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عنوان المداخلة:

إستراتيجيات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية في العالم العربي
ملخص الدراسة

تحاول الدراسة التعرف على معضلة ندرة الموارد المائية في عالمنا العربي وأسباب العجز المائي
المتوقع حدوثه في العديد من هذه الدول باعتبار أن "أزمة المياه هي أزمة أسلوب وادارة " وهو األمر الذي
يفرض ضرورة إبتكار أساليب جديدة أكثر شموالً وتكاملً في التعامل مع الموارد المائية تعتمد على مزيج
من اإلجراءات المؤسسية والتشريعية والمعلوماتية برؤية إستراتيجية تتجاوز الحدود اإلقليمية ،وهذا من أجل
ترشيد إدارة واستخدام المياه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي.
الكلمات المفتاحية :إدارة الطلب والعرض؛ العجز المائي؛ الحوكمة المائية؛ السياسات واإلسترتيجيات
المتكاملة.
Abstract
This study attempts to identify the problem of scarcity of water resources in
the Arab world, and the reasons for the water deficit is expected to occur in
many of these countries, which imposes the need to invent new methods of a
more comprehensive and integrated approach in dealing with water resources
depends on a combination of institutional procedures, legislative and informatics
vision strategy extraterritorial, in order to rationalize the management and use of
water to achieve the goals of sustainable development in the Arab world.
Key words: demand management and supply _water policy _ water governance
_ Policies and strategies process integrated .
مقدمة:
تشير التقديرات إلى أنه خلل بضعة عقود مقبلة سوف يعاني ثلث سكان العالم تقريبا من حاالت
نقص مزمنة في المياه ,وسوف يكون من بين أسباب أوجه النقص هذه ازدياد الطلب على موارد المياه
العذبة من جانب األعداد السكانية المتزايدة ,وكذلك التوسع في اإلنتاج الزراعي والتنمية الصناعية كثيفة
استخدام المياه ,وتضاؤل نوعية موارد المياه  ,وذلك نتيجة لألنشطة البشرية غير المستدامة ،وتتضح
الصلة القائمة بين التنمية المستدامة وتوفر المياه وكيفية إدارتها من خلل تركيز البحوث االجتماعية
واالقتصادية والتقنية على قضايا تنمية الموارد المائية وادارتها واستغللها ,والتي أدت بنتيجتها إلى مفاهيم
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جديدة كاإلدارة المتكاملة للموارد المائية وحوكمة المياه ,وقد أثبت اعتماد هذه المفاهيم في شكل سياسات
واستراتيجيات وترجمتها إلى خطط تنظيمية جدواها في العديد من البلدان .
_ فما الذي يعني بالحوكمة المائية واإلدارة المتكاملة للموارد المائية ؟ ـ_ما واقع الموارد المائية
واستخداماتها في العالم العربي ؟ ـ_وما مدى إمكانية اعتماد مقاربة متكاملة إلدارة المياه في العالم
العربي ونجاحها؟

ستتناول هذه الدراسة اإلجابة عن هذه األسئلة وفق المخطط التالي :

