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تمهيد

البيئة  التقارير ال�شنوية عن و�شع  الثالث يف �شل�شلة  اإدارة م�شتدامة ملورد متناق�ض هو  املياه: 

العربية، التي ي�شدرها املنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد(. التقرير االأول، الذي �شدر عام 2008 

اأما  التي تواجه املنطقة.  البيئية  البيئة العربية: حتديات امل�شتقبل، عر�ض الأبرز امل�شاكل  بعنوان 

تعر�ض  وعالج   2009 عام  �شدر  فقد  العربية،  البلدان  على  املناخ  التغري  اأثر  بعنوان  الثاين  التقرير 

الدول العربية لتاأثريات تغري املناخ و�شبل املعاجلة. التقرير احلايل يغطي مو�شوع املياه يف املنطقة 

االأكرث جفافًا يف العامل.

املائية.  النكبة  مرحلة  فعاًل  دخلت  التي  العربية،  املنطقة  يواجه  الذي  االأكرب  التحدي  هي  املياه 

اأقل  اأي  احلاّدة،  املياه  ندرة  خط  حتت  تقريبًا  العربية  البلدان  جميع  �شت�شبح   2015 �شنة  وبحلول 

من 500 مرت مكعب للفرد �شنويًا، و�شينخف�ض الرقم يف ت�شعة بلدان اىل اأقل من 200 مرت مكعب، 

تتدنى يف �شتة منها اىل ما دون 100 مرت مكعب، وهذا اأق�شى درجات الفقر املائي. وال �شك اأن تغري 

املناخ �شيزيد الو�شع �شوءًا. ومن النتائج انخفا�ض جريان املياه يف نهر الفرات بن�شبة 30 يف املئة 

فقط  مئويتني  درجتني  احلرارة  درجات  ارتفاع  �شي�شفر  كما  املئة.  يف   80 بن�شبة  االأردن  نهر  ويف 

عن تخفي�ض تدفق مياه نهر النيل اىل الن�شف. ويف حني ي�شتخدم 85 يف املئة من املياه العذبة 

يف العامل العربي الأغرا�ض الزراعة، يتم خ�شارة اأكرث من ن�شف الكمية ب�شبب ممار�شات الري غري 

الدول  يف  حتى  خطرية،  حدود  اىل  الب�شري  لال�شتعمال  املياه  ا�شتخدام  كفاءة  وتتدنى  الكفوءة. 

يف  املحالة  املياه  كمية  ن�شف  من  اأكرث  تنتج  املنطقة  اأن  ومع  البحر.  مياه  حتلية  على  تعتمد  التي 

عالمات  ي�شع  مما  امل�شتوردة،  واملعدات  التكنولوجيات  على  كليًا  تعتمد  برحت  ما  فهي  العامل، 

ا�شتفهام على االأمن املائي.

باال�شافة اىل عر�ض اأحدث املعلومات عن و�شع املياه يف البلدان العربية، مت ت�شميم هذا التقرير 

للم�شاهمة يف نقا�ض جدي حول �شبل االدارة امل�شتدامة للموارد املائية. فقد متت معاجلة املو�شوع 

من منظور �شامل ومتعدد االخت�شا�شات، بحيث يوفر التقرير للجمهور واخلرباء واأ�شحاب القرار 

يجمع  املف�شلة.  التقنية  النواحي  يف  الدخول  جتنب  مع  دقيقة،  بيانات  على  مبنيًا  نقديًا  حتلياًل 

التقرير يف جملد واحد جمموعة كبرية من املواد املهمة حول املياه من م�شادر خمتلفة، فيحللها 

ويناق�ض ق�ش�ض جناح وف�شل لتجارب يف املنطقة، و�شواًل اىل اقرتاح �شيا�شات مائية مالئمة. واإذ 

ي�شاهم بتعميم املعرفة واملعلومات، يهدف التقرير يف املح�شلة النهائية اىل الت�شجيع على العمل 

الفعلي الأجل �شيا�شات مائية م�شتدامة.

حكومية  هيئات  بها  قامت  التي  الدرا�شات  من  كبري  لعدد  مو�شوعًا  العربي  املياه  قطاع  كان  لقد 

ومنظمات دولية ومراكز اأبحاث. وقد مت ب�شكل عام حتديد امل�شاكل الرئي�شية يف وثائق متعددة، 

العربي:  العامل  يف  “املياه  بعنوان   2009 عام  الدويل  البنك  اأ�شدره  الذي  التقرير  اأحدثها  يكون  قد 

ُن�ِشر  ما  تكرار  هذا  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  تقرير  من  الق�شد  ولي�ض  واالبتكار”.  االدارة 

�شابقًا، بل البناء عليه القرتاح تغيريات حمددة وخطة عمل.
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على الرغم من اال�شتثمارات يف البنى التحتية للمياه، ال تزال االدارة امل�شتدامة واالآمنة والعادلة 

للموارد املائية نادرة يف املنطقة العربية، مع ما يرتكه هذا من م�شاعفات �شلبية على ال�شحة العامة 

ورفاهية الب�شر. هذا التقرير يحاول اأن يحدد اأ�شباب البطء يف حتقيق الفوائد املوجودة والتحديات 

املطلوب جمابهتها للو�شول اىل مرحلة اال�شتدامة املائية يف املنطقة.

يف  املياه  م�شتقبل  يف  املوؤثرة  اال�شالحية  والتوقعات  اجلديدة  االجتاهات  اأي�شًا  التقرير  ي�شف 

البلدان العربية. وهو يعالج، من بني اأمور اأخرى، حوكمة املياه، واإدارة امل�شادر املائية امل�شرتكة، 

وت�شعري  املياه،  ا�شتخدام  اإعادة  وعوائق  املياه،  حتلية  وا�شتدامة  والت�شريعات،  القوانني  ودور 

املياه، وا�شتخدام االأدوات التحليلية مثل اال�شت�شعار عن بعد، واإدارة املياه يف الزراعة وال�شناعة 

والبلديات.

املحرر  خا�شة  املبادرة،  هذه  دعموا  الذين  جميع  ي�شكر  اأن  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  يود 

حممد  والدكتور  طلبه  كمال  م�شطفى  والدكتور  الع�شري،  حممد  الدكتور  للتقرير  الرئي�شي 

الربغوثي  �شوقي  والدكتور  التقرير،  ومراجعة  العمل  منهجية  و�شع  يف  �شاعدا  اللذين  الق�شا�ض 

الذي و�شع بت�شرفنا املوارد العلمية للمركز الدويل للزراعات امللحية. كما ي�شكر املنتدى �شندوق 

للتنمية،  اال�شالمي  والبنك  املنتدى،  لربامج  املتوا�شل  لدعمه  )اأوفيد(  الدولية  للتنمية  اأوبك 

وجميع الذين قدموا الرعاية لهذا العمل من �شركات ومنظمات وو�شائل اإعالم. وال�شكر مو�شول 

اىل موؤلفي التقرير وجميع اخلرباء الذين �شاهموا يف اإعداد حمتوياته ومراجعته، كما اىل فريقي 

التحرير واالنتاج يف جملة “البيئة والتنمية” للعمل الدوؤوب خالل جميع مراحل االعداد و�شواًل 

اىل اإنتاج التقرير يف كتاب مب�شتوى رفيع وخالل وقت قيا�شي.

م�شتقبل  حول  القائم  النقا�ض  يف  التقرير  هذا  ي�شاهم  اأن  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  يتمنى 

املياه يف البلدان العربية ويكون حافزًا على اإ�شالحات موؤ�ش�شية. واإذا جنح هذا التقرير يف اإظهار 

العربي،  العامل  يف  للمياه  م�شتدامة  الدارة  مالئمة  عامة  �شيا�شات  تطوير  يف  وامل�شاعدة  احلقائق 

يكون حينئذ قد حقق الهدف املرجو منه.

