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جميع حقوق الطبع حمفوظة ،وال يجوز ا�ستن�ساخ �أي جزء من هذا املن�شور �أو تخزينه يف نظام ا�سرتجاع �أو نقله ب�أي �شكل �أو ب�أي و�سيلة� ،إلكرتونية كانت �أم �آلية� ،أم بالن�سخ ال�ضوئي
�أم بالت�سجيل� ،أم ب�أي و�سيلة �أخرى ،دون احل�صول على �إذن م�سبق من املكتب الإقليمي للدول العربية بربنامج الأمم املتحدة الإمنائي.
الت�صميم الداخلي والإخراج الفنيProlance FZC :

�إن التحليل والتو�صيات ب�ش�أن ال�سيا�سات الواردة يف هذا التقرير ،ال تعرب بال�ضرورة عن �آراء برنامج الأمم املتحدة الإمنائي �أو جمل�سه التنفيذي �أو الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة.
فالتقرير من�شور م�ستقل� ،صادر بتكليف من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي؛ وهو ثمرة جهد م�شرتك بذلته نخبة من ذوي اخلربة وامل�ست�شارين وفريق التقرير املكلف من قبل املكتب
الإقليمي للدول العربية.
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حوكمة املياه يف املنطقة العربية � :إدارة الندرة وت�أمني امل�ستقبل

تقدمي

قاحلة يجاهد من �أجل ر�شفة من ٍ
ٍ
بداية من طفل يف ٍ
ماء
ريف
ٍ
ٍ
نظيف� ،إىل ٍ
ٍ
عائلة تهجر موطنها هرب ًا من جفاف حاد فتحل يف
ٍ
جمتمع تتنازعه املناف�سة على
مدينة غري مهيئة ال�ستقبالها� ،إىل
�ضروريات احلياة فيتهر�أ ن�سيجه االجتماعي ،و�صو ًال �إىل بلدٍ
جتتاحه املجاعات فيغرق يف بحر الي�أ�س ،تلك كلها جتل ّيات حقيقية
ملا تواجهه املنطقة العربية من �أزمة مياه طاحنة.
وتربز م�شاهد املعاناة تلك الوجه الإن�ساين للأرقام والإح�صائيات
التي يت�ضمنها هذا التقرير ،والتي تبني لنا� :أن ال�صحاري ت�شغل �أكرث
من  87باملئة من �أرا�ضي املنطقة العربية ،و�أن معدل ما نتلقاه من مياه
الأمطار يقل كثري ًا عن املتو�سط العاملي ،و�أن ن�صيب الفرد العربي من
املياه املتجددة يقارب ثمن ما يتمتع به نظريه  -يف املتو�سط  -على
امل�ستوى العاملي ،كما �أن هذه املنطقة ت�ضم �أربعة ع�شر بلد ًا من بني
البلدان الع�شرين الأكرث ت�ضرر ًا من نق�ص املياه عاملي ًا.
و�إنه ملن املمكن ،بل ومن ال�ضروري �أن جتابه املنطقة العربية
التحديات التي تفر�ضها ندرة املياه و�أن تت�صدى لها بجدية� ،إذا
ما �أرادت حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية ،وبلوغ م�ستويات
ٍ
م�ستقبل ت�سوده التنمية
من االزدهار يتمتع بها اجلميع ،و�إدراك
الإن�سانية امل�ستدامة .كما �أن جمابهة حتديات املياه اليوم من �ش�أنه
تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والتعايف من �آثارها ،وذلك عن
طريق �إدارة املخاطر املرتتبة عن �أزمات مثل الهجرة الع�شوائية �أو
االنهيار االقت�صادي �أو النزاعات الإقليمية ،وكلها �أزمات قد تن�ش�أ
يف امل�ستقبل القريب �إذا ما تقاع�سنا عن الت�صدي لأزمة املياه الآن.
ويتطلب حل هذه الأزمة �إحراز تقدم م�ضطرد نحو �أنظمة �سيا�سية
واجتماعية واقت�صادية و�إدارية تقنن اال�ستخدامات املختلفة للموارد
املائية و�إمدادات املياه ،و�سبل �إدارتها وتطويرها مبا يحقق قدر ًا
�أكرب من الفاعلية واال�ستدامة والإن�صاف وب�شكل ا�سرتاتيجي.
وي�ؤكد التقرير على �أن الإدارة الر�شيدة للموارد املائية تتطلب
�أكرث بكثري من بذل اجلهد لزيادة �إمدادات املياه .فمعاجلة الأزمة
تتطلب تعزيز القدرات التقنية وامل�ؤ�س�سات الوطنية وتطوير �آليات
لزيادة ال�شفافية وامل�ساءلة يف اخلدمات العامة للمياه.
وتلك ُم ِه ّمة ت�ستلزم ت�ضافر جهود جميع ال�شركاء املعنيني ،مبا يف ذلك
احلكومة واملجتمع املدين والقطاع اخلا�ص ،للو�صول �إىل تفاهمات
جماعية حول االحتياجات املتنوعة ولتطوير مقاربات لإدارة املوارد
املائية من �ش�أنها �أن حتقق �أعلى قيمة م�شرتكة لهذه املوارد.
ويف جميع �أنحاء املنطقة العربية يتم �إحراز تقدم حثيث نحو تطوير
العديد من احللول مل�شاكل املياه وبطرق خمتلفة .ولكن احلاجة امللحة
التي يفر�ضها الو�ضع احلايل تقت�ضي جهود ًا جماعية مت�سارعة و�أو�سع

نطاق ًا .ففي العديد من الدول العربية اليوم تو�شك املياه املتجددة على
النفاد ،و يزداد تواتر موجات اجلفاف واملجاعات ،بينما ال ت�ستطيع
معدالت الإنتاج الزراعي مواكبة النمو امل�ضطرد يف �أعداد ال�سكان
والوفاء باحتياجاتهم الغذائية .وعالوة على ذلك ،ف�إن ت�أثريات تغري
املناخ والنمو ال�سكاين واالقت�صادي تفاقم من هذه التحديات� ،إذ تظهر
التوقعات احلالية �أنه بحلول عام � ،2025سي�صل معدل �إمدادات املياه
يف املنطقة العربية �إىل  15باملائة فقط مما كان عليه يف عام .1960
ويتطلب حتقيق التقدم يف مواجهة �أزمة املياه تبني مقاربات متكاملة
تتناول العالقة بني املياه وال�صحة والتعليم والتخفيف من حدة الفقر
وحماية البيئة وخلق فر�ص العمل والأمن الغذائي وت�أمني الطاقة.
كما يتطلب �أي�ضا مزيد ًا من االهتمام وااللتزام ال�سيا�سي حتى يف
و�سط املناخ ال�سيا�سي امل�ضطرب الذي ي�سود املنطقة يف الوقت
الراهن ويفر�ض عليها العديد من التحديات .ويكمن احلل حالي ًا
يف ن�شر املعرفة على نطاق �أو�سع ،بغر�ض جذب املزيد من ال�شركاء
املعنيني �إىل احلوار اجلاد حول �أزمة املياه ،والت�أكيد على �أن التعامل
مع الأزمة يجب �أن يبقى على ر�أ�س الأولويات ،حتى خالل فرتة
التحول ال�صعبة التي متر بها املنطقة ،والتي طال �أمدها.
ويحدوين الأمل �أن ميثل هذا التقرير �أداة فاعلة لتعزيز التعاون
املتوا�صل بني برنامج الأمم املتحدة الإمنائي وبلدان املنطقة
العربية ،حيث نتواجد ميداني ًا يف ثمانية ع�شر ٍ
بلد ،نعمل مع
حكوماتها وكافة ال�شركاء املعنيني الآخرين بها على تنمية القدرات
الوطنية و�إحراز نتائج على م�سارات التنمية امل�ستدامة من �أجل
احلد من الفقر وعدم امل�ساواة ،وتطبيق نظم حكم و�إدارة فاعلة
حتقق النتائج التي ترجوها ال�شعوب ،ولتعزيز القدرة على مواجهة
خماطر الكوارث الطبيعية والنزاعات .ولأن ق�ضية �إدارة املوارد
املائية تقع يف مفرتق الطرق بني كل هذه الأهداف الإمنائية ،ف�إنني
�آمل �أن ي�سهم هذا التقرير يف دفع عجلة التقدم يف جمال التنمية
الإن�سانية يف املنطقة العربية ب�أ�سرها.