أول  :الموارد المائية العربية _حجمها واستخداماتها .
ً
ثانيا  :الحوكمة المائية واإلدارة المتكاملة للموارد المائية :إطار مفهومي
ثالثا  :واقع السياسات المائية في العالم العربي
رابعاً :نحو إستراتيجيات لإلدارة المتكاملة للموارد المائية في العالم العربي
الكلمات المفتاحية :إدارة الطلب والعرض _سياسة مائية_الحوكمة المائية_ إدراة متكاملة للموارد المائية_
إستراتيجية مائية_
أولً :الموارد المائية العربية _ حجمها واستخداماتها
يتطلب التخطيط السليم للموارد المائية تقويما دقيقا لحجم المياه المتاحة وكمياتها ,وتبذل الدول
العربية جهودا حثيثة من أجل الوصول إلى تقديرات دقيقة لحجم مواردها المائية ,إال أن معرفة هذه الموارد
ما زالت ضعيفة نسبيا مقارنة بمعرفة الدول المتقدمة لمواردها المائية ,فهناك الكثير من االختلفات
والتباينات في اإلحصائيات الخاصة بالمياه في العالم العربي تقدمها جهات مختلفة ,وهذا راجع إلى طبيعة
الجهة التي تقوم بالدراسة وأهدافها,واختلف الطريقة والمعطيات التي تم على أساسها حساب هذه
التقديرات ,ومع ذلك فإن هناك بعض التقديرات التي تمكننا من تكوين تصور معقول عن حجم الموارد
واستخداماتها ,وبحسب هذه التقديرات فإن الموارد المائية المتجددة تشكل ما نسبته  10في المائة من
مجمل الموارد المائية عالميا ,ويقل نصيب الفرد السنوي من المياه المتجددة في الكثير من الدول العربية
عن خط الفقر المائي الذي حددته المنظمات الدولية بحوالي 0111م مكعب سنويا لكافة االستخدامات(.)1
وتندرج م وارد المياه في العالم العربي كغيرها من دول العالم تحت فئتين رئيسيتين هما الموارد التقليدية
وغير التقليدية
 0ـ الموارد التقليدية :الشك أن لموقع الوطن العربي ما بين دائرتي (4ش ـ73ش) أث ار كبي ار في موارده
المائية فقد أدى هذا الموقع إلى وقوع القسم األعظم منه داخل نطاق المنطقة المدارية الحارة ومساحة
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محدودة من أرضه تشغل هامشا في نطاق المنطقة المعتدلة الدفيئة وقد ترتب على ذلك أن معظم الموارد
المائية الكبرى في العالم العربي توجد منابعها خارج حدود العالم العربي( ،)2كما هو الحال في نهر النيل
ودجلة والفرات .
أـ األمطار :تقع أغلب أراضي الوطن العربي في المنطقة الجافة وشبه الجافة التي يقل معدل سقوط
األمطار فيها عن  711مليمتر سنويا( ,)3ويتفاوت الهطول المطري في العالم العربي من منطقة إلى
أخرى ,فهو يتراوح سنويا بين أقل من  01ملم في الصحراء وأكثر من  0011ملم في المناطق المطلة
على خط االستواء(جنوب السودان) وبعض المناطق الساحلية للبحر األبيض المتوسط ,وتقدر كميات
الهطول المطري في العالم العربي بحوالي  3372مليار متر مكعب سنويا عام 0991م بحسب تقديرات
المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة (أكساد)(.)4
ب ـ المياه السطحية  :تنتج المياه السطحية من هطول األمطار والثلوج ,وتنساب على شكل سيول
وجداول وأنهار دائمة ومؤقتة من قمم المرتفعات الجبلية التي تسقط عليها األمطار والثلوج وتنساب لتعبر
إلى السهول الداخلية لبعض أقطار العالم العربي  ,ويوجد على أرض العالم العربي  44نه ار دائم الجريان
تجلب سنويا ما يقارب  390مليار متر مكعب من المياه ,والمناخ منها حاليا حوالي  093مليار متر
مكعب ,بينما تبلغ الكمية المستغلة حاليا حوالي  01262مليار متر مكعب ,ويوجد حوالي 9360في المائة
من المياه السطحية في  14دول عربية هي :سوريا والعراق ومصر والسودان ,بينما يتوزع الباقي 360في
المائة بين دول إقليم المغرب العربي واليمن واألردن ,وال يوجد في دول الخليج العربي أية مياه سطحية
باستثناء بعض األودية التي تسيل في فصل الشتاء لفترات محدودة(.)5
ج ـ المياه الجوفية :تظهر الخرائط الجيولوجية للعالم العربي وجود عدد كبير من األحواض الجيولوجية
التي تكونت نتيجة التحركات في القشرة األرضية في أزمنة جيولوجية مختلفة ,وتحتل المياه الجوفية
الفراغات الموجودة في الصخور على شكل مساحات أو شقوق أو كهوف ,وتمثل هذه المياه المخزون
االستراتيجي للعالم العربي الذي يمكن استخدامه وقت الحاجة إليه ,وتبلغ كمية المخزون اإلجمالي من
المياه الجوفية حوالي  3377مليار متر مكعب ,بينما ال تزيد كميات التغذية السنوية على حوالي  43مليار
متر مكعب ,ويقدر المتاح منها للستخدام حوالي  70مليار متر مكعب( ،)6ويبين الجدول ( )0حجم
الموارد المائية التقليدية لكل دولة في العالم العربي.
_3الموارد غير التقليدية :وتشمل هذه الموارد المياه المعاد استخدامها (مياه الصرف الصحي والصرف
الزراعي) ،باإلضافة إلى المياه المحلة من البحار والمياه شبه المالحة الموجودة في بعض األحواض
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الجوفية ،وتعتبر هذه الموارد مكملة للموارد التقليدية  ،وتكتسي أهمية كبيرة مع تزايد الكلب على المياه
وازدياد الضغط على الموارد التقليدية .ويبين الجدول رقم ( )3حجم هذه الموارد المستثمرة في العالم العربي
 .ويتبين من الجدول( )1أن تحلية المياه تشكل حوالي نصف كمية حجم الموارد غير التقليدية حيث
تعتمد نعظم دول الخليج العربي اعتماداً شبه كامل على تحلية مياه البحر واألحواض الجوفية المالحة
بسبب غياب الموارد السطحية وتدني نوعية المياه الجوفية في هذه الدول وتنتج دول الخليج العربي حوالي
 %11من مجموع المياه المحلة على مستوى العالم ،وقد اقتصرت عملية التحلية في العالم العربي بشكل
رئيسي على دول الخليج العربي بسبب الكلفة المرتفعة نسبياً لعملية التحلية ،حيث تحتاج إلى كميات كبيرة
من الطاقة وهي متوافرة في هذه الدول النفطية ،ومع التقدم الذي حصل في مجال التحلية بواسطة
التناضح العكسي وانخفاض كلفته_مقارنة بطرائق التحلية الح اررية_بدأت بعض الدول العربية مثل مصر
واألردن وتونس مؤخ اًر بإدخال هذه التكنولوجيا .أما فيما يخص إعادة استخدام مياه الصرف الصحي
المعالجة في الدول العربية فقد ارتفعت كمياتها من  37مليون متر مكعب عام  0921إلى  0711مليون
متر مكعب عام 0991م وبزيادة مقدارها  %23خلل  01سنوات .ولكن مازال هناك بعض العوائق التي
تقف في وجه التوسع في استخدام هذا المورد في العالم العربي  ،ومن أهمها :المعتقدات الدينية ،والتقاليد
اإلجتماعية المتعلقة باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري ،حيث إن هذه العملية ال زالت ال
تجد القبول عند بعض الناس .أما مياه الصرف الزراعي فإن مصر هي الدولة الوحيدة التي تستخدم
مواردها  ،حيث بلغت كميتها عام 0991م حوالي  4711مليون متر مكعب .وعلى الرغم من أن هذه
المياه تسهم في رفع الضغط عن الموارد التقليدية إال أن لها آثار بيئية سلبية ،تتمثل في األملح التي
تجلبها معها إلى نهر النيل بعد صرفها من األرض الزراعية مما يؤدي إلى زيادة ملوحة النهر كلما اتجه
شماالً.
الجدول رقم ( :)1حجم الموارد المائية التقليدية في العالم العربي.
الموارد المائية الجوفية