جنيب �شعب

الأمني العام

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

متهيد
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الملخ�ص التنفيذي

يواجه العامل العربي خطر النق�ض يف املياه والغذاء ما مل تتخذ خطوات �شريعة وفعالة ملعاجلة اأزمة 

ال�شح املائي. حتى لو اأمكن ا�شتخدام كل م�شادر املياه العذبة املتوافرة يف املنطقة، فالدول العربية 

يف  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  ويحّذر  املياه.  ندرة  خط  حتت  كمجموعة،  نف�شها،  �شتجد 

“ندرة املياه احلادة”،  اأن العرب �شيواجهون، بحلول �شنة 2015، و�شعية  تقريره ل�شنة 2010 من 

حيث تنخف�ض احل�شة ال�شنوية من املياه للفرد اىل اأقل من 500 مرت مكعب. وهذا الرقم يقل اأكرث 

من 10 مرات عن املعدل العاملي الذي يتجاوز 6000 مرت مكعب للفرد. وت�شكل ندرة املياه عائقًا اأمام 

التنمية االقت�شادية واإنتاج الغذاء وال�شحة الب�شرية ورفاه االن�شان.

ملاذا ُيعترب كل ما هو دون 500 مرت مكعب )000‚500 ليرت( للفرد ندرة مائية حادة؟ بع�ض االأرقام 

ت�شاعد يف فهم هذه امل�شاألة: فنجان واحد من القهوة يحتاج اىل 150 ليرتًا من املياه النتاج ملعقة 

واإنتاج  ليرت،   1.300 اىل  القمح  من  واحد  كيلوغرام  اإنتاج  يحتاج  بينما  منها،  ر  ُح�شّ التي  النب 

كيلوغرام من حلم العجل اىل 000‚15 ليرت من املياه. وكلما كرب الفارق بني موارد املياه املتجددة 

يف منطقة ما واحتياجاتها املائية، ارتفعت خماطر �شعف االأمن املائي والغذائي.

اأق�شى  اىل  املنطقة،  حدود  خارج  ثلثاها  يقع  التي  العربي،  العامل  يف  املائية  امل�شادر  ا�شتغالل  يتم 

احلدود. ثالث ع�شرة دولة عربية هي بني الدول الت�شع ع�شرة االأفقر باملياه يف العامل. وكمية املياه 

املتوافرة للفرد يف ثماين دول هي اليوم اأقل من 200 مرت مكعب �شنويًا، اأي اأقل من ن�شف الكمية 

�شنة  دول.  �شت  يف  مكعب  مرت   100 دون  ما  اىل  الرقم  وينخف�ض  املياه.  يف  حادة  ندرة  املعتربة 

2015 �شيبقى فوق خط ندرة املياه، اأي اأكرث من 000‚1 مرت مكعب للفرد، دولتان عربيتان فقط هما 

العراق وال�شودان، هذا اذا ا�شتمرت االمدادات من تركيا واإثيوبيا على م�شتواها احلايل. لذا، ففي 

غياب تغيريات جذرية يف ال�شيا�شات واملمار�شات املائية، �شيزداد الو�شع تدهورًا، مع ما ي�شتتبعه 

ذلك من م�شاعفات اجتماعية و�شيا�شية واقت�شادية خطرية.

االأرا�شي  من  املئة  يف   70 من  اأكرث  حيث  العامل،  يف  جفافًا  االأكرث  املنطقة  يف  تقع  العربية  البلدان 

قاحلة، واملطر قليل وموزع على نحو غري متوازن. تغري املناخ �شيزيد الو�شع تعقيدًا، اإذ من املتوقع 

يف  املئة  يف   25 اىل  ي�شل  انخفا�شًا  والع�شرين  احلادي  القرن  نهاية  مع  العربية  البلدان  تواجه  اأن 

املت�شاقطات مع ارتفاع 25 يف املئة يف معدالت التبخر. وكنتيجة لهذا �شتقع الزراعات املروية يف 

دائرة اخلطر، مع معدل انخفا�ض يف االنتاجية ي�شل اىل 20 يف املئة.

تت�شدر الزراعة ا�شتعماالت املياه يف املنطقة العربية، حيث ت�شتخدم نحو 85 يف املئة من املوارد 

يف  جدًا  منخف�شة  الري  كفاءة  اأن  كما  املئة.  يف   70 يتعدى  ال  عاملي  معدل  مقابل  العذبة،  املائية 

تزال  وال  املئة.  يف   45 اىل  ي�شل  عاملي  معدل  مقابل  املئة  يف   30 تتجاوز  ال  حيث  البلدان،  معظم 

االنتاجية الزراعية تقا�ض بكمية االأطنان املنتجة يف كل هكتار من االأر�ض من دون اعتبار لكمية 

املياه امل�شتخدمة، بينما يجب اأن تقا�ض بكمية االنتاج الزراعي مقابل كل مرت مكعب من املياه، ليتم 

ح�شاب ا�شتخدام املياه كجزء من كلفة االنتاج.

البيئة العربية

المياه: اإدارة م�ستدامة لمورد متناق�ص
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ال�شكان والتنمية  املياه ال�شطحية عاجزة عن تلبية احلاجات املتعاظمة لزيادة  اإمدادات  وملا كانت 

انخفا�ض  اىل  هذا  اأدى  وقد  املاأمونة.  احلدود  يتجاوز  مبا  اجلوفية  املياه  ا�شتغالل  مت  االقت�شادية، 

حتديًا  املياه  تلوث  ويعترب  اجلوفية.  اخلزانات  بتلويث  وت�شبب  املياه  طبقات  م�شتوى  يف  كبري 

املائية،  االأج�شام  يف  املبتذلة  وال�شناعية  املنزلية  املياه  ت�شريف  ازدياد  ب�شبب  املنطقة  يف  رئي�شيًا 

اإ�شافة اىل التلويث باملواد الكيميائية الزراعية، مما يرفع املخاطر ال�شحية، خا�شة بني االأطفال. 

ويتم ت�شريف اأكرث من 43 يف املئة من املياه املبتذلة يف املنطقة بال معاجلة، بينما ال ُيعاد ا�شتخدام 

اأكرث من 20 يف املئة منها. واأ�شفر ال�شحب املفرط للمياه اجلوفية يف املناطق ال�شاحلية عن ت�شرب 

املياه املاحلة اىل اخلزانات اجلوفية.

البحر  مياه  حتلية  على  القوي  االعتماد  اىل  العربية  البلدان  من  عددًا  املياه  يف  النق�ض  دفع  لقد 

 5 ي�شم  الذي  العربي،  العامل  اأن  واملفارقة  وال�شناعية.  البلدية  حاجاتها  من  الكبري  اجلزء  لتلبية 

العذبة  املياه  م�شادر  من  املئة  يف  واحد  من  اأكرث  على  يحتوي  ال  العامل،  �شكان  من  فقط  املئة  يف 

املتجددة، بينما ينتج يف املقابل اأكرث من 50 يف املئة من مياه البحر املحالة يف العامل. ووفق توقعات 

الزيادة ال�شنوية يف قدرات م�شانع التحلية، �شتت�شاعف القدرة االنتاجية ملعامل التحلية العربية 

الكلفة  و�شديدة  كليًا  م�شتوردة  تكنولوجيات  ت�شتخدم  معامل  يف  وذلك   ،2016 �شنة  حلول  مع 

لري  العالية  الكلفة  ذات  املحالة  البحر  مياه  من  جزءًا  املنطقة  بلدان  بع�ض  وت�شتخدم  والتلويث. 