د� .سيما بحوث
الأمني العام امل�ساعد للأمم املتحدة ،ورئي�س جمموعة الأمم
املتحدة الإمنائية للدول العربية،
واملدير الإقليمي للمكتب الإقليمي للدول العربية يف برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي
مـوجز التقـرير
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موجز التقرير
تهدِّ د ندرة املياه حياة عدد ال ُيح�صى من النا�س يف املنطقة العرب ّية.
و�أكرثهم تع ّر ً�ضا هم �س ّكان الأرياف والفقراء و�س ّكان املدن يف
ح�صة الفرد فيها
البلدان الأق ّل من ًّوا .هناك اثنا ع�شر بلدً ا عرب ًّيا ّ
من املياه تظل دون عتبة الندرة احلا ّدة التي ع ّينتها ّ
ال�صحة
منظمة
ّ
العامل ّية .تزداد هذه الندرة ،وتتّ�سع اله ّوة بني العر�ض والطلب على
التو�سع احل�ضري ،والنم ّو ال�س ّكا ّ
ين ،وتغيرّ املناخ� .أ�ضف
املياه ،بفعل ّ
�إىل ذلك تهديدات �أخرى مثل اال�ضطرابات يف �سقوط الأمطار،
البيئي ،والإفراط يف ا�ستعمال املياه وتغيرّ املناخ .وتنق�ص
والتل ّوث
ّ
معظم املوارد املائ ّية امل�شرتكة اتفاق ّياتٌ دول ّية �شاملة ،ما يهدِّ د
َ
ال�سيا�سي.
توافر املياه واال�ستقرار
َّ
الأزمة املائ ّية هي �أزمة �إدارة �أ� ً
صال .من بني العوامل التي تعوق
التط ّور يف جمال �إدارة املوارد املائ ّية ،عدم و�ضوح امل�س�ؤوليات
وتداخلها وعدم كفاءة امل� ّؤ�س�سات وق ّلة املوارد املال ّية� ،إ�ضافة �إىل
مركز ّية القرار وق ّلة الوعي العام وعجز يف القوانني وتطبيقها.
تفر�ض مواجهة الطلب املتزايد يف جمال املوارد املائ ّية يف البلدان
العرب ّية على هذه الأخرية تطوير �آل ّيات ناجعة من �أجل حت�سني
�إدارتها ملواردها املائ ّية امله ّددة� ،سواء �أتقليد ّي ًة كانت
(املياه ال�سطح ّية ،واملياه اجلوف ّية) �أم غري تقليد ّية (حتلية مياه
البحر ،تنقية املياه امل�ستعملة ،ا�ستجماع مياه الأمطار ،اال�ستمطار
الزراعي) .ينبغي
اال�صطناعي� ،إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف
ّ
ح�صول جميع القطاعات (الزراعة ،وال�صناعة ،والن�شاطات
املح ّل ّية) وجميع امل�ستعملني على قدر عادل و�آمن ودائم من املياه،
على �أن ي�ستعملوا هذا املورد ب�صورة ر�شيدة .وال ميكن �أبدً ا ف�صل
املائي عن االعتبارات االجتماع ّية واالقت�صاد ّية والبيئ ّية
الأمن
ّ
وال�صح ّية .كما يتط ّلب الأمن الغذائي عناية خا�صة .ومن ال�ضروري
ّ
كذلك �إيالء االهتمام الالزم للعالقة بني املياه والطاقة والآثار
الناجمة عن تغيرّ املناخ.

تت�ضمن العنا�صر الأ�سا�س ّية املتّ�صلة ب�إدارة املوارد املائ ّية :العدالة
وال�شفافية وامل�ساءلة واال�ستدامة االقت�صاد ّية والبيئ ّية و�إ�شراك
�أ�صحاب امل�صالح ومتكينهم� ،إ�ضافة �إىل القدرة على اال�ستجابة
الحتياجات التنمية االقت�صاد ّية واالجتماع ّية .وي�ساهم حتليل
التكلفة يف حتديد القيمة الفعل ّية للمياه والبدائل االجتماع ّية،
واالقت�صاد ّية والبيئ ّية الأكرث مردود ّي ًة يف جمال ال�سيا�سة العا ّمة.
لذلك من �ش�أن تعزيز كفاءة الإدارة  -عرب �إعادة توجيه ال�سيا�سة
العا ّمة ،و�إ�صالح امل� ّؤ�س�سات ،والنهو�ض بالرتبية والتعليم والوعي
لدى املواطنني ،وزيادة م�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة ،و�إبرام
اتفاق ّيات دول ّية وربط ال�سيا�سة العا ّمة بالبحث والتنمية � -أن يو ِّف َر
ممار�سات فاعلة يف جمال �إدارة املوارد املائ ّية.
ٍ
وعليه ،ال ب ّد �أن تكون الإدارة الفاعلة مرنة ،قادرة على التك ّيف مع
تغيرّ املناخ ومراعاة التغيرّ ات االجتماع ّية واالقت�صاد ّية املقرتنة
باحلداثة .قد تدفع التح ّوالت ال�سيا�س ّية واالقت�صاد ّية التي ت�شهدها
املنطقة العرب ّية حال ًّيا عجلة الإ�صالحات يف جمال الإدارة املائ ّية،
بينما ميكن �أن حت ِّفزَ �أنظمة الإدارة املائ ّية الفاعلة التطلع نحو
�إ�صالحات �أو�سع يف جمال احلكم الر�شيد ب�شكل عا ّم.