الموارد المائية
السطحية

الدولة

مليون م /سنة

مليون م /سنة

شحن سنوي (متجدد)

مجموع الموارد غير

المتجددة مليون م/سنة

مخزون (غير
متجدد)

األردن

099

009

1099

1909

لبنان

9099

099

1011

1099

2

009

-

9009

-

00900

-

01999

0999

009

009909

0091

فلسطين

999

سوريا

00199

0000

العراق

09999

1999

اإلمارات

109

109

السعودية

0090

0000

البحرين

-

09

-

09

قطر

-

00

0099

00

عمان

1949

019

-

0909

الكويت

-

119

-

119

اليمن

0099

1999

-

9099

مصر

10999

9099

1999999

11099

السودان

19190

099

00999

11090

الصومال

0101

0099

-

11901

تونس

0109

1409

149999

9009

ليبيا

149

0099

99999

0149

الجزائر

1099

9099

109999

14099

المغرب

0099

19999

099999

00999

موريتانيا

0099

1099

999999

4099

جيبوتي

100

-

-

100

المجموع

000400

91099

4400011

0044010
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الجدول رقم( :)0حجم الموارد غير التقليدية في العالم العربي
إعادة تدوير المياه

تحلية المياه

مليون م /سنة

مجموع الموارد غير

التقليدية مليون م/سنة

الدولة

مليون م /سنة

األردن

0

01

لبنان

1.4

-0

0.4

فلسطين

-

- 00.9

00.9

الصرف الصحي

6

الصرف الزراعي
-

09

-

140

سوريا

0

144

العراق

44.0

--

اإلمارات

000

190

السعودية

0009

- 010

0000

البحرين

00

- 10

49

قطر

110

- 00.9

عمان

94

- 01

40

الكويت

009

- 90

000

اليمن

19.4

-1

11.4

مصر

10

099

السودان

9.9

-

44.0
-

900

194.9

9099
-

9010
9.9

الصومال

9.1

- -

9.1

تونس

0.0

- 199

190.0

ليبيا

019

- 109

049

الجزائر

19

- -

19

المغرب

0.9

- 00

10.9

موريتانيا

1.4

--

1.4

جيبوتي

9.1

--

9.1

المجموع

9049

1011

9099

0099
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ثانياً :الحوكمة المائية واإلدارة المتكاملة للموارد المائية :إطار مفهومي
جاء في الفصل الختامي "للتقرير العالمي للمياه" الصادر عن البرنامج العالمي لتقييم المياه الذي
أسهم فيه برنامج األمم المتحدة للبيئة عبارة مهمة مفادها أن "أزمة المياه هي أزمة أسلوب وادارة،)7("...
لذا فقد ظهر مفهوم اإلدارة المتكاملة للموارد المائية وحوكمة المياه ليعنى بندرة المياه وتدهور جودتها
ومكافحة تلوثها وكيفية تقديم خدمات المياه باعتبارها مساهماً في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.