مزروعات قليلة القيمة، اأو حتى لري مالعب الغولف. وي�شاهم ت�شريف ف�شالت حمطات التحلية 

م�شاريع  قدرة  ان  فيها.  احلرارة  درجات  وارتفاع  ال�شاحلية  املياه  ملوحة  زيادة  يف  كبري  ب�شكل 

التحلية على اال�شتمرار يف تلبية احلاجات املائية املتزايدة تعتمد على التو�شل اىل اخرتاق كبري 

�شررًا  واأقل  كلفة  اأقل  التحلية  تكنولوجيا  يجعل  مما  الوطنية،  القدرات  وتطوير  التكنولوجيا  يف 

بالبيئة. وميكن حتقيق هذا عن طريق تطوير وا�شتخدام تكنولوجيات مبتكرة للتحلية بوا�شطة 

الطاقة ال�شم�شية.

التي  العربي،  العامل  يف  العامة  املوؤ�ش�شات  معظم  اأن  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  تقرير  وجد 

تخدم الري اأو االحتياجات البلدية، ال تعمل ب�شكل �شحيح وال تخدم زبائنها بفعالية. ان م�شوؤولية 

اإدارة املياه وخدماتها موزعة على موؤ�ش�شات خمتلفة، نادرًا ما تن�شق يف ما بينها. ي�شاف اىل هذا 

اأن اآلية اتخاذ القرار هي من القمة اىل القاعدة، بال م�شاركة فاعلة للمجموعات امل�شتفيدة.

طبيعي  غري  نحو  على  املنخف�شة  املياه  فاأ�شعار  �شائعة.  مياه  هي  املجانية  املياه  اأن  التقرير  يرى 

والدعم الكبري خلدمات املياه هما يف اأ�شا�ض م�شكلة انعدام الكفاءة، واال�شتخدام املفرط، والتلويث 

املرتفع، والتدهور البيئي. وكمثل على هذا، فاإن معدل ما يتم جبايته لقاء تزويد املياه يف املنطقة 

فقط.  املئة  يف   10 فهو  التحلية،  مياه  حال  ويف  والتوزيع،  االنتاج  كلفة  من  املئة  يف   35 يتجاوز  ال 

الأغرا�ض  خا�شة  طويل،  وقت  منذ  املنطقة  يف  بدعم  للمياه  العادل  الت�شعري  فكرة  حظيت  وبينما 

الري، مل يتم تطبيقها اإال يف حاالت قليلة، مع اأنها عن�شر اأ�شا�شي جلذب مزيد من اال�شتثمارات 

التي يحتاجها تطوير قطاع املياه.

غري اأن اال�شتثمارية وحدها ال تكفي ملعاجلة حتديات املياه، الأن احللول التكنولوجية والهند�شية 

والت�شريعات.  واملوؤ�ش�شات  ال�شيا�شات  يف  ال�شرورية  اال�شالحات  اإدخال  مبوازاة  اإال  كافية  غري 

عند  للت�شعري.  مالئمة  اآليات  اإدخال  وال�شناعية  البلدية  املياه  المدادات  ال�شليمة  االدارة  تتطلب 

تركيب  عن  البحث  القرار  �شانعي  على  وال�شناعية،  البلدية  لال�شتعماالت  املياه  اأ�شعار  تقييم 

لالأ�شعار ي�شمن قبول امل�شتخدمني املحليني، والكفاءة االقت�شادية، وا�شرتجاع الكلفة، والعدالة. 

االأ�شا�شية  لالحتياجات  ثابت  �شعر  �شقني:  ذات  بتعرفة  للمياه  املوحدة  االأ�شعار  ا�شتبدال  يجب 

اال�شتخدام،  م�شتوى  على  يعتمد  متحرك  و�شعر  املياه،  ملوؤ�ش�شات  مالية  �شيولة  تاأمني  يف  ي�شاعد 

وذلك لت�شجيع حت�شني الكفاءة وتعديل اأمناط اال�شتهالك.

ملخ�ض تنفيذي
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م�شادر  بتطوير  املعاجلة  وح�شر  جدًا،  كبرية  العربية  املنطقة  يف  املياه  اإدارة  تواجه  التي  امل�شاكل 

جديدة مل يعد خيارًا قاباًل للحياة. هناك حاجة ملحة لتحول ا�شرتاتيجي من ثقافة تنمية م�شادر 

وحماية  اال�شتعمال،  اإعادة  وت�شجيع  اال�شتهالك،  وتر�شيد  املياه،  اإدارة  حت�شني  ثقافة  اىل  املياه 

امل�شادر املائية من اال�شتهالك املفرط والتلوث. اإحدى التو�شيات املحورية يف تقرير املنتدى العربي 

للبيئة والتنمية اأنه قبل االقدام على ا�شتثمار مبالغ طائلة لزيادة اإمدادات املياه، يجب تنفيذ تدابري 

احلكومة،  دور  يف  النظر  اإعادة  يعني  هذا  كفاءتها.  وحت�شني  املياه  خ�شارة  لتخفي�ض  كلفة  اأقل 

د للمياه اىل دور الهيئة الناظمة واملخططة. فيتحول من الرتكيز احل�شري على دور املزوِّ

اإن تو�شيع نطاق املعرفة حول املياه اجلوفية واالأرا�شي الرطبة وامل�شتنقعات والبحريات واأحوا�ض 

تكنولوجيات  من  العديد  وهناك  م�شتدام.  نحو  على  املائية  املوارد  الدارة  �شروري  �شرط  االأنهار 

اال�شت�شعار عن بعد التي ميكن اأن ت�شاهم مبعلومات قيمة الدارة اأنظمة املياه الطبيعية وا�شتك�شاف 

م�شادر املياه اجلوفية. وتعالج درا�شات التقييم التغيريات احلا�شلة يف اأنظمة املياه العذبة نتيجة 

للن�شاط االن�شاين اأو تغري املناخ. وهناك حاجة اىل املزيد من االأبحاث التي تركز على تطوير اأنواع 

والتكيف  الغذائي  االأمن  حتديات  ومعاجلة  وامللوحة،  اجلفاف  حتتمل  التي  املحا�شيل  من  حملية 

مع تغري املناخ.

م�شتدامة  �شيا�شات  فورًا  تطبق  اأن  احلكومات  على  واحدة.  ماء  نقطة  خ�شارة  العرب  يحتمل  ال 

بفر�ض  هذا  حتقيق  وميكن  كفاءة.  اأكرث  ا�شتخدام  لتاأمني  الطلب  تر�شيد  على  تقوم  املياه،  الدارة 

قيمة اقت�شادية على املياه، يتم قيا�شها وفق القيمة الفعلية للمنتج النهائي ا�شتنادًا اإىل كمية املياه 

الري  من  والتحول  بكفاءة،  املياه  ا�شتخدام  لفر�ض  تدابري  تطبيق  احلكومات  على  امل�شتخدمة. 

وتتطلب  امللوحة  حتتمل  حما�شيل  واإدخال  بالتنقيط،  الري  مثل  جدارة  اأكرث  اأنظمة  اىل  بالغمر 

كمية اأقل من املياه، وتدوير املياه واإعادة ا�شتخدامها، وتطوير تكنولوجيات رخي�شة للتحلية. كما 

حتديات  ملجابهة  االقليمي  امل�شتوى  على  العلمي  والتعاون  االأبحاث  من  مزيد  اىل  حاجة  هناك  اأن 

االأمن الغذائي والتكيف مع تغري املناخ.