�إدارة ندرة املياه والتك ّيف معها

ال ب ّد من الإ�شارة ،هنا� ،إىل �أنّ لندرة املياه �أ�سبا ًبا ما ّد ّي ًة و�أخرى
اجتماع ّية واقت�صاد ّية .الأ�سباب املا ّد ّية تتّ�صل بالظروف املناخ ّية
(نق�ص املاء) وبالإدارة غري الر�شيدة (هدر املياه) .كما يح ّد من
�شح الأمطار وتفاوتها،
الثقة يف توافر املياه يف املنطقة العرب ّية ّ
وارتفاع مع ّدل ّ
التبخر وحاالت اجلفاف املتك ّررة .وميثل �سكان هذه
املنطقة �أكرث من  5يف املئة من �س ّكان العامل وحتت ّل نحو  10يف املئة
ال�سنوي العا ّم
من م�ساحته لك ّنها تتل ّقى  2.1يف املئة فقط من املع ّدل
ّ
لت�ساقط الأمطار وحتتوي على  1.2يف املئة من املوارد املائ ّية املتجدّدة
�سنو ًّيا .املوارد املائ ّية اجلوف ّية املتج ّددة يف هذه املنطقة حمدودة،
وامل�صادر املائ ّية غري املتجدّدة مهدّدة ب�أمناط ا�ستعمال غري م�ستدامة.
مـوجز التقـرير
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ي�ش ّكل الإ�سراف يف ا�ستعمال املوارد املائ ّية املتج ّددة وغري املتج ّددة
وتل ُّو ُثها خط ًرا على توافرها .و�سرعان ما ي�ؤ ّدي ا�ستعمال املياه
الطبيعي �إىل تقلي�ص
اجلوف ّية مبا يفوق طاقتها على التعوي�ض
ّ
خمزون طبقات املياه اجلوف ّية والنيل من نوع ّيتها ب�سبب ت�س ّرب
مياه البحار .كذلك املياه اجلوف ّية يف �أغلب البلدان العرب ّية مه ّددة
بالتل ّوث الناجم عن الن�شاطات الزراع ّية وال�صناع ّية واملنزل ّية.
التو�سع احل�ضري والنم ّو ال�س ّكا ّ
ين من ال�ضغط على املوارد
يزيد ّ
املائ ّية النادرة �أ� ً
صال .و ُيتو ّقع �أن يرتفع عدد �س ّكان البلدان العرب ّية،
املق ّدر حال ًّيا بنحو  360مليون ن�سمة ،لي�صل �إىل  634مليون ن�سمة
بحلول عام  ،2050و�أن يرتفع ن�صيب املدن من ال�س ّكان من 57
يف املئة حال ًّيا �إىل نحو  75يف املئة ،ما مي ِّثل مزيدً ا من ال�ضغط
حت�سن م�ستويات معي�شة �س ّكان
على البنى التحت ّية للمياه .كذلك ُّ
املنطقة ،وتزايد عدد ال�شباب املتط ّلع �إىل تنمية اقت�صاد ّية �أ�سرع،
من �ش�أنهما زيادة الطلب على املياه .ويف عام  ،2009قدِّ رت الفجوة
ما بني العر�ض والطلب يف جمال املوارد املائ ّية ب�أكرث من 43
كيلومرت مك َّعب ،ومن املتوقع �أن تبلغ  127كيلومرتًا مك ّع ًبا يف العام
مع اقرتاب العقد .2030-2020
لتغيرّ املناخ ت�أثريات متفاوتة يف البلدان النامية� .سيزيد تعاظم
اال�ضطرابات املناخ ّية وازدياد تواترها وحاالت اجلفاف احلا ّدة
اله�شة �أ� ً
والفي�ضانات من تفاقم ظروف املوارد املائ ّية ّ
ت�ضم
صالّ .
املنطقة العرب ّية خم�سة من �أ�صل البلدان الع�شرة الأوىل امله ّددة
ب�آثار تغيرّ املناخ� ،إ�ضافة �إىل بلدان عرب ّية �أخرى كثرية مه ّددة
جدًّا �أو �إىل حدٍّ فائق .وبحلول عام � ،2030ستكون �آثار تغيرّ املناخ
قد ت�س ّببت بانخفا�ض املوارد املائ ّية املتج ّددة نحو  20يف املئة
�إ�ضاف ّية لأنّ ت�ضا�ؤل ت�ساقط الأمطار يق ّلل من الوفرة املائ ّية بينما
ي�ؤ ّدي ارتفاع درجات احلرارة �إىل مزيد من الطلب على املياه .كما
يت�س ّبب ارتفاع م�ستويات البحار وا�ستمرار الإ�سراف يف ا�ستعمال
املياه اجلوف ّية بت�س ّرب مياه البحر �إىل خمزون املياه اجلوف ّية
ال�شاطئ ّية .هكذا ت�صبح الن�ساء وال�شرائح الفقرية وامله ّم�شة ،على
أخ�ص ،عر�ض ًة للخطر.
ال ّ
قدرة املجتمع على التك ّيف ح�صيلة لعوامل ع ّدة مثل و�ضع البنى
التحت ّية ،وم�ستوى الرثوة املتوافرة ،والرتكيبة االقت�صاد ّية ،واملوارد
املا ّد ّية والب�شر ّية وامل� ّؤ�س�سات ّية املت�أتّية .هذه القدرة هي التي حت ّدد
مدى ت�أ ّثر املجتمع بندرة املياه .وم�صدر هذه الندرة هو العجز
االقت�صادي عن تعبئة موارد مائ ّية �إ�ضاف ّية �أو العجز االجتماعي
عن التك ّيف مع الندرة املاد ّية� .أما الندرة الق�سر ّية ،فتنجم عن
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�سيا�سي .ولذلك يتطلب تعزيز القدرة على التك ّيف،
احتالل �أو نزاع
ّ
من �إدارة املوارد املائية ،مواجهة كل �أ�شكال الندرة.

رفع م�ستوى املوارد املائية

تت�ض ّمن املوارد املائ ّية التقليد ّية ك ًّال من املياه ال�سطح ّية واملياه
رئي�سا للأمطار
اجلوف ّية .وت�ضم املنطقة العرب ّية ُ 23م�ستج َم ًعا ً
تغ ّذي �أنها ًرا دائمة �أو جماري م�ؤ ّقتة .وقد ا�ستثمرت بع�ض البلدان
العرب ّية املع ّر�ضة لتق ّلبات كبرية يف ت�ساقط الأمطار وذات املوارد
املائ ّية العابرة احلدود يف تخزين املياه و�شبكات النقل للرفع من
م�ستوى توافر املياه فيها وا�ستدامته والتقلي�ص من الكوارث ذات
ال�صلة باملياه .بينما عمدت بلدان �أخرى ،ال �س ّيما القاحل منها،
�إىل بناء �سدود� .صحيح �أن ال�سدود قد �أعطت فوائد اقت�صاد ّية
واجتماع ّية لك ّنها من ناحية �أخرى ق ّل�صت من م�ستويات املياه
وخ�صوبة الأرا�ضي الزراعية.
حتى تلك البلدان الغن ّية ن�سب ًّيا من حيث املياه ال�سطح ّية يزداد
اعتمادها اليوم على املياه اجلوف ّية لال�ستجابة الحتياجات املجتمع
املتنامية .واملوارد املائ ّية ،على اختالف عمقها� ،سواء كانت داخل
البلد الواحد �أم عابر ًة حلدوده ،تُعاد تعبئتها بالأمطار والأنهار.
أرا�ض �شا�سعة يف العديد من البلدان العرب ّية حتتوي على
هناك � ٍ
موارد مائ ّية غري متج ّددة �أو طبقات مائ ّية �أحفور ّية .هذه املوارد
أ�سا�سا ومن دون ّ
خط ٍة متكاملة.
ت�ستعمل حال ًّيا يف تو�سيع الزراعة � ً
�إن الإفراط يف ا�ستغالل املياه اجلوف ّية ال يق ِّل�ص هذه املوارد فح�سب
بل يت�سبب � ً
أي�ضا يف �إحلاق �أ�ضرار بالبيئة .لقد � َ
أن�ض َب مت ّلح املياه
ومنظومات بيئ ّية �أو دمارها.
ينابيع طبيع ّية و�أ ّدى �إىل تدهور �أو�ساط
ٍ
�أما املوارد املائ ّية غري التقليد ّية فتت�ض ّمن حتلية مياه البحر و�إعادة
ال�صح ّي ،وا�ستجماع مياه الأمطار،
ا�ستخدام مياه ال�صرف
ّ
واال�ستمطار اال�صطناعي ،و�إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف
الزراعي .حتت ّل البلدان العرب ّية �صدارة العامل يف جمال حتلية مياه
ّ
البحر �إذ تربو على ن�صف الإنتاج ّية العا ّمة .ومن املتو ّقع �أن يرتفع
م�ستوى ا�ستعمال هذه التقن ّية من ن�سبة  1.8يف املئة من العر�ض يف
املنطقة �إىل نحو  8.5يف املئة مع حلول عام .2025
�أغلب الزيادة املتو ّقعة �سترت ّكز يف البلدان ذات الدخل العايل من
تلك امل�صدرة للوقود� ،أي بلدان اخلليج على وجه اخل�صو�ص ،ذلك
�أن تقن ّية حتلية مياه البحر تتط ّلب كث ًريا من الطاقة ور�ؤو�س الأموال.
غري �أن التط ّورات احلا�صلة يف هذا املجال هي يف �صدد تخفي�ض