7

فحوكمة المياه تعنى مجموعة النظم المؤثرة في عملية اتخاذ القرار الخاصة بإدارة المياه وخدمة
التزويد المائي أو ببساطة هي تحديد من يحصل على المياه ومتى يحصل عليها وكيف؟ وغالباً ما
تنطوي هذه القرارات على عنصر سياسي هام خاصة في المناطق التي تتسم بوجود تنافس حول موارد
مائية محدودة ،وبالتالي فإن نظم حوكمة المياه تعكس عادة الواقع السياسي والثقافي على المستوى الوطني
والمتوسط والمحلي ،ونقصد بالمستوى المتوسط تلك الدرجة من الحوكمة األدنى من المستوى الوطني
واألعلى من المستوى المحلي ،ويتزايد االعتقاد بأن حوكمة الموارد والخدمات المائية تكون أكثر فعالية
بوجود مشاركة واسعة ألطياف المجتمع المدني بما فيها المنظمات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية
والقطاع الخاص واإلعلم بحيث تشكل معاً إئتلف لدعم الحكومة واإلدارات الحكومية المحلية والتأثير
فيها ،وهذا بدوره يعني إنشاء منابر للمعنيين ودعم القائم منها بمختلف مستوياتها والسير في اإلجراءات
الرسمية لضمان تولي هذه المنابر لمهام رئيسية في تطبيق نظم الحوكمة المائية(.)8
وباإلضافة إلى التحول الكبير في مفهوم إدارة الطلب على المياه من النظر إليها على أنها ثروة غير
محدودة(إدارة العرض) إلى إدارتها باعتبارها موارد قابلة للنضوب ومعرضة لإلهدار ،فقد ظهر مفهوم
اإلدارة المتكاملة للموارد المائية ليعبر عن إدارة هذه الموارد من منظور متكامل وشامل وليس من منظور
قطاعي ضيق ،أي عدم اتخاذ القرار بشأن تنمية هذه الموارد وادارتها من منظور أحادي يهتم فقط
باحتياجات قطاع بعينه بعزل عن احتياجات القطاعات األخرى ،ومنه النظر إلى هذه العملية عل أنها
"تطوير وادارة المياه واألراضي مع غيرها من الموارد الطبيعية ذات الصلة بطريقة منسقة توخياً لتعظيم
الرفاه القتصادي والجتماعي بأسلوب منصف وبدون التضحية باستدامة المنظومات اإليكولوجية
األساسية ،والتكامل هنا يكون على صعيدين :األول تكامل المنظومة الطبيعية؛ والثاني تكامل المنظومة
البشرية .فعلى صعيد المنظومة الطبيعية هناك مثلً التكامل بين األراضي والمياه؛ وبين المياه السطحية
والمياه الجوفية؛ وبين الجانبين الكمي والنوعي للمياه؛ وبين إدارة المياه العذبة وادارة المناطق الساحلية؛
وبين دول أعلى المجرى ودول األسفل؛ وبين المياه والمياه العادمة .أما على صعيد المنظومة
البشرية/اإلدارية فهناك التكامل عبر-القطاعي لدمج السياستين المائية واالقتصادية على المستوى الوطني
في كافة قطاعات اإلستخدام ،والتكامل بين المشروعات المائية الكبيرة والتنمية اإلقتصادية وبين الجهات
الرسمية واألهالي المستفيدين إلشراكهم في التخطيط واتخاذ القرار والرقابة على الموارد...الخ ،واإلدارة
المتكاملة لموارد المياه يقصد بها أيضاً اإلستخدام األمثل للمياه في كافة مراحل دورته المائية" وبدون
اإلضرار بالبيئة( .)9فهي باألساس عملية تعزز التنمية واإلدارة المنسقتين للمياه واألرض والموارد المتعلقة
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بهما من أجل اإلرتقاء إلى أقصى الحدود بالرفاهية االقتصادية واالجتماعية الناتجة بطريقة منصفة دون
اإلضرار باستدامة النظم البيئية الحيوية" .وقد تم إرساء مبادئ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية وقبولها في
المؤتمر العالمي للمياه والبيئة الذي عقد في دبلن بإيرلندا عام  ،0993وتنطلق "مبادئ دبلن" من فهم
المياه على أنها مورد محدود سريع التأثر وضروري الستمرار الحياة( .)10وهو األمر الذي أكدت عليه
أجندة القرن الحادي والعشرين عندما نصت في الفصل  02فقرة  2على أن "اإلدارة المتكاملة للموارد
المائية تقوم على إدراك أن الماء يشكل جزًء ال يتج أز من النظام اإليكولوجي ومورداً طبيعياً وسلعة

إجتماعية وسلعة إقتصادية تتحدد طبيعة استخدامها على أساس نوعيتها وكميتها ،ولهذه الغاية يتعين
حماية موارد المياه مع مراعاة عمل النظم اإليكولوجية المائية واستمرار توافر هذا المورد من أجل تلبية
ومعالجة احتياجات األنشطة البشرية للمياه،وعند تنمية موارد المياه واستعمالها ينبغي إيلء األولوية
إلشباع الحاجات األساسية وتأمين النظم اإليكولوجية(.)11