اأزمة  يف  فعاًل  دخل  العربي  العامل  اأواًل،  اجتاهات:  ثالثة  تاأخذ  التقرير  هذا  من  الرئي�شية  الر�شالة 

مائية من املحتوم ان تزداد �شوءًا مع ا�شتمرار التقاع�ض يف معاجلتها. ثانيًا، ميكن معاجلة االأزمة 

وعرب  واملوؤ�ش�شات،  ال�شيا�شات  يف  اإ�شالحات  خالل  من  وجوهها،  وتعدد  �شخامتها  على  املائية، 

العربي  العامل  يف  املائية  واملعاناة  لالأزمة  حد  و�شع  ان  ثالثًا،  التوعية.  وحمالت  واالأبحاث  الرتبية 

ممكن فقط اإذا اأخذ روؤ�شاء الدول واحلكومات قرارات ا�شرتاتيجية باعتماد التو�شيات اال�شالحية 

املطلوبة �شريعًا.

اإن و�شع املوارد املائية يف العامل العربي خطري ويزداد �شوءًا. قد تكون ندرة املياه التحدي االأكرث 

املياه  اإدارة  لتح�شني  كبرية  جهود  غياب  ويف  املقبلة.  العقود  خالل  املنطقة  يواجه  الذي  خطورة 

وموؤ�ش�شاتها، فاالجتاه الوحيد هو نحو مزيد من التدهور.

الكارثة املائية تقرع اأبواب العرب، وقد دقت �شاعة العمل لوقفها.
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I.  مقدمة

متعددة.  حتديات  العربية  البلدان  يف  املياه  قطاع  يواجه 

�صانعي  قبل  من  متزايد  باهتمام  القطاع  هذا  ويحظى 

ال�صيا�صة ووكاالت التنمية يف املنطقة. فعلى �صبيل املثال، 

كر�ص البنك الدويل تقريره االقليمي اخلا�ص بالتنمية يف 

 World Bank,( املياه  لقطاع   2007 عام  االأو�صط  ال�صرق 

2007(. واأ�صدر بنك التنمية اال�صالمي تقريرًا خا�صًا حول 
املياه يف البلدان االأع�صاء احتفااًل بذكراه ال�صنوية الثالثني 

العربية  الب�صرية  التنمية  تقرير  واأفرد   .)IDB, 2005(

ال�صادر عن برنامج االأمم املتحدة االمنائي عام 2009 ف�صاًل 

املنطقة  يف  والبيئي  املائي  باالأمن  تتعلق  لق�صايا  خا�صًا 

على  كبري  ب�صكل  الف�صل  هذا  ويعتمد   .)UNDP, 2009(

ق�صايا وبيانات ُقدمت يف هذه التقارير الثالثة.

العربي  العامل  يف  للفرد  املتاحة  املتجددة  املائية  املوارد  اإن 

هي من االأدنى يف العامل. و�صوف يفاقم النمو االقت�صادي 

�صح  تاأثريات  املنطقة  يف  ال�صكان  عدد  وازدياد  املتو�صع 

املائية  اال�صتعماالت  على  املتزايدة  الطلبات  ولتلبية  املياه. 

اأحوا�ص  من  ال�صخ  يتم  وال�صناعية،  والزراعية  املنزلية 

يثري  وهذا  جتددها.  حدود  تفوق  مبعدالت  اجلوفية  املياه 

على  املتجددة  املائية  النظم  هذه  قدرة  حول  جدية  اأ�صئلة 

اال�صتمرار و�صالمتها يف امل�صتقبل. وبت�صافر هذه الق�صايا، 

ما زال املاليني يف العامل العربي يفتقرون اىل مياه نظيفة 

املائية  النواق�ص  �صرامة  وجترب  ماأمونة.  �صحية  وخدمات 

املائية  املوارد  زيادة  على  املنطقة  يف  البلدان  من  كثريًا 

ال�صطحية وحتت ال�صطحية التقليدية من خالل اال�صتثمار 

التقليدية  غري  املائية  وامل�صادر  املائية  النظم  من  مزيد  يف 

حتلية  امل�صادر  هذه  وت�صمل  مالءمة.  واالأقل  كلفة  االأكرث 

ا�صتعمالها،  العادة  ال�صرف  مياه  ومعاجلة  البحر،  مياه 

و�صخ االمدادات املائية غري املتجددة من االأحوا�ص اجلوفية 

العميقة.

التي  املائية  واال�صرتاتيجيات  ال�صيا�صات  وتركزت 

وثنائية  دولية  تنمية  ووكاالت  حكومية  برامج  عززتها 

للمياه  �صاملة  الدارة  خيارات  االآتية:  الق�صايا  على 

واأنظمة  وقواعد  �صيا�صات  متكامل،  ايكولوجي  كمورد 

تراجع  مع  خ�صو�صًا  عامة  ك�صلعة  املياه  مو�صوع  ملعاجلة 

املوؤ�ص�صاتي  االطار  والنوعية،  الكمية  حيث  من  املوارد 

بكفاءة،  ومراقبتها  واالأنظمة  ال�صيا�صات  هذه  لتنفيذ 

الزراعية  االنتاجية  زيادة  يف  للمياه  االقت�صادي  الدور 

املائية  التاأثري على الفقراء، ادارة املوارد  واالأمن الغذائي، 

�صمن  متنوعني  م�صتخدمني  على  وتوزيعها  والطلبات 

منهج متكامل وت�صاركي، ت�صعري املياه ومتويلها، االدارة 

امل�صتدامة للمرافق املائية، حقوق املياه، تخطيط اأحوا�ص 

االأنهار، والتعاون الدويل.

يعالج هذا الف�صل ت�صكيلة من هذه الق�صايا وتداعياتها على 

اداء قطاع املياه يف العامل العربي. وا�صافة اىل ذلك، يناق�ص 

االقت�صادية،  التنمية  يف  للمياه  االأبعاد  املتعدد  الدور 

وحماية البيئة، ودفع التنمية االجتماعية، و�صون ال�صحة 

توؤثر  عوامل  على  ال�صوء  ي�صلط  كما  ال�صحية.  والنظافة 

خ�صو�صًا  املنازل،  ماليني  اىل  املائية  اخلدمات  تزويد  يف 

الفقراء، لتح�صني نوعية حياتهم.

05101520253035

موارد املياه العذبة املتجددة الفعلية للفرد، بح�شب املنطقةال�شكل 1

ال�شرق الأو�شط و�شمال افريقيا

جنوب اآ�شيا

اأوروبا الغربية

�شرق اآ�شيا والبا�شيفيكي

)مبا يف ذلك اليابان والكوريتان(

جنوب ال�شحراء الأفريقية

اأوروبا واآ�شيا الو�شطى

اأمريكا ال�شمالية

امريكا اجلنوبية والكاريبي

او�شرتاليا ونيوزيلندا

World Bank, 2007 :امل�صدر
1000 مرت مكعب / ال�صنة
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II. املوارد املائية يف العامل العربي �شحيحة 
وامل�شادر اجلديدة باهظة الثمن

وي�صنف  املياه.  يف  نق�صًا  العربية  البلدان  جميع  تعاين 

املرتبة  يف  العربية  البلدان   )2007( الدويل  للبنك  تقرير 

للفرد  املتجددة  العذبة  املياه  توافر  حيث  من  االأخرية 

يف  مبني  هو  كما  العامل،  يف  اأخرى  مناطق  مع  باملقارنة 

النمو  معدالت  ارتفاع  يفاقم  اأن  املتوقع  ومن   .1 ال�صكل 

االقت�صادي وازدياد عدد ال�صكان ب�صكل �صريع وتغري املناخ 

النواق�ص املائية يف املنطقة.