تكاليف الإنتاج ،كذلك اال�ستثمار يف البنى التحت ّية ويف البحث
والتطوير يف الطاقة ال�شم�س ّية وغريها من الطاقات املتج ّددة من
�ش�أنه خف�ض كلفة التحلية وجعلها �أكرث تواف ًقا مع متط ّلبات البيئة.
مع ذلك ،ال ب ّد من الإ�شارة �إىل �أنّ لتقن ّية حتلية مياه البحر ،و�إن
كانت ت�ؤ ّدي �إىل انخفا�ض يف ال�ضغط على املوارد املائ ّية التقليد ّية،
�آثا ًرا م�ضرة بالبيئة ،مبا يف ذلك التل ّوث وانبعاث غازات الدفيئة.

كبرية منها .ولأن منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ت�ستورد
ن�صف حاجاتها من احلبوب ،ي�صبح ا�سترياد املياه االفرتا�ض ّية
(� )virtual waterأم ًرا ال منا�ص منه .وت�ضاعفت ك ّم ّيات املياه
االفرتا�ض ّية التي ا�ستوردتها بلدان هذه املنطقة بحيث ارتفعت من
 147.93مليار مرت مك ّعب عام � 2000إىل  309.89مليار مرت مك ّعب
عام .2010

ملواجهة الطلب املتزايد على املياه يف املناطق احل�ضرية ،تعمد
البلدان العرب ّية �إىل الزيادة يف �إعادة ا�ستعمال مياه ال�صرف
ال�صح ّي يف هذه املناطق .تق ّدر ك ّم ّية هذه املياه حال ًّيا بنحو  4.7مليار
ّ
مرت مكعب يف العام وهي يف تزايد م�ستم ّر وتو ّفر معاجلتها مزايا
عديدة .من بني هذه املزايا ،الثقة بوفرتها خال ًفا للمياه ال�سطح ّية.
وهي قادرة على اال�ستجابة لق�سط معترب من الطلب املتزايد على
التو�سع احل�ضري والنم ّو ال�س ّكا ّ
ين.
املياه الناجم عن تنامي ظاهرة ّ
مع ذلك ،ال ب ّد من الإ�شارة �إىل عدد من العوامل التي حتول دون
انت�شار �إعادة ا�ستعمال املياه ،مبا يف ذلك العوائق االجتماع ّية،
والعراقيل التقن ّية وامل� ّؤ�س�سات ّية والإكراهات ال�سيا�س ّية .لكن ال ب ّد
من الإقرار هنا ب�ضرورة �سن قوانني وتنظيمات بغية املحافظة على
�صحة الب�شر وعلى البيئة.
ّ

وتظل �إدارة املياه التي تر ّكز على التنمية امل�ستدامة ،والكفاءة يف
ا�ستخدام الطاقة  ،واال�ستثمار يف البحث ،والتطوير يف جمال تقنية
املياه� ،أ�سا�س ّي ًة يف �سبيل رفع م�ستوى الوفرة املائ ّية .كذلك التن�سيق
الدو ّ
يخ�ص �إدارة املوارد املائ ّية امل�شرتكة
يل و�إبرام معاهدات يف ما ّ
من �ضرورات �ضمان التنمية امل�ستدامة .وي�أتي �أكرث من ثلثي املياه
ري من
ال�سطح ّية يف املنطقة العرب ّية من خارجها ،كما ميت ّد جز ٌء كب ٌ
مياهها اجلوف ّية خارج حدودها �إىل بلدان عرب ّية جماورة و�إىل ما
عربي تقري ًبا �أن يعتمد يف تغطية احتياجاته
وراءها .ويكاد ك ّل بلد ّ
املائ ّية على �أنهار �أو طبقات مائ ّية جوف ّية يتقا�سمها مع بلدان
جماورة (انظر اجلدول )1
�إنمّ ا ال توجد اتفاقيات دول ّية �شاملة يف هذا ال�ش�أن.