وازاء التداخل الشديد بين مفهومي إدارة العرض والطلب وصعوبة اعتبار بعض التدابير موجهة
حص اًر لتحسين إدارة الطلب أو العرض ،وقد تعذر استمرار العمل بهذا اإلطار التحليلي واستعيض عنه
بإطار بديل هو اإلطار الهيكلي المعروف باسم "صندوق أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية" الذي
أطلقته الشراكة العالمية للمياه أثناء مؤتمر المياه العذبة الذي عقد في بون في كانون األول/ديسمبر
3110م(الجدول  ،)17وهذا الصندوق يصلح إلجراء تحليل شامل لمستوى اإلنجاز في اإلدارة المتكاملة
للموارد المائية وتحديد النواقص على المستوى القطري،وهو يتكون من نحو تسع وأربعين أداة موزعة على
()12

ثلث محاور:

أ_البيئة المواتية لتعزيز اإلدارة المتكاملة؛
ب_األدوار المؤسسية؛
ج_ أدوات إدارة الموارد المائية.
الجدول رقم : 0صندوق أدوات اإلدارة المتكاملة
(أ) البيئة المواتية

(ج) أدوات اإلدارة

(ب) األدوار المؤسسية
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()0سياسات مائية ترسم أهداف ( )0تكوين إطار تنظيمي :أشكال األطر التنظيمية
استخدام

المياه

والحفاظ عليها:

وحمايتها (الترتيبات المؤسسية ووظائفها):

أ_ تنظيمات إدارة الموارد المائية المشتركة

أ_ إعداد سياسة وطنية للموارد ب_ الجهة التي تقود إدارة المياه على المستوى الوطني
ج_ التنظيمات على مستوى الحوض النهري

المائية
ب_السياسات
بالموارد

ذات

الصلة د_جهات الضبط واإلنقاذ

( )0تقييم الموارد المائية :فهم
الموارد والحتياجات

أ :قواعد المعرفة حول الموارد
المائية
ب :تقييم الموارد المائية

ج :نمذجة اإلدارة المتكاملة للموارد

هـ_مقدمو الخدمات ودورهم في اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

د :تطوير مؤشرات إلدارة المياه

المائية

و_مؤسسات المجتمع المدني وتنظيمات المجتمعات المحلية
ز_ السلطات المحلية
( )3التشريع:ترجمة السياسة ()3بناء القدرة المؤسسية :تطوير الموارد البشرية
المائية إلى قوانين وضوابط
أ :حقوق المياه

أ_قدرات المشاركة والتمكين

ب_قدرة اإلدارة المتكاملة للموارد المائية لدى المهنيين

ب:التشريعات المتعلقة بنوعية المتخصصين في المياه.
المياه

المائية

أ :خطط األحواض النهرية

ب :تقييم المخاطر وادارتها

ج_ قدرة الضبط

ج :إصلح التشريع الحالي

د_ التشارك في المعرفة

()7هياكل التمويل والتحفيز:
تخصيص

()3خطط اإلدارة المتكاملة للموارد

األموال

اإلحتياجات المائية.

()7إدارة

لمواجهة

الطلب

على

المياه:

استخدام المياه بكفاءة أعلى

أ_تحسين كفاءة االستخدام

ب_ التدوير واعادة االستخدام

أ_سياسات اإلستثمار

ج_ تحسين كفاءة إمدادات المياه

ب_اإلصلح المؤسسي للقطاع
العام
ج_دور القطاع الخاص

د– استعادة الكلفة وسياسات
التعريفة.

هـ_ تقييم اإلستثمار
()4أدوات التغيير اإلجتماعي :نشر
الوعي المائي في المجتمع المدني

أ_ مناهج التعليم في مجال إدارة

المياه
ب_تدريب المهنيين المتخصصين
في المياه

ج_ تدريب المدربين
د_ التواصل مع أصحاب المصلحة
هـ_حملت المياه ورفع مستوى
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الوعي

و_ توسيع قاعدة المشاركة في
مجال إدارة الموارد المائية
( )0حل النزاعات

أ_ إدارة النزاعات

ب -التخطيط برؤية مشتركة
ج_ تكوين توافق في الرأي
()1الضوابط(أدوات الضبط)

أ_ ضوابط نوعية المياه

ب_ ضوابط كمية المياه
ج_ ضوابط خدمات المياه
د_ضوابط

استخدام

األراضي

وحماية الطبيعة
()3األدوات اإلقتصادية :استخدام
القيمة والسعر من أجل الكفاءة

والمساواة

أ_ تسعير المياه والخدمات
ب_رسوم التلويث
ج_ أسواق المياه وتداول الترخيص
د_ الدعم الحكومي والحوافز

()2إدارة

المعلومات

وتبادلها

وتحسين المعرفة نحو إدارة أفضل
للمياه:

أ_ نظم إدارة المعلومات

ب_ تبادل البيانات على المستوى
الوطني والدولي

المصدر :اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،ترشيد إدارة المياه في بلدان اإلسكوا ،مرجع سابق،
ص  17إلى ص 10