بح�صب  البلدان  يف  املياه  توافر  بيانات   1 اجلدول  يلخ�ص 

امل�صدر وا�صتخدام املياه بح�صب القطاع )املنزيل، ال�صناعي، 

املائية  ال�صحوبات  فاقت  البلدان،  بع�ص  ويف  الزراعي(. 

توافر املياه وا�شتخدامها يف الدول العربيةاجلدول 1

 AQUASTAT مبنية على TARWR جداول .UNESCO ،)2009( 3و )( للفرد من تقريري التنمية املائية العاملية 2 )2006TARWR( اأرقام اجمايل املوارد املائية املتجددة الفعلية *
http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/indicators/pdf/table_4.3_Updated.pdf .2010 )يف 19 متوز )يوليو Index web-update ومت مراجعة موقع .FAO

الفعلية بني عامي 2000 و2006، ومتو�صط املعدل املتوقع للنمو ال�صكاين يف كل بلد، وفق بيانات ق�صم ال�صكان  التغريات  اأ�صا�س  ** توقعات 2015 و2025 طورها “اأفد”، على 
http://esa.un.org/unpp/index.asp?panel=2 2008 يف الأمم املتحدة، وقد ن�رشت يف “التوقعات العاملية لل�صكان”، تنقيح

الأرقام ت�صري اإىل اجتاهات عامة ب�صبب الطرق والأدوات املختلفة امل�صتعملة لحت�صاب امل�صدر الرئي�صي الجمايل للمياه.

تاأخذ التوقعات اجلانب الأدنى للنمو ال�صكاين يف املنطقة، ول تاأخذ يف احل�صبان اأثر الزيادة يف الناجت املحلي الجمايل واملتغريات الأخرى التي تدفع الطلب اىل الأعلى، ول عوامل 

مثل ازدياد اجلفاف والتاأثريات الأخرى لتغري املناخ التي تدفع توافر املياه نزوًل.

البلد

اجلزائر

البحرين

جيبوتي

م�شر

العراق

الأردن

الكويت

لبنان

ليبيا

املغرب

عمان

قطر

ال�شعودية

ال�شودان

�شورية

تون�س

المارات

ال�شفة الغربية وغزة

اليمن

11.500.07Neg.3502972614.5940251560

0.110.14Neg.1571251060.2517026371

0.020.00Neg.3673062600.0211388012

61.9000.065.9077364155273.101086886

80.000.03n.a.26521989155142.80483592

0.870.000.07164114980.9810426768

0.110.650.127540.768737260

3.200.00n.a.11109999191.294028468

0.800.03n.a.9980673.894699487

20.000.020.0794062055816.84845-95

1.600.120.025504403651.22749193

0.050.12n.a.7150400.28n.a.23374

2.502.280.1596776417.0050615184

24.000.00001711136911221956589

18.700.000.2686565055014.70789187

3.3500.00.144504053732.537212484

0.200.950.143526201.60180241067

0.760.000.012151601200.4457514958

2.500.020.039770503.201265293

ن�شبة ال�شتخدام بح�شب القطاعال�شتخدام ال�شنويالتوافر ال�شنوي

املوارد 

املتجددة 

الطبيعية

بليون 

/ال�صنة
3

م

مياه نهائية 

حمالة

بليون 

/ال�صنة
3

م

اعادة 

ا�شتخدام 

مياه ال�شرف

بليون 

/ال�صنة
3

م

توافر املياه 

املتجددة 

للفرد
*

)2006( 
3

م

** 
2015

)توقعات 

»اأفد«(

3

م

**
 2025

)توقعات 

»اأفد«(

3

م

3
كن�شبة بليون م

من املوارد 

املائية 

الجمالية

الزراعيال�شناعياملنزيل

 World Bank, 2003 :امل�صدر

)ُجمعت الأرقام يف 2002 ـ 2003(

Neg: حجم زهيد للمياه امل�صتخدمة
.n.a: غري متوافر
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االجمالية املوارد املائية املتجددة املتاحة. ويف الواقع، فان 

معظم  يف  للفرد  الداخلية  املتجددة  العذبة  املياه  موارد 

املائي،  ال�صح  م�صتوى  من  اأدنى  اأ�صاًل  هي  العربية  البلدان 

كما هو مو�صح يف ال�صكل 2.

مائية  موارد  لديها  املنطقة  هذه  يف  البلدان  غالبية  اأن  مبا 

اأو�صاع  فان  �صريعًا،  يزدادون  و�صكانها  حمدودة  متجددة 

املياه �صتكون قا�صية على اخل�صو�ص. وي�صري اجلدول 2 اىل 

اأن �صحب املياه يف عدد من البلدان العربية ازداد بني عامي 

1985 و2000 بنحو 50 يف املئة. ويف الفرتة ذاتها، ازداد �صكان 

هذه البلدان بن�صبة 40 يف املئة. ومن املتوقع اأن ُيالحظ هذا 

املقبلة.  ال�صنوات  خالل  العربية  البلدان  معظم  يف  االجتاه 

البلدان  التي تواجهها هذه  اأن تقوى التحديات  ومن املتوقع 

نظرًا ال�صتمرار النمو االقت�صادي يف االزدياد وارتفاع الطلب 

على املياه يف املراكز امُلدنية املكتظة.

املياه  نقل  لتح�صني  احلكومية  الوكاالت  على  ال�صغط  يتم 

تزداد  الذين  واملدن  االأرياف  �صكان  اىل  والنظيفة  املاأمونة 

املقبلني،  العقدين  يف  ال�صكان  عدد  يف  والنمو  اأعدادهم. 

�صوف  ُمدنية،  مناطق  يف  منه  املئة  يف   90 �صيحدث  الذي 
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موارد املياه العذبة الداخلية العربية هي غالبًا اأدنى من م�شتويات ال�شح واملعدل العاملي، 2005ال�شكل 2
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خ�صو�صًا  الطلبات،  هذه  لتلبية  ال�صيا�صي  ال�صغط  يزيد 

لال�صتعمال املنزيل وال�صناعي. وكما يبني ال�صكل 3، فاإن 

املدن  يف  �صيعي�صون  العربي  العامل  يف  النا�ص  من  مزيدًا 

يف  ال�صكان  اجمايل  يفوق  و�صوف   .2030 �صنة  بحلول 

العامل العربي ما هو يف اأوروبا، بينما يتاح لهم جزء ب�صيط 

فقط من املوارد املائية املتوافرة ل�صكان اأوروبا.

بها  ي�صتهان  ال  موارد  املنطقة  يف  عدة  بلدان  خ�ص�صت 

ال�صحية  واخلدمات  املائية  االمدادات  وادارة  لتطوير 

من  جوهرية  م�صتويات  يف  ي�صاهم  مما  والري  النظيفة 

الفوائد  يف  �صارك  وقد  الفقر.  وخف�ص  االقت�صادي  النمو 

ال�صغار  املزارعني  ماليني  الري  لتو�صيع  االقت�صادية 

والفقراء يف معظم البلدان العربية.

العربي  العامل  يف  �صخ�ص  مليون   45 من  اأكرث  زال  ما  لكن 

ماأمونة  �صحية  خدمات  اأو  نظيفة  مياه  اىل  يفتقرون 

)UNDP, 2009( وفق ما ي�صري ال�صكل 4. وا�صافة اىل ذلك، 

البلدان  معظم  يف  املائية  االمدادات  من  كبري  جزء  هناك 

بلدان  يف  املدن  من  وكثري  م�صريه.  ُيعرف  ال  العربية، 

الفقراء  ويتحمل  بة”.  م�صرِّ “دالء  مبثابة  هي  عدة  عربية 

ح�صة غري متكافئة من تاأثري اخلدمات املائية وال�صحية غري 

بامدادات  مو�صولون  الفقراء  النا�ص  من  وقليل  الكفوءة. 