حال ًّيا ،هناك عدد من البلدان العرب ّية يف �صدد جتريب ا�ستعمال
تقن ّيتي ا�ستجماع مياه الأمطار واال�ستمطار اال�صطناعي .لكن
تطوير تقن ّية ا�ستجماع مياه الأمطار يتط ّلب �سيا�سة طويلة الأمد يف
جمال دعم مراكز البحث والتدريب الوطن ّية ،وامل� ّؤ�س�سات الالزمة
واجلهات املعن ّية (جمع ّيات� ،أو تعاون ّيات) ،وبرامج الإر�شاد
للمزارعني ،والرعاة ّ
وموظفي الإر�شاد� .أما جتارب اال�ستمطار
اال�صطناعي ،فقد �أظهرت نتائج �إيجاب ّية ،غري �أنها من املمكن �أن
ت�ؤ ّد َي �إىل منازعات بخ�صو�ص ملك ّية ال�سحب .هناك بلدان عرب ّية،
ال �س ّيما م�صر و�سوريا ،تلج�أ ،هي الأخرى ،كث ًريا �إىل �إعادة ا�ستعمال
الزراعي .لكن من ال�ضروري �أن تكون هناك �سيا�سة
مياه ال�صرف
ّ
طويلة الأمد مع ر�صد �شامل من �أجل الرفع من م�ستوى الكفاءة يف
الزراعي واحل ّد من �أثره املل ّوث.
�إعادة ا�ستعمال مياه ال�صرف
ّ
نظ ًرا �إىل الزيادة يف عدد ال�س ّكان وتنامي الطلب على املوا ّد
الغذائ ّية ،وجدت البلدان العرب ّية نف�سها م�ضط ّرة �إىل احل�صول
على املياه من خالل ا�سترياد املوا ّد الزراع ّية التي تتط ّلب ك ّم ّيات
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التحدّيات التي تواجهها الإدارة الفاعلة
تواجه �إدارة املوارد املائية حت ّديات كثرية.
املوازنة ما بني �أوجه ا�ستعمال املياه املتعدّدة
ت�سهم الزراعة بق�سط �ضئيل يف الناجت املح ّل ّي الإجما ّ
يل� ،إال �أنها
مما ت�ستهلكه ال�صناعة والن�شاطات
ت�ستهلك ك ّم ّيات من املياه �أكرب ّ
املح ّل ّية .و�سي�ؤدي �إعادة النظر يف توزيع املياه مل�صلحة القطاعات
إنتاجا ،مثل ال�صناعة وال�سياحة� ،إىل الزيادة يف االعتماد
الأكرث � ً
على ا�سترياد املوا ّد الغذائ ّية وترك ماليني من الأيدي العاملة غري
امل�ؤهّ لة من دون عمل .والزيادة يف ا�ستهالك املياه لأغرا�ض منزل ّية
ت�ؤ ّدي �إىل تقلي�ص ك ّم ّيات املياه املتوافرة للزراعة .لذلك� ،ست�ضط ّر
الري واللجوء �إىل موارد مائ ّية
بلدان �إىل الرفع من م�ستوى فاعلية ّ
غري تقليد ّية وتنظيم املحا�صيل ب�صورة �أكرث مردود ّي ًة وكذا �إىل
م�ساعدة الف ّالحني يف �إيجاد وظائف.
العدالة يف توزيع املياه
�س ّكان املناطق الريف ّية ،والن�ساء ،والفقراء ،وغريهم من امله ّم�شني
عادة ما يجدون �صعوبة يف اال�ستفادة من مياه نظيفة �صاحلة
ال�صح ّي؛ الأمر الذي يدل
لل�شرب ومن �أنظمة متط ّورة لل�صرف
ّ
و�سيا�سي للمعوزين من اال�ستفادة من عدد
اجتماعي
على حرمان
ّ
ّ
من الفر�ص واخلدمات� .صحيح �أن الأو�ضاع قد �شهدت بع�ض
التح�سن يظل بطي ًئا يف بع�ض
التح�سن يف هذا املجال� ،إال �أن هذا
ّ
ّ
البلدان .يف عام  ،2010كان هناك حواىل  18يف املئة من �س ّكان
البلدان العرب ّية حمرومني من اال�ستفادة من املياه النظيفة وظ ّل
ال�صح ّي.
نحو  24يف املئة منهم حمرومني من �أنظمة ال�صرف
ّ
معظم املحرومني من مثل هذه اخلدمات كانوا يعي�شون يف مناطق
ذات دخل منخف�ض �أو يف مناطق حمتلة �أو ت�شهد نزاعات.
بخا�صة ما بني املناطق
ما يالحظ هو الفروق الكبرية املوجودة
ّ
الريف ّية واملناطق احل�ضرية .لذلك يتط ّلب �ضمان العدالة �أن يكون
جميع املعن ّيني ،ال �س ّيما الفقراء والن�ساء ،قادرين على امل�شاركة
يف �إدارة املوارد املائ ّية كي تكون املياه النظيفة يف متناول جميع
النا�س ,وتوافر �إدارة فاعلة للموارد املائ ّية من �ضرورات التنمية.
لقد �أخفقت الطريقة امل�ستندة �إىل الإدارة من �أعلى �إىل �أ�سفل يف
جمال �إدارة املوارد املائ ّية �إذ ت�أ ّكد �أن الطريقة املتّجهة من الأ�سفل
4
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�إىل الأعلى ،مبا تتيحه من م�شاركة املعن ّيني بامل�س�ألة املائ ّية ،هي
الطريقة ال�صحيحة.
العاملي للمياه ،ومنتدى العامل الثالث للمياه،
تب ّنى كل من املجل�س
ّ
وال�شراكة العامل ّية يف جمال املياه� ،إعالن دبلن ( )Dublinحول
املياه والتنمية امل�ستدامة ،وكذا ّ
منظمة الأمم املتّحدة ،املوقف
القائل ب�أنّ «حقّ الإن�سان يف املاء ال غنى عنه من �أجل حياة تليق
بكرامة الإن�سان» .ويف �شهر �أيلول�/سبتمرب � ،2010أ ّكدت الئحة
جمل�س حقوق الإن�سان رقم � A/HRC/RES/15/9أن احلقّ يف املياه
ال�صح ّي جزء من القانون الدو ّ
يل ،كما �أ ّكدت �أن هذا
وال�صرف
ّ
احلقّ ملزم قانو ًنا للدول ،داع ًيا هذه الأخرية �إىل تطوير �آل ّيات
كفيلة ب�ضمان ح�صول جميع النا�س على مياه ال�شرب واال�ستفادة
�صح ّي متط ّور.
من نظام �صرف ّ
النزاعات امل ّت�صلة باملياه
وما دامت ح�ص�ص النا�س من املياه تعك�س حاالت من التفاوت
واالقت�صادي ،فقد تف�ضي �إىل توتّرات
وال�سيا�سي
االجتماعي
ّ
ّ
ّ
ميكن �أن تنتهي بنزاع �أو تزيد من حدته� .إن التناف�س على املياه
العابر ِة احلدو َد ميكن �أن ي�شكل م�صد ًرا للنزاعات ال�سيا�س ّية
الإقليم ّية .لذلك ما زال �سوء التدبري يف جمال املوارد املائ ّية
امل�صب
امل�شرتكة يه ّدد ا�ستقرار املنطقة العرب ّية ويجعل دول
ّ
ّ
ت�شك يف جدوى التخطيط ملواردها املائ ّية.
الغذائي والطاقة
عالقة املياه بالأمن
ّ
الغذائي .فالتناف�س
املائي والأمن
ي�ستحيل الف�صل بني الأمن
ّ
ّ
على موارد مائ ّية حمدودة ي�ش ّكل حت ّد ًيا خط ًريا �أمام قدرة
البلدان العرب ّية على توفري الغذاء ل�س ّكانها الذين ما فتئ عددهم
يتزايد .تلك املحاوالت الفا�شلة املعتمدة من �أجل �ضمان االكتفاء
الذاتي يف جمال الغذاء هي التي جندها وراء الإ�سراف املعتمد
ّ
الري من دون النجاح يف التقليل من ا�سترياد املوا ّد الغذائ ّية.
يف ّ
لقد ت�ضاعف ا�سترياد احلبوب من طرف هذه البلدان �أكرث من
م ّرتني منذ عام  1990وميثل اليوم نحو  60يف املئة من ا�ستهالك
احلبوب (انظر ال�شكل .)1
الوطني ،ت�ستطيع احلكومات
الغذائي
من �أجل حتقيق الأمن
ّ
ّ
ت�شجيع املردود ّية الزراع ّية واملائ ّية ،والزيادة يف جتارة املياه
االفرتا�ض ّية من خالل تو�سيع ا�سترياد املوا ّد الغذائ ّية والعمل يف
الزراعي الإقليمي.
اتجّ اه التكامل
ّ
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�إىل وجود قوانني وتنظيمات غري فاعلة وغري مط ّبقة .من بني نتائج
هذا الو�ضع العجز املا ّ
يل املرتاكم على قطاع املوارد املائ ّية الذي
هو تابع يف معظمه للدولة .لذلك ،قد حتتاج البلدان العرب ّية �إىل
ا�ستثمار ما ال يق ّل عن  200مليار دوالر يف جمال املوارد املائ ّية
خالل الأعوام الع�شرة املقبلة .و�إذا كانت بلدان اخلليج املنتجة
للوقود قادرة على اال�ستثمار يف هذا املجال ،ف�إنّ بلدا ًنا عرب ّية
�أخرى ال ت�ستطيع ذلك.