ثالثاً :واقع السياسات المائية في العالم العربي
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ترتبط السياسات المائية في العالم العربي ارتباطاً وثيقاً باستخدامات األراضي واألمن الغذائي،
حيث ركزت هذه السياسات حتى العقود األخيرة من القرن العشرين على جانب إدارة اإلمداد ،بحيث تم
التعامل مع الطلب على المياه على أنه متغير خارجي  ،وجرت تلبيته من خلل  :اإلستثمار في إقامة
مشروعات السدود والخزانات والبنى التحتية وحقول اآلبار ومحطات التحلية ،وكانت الغاية من ذلك تأمين
أكبر كمية من المياه لتحقيق الهدف األساسي المتمثل في الوصول إلى األمن الغذائي عن طريق زيادة
مساحة الرقعة الزراعية إلى أقصى حد ممكن( ،)13وفي جميع دول المنطقة تحل مشاريع مياه الشرب
والصرف الصحي وحماية البيئة على رأس أولويات السياسة المائية العربية ،كما أن أولويات سياسات
تنمية الموارد المائية وادارتها في المنطقة العربية تختلف من بلد آلخر باختلف الظروف المائية
واالجتماعية واالقتصادية ،فمصر والعراق وسوريا تعطي األولوية لتنمية مواردها من المياه السطحية
واستخدامها بكفاءة وحمايتها والحفاظ عليها ،وبلدان مجلس التعاون الخليجي تعطي األولوية حالياً لزيادة
إمدادات المياه عن طريق التحلية واستخراج المياه الجوفية وتشجيع اإلكتفاء الذاتي من الغذاء( ،)14أما في
الجزائر فبحسب مؤشرات تنمية موارد المياه فإنه يتعين أن يوجه اهتمام الدولة _بحسب المراقبين_ أساساً
نحو إدارة العرض وذلك بهدف استدراك التأخر الحاصل في تعبئة موارد المياه السطحية على وجه
الخصوص ،غير أن واقع البلد يبين أن المياه السطحية موزعة بشكل غير منتظم بين مناطق البلد،
علوة على أن موارد المياه الجوفية_إذا استثنينا جزءاً صغي اًر من البلد في الشمال_ تعاني فعلً من
اإلستغلل المفرط ،وعلى األساس يتعين على الجزائر كذلك اتخاذ تدابير إلدارة العرض ،وهو الشيء الذي
شرعت فيه فعلً من خلل تبني إستراتيجية جديدة إلدارة المياه تقوم أساساً على تطبيق تعريفة متدرجة
وادارة متكاملة وتشاركية حسب األحواض المستجمعة زيادة على تربية السكان وتوعيتهم بإشكالية
المياه(.)15
ولقد حدا بازدياد الطلب على المياه وتفاقم األزمة المائية وارتفاع كلفة تطوير مصادر مائية جديدة ،
بالدول العربية إلى إعادة النظر بشكل جدي في نهج إدارة مواردها المائية  ،وجعلها تلجأ إلى أساليب
جديدة تهدف إلى تحسين نمط االستخدامات المائية ورفع كفاءتها وذلك استناداً إلى مبادئ اإلدارة
المتكاملة ،ففي مدينة الرياض مثلً أدى إصلح شبكات المياه بخفض الفاقد عن طريق التسرب إلى
خفض المياه المفقودة بنسبة  ،%31وتسعى مصر لزيادة الكفاءة في استخدام المياه واألرض حيث
انتهجت سياسة تحول كبرى لتحسين إنتاجية األراضي الجديدة المستصلحة بإتباع أساليب حديثة الستغلل
األراضي والمياه وتطوير األنظمة الزراعية  ،وأدخلت بعض التحسينات في مجاالت حقوق الملكية
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العقارية واستخدام المياه واألراضي .وفي سوريا نجد أن تسوية األراضي الزراعية بواسطة الليزر قد أدت
إلى وفرة كبيرة في مياه الري ورفع كفاءتها ،حيث حقق المتر المكعب الواحد من المياه المستخدمة في ري
محصول القطن زيادة في الربح مقداره  13مرات في األراضي المسواة أكثر مما هو عليه في األراضي
غير المسواة ،واذا ما تم التوسع في استخدام تقنيات الري الحديثة في الزراعة بدالً من الري السطحي فإن
وف اًر من المياه مقداره  90مليار متر مكعب سنوياً سوف يتم تحقيقه على مستوى العالم العربي(.)16
رابعاً :نحو إستراتيجيات لإلدارة المتكاملة للموارد المائية في العالم العربي
تعرف اإلستراتيجية على أنها أداة إلطار عمل تخطيطي طويل األمد من شأنه المساعدة على تحقيق
الرؤية( ،)17ويمكن لجميع الدول_ بحسب ما جاء في أجندة القرن  _30أن تقوم وفقاً لقدراتها والموارد
المتاحة لها ،وعن طريق التعاون الثنائي والمتعدد األطراف بما في ذلك األمم المتحدة والمؤسسات األخرى
ذات الصلة بتنفيذ األنشطة التالية لتحسين اإلدارة المتكاملة لموارد المياه في بلدانها:

()18

أ) وضع خطة عمل وطنية وبرامج استثمارية محددة التكاليف واألهداف؛
ب) تحقيق التكامل في التدابير الرامية إلى حماية وحفظ المصادر المحتملة إلمدادات المياه العذبة؛
بما في ذلك جرد موارد المياه مع تخطيط استخدام األراضي واإلنتفاع بموارد الغابات وحماية سفوح الجبال
وضفاف األنهار وغير ذلك من األنشطة اإلنمائية ذات الصلة؛
ج) استحداث قواعد بيانات تفاعلية ،ونماذج للتنبؤ ونماذج للتخطيط اإلقتصادي ،وطرق إلد ارة المياه
وتخطيطها واستحداث أساليب لتقدير األثر البيئي؛
د) تحقيق تخصيص أمثل للموارد المائية في إطار القيود المادية واإلجتماعية_اإلقتصادية؛
ه) تنفيذ ق اررات التخصيص عن طريق إدارة الطلب وآليات التسعير والتدابير التنظيمية؛
و) إدارة الفيضانات والجفاف باستعمال أسلوب تحليل األخطار وتقييم اآلثار اإلجتماعية؛
ز) تشجيع خطط اإلستخدام الرشيد للمياه عن طريق زيادة وعي الجمهور والبرامج التنفيذية وفرض
رسوم على المياه وغير ذلك من األدوات اإلقتصادية؛
ح) تعبئة موارد المياه والسيما في المناطق القاحلة وشبه القاحلة؛
ط) تعزيز التعاون الدولي في البحوث العملية بشأن موارد المياه العذبة؛
ي) إستحداث مصادر وجديدة وبديلة لإلمداد بالمياه مثل إزاحة ملوحة مياه البحر ،واعادة شحن المياه
الجوفية بالطرق الصناعية ،واستخدام المياه ذات النوعية الحدية ،واعادة استخدام المياه المتخلص منها
واعادة تدوير المياه؛
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ك) تحقيق التكامل بين اإلدارة الكمية والنوعية للمياه ،بما في ذلك موارد المياه السطحية والجوفية؛
ل) تشجيع مخططات حفظ المياه،من خلل تحسين الكفاءة في استخدام المياه وخطط اإلقلل من هدر
المياه بالنسبة إلى جميع المستخدمين،بما في ذلك استحداث الوسائل المحققة للقتصاد في استهلك المياه؛
م) دعم جماعات مستخدمي المياه تحقيقاً لإلدارة المثلى لموارد المياه المحلية؛
ن) تطوير تقنيات المشاركة الجماهيرية وتنفيذها في صنع الق اررات ،وخاصة تعزيز دور المرأة في
تخطيط موارد المياه وادارتها.
وفي عالمنا العربي فقد أصدرت دول اإلسكوا _وهي كلها دول عربية_ دراسة عام 3110م بعنوان
" تطوير أطر لتطبيق اإلستراتيجيات الوطنية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية في بلدان اإلسكوا" بهدف
مراجعة التقدم المحرز في الدول األعضاء في وضع خطط واستراتيجيات وطنية لصياغة وتطبيق اإلدارة
المتكاملة للموارد المائية ،وكذلك وضع ب ارمج عمل وخطط للستثمارات المقترحة وآليات تنفيذها .ولعل
أهم ما قدمته هذه الدراسة هو أن كل دولة أخذت على عاتقها عمل التقييم الذاتي إلنجازاتها وتحديد
األولويات في إعداد السياسات المائية وتحديد الثغرات والتحديات والعقبات التي تواجهها على مستوى
التطبيق والتنفيذ والمتابعة بما يتضمن سبل حماية الموارد المائية ،وقد ساهم هذا التقييم في تحديد الوضع
الحالي إلعداد السياسات في الدول من أجل وضع التوصيات وتعزيز الجهود لتطبيق إستراتيجيات وطنية
لإلدارة المتكاملة للموارد المائية ،وقد اعتمد هذا التقييم على معلومات ناتجة عن استبيانين أعدتهما
اإلسكوا(األول عام  3110والثاني عام  )3114قامت باستيفائهما الجهات المعنية في الدول األعضاء،
وذلك لتحدد بشكل تفصيلي مختلف اإلجراءات المؤسسية واإلدارية والقانونية واالقتصادية التي اعتمدتها
الدول لوضع وتنفيذ إستراتيجيات وطنية وأهم ما استنتجته الدراسة هو أن جميع دول اإلسكوا هي في
صدد إعداد إستراتيجياتها الوطنية مما دفع العديد منها إلى مراجعة إستراتيجياته المائية في إطار اإلدارة
المتكاملة لموارد المائية والى تطوير وتنمية هياكله التنظيمية والمؤسسية والتشريعية ،إال أن هناك عدداً
قليلً من الدول قد أكمل هذه اإلستراتيجيات وعدداً أخر محدوداً مازال في مرحلة تقييم التنفيذ المبدئي لمبدأ
اإلدارة المتكاملة للموارد المائية ،وبالتالي فإن عدداً قليلً من هذه الدول قد اعتمد هذه الخطط على أعلى
المستويات وتم إدراجها ضمن خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة ،كما أن عملية التعاون
والتنسيق مع الو ازرات المعنية والسيما و ازرات الزراعة والبيئة مازالت دون المستوى المطلوب ،حيث أن
البيئة المواتية لتنفيذ هذه اإلستراتيجيات مازالت غائبة أو هي غير فعالة في معظم األحيان ،كما خلصت
الدراسة إلى أن بلورة األطر التنظيمية وتفعيل األدوات اإلدارية قد أعطت نتائج متفاوتة بين الدول أو
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ضمن الدولة الواحدة ،وقد أحرز العديد من الدول بعض التقدم على صعيد التطبيق بينما أشارت غالبية
الدول األعضاء إلى التحديات في تفعيل الشراكة واسترداد الكلفة وتحفيز القطاع الخاص المحلي
للستثمار في مشاريع المياه  .كذلك أشارت إلى الحاجة الماسة لتكثيف وتعزيز فعالية برامج بناء القدرات
وخاصة القدرات اإلدارية والتشريعية ،وتجدر اإلشارة هنا إلى أن هناك ضرورة وحاجة لبلورة وتوضيح
األدوار المرتقبة للجهات المعنية في تطبيق إلدارة المتكاملة للموارد المائية ،خاصة فيما يتعلق بدور
الو ازرات والجهات الحكومية كمراقب ومنسق ومسئول عن تهيئة البيئة المواتية للشراكة مع المعنيين
اآلخرين( ,)19ويمكن التمييز بين ثلثة أنواع من الهياكل التي تقود قطاع المياه في بلدان اإلسكوا :فهناك
بعض الدول التي تكون فيها إدارة الموارد المائية في عهدة و ازرة مستقلة في حين دول أخرى تكون فيها
إدارة الموارد المائية قطاع في و ازرة متعددة االختصاصات بينما تكتفي دول أخرى بلجنة و ازرية للتخطيط
المائي(.)20
وفي العموم فإن تطبيق مبادئ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية يعد خيا ارً معقولً واستراتيجياً بالنسبة
للعالم العربي ذلك ألنه يسهم إلى حد كبير في توفير كميات كبيرة جداً من المياه ويؤجل الحاجة إلى
تطوير مصادر مائية جديدة وقد اقتنعت العديد من الدول العربية بجدوى مثل هذه األساليب الرشيدة في
اآلونة األخيرة؛ إال أن بعض استراتيجيات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية التي يفترض إتباعها كجزء من
استحقاقات برامج التصحيح االقتصادي تشكل نقاطاً خلفية بين خبراء المياه في الساحتين العربية
والدولية؛ فالمؤسسات المانحة للقروض مثل البنك الدولي تؤكد على ضرورة التعامل مع المياه على أنها
سلعة اقتصادية تحت ظروف الندرة السائدة في المنطقة العربية وأن هذا هو السبيل الوحيد لحل أزمة
المياه في المنطقة ،حيث سيعمل ذلك على إعادة توزيع الحصص بين القطاعات اإلستهلكية مما سيكفل
توجه المياه من الزراعة ذات المردود االقتصادي المنخفض إلى قطاعات الصناعة والشرب ذات المردود
األعلى(.)21