مائية تنقلها االأنابيب. وعندما يتوافر لهم الو�صول، يجب 

اأن ي�صتفيد من املن�صاآت مزيد من النا�ص. ويدفع الفقراء يف 

معظم املدن العربية اأ�صعارًا مرتفعة مقابل امدادات املياه، 
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�شوف يعي�س مزيد من النا�س يف مناطق ُمدنيةال�شكل 3
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تزيد عمومًا على تلك التي تدفعها اأ�صر اأكرث ثراء مو�صولة 

.
1
)World Bank, 2007( ب�صبكة االأنابيب

املائية  لالمدادات  عاملية  تغطية  حتقيق  مهمة  باتت 

متعددة  عربية  بلدانًا  الأن  حتديًا  اأكرث  ال�صحية  واخلدمات 

 World( متار�ص ا�صرافًا ماليًا �صارمًا على املوازنات العامة

بعد  ما  اىل  اخلدمة  موؤ�ص�صات  ومتتد   .)Bank, 2007
ت�صتطيع  ما  نادرًا  وهي  املتوافرة.  واملالية  التقنية  املوارد 

الذين  احلاليني،  لل�صكان  كفوءة  خدمات  على  احلفاظ 

يزدادون بن�صبة 2 ـ 3 يف املئة �صنويًا. ومعظم هذه الزيادة 

ي�صيف �صغطًا على املدن والبلدات التي هي اأ�صاًل مكتظة 

وتعاين من خدمات غري وافية.

وجترب بلدان عربية متعددة مناهج خمتلفة ملعاجلة عدم 

الفقرية.  للمجتمعات  ال�صحية  واخلدمات  املياه  توفري 

افرتا�ص  على  عمومًا،  اخلدمات  حت�صني  البع�ص  ويتوىل 

اأن جعل اخلدمات متاحة للجميع �صروري جلعلها متاحة 

للفقراء )IDB, 2005(. وتقوم بع�ص احلكومات، خ�صو�صًا 

اخلليجي،  التعاون  جمل�ص  وبلدان  اأفريقيا  �صمال  يف 

بدعوة القطاع اخلا�ص للم�صاعدة يف هذا اجلهد. والنتائج 

اأنحاء العامل  ال تكون دائمًا ناجحة. وتعترب احلكومات يف 

ومتويلها  للمياه  التحتية  البنية  توفري  عن  م�صوؤولة  اأنها 

وتنظيمها وبنائها. وهي تقوم بذلك ل�صببني وجيهني، هما 

العدالة  حتقيق  ب�صاأن  والقلق  االأ�صواق  انهيار  من   اخلوف 

االجتماعية )World Bank, 1993(. وتقوم بلدان متعددة 

اىل  املقدمة  املائية  اخلدمات  المركزية  برتقية  املنطقة  يف 

وهذه  واملجتمعات.  البلدية  واملجال�ص  املحلية  احلكومات 

باملزيد  القيام  ويجب  االأوىل،  مراحلها  يف  هي  العملية 

جتاه  خ�صو�صًا  عنها،  وامل�صوؤولية  اخلدمات  ملكية  لتقوية 

املجتمعات الفقرية.

ومتيل احلكومات اىل معاجلة هذه امل�صكلة من خالل منهج 

�صهل  لكنه  حمدود،  ب�صكل  مركز  للم�صاريع  ت�صاعدي 

ا�صراك  مبهل  ي�صمح  قد  االجراء  هذا  والتنفيذ.  الت�صميم 

للمجتمعات  فورية  ومكافاآت  التنفيذية،  للوكاالت  عاجلة 

البعيد  املدى  على  واال�صتدامة  املوثوقية  لكن  امل�صتفيدة. 

ا�صرتاتيجية  دون  من  اال�صتثمار  هذا  ُنفذ  اإذا  تعانيان  قد 

امنائية متكاملة لقطاع املياه.

هذا ما جعل ال�صحة االقت�صادية واملالية لقطاع املياه يف هذه 

البلدان يف خطر. وكان كثري من اال�صتثمار ميول من خالل 

. وكانت خم�ص�صات 
2
االنفاق احلكومي واملوازنات الوطنية

 .)World Bank, 2004a( تراجع  اأو  ركود  يف  القطاع  هذا 

البلد.  بح�صب  احلكومية  ال�صناديق  خم�ص�صات  وتختلف 
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ن�شبة ال�شكان الذين يفتقرون اىل خدمات مائية و�شحية ماأمونة، 15 بلداً عربيًا، 2007ال�شكل 4
مر

ق
ر ال

جز

ن
دا

و
�ش

ال

يا
ن

تا
ي

ر
و

م

ن
م

ي
ال

�شر
م

ة
تل

ح
مل

ة ا
ي
ين

ط
�ش

فل
ي ال

�ش
را

لأ
ا

ب
غر

مل
ا

ي
ت

و
يب

ج

س
�

ن
و

ت

ة
ي

ر
و

�ش

ئر
جلزا

ا

ن
د

ر
لأ

ا

ت
را

ما
ل

ا

ن
لبنا

طر
ق

ة
ي
ب

عر
ل ال

و
د
ال

ل و�شول اىل خدمات �شحيةل و�شول اىل مياه ماأمونة

UNDP, 2009 :امل�صدر



7 البيئة العربية: املياه

ال�صنوية  موازنتها  من  املئة  يف   10 نحو  تخ�ص�ص  فم�صر 

الري  نظم  خ�صو�صًا  التحتية،  بنيته  ول�صيانة  للقطاع 

بن�صبة  ت�صمح  وهي   .)World Bank, 2007( احلكومية 

. وتنفق الكويت نحو 
3
5 يف املئة ا�صافية للتو�صع والتنمية

 World( املياه  العانات  ال�صنوية  موازنتها  من  املئة  يف   15

االمارات  اأن  اىل  حديثة  درا�صة  وت�صري   .)Bank, 2004b
�صنويًا  دوالر  باليني   3.4 نحو  تنفق  املتحدة  العربية 

وال�صيانة  الت�صغيل  نفقات  )لتغطية  املياه  قطاع  على 

 World Bank,( جديدة(  مياه  حمطات  يف  واال�صتثمار 

جمل�ص  يف  اأع�صاء  اأخرى  بلدان  وتخ�ص�ص   .)2004b
التعاون اخلليجي موارد ال ي�صتهان بها لقطاع املياه حيث 

تزيد اال�صتثمار يف التحلية وم�صادر املياه غري التقليدية. 