30
20
10
0
1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

Rasmussen 2012 :Qó°üŸG

تتط ّلب �إدارة املوارد املائ ّية فه ًما ج ّيدً ا لعالقة التبع ّية املتبادلة ما
بني الطاقة واملياه .مث ًال ،كل انت�شار للقدرات يف جمال حتلية مياه
البحر يف امل�ستقبل ينبغي ربطه باال�ستثمار يف م�صادر الطاقة
املتج ّددة املتوافرة بكرثة ،كالطاقة الريحية والطاقة ال�شم�س ّية.
كما يجب على البلدان العرب ّية �أن حتث على التن�سيق واال�ستثمار
يف البحث والتطوير يف جمال التقنيات املتّ�صلة باملياه� ،إذ ج ّلها
م�ستورد اليوم� .إن اكت�ساب هذه التقنيات والتح ّكم فيها حم ّل ًّيا
�سيجعلها حمل ثقة �أكرث ،كما يزيد يف قيمتها امل�ضافة يف فائدة
االقت�صاد الوطني ويقل�ص من كلفتها وت�أثرياتها يف البيئة.
تدهور البيئة
يجب �أن توازن �إدارة املوارد املائية ما بني االحتياجات االجتماع ّية
واالقت�صاد ّية من جهة وحماية البيئة من جهة ثانية� .إنّ الإ�سراف
يف ا�ستعمال املوارد املائ ّية وظاهرة التل ّوث مل ي�ؤ ّديا فقط �إىل تدهور
نوع ّية املياه وك ّم ّيتها بل � ً
البيئي؛ وهذا �أمر
أي�ضا �إىل تدهور النظام
ّ
ترتتّب عليه تكاليف اقت�صاد ّية واجتماع ّية م ًعا.
اخل�صخ�صة
على الرغم من بع�ض الإ�صالحات التي جرت يف جمال �إدارة
املوارد املائ ّية تبقى هناك بع�ض العوائق امله ّمة من بينها غمو�ض
امل�س�ؤول ّيات ،وغياب التن�سيق بني اجلهات املعن ّية ،ووجود م� ّؤ�س�سات
غري م�ؤهلة ،ووعي عام حمدود ،و�إفراط يف مركز ّية القرار� ،إ�ضافة

دعا املانحون واملقر�ضون الدول ّيون �إىل خ�صخ�صة �إدارة املوارد
املائ ّية ونظام توزيعها من �أجل ا�ستعادة تا ّمة للتكاليف والزيادة يف
كفاءة التوزيع .غري �أن اخل�صخ�صة تبقى حم ّل جدل ،لأنّ الداعني
اخلا�صة هي القادرة على �إدارة املوارد
�إليها يرون �أن ال�شركات
ّ
املائ ّية بطريقة �أح�سن و�أن ال�سماح لقوى ال�سوق بتحديد الأ�سعار
احلقيق ّية للمياه �سيكون من �ش�أنه حمل امل�ستعملني على اال�ستهالك
العقال ّ
ين وتفادي التبذير.
�أما املعار�ضون للخ�صخ�صة ،فيقيمون حجتهم على �أن معاملة
اخلا�صة من �ش�أنها فتح املجال
املوارد املائ ّية معاملة امللك ّية
ّ
لإق�صاء بع�ض النا�س من احل�صول على ما ّدة �ضرور ّية حلياتهم
و�أنّ جمموعة �صغرية من �أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال �ست�ستغل مادة
عموم ّية من دون االكرتاث بت�أثريات ذلك يف البيئة.
حتقيق �إدارة موارد مائية كف�ؤة
يتط ّلب حل الأزمة املائ ّية مقاربة متع ّددة الأبعاد ت�أخذ بعني االعتبار
�أبعادًا اجتماع ّية واقت�صاد ّية و�سيا�س ّية وبيئ ّية يف الوقت ذاته.
االجتماعي العدالة يف ا�ستعمال املياه .وي�ستدعي البعد
يتطلب البعد
ّ
االقت�صادي ا�ستعما ًال ناج ًعا للمياه مع �إيالء الأهم ّية لدور املياه يف
ّ
ال�سيا�سي عدالة يف توفري املياه
التنمية االقت�صاد ّية .ويفر�ض البعد
ّ
جلميع تلك الفئات غري املحظوظة اجتماع ًّيا واقت�صاد ًّيا و�سيا�س ًّيا.
البيئي ،فيفرت�ض ا�ستعما ًال للمياه مراع ًيا للبيئة حتى
�أ ّما البعد
ّ
ميكن �ضمان موا�صلة اخلدمات التي تق ّدمها املنظومة البيئ ّية.
يف ال�سياق ذاته ،ال ب ّد من التن�سيق بني كل من املجتمع املد ّ
ين
اخلا�ص والعا ّم يف �سبيل �إدارة ر�شيدة ،مع �ضمان
والقطاعني
ّ
القدرة على التح�سني واملرونة كلما ظهرت حت ّديات م�ستج ّدة.
بطبيعة احلال ،لك ّل بلد طريقته يف معاجلة الأزمة ،و�إن كان ب�إمكاننا
حتديد جملة من املبادئ التوجيه ّية العا ّمة (انظر الإطار .)1
مـوجز التقـرير
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الإطار 1

العاملي لتقييم �إدارة املوارد املائ ّية
مبادئ الربنامج
ّ

• امل�شاركة :ال ب ّد من �أن يكون جلميع املواطنني �صوت يف و�ضع ال�سيا�سات
العا ّمة واتّخاذ القرارات� ،سواء ب�صورة مبا�شرة �أو من خالل تنظيمات
مت ّثل م�صاحلهم.
• ال�شفافية :ال ب ّد من تد ّفق املعلومات بح ّر ّية يف املجتمع ،كما يجب �أن
تكون عمل ّيات �صنع ال�سيا�سات العا ّمة واتّخاذ القرارات �شفّافة ومفتوحة
على الرقابة ال�شعب ّية.
• العدالة :ال ب ّد �أن ي�ستفيد �أفراد املجتمع ،رجا ًال ون�ساء ،من تكاف�ؤ
الفر�ص يف �سبيل حت�سني ظروف معي�شتهم.
• امل�ساءلة :يجب على كل من احلكومات والقطاع اخلا�ص ّ
ومنظمات
املجتمع املد ّ
ين �أن تكون م�س�ؤولة �أمام ال�شعب �أو الذين مي ِّثلون م�صاحله.
• اال�ستجابة :امل� ّؤ�س�سات وخمتلف التدابري يجب �أن تكون يف خدمة
كل الأطراف ذات امل�صلحة وت�ستجيب ،كما يلزم ،ملا ّ
تف�ضله خمتلف
الأطراف ،ولتغيرّ املطالب والظروف امل�ستجدّة.
• التكامل� :إدارة املوارد املائ ّية يجب �أن تعمل على ترقية مقاربات
متكاملة و�شاملة.
• القيم� :إدارة املوارد املائ ّية ينبغي �أن تقوم على مبادئ املجتمع
الأخالق ّية ،مثل احرتام احلقوق التقليد ّية يف جمال احل�صول على املياه.