خــاتمة الدراسة
ب اتت الندرة في الموارد المائية مشكلة عالمية مع تنامي الطلب على المياه بسبب الزيادة السكانية
وعوامل أخرى ساهمت في العجز المائي للعديد من دول العالم ،وهو األمر الذي جعل من األساليب
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التقليدية في التعامل مع الموارد المائية خط اًر وخطأ إستراتيجياً يستوجب المسارعة في ضرورة إعادة
التفكير وضرورة إبتكار أساليب جديدة أكثر شموالً وتكاملً ،تعتمد على مزيج من اإلجراءات المؤسسية
والتشريعية والمعلوماتية برؤية إستراتيجية تتجاوز الحدود اإلقليمية ،من أجل ترشيد إدارة واستخدام المياه
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وعلى مستوى العالم العربي نجد أن تطبيق معظم إستراتيجيات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية سوف يعمل
بالتأكيد على رفع كفاءة استخدامات المياه في مختلف أوجه استعماالتها ،خاصة تحت ظروف الندرة
المتزايدة التي تعانيها الدول العربية ،ومع أن هذه اإلستراتيجيات قد تصطدم بأفكار ومفاهيم مستوحاة من
القيم اإلجتماعية السائدة فإن تطبيق إستراتيجية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية في العالم العربي على
أهمية قصوى في الوقت الحالي؛ وان لم يؤخذ األمر بعين اإلعتبار فإنه يمكن أن ينطوي على أخطار قد
تنعكس سلبياً على مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة.
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