موازنتيهما  من  املئة  يف   9 نحو  واالأردن  اليمن  وينفق 

ال�صنويتني على ت�صغيل و�صيانة اخلدمات يف قطاع الري 

)World Bank, 2004b(. وال تتوافر بيانات عن امدادات 

املياه واخلدمات ال�صحية الأن خم�ص�صات املوازنتني تتوزع 

وال  املدن.  وجمال�ص  املحلية  املحافظات  على  كبري  ب�صكل 

تتوافر اأرقام من البلدان االأخرى الأن قلياًل من اجلهد ُبذل 

ملراجعة وتقييم االنفاق احلكومي خ�صو�صًا يف ما يتعلق 

.
4
بتقدمي اخلدمات اىل الفقراء

ا�صالح  خالل  من  املايل  العبء  الزدياد  الت�صدي  وميكن 

اخلدمات  كفاءة  حت�صني  بامكانه  حقيقي  موؤ�ص�صاتي 

عن  والبحث  املياه.  م�صتخدمي  مع  ال�صراكات  وتقوية 

من  م�صاهمة  ي�صمل  اأن  يجب  للتمويل  بديلة  م�صادر 

وخيارات  امل�صتفيدين،  ومتكني  املياه،  م�صتخدمي  قبل 

بعناية.  مناق�صتها  تتم  اخلا�ص  القطاع  مع  ت�صاركية 

اأف�صل  بادارة  االهتمام  بتنامي  يتعلق  اآخر  بعد  وهناك 

معظم  تقا�صم  ويتم  امل�صرتكة.  الدولية  املائية  للمجاري 

خمتلفة  بلدان  بني  واجلوفية،  ال�صطحية  املائية،  املوارد 

املن�صف  التقا�صم  اأ�صبح  وقد  االأنهار.  �صفاف  على  تقع 

احلقوق  على  املحتملة  ال�صراعات  خلف�ص  رئي�صيًا  همًا 

ال�صتخدام  دعوات  على  يح�ص  ما  عليها،  املتنازع  املائية 

تعاوين كفوء وا�صتثمار م�صرتك على طول حو�ص النهر. 

اأبعد  هي  الهدف  هذا  لتحقيق  الالزمة  املالية  واملتطلبات 

 World( املنطقة  بلدان  من  كثري  يف  املتاحة  املوارد  من 

.)Bank, 1999

ع�صر  اأربعة  يف  وامل�صتقبلية  احلالية  املياه  �صح  م�صاكل  اإن 

على  مطلوب  فوريًا  عماًل  اأن  حد  اىل  جدية  هي   
5
عربيًا بلدًا 

جبهات متعددة: معاجلة تنامي االحتياجات املائية ل�صكان 

للمياه،  التحتية  البنية  يف  اال�صتثمار  زيادة  يتزايدون، 

ب�صكل  املياه  بتوزيع  اخلا�صة  ال�صيا�صية  اخليارات  تو�صيح 

يف  اال�صتثمار  امل�صتخدمني،  خمتلف  على  وكفوء  من�صف 

الزراعة،  يف  املياه  كفاءة  لتح�صني  جديدة  تكنولوجيات 

تقليدية.  غري  م�صادر  من  القائمة  املائية  املوارد  وزيادة 

البحر  مياه  حتلية  تو�صيع  التقليدية  غري  امل�صادر  وت�صمل 

واملياه  االأ�صول  ح�صب  املعاجلة  ال�صرف  مياه  وا�صتخدام 

عربية  بلدان  وت�صتخدم  الزراعة.  يف  النوعية  املنخف�صة 

مياه  تدوير  اعادة  يف  وت�صتثمر  للري  املاحلة  املياه  كثرية 

اأن  املتوقع  ومن  الزراعة.  يف  ا�صتعمالها  واعادة  ال�صرف 

متزايد  ب�صكل  اأكرب  دورًا  التقليدية  غري  امل�صادر  هذه  توؤدي 

ال�صنوات  يف  وعر�صها  املياه  على  الطلب  بني  املوازنة  يف 

املقبلة.
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ال�شكل 5
6
ن�شبة املوارد املائية العذبة القليمية املخزنة يف اأحوا�س جوفية
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III. ازدياد كلفة تطوير 
موارد مائية جديدة

موارد  ا�صتغالل  يعترب  العربية،  البلدان  جميع  اىل  بالن�صبة 

مائية جديدة باهظ الكلفة. وقد مت تطوير معظم املوارد املائية 

املتاحة )World Bank, 2007(. وكما ي�صري ال�صكل 5، فاإن اأكرث 

العامل  يف  ال�صطحية  املائية  املوارد  جميع  من  املئة  يف   80 من 

.)World Bank, 2007( العربي خمّزن يف اأحوا�ص جوفية

والتي  املنا�صبة  العذبة  املائية  امل�صادر  معظم  تطوير  مت  لقد 

واأحوا�ص  �صدود  بناء  كلفة  وت�صتمر  اليها،  الو�صول  ميكن 

واملعار�صة  �صريع.  ب�صكل  االزدياد  يف  جديدة  تخزين 

احلكومية  غري  واملنظمات  البيئيني  قبل  من  املت�صاعدة 

اأثرت �صلبًا على دعم وكاالت التنمية الدولية لتمويل �صدود 

اجلديدة  ال�صدود  كلفة  ارتفاع  ويعني  جديدة.  واأحوا�ص 

الطمي  وتر�صب  القائمة  االأحوا�ص  تدهور  بازدياد  مقرتنًا 

من  كثري  يف  يرتاجع  اأو  ثابت  املياه  تخزين  �صايف  ان  فيها 

متلك  ال  واحلكومات   .)World Bank, 2004a( البلدان 

لتخزين  جديدة  مرافق  بناء  يف  لال�صتثمار  الالزمة  املوارد 

يف  اجلوفية  املائية  للموارد  املفرط  ال�صحب  ا�صتد  وقد  املياه. 

يجعل  املياه  منا�صيب  وانخفا�ص  العربية.  البلدان  معظم 

كلفة اال�صتخراج عالية جدًا.

الكلفة  وباهظة  حمدودة  فر�صًا  هناك  اأن  يثبت  الو�صع  هذا 

من  وبداًل  املنطقة.  يف  ا�صافية  مائية  موارد  ال�صتخدام 

املائية  للموارد  مو�صع  با�صتغالل  احلكومات  �صمحت  ذلك، 

ونقل  �صخ  بكلفة  املياه،  على  الطلب  تنامي  لتلبية  اجلوفية 

املكتظة  واملدن  املزدهرة  امُلدنية  املراكز  يف  خ�صو�صًا  عالية، 

يف املنطقة. وتو�صع بلدان اأخرى اال�صتثمار يف حتلية مياه 

البحر ومعاجلة مياه ال�صرف واعادة ا�صتعمالها.

املياه  لتوزيع  ال�صغط  ي�صتد  ان  املتوقع  من  لذلك،  ونتيجة 

على خمتلف امل�صتخدمني يف العقد املقبل. ومبا اأن الزراعة 

فان  ال�صحيحة،  املوارد  لهذه  الرئي�صي  امل�صتخدم  هي  املروية 

لتعديل  املنطقة  يف  متعددة  بلدان  يف  يت�صاعد  ال�صغط 

طلبات  تنامي  تلبية  هو  واملربر  الزراعة.  على  املياه  توزيع 

ال�صكان املتزايدين، والوفاء بطلبات املراكز امُلدنية املتو�صعة، 

 .)UNDP, 2009( باملياه  اجلديدة  ال�صناعات  وتزويد 

الحياء  املياه  من  املزيد  تخ�صي�ص  يجب  ذلك،  اىل  وا�صافة 

النظم االيكولوجية حفاظًا على قدرتها على توفري اخلدمات 

البيئية ب�صكل م�صتدام.

