق للتغرّيات الجتماعّية والثقافّية التي فر�ضتها 

م�ضتويات  ارتفاع  بفعل  تتطّور  احلياة  اأمناط  كانت  وملّا  احلداثة. 

الإ�ضلحات  وتوا�ضل  احل�ضري  التحول  ظاهرة  وتنامي  التعليم، 

هي  تتطّور  اأن  احلكم  �ضيغ  على  فاإّن  والجتماعّية،  ال�ضيا�ضّية 

الأخرى. التحوُّلت القت�ضادّية وال�ضيا�ضّية التي ت�ضهدها املنطقة 

اإدارة املوارد املائّية من خلل الرفع  توؤّدي اإىل حت�ضني  اليوم قد 

من م�ضتوى امل�ضاركة وامل�ضاءلة.

تغرّي  اإىل  الإدارة  بهذه  ة  اخلا�ضّ الإ�ضلحات  توؤّدي  قد  كما 

النا�س  معي�ضة  يف  املياه  تاأثريات  خلل  من  اأو�ضع  اجتماعّي 

الن�ضاطات الجتماعّية والقت�ضادّية الأخرى.  وخمتلف 

الآتي  بال�ضبل  اجلن�ضني  بني  التفاوت  بتقلي�س  كفيلة  الر�ضيدة  الإدارة 

ذكرها:

للفقريات  الأ�ضا�ضّية  واحلّرّيات  الإن�ضان  حقوق  احرتام  �ضمان   •
والفقراء من اأجل العي�س الكرمي.

م العلقات بني  �ضّن قواعد واعتماد موؤ�ّض�ضات وممار�ضات عادلة تنظِّ  •
اأفراد املجتمع تكون كفيلة مب�ضاعدة الفئات ال�ضعيفة.

القرارات  اّتخاذ  يف  للرجل  م�ضاوًيا  �ضريًكا  املراأة  جلعل  ال�ضعي   •
فيها  املختارة  والتقنية  وا�ضتعمالها  املائّية  املوارد  اإدارة  بتنمية  املتعلِّقة 

و�ضبل متويلها، وما اإىل ذلك من امل�ضائل ذات ال�ضلة.

د من اأخذ احلاجات البيئّية والجتماعّية للأجيال القادمة بعني  • التاأكُّ
العتبار يف ال�ضيا�ضات واملمار�ضات احلالّية.

وحت�ضني  الفقر  على  بالق�ضاء  املعنّية  التنمية  �ضيا�ضات  على  • الرتكيز 
ظروف معي�ضة الن�ضاء والرجال.

امل�ضدر: برنامج الأمم املّتحدة الإمنائّي
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