امل�صدر:

Rogers and Hall 2003, IRG 2009

حتديد التكلفة احلقيق ّية للمياه – مبا يف ذلك التكاليف البيئ ّية،
واالجتماع ّية ،واخلا�صة باملن�ش�آت وعمليات الت�شغيل – �أمر
أ�سا�سي .فبف�ضل حتديد القيمة احلقيق ّية للمياه و�إبراز البدائل
� ّ
االجتماع ّية واالقت�صاد ّية والبيئ ّية املتاحة �أمام ال�سيا�سة العا ّمة من
حيث املردود ّية ،ي�ستطيع �أ�صحاب القرار تقلي�ص الفجوة ما بني
العر�ض والطلب.
�إن تقييم البدائل املتاحة لل�سيا�سة العا ّمة مع الأخذ بعني االعتبار
كافة املتغيرّ اتَ ،لي�ساعد يف التو�صل �إىل توافق ما بني خمتلف
6

حوكمة املياه يف املنطقة العربية � :إدارة الندرة وت�أمني امل�ستقبل

الأطراف ذات امل�صلحة .ميكن �أن يوازن حتليل املردود ّية ما بني
بعمل ما مقابل تكاليف عدم القيام به؛ وحينئذ
تكاليف القيام ٍ
تظهر الفوائد ال�سيا�س ّية والبيئ ّية الناجمة عن توفري خدمات �أف�ضل
ال�صح ّي .وعليه ،ال ب ّد من حتديد ما
يف جمال املياه وال�صرف
ّ
يجب القيام به ب�أح�سن مردود ّية ممكنة من �أجل تغطية �شاملة يف
ال�صح ّي (انظر اجلدول .)2
جمال املياه وال�صرف
ّ
تتط ّلب �إقامة �إدارة ناجعة للموارد املائ ّية جملة من ال�شروط،
من بينها �إعادة توجيه ال�سيا�سة املائ ّية ،وتطبيق القوانني
والتنظيمات ومتويل قطاع املوارد املائ ّية مب�ستوى منا�سب وتطوير
قدرات تنظيم ّية �إ�ضافة �إىل مراقبة الربامج وتقييمها وا�ستغالل
إقليمي والدو ّ
يل .كما
املعطيات واملعلومات وتن�سيق التعاون ال ّ
تتطلب الرتبية والتعليم والتوعية ورفع م�ستوى م�شاركة الأطراف
ذات امل�صلحة ومتكينها و�ضمان احلقّ يف املياه والعدالة
االجتماع ّية والرفع من كفاءة ا�ستعمال املياه وتقوية ال�صلة ما
بني الأبحاث والإدارة .على وجه اخل�صو�ص:
• ال ب ّد من تغيري اتجّ اه ال�سيا�سات العا ّمة من �إدارة العر�ض �إىل
�إدارة الطلب القابل لال�ستدامة� ،أي من �إدارة الأزمة �إىل التخطيط
الطويل املدى .يف البلدان العرب ّية املجهدة مائ ًّيا� ،أ ّدى الرتكيز على
العر�ض من غري االهتمام باال�ستعمال وكفاءة التوزيع �إىل ا�ستهالك
املائي.
غري م�ستدام ،كما �أخفق يف حتقيق الأمن ّ
• �أغلب البلدان العرب ّية تتمتع بالأطر القانون ّية وامل� ّؤ�س�سات ّية
من �أجل �إدار ٍة ر�شيدة للموارد املائ ّية ،غري �أنها تفتقد الأدوات
القانون ّية التي ت�ضمن التنفيذ .لذلك ،تقت�ضي التح ّديات احلال ّية
ابتكار �أدوات جديدة مثل الالمركز ّية ،واملقاربة الت�شارك ّية،
وتقوية القدرات التقن ّية واملال ّية املح ّل ّية ،واحلوار والتوافق،
الفعلي للقوانني والزيادة يف كفاءة امل� ّؤ�س�سات املعن ّية
والتطبيق
ّ
باملوارد املائ ّية.
• تتط ّلب الإدارة الر�شيدة عالقات قائمة على التن�سيق والتعاون
ما بني التنظيمات مع �إ�سناد امله ّمات وامل�س�ؤول ّيات على
فردي .ومبا �أن هناك تزايدً ا يف التناف�س على املوارد
�أ�سا�س
ّ
املائ ّية ،فال ب ّد من تو�ضيح امله ّمات ،والتن�سيق بني الفاعلني،
والتعاون ما بني خمتلف القطاعات ،و�إقامة حدود ان�ضباط ّية
و�إدار ّية ،واعتماد م�شاورات متع ّددة القطاعات والأطراف ذات
امل�صلحة.

√É«ŸG Iôah iƒà°ùe Ú°ùëàH á∏°üqàŸG äGAGôLE’Gh QÉªãà°S’G øe óFÉ©dG áÑ°ùfh á«q FÉŸG OQGƒŸG ∫É› ‘ IòîqàŸG ÒHGóàdG øe ¿Éà©bq ƒàŸG IóFÉØdGh áØ∏µàdG
 2010 ÚH Ée »q ë°üdGﻭ .2020
±ô°üdGh
q

2 ∫hó÷G

ó``∏ÑdG
ôFGõ÷G
ôª≤dG QõL
»JƒÑ«L
ô°üe
¥Gô©dG
¿OQC’G
É«fÉàjQƒe
Üô¨ŸG
¿ÉªY
¿GOƒ°ùdG
¢ùfƒJ
øª«dG
´ƒªéŸG

äÉeóÿG ∫É› »`a áHƒ∏£ŸG äGQÉªãà°S’G
»q ë°üdG
±ô°üdGh √É«ŸÉH á∏°üqàŸG
q
)(äGQ’hódG ÚjÓÃ

á∏ªàëŸG IóFÉØdG
)(äGQ’hódG ÚjÓÃ

óFÉ©dG áÑ°ùf
(%) QÉªãà°S’G øe

á£°SƒàŸG
q áÑ°ùædG
(%)óFÉ©∏d ájq ƒæ°ùdG

3,622.3

19,303.3

432.9

39.4

218.7

400.9

83.3

7.5

284.4

320.9

12.8

1.2

4,484.4

11,073.6

146.9

13.4

8,217.1

22,653.3

175.7

16.0

135.3

1,635.5

1,108.7

100.8

2,146.3

1,772.9

-17.4

-1.6

8,484.2

9,608.4

13.3

1.2

259.7

1,756.0

576.1

52.4

30,187.1

18,634.3

-38.3

-3.5

1,461.9

2,438

66.8

6.1

12,722.4

9,767.5

-23.2

-2.1

72,224.0

99,364.5

37.6

3.4

.Ók °UCG É¡HÉ«Z hCG »q ë°üdG
±ô°üdGh √É«ŸÉH á∏°üqàŸG äÉeóî∏d áÄjOôdG á«q YƒædG ¤EG áHƒ°ùæe Iôaq ƒŸG á«q dÉªLE’G áØ∏µàdG
q
∞du DƒŸG äGôjó≤J :Qó°üŸG

أ�سا�سي يف الندرة املائ ّية.
• العجز يف املوارد الب�شر ّية عن�صر � ّ
معاجلة هذا العجز تتط ّلب بناء القدرات ،والتدريب والتطوير
يف جمال التنظيم.
ال�سيا�سي وتنفيذ
• ت�ش ّكل الرقابة �صلة حيو ّية بني الإ�صالح
ّ
القرارات لأنها ت�سمح بت�صحيح ال�سيا�سات و�إعادة النظر يف
تخ�صي�ص الأموال من خالل �إعادة النظر يف الأولو ّيات .على كل
دولة عرب ّية �أن تقوم بو�ضع م� ّؤ�شرات ملراقبة تط ّور الإ�صالحات
املائ ّية والآثار املرتتّبة عليها ،مبا يف ذلك م� ّؤ�شرات ملراقبة وتقييم
نظام
البيئة املنا�سبة ،والإطار امل� ّؤ�س�ساتي و�أدوات الت�سيري .وجو ُد ٍ
إقليمي ميكن �أن ي�ساعد يف الرفع من القدرة على �إبراز
ٍّ
رقابي � ّ
امل�شكالت و�إيجاد احللول لها ،ال �س ّيما يف ما يتع ّلق باملوارد املائ ّية
العابر ِة احلدودَ.
• �ضمان االلتزام بالقوانني وتطبيقها يف جمال املوارد املائ ّية
يتط ّلب حتديثها ك ّلما لزم الأمر من خالل مقاربة ت�شارك ّية ،ون�شر
املعلومات ،وتقدمي م�ساعدات تقن ّية وحوافز اقت�صاد ّية ،والرفع من
م�ستوى القدرات املتّ�صلة بالتفتي�ش والرقابة الكفيلة بالك�شف عن
املخالفات واملعاقبة عليها.

• يقت�ضي التمويل امل�ستدام للموارد املائ ّية وجود منظومة وا�ضحة
كفيلة بتحديد م�صادر التمويل والأدوات االقت�صاد ّية من �أجل �ضمان
التمويل الأن�سب .جتدر الإ�شارة هنا �إىل �أنّ �إ�سهام ال�شركات اخلا�صة
يف قطاع املوارد املائ ّية ما فتئ يتزايد لتعوي�ض عجز احلكومات
عن �ضمان التمويل الالزم وق�صورها يف ت�شغيل البنى التحت ّية
واملحافظة عليها .ال ب ّد من النظر يف ّ
خمططات اخل�صخ�صة من
حيث اجلدوى والكفاءة والعدالة وغري ذلك من االعتبارات املتّ�صلة
بالإدارة الر�شيدة للموارد املائ ّية.
• املعطيات اجل ِّيدة �ضرور ّية للفاعلية املائ ّية لأ ّنها هي التي
ُيع َت َمد عليها يف اتّخاذ القرارات ،من م�ستوى القرارات املح ّل ّية
�إىل م�ستوى القرارات املتّ�صلة باملوازنة بني حاجات خمتلف
القطاعات من املياه .كما ت�ستطيع املعطيات �أن تزيد يف عدالة
القرارات و�شفافيتها ويف القدرة على مراقبة نوع ّية املياه.
إقليمي
• االعتماد الكبري على موارد مائ ّية م�شرتكة يجعل التعاون ال ّ
�أم ًرا ال مف ّر منه .البلدان العرب ّية مطالبة با�ستغالل عالقاتها
موحدة
االجتماع ّية والثقاف ّية يف �سبيل ا�سرتاتيجية �سيا�س ّية ّ
ح�صة عادلة
تدعم حقّ جميع البلدان املتجاورة يف احل�صول على ّ
مـوجز التقـرير
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ومن�صفة من املوارد املائ ّية الدول ّية .ومه ٌّم �أن ين�ش�أ تعاو ٌن �أكرب مع
بلدان جماورة غري عرب ّية من �أجل �إدارة م�شرتكة للموارد املائ ّية.
• ال ب ّد �أن تكون العدالة االجتماع ّية هي م�صدر ال�سيا�سات
العا ّمة .كما ينبغي لهذه ال�سيا�سات �أن ت�سمح مب�شاركة معتربة
للأطراف ذات امل�صلحةّ ،
االجتماعي
بغ�ض النظر عن و�ضعها
ّ
�أو ق ّوتها ال�سيا�س ّية .ال ب ّد من متكني جميع فئات املجتمع من
التعبري عن مطالبها وان�شغاالتها يف بيئة مفتوحة و�ش ّفافة� .إن
�أخذ االن�شغاالت املتّ�صلة بالعدالة على �أ�سا�س اجلن�س والو�ضع
االجتماعي بعني االعتبار يف �صياغة ال�سيا�سات العا ّمة والربامج
ّ
الإمنائية َل ٌ
أويل يف ما يخ�ص الإدارة املائ ّية الناجحة
�شرط � ٌّ
(انظر الإطار .)2
حتقيق الهدف املتع ِّلق ب�إ�شراك جميع الأطراف املعن ّية دون
تكتفي مبا و�ضعته من
�إق�صاء يوجب على البلدان العرب ّية �أ ّال
َ
تدابري قانون ّية و�أطر ت�شارك ّية فتعمل من �أجل التغيري الثقايف.
اجلماهريي هو �أ�سا�س كل م�شاركة فعل ّية وكل فعل يف
• الوعي
ّ
امليدان .لذلك ينبغي ِّ
لكل برنامج توعية طويل الأمد �أن ي�أخذ
بعني االعتبار الأبعاد االجتماع ّية واالقت�صاد ّية والبيئ ّية على
إقليمي.
امل�ستويني املح ّل ّي وال ّ
• البحث والإبداع �أمران ال غ ًنى عنهما ل�ضمان اال�ستدامة والكفاءة
يخ�ص توفري موارد مائ ّية قليلة وا�ستعمالها.
والعدالة يف ما ّ
املراكز املعن ّية بالبحث يف جمال املوارد املائ ّية يف حاجة �إىل
موارد ب�شر ّية ومال ّية كافية و�إىل �سيا�سات علم ّية وتقنية قو ّية.
يتع ّلق الأمر هنا بتقوية ال�صلة بني البحث والتطوير والإنتاج على
وجه اخل�صو�ص.
يبقى جناح �أ ّية ر�ؤية طويلة الأمد يف جمال �إدارة املوارد املائ ّية
مرهو ًنا بفهم عميق للتغيرّ ات االجتماع ّية والثقاف ّية التي فر�ضتها
احلداثة .وملّا كانت �أمناط احلياة تتط ّور بفعل ارتفاع م�ستويات
التعليم ،وتنامي ظاهرة التحول احل�ضري وتوا�صل الإ�صالحات
ال�سيا�س ّية واالجتماع ّية ،ف�إنّ على �صيغ احلكم �أن تتط ّور هي
الأخرى .التح ُّوالت االقت�صاد ّية وال�سيا�س ّية التي ت�شهدها املنطقة
اليوم قد ت�ؤ ّدي �إىل حت�سني �إدارة املوارد املائ ّية من خالل الرفع
من م�ستوى امل�شاركة وامل�ساءلة.
كما قد ت�ؤ ّدي الإ�صالحات
ّ
اخلا�صة بهذه الإدارة �إىل تغيرّ
اجتماعي �أو�سع من خالل ت�أثريات املياه يف معي�شة النا�س
ّ
وخمتلف الن�شاطات االجتماع ّية واالقت�صاد ّية الأخرى.
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الإطار 2

امل�ساواة بني اجلن�سني يف جمال الإدارة املائ ّية

الإدارة الر�شيدة كفيلة بتقلي�ص التفاوت بني اجلن�سني بال�سبل الآتي
ذكرها:
• �ضمان احرتام حقوق الإن�سان واحل ّر ّيات الأ�سا�س ّية للفقريات
والفقراء من �أجل العي�ش الكرمي.
• �سنّ قواعد واعتماد م� ّؤ�س�سات وممار�سات عادلة ِّ
تنظم العالقات بني
�أفراد املجتمع تكون كفيلة مب�ساعدة الفئات ال�ضعيفة.
• ال�سعي جلعل املر�أة �شري ًكا م�ساو ًيا للرجل يف اتّخاذ القرارات
املتع ِّلقة بتنمية �إدارة املوارد املائ ّية وا�ستعمالها والتقنية املختارة فيها
و�سبل متويلها ،وما �إىل ذلك من امل�سائل ذات ال�صلة.
• الت�أ ُّكد من �أخذ احلاجات البيئ ّية واالجتماع ّية للأجيال القادمة بعني
االعتبار يف ال�سيا�سات واملمار�سات احلال ّية.
• الرتكيز على �سيا�سات التنمية املعن ّية بالق�ضاء على الفقر وحت�سني
ظروف معي�شة الن�ساء والرجال.

إمنائي
امل�صدر :برنامج الأمم املتّحدة ال ّ