ال�صيا�صية  االأبعاد  حتدد  والريفية،  امُلدنية  املجتمعات  يف 

حول  النقا�ص  �صكل  اجلدية  واالجتماعية  واالقت�صادية 

ي�صفر  قد  الفورية  بالطلبات  للوفاء  وال�صغط  املياه.  توزيع 

من  قليل  مع  التوزيع  باعادة  تتعلق  مت�صرعة  قرارات  عن 

التنبه للتداعيات الطويلة االأمد على املجتمع من الناحيتني 

االأردن  يف  �صديد  النقا�ص  واالقت�صادية.  االجتماعية 

يتعلق  ما  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  وبلدان  واليمن 

الزراعي  للقطاع  املياه  من  كبرية  كميات  تخ�صي�ص  مبربر 

االقت�صادي  بالنمو  القطاع  هذا  م�صاهمة  اأن  رغم  على 

.)UNDP, 2009( الوطني تت�صاءل

التمدن  يزيد  �صوف   ،)2007( الدويل  للبنك  تقرير  وفق 

املائية.  والطاقة  الكهرباء  على  الطلب  اأي�صًا  والت�صنيع 

يف  للحكومات  كبرية  حتديات  ت�صكل  التطورات  هذه 

دون  من  اأف�صل  ب�صكل  املائية  املوارد  الدارة  جهودها 

اخلا�صة  والتحديات  الكربونية.  االنبعاثات  تزيد  اأن 

باالمدادات املائية واخلدمات ال�صحية يجب اأن تلبي اأي�صًا 

تراكم الطلبات مع تلبية حاجات �صكان يتزايدون ولديهم 

لتو�صيع  متزايدة  طلبات  االآن  وهناك  مرتفعة.  مداخيل 

لكـن  ال�صرف.  ملياه  ا�صافية  ومعاجلة  ال�صحية  اخلدمات 

النظم القائمة لالمدادات املائية واخلدمات ال�صحية امُلدنية 

فـي كثري مـن البلدان ف�صلت يف توفري اخلدمات املنا�صبة، 

ومـن املتوقـع اأن تزداد امل�صاكل التـي ي�صببها التلوث امُلدين 

)World Bank, 2007(. وللت�صدي لهذه التحديات ب�صكل 

مائية  �صيا�صات  ت�صع  اأن  البلدان  هذه  على  يجب  منا�صب، 

جديدة، واأن ت�صتثمر اأكرث يف اإدارة قطاع املياه، واأن تطور 

مناهج جديدة واأطرًا موؤ�ص�صاتية كفوءة من اأجل ادارة املياه 

وتوزيعها ب�صكل اأف�صل.

لقد قدرت درا�صة حديثة اأن معدل التعرفة التي تتقا�صاها 

يزداد.  �صوف  املنطقة  يف  املدن  من  كثري  يف  املياه  مرافق 

ارتفع  املثال،  �صبيل  على  عمان،  االأردنية  العا�صمة  ففي 

مرت  لكل  دوالر   0.41 من  للمياه  الت�صاعدية  الكلفة  معدل 

دوالر   1.33 اىل  الع�صرين  القرن  ثمانينات  خالل  مكعب 

لكل مرت مكعب يف الت�صعينات، نتيجة نواق�ص فـي املياه 

اجلوفية )Rosegrant et al., 2002a(. وتـم االبالغ عـن 

اجتاهات مماثلة حـول كلفـة نظـم الري اجلديدة فـي عدد 

مـن البلدان العربية. وكانت الكلفة احلقيقية للـري ترتفع 

“انخفا�ص  عـن  اأ�صفر  مـا  املا�صية،  الثالثة  العقود  خـالل 

جديدة”  ري  نظـم  ان�صاء  مـن  االقت�صادي  العائد  معدالت 

)Rosegrant et al., 2002a(. التكاليف املرتفعة جنمت 

االأنهار،  تدفقات  لتنظيم  الالزمة  اخلزانات  ان�صاء  عن 

ر�صوم  فر�ص  ت�صتوجب  التي  احلادة  املناخية  والتقلبات 

الكلفة للتحكم بالفي�صانات،  ري مرتفعة، وخطط باهظة 

نقل  تكاليف  تتطلب  نائية  اأماكن  يف  ان�صاء  واأعمال 

.)World Bank, 2006( مرتفعة، وبنية حتتية اأ�صا�صية
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�شعيب اإ�شماعيل

القليلة  الرئي�شّية  العوامل  كاأحد  املا�شي،  العقد  منذ  امللوحة،  تربز 

ال�شلبية  تاأثرياتها  وتطال  الزراعّية.  الإنتاجّية  م�شتويات  يف  توؤّثر  التي 

منّو النباتات يف اأنحاء العامل، وخ�شو�شًا يف الأرا�شي املروّية التي ُتنِتج 

ثلث الأغذية العاملّية. وحيث اإّن مياه الرّي، ب�شكل عام، حتتوي اأمالحًا 

ذائبة، فاإّن عملية متّلح الرتبة تتفاقم وتت�شارع ب�شكل فادح من جّراء 

اأعمال الرّي.

املتوافرة  املياه  كمّيات  لأّن  نظراً  �شوءاً  �شتزداد  احلالة  هذه  اأّن  ويبدو 

الأمم  تقديرات  ت�شري  يتدّنى.  جودتها  وم�شتوى  التناق�س  يف  اآخذة 

املتحدة اإىل اأّن الأرا�شي الزراعّية تنق�س ثالثة هكتارات كل دقيقة ب�شبب 

امللوحة. كما اإّن العديد من املحا�شيل التي ُطّورت �شابقًا لتكون عالية 

وقد  امللوحة.  اأو�شاع  تغرّي  ظّل  يف  املرجّوة  النتائج  تعطي  ل  الإنتاجّية 

البحث  و/اأو  للملوحة  حتّماًل  اأكرث  حما�شيل  لتطوير  حماولت  جرت 

عن حما�شيل ميكن اأن تتكّيف مع م�شتويات ملوحة اأ�شّد. وهذا اخليار 

يوؤّدي  مبا  الزراعّية  املمار�شات  تعديل  على  يقوم  الأخري 

تقنّيات  وترتاوح  ممكن.  حّد  اأق�شى  اإىل  الإنتاج  رفع  اإىل 

تطوير حما�شيل جديدة بني برامج ال�شتيالد التقليدّية 

ثات( الخ...  والتكنولوجيا احليوّية ونقل اجلينات )املورِّ

لكن بالن�شبة للعديد من املحا�شيل )النباتات التي حتتمل 

معّدلت حمّددة من امللوحة( فاإّن حدود طاقة حتّمل امللح 

الزراعة  م�شتقبل  اأّن  يعني  وهذا  اأق�شاها.  اإىل  و�شلت  قد 

يتوّقف على حدوث تطّور عظيم يتمّثل اإّما يف اإحداث تغيري 

حاليًا،  املوجودة  للمحا�شيل  اجلينّية  الرتكيبة  يف  جذري 

انتقاء طبيعي ملحا�شيل/نباتات جديدة  واإّما يف ح�شول 

)ونباتات ملحّية( ذات قدرة فائقة على حتّمل امللوحة. اإل 

اأّن التح�شني املن�شود لي�س يف املحا�شيل فح�شب، بل يجب 

واملاء(  )الرتبة  للموارد  املتكاملة  الإدارة  اأي�شًا  ي�شمل  اأن 

بحيث تكون الأ�شا�س للزراعة امل�شتدامة.

ر  مت يف ال�شنوات القليلة املن�شرمة تطوير العديد من املحا�شيل واخُل�شَ

املقاومة لالأمالح لتتالءم مع اأو�شاع امللوحة )يف الرتبة واملاء(. ي�شاف اإىل 

ذلك حتقيق اإجنازات باهرة على �شعيد نظم اإنتاج اأخرى وبديلة مثل 

وما  الطبيعّية  واملناظر  احلدائق  وزراعة  والَب�ْشَتنة  والوقود  الأعالف 

�شابه، حيث اأ�شبح بالإمكان املحافظة على املاء العذب والرّي با�شتخدام 

الذائبة  اجلوامد  )جمموع  امللوحة  اأواملعتدلة  امللوحة  ال�شديدة  املياه 

7000 – 17000 جزء يف املليون(. وت�شّم لئحة اأنواع النباتات امل�شتنَبتة 

اأعداداً كثرية، العديد منها مرتبط مبواقع حمّددة اأو ظروف معّينة من 

حيث املناخ والرتبة واملاء. وقد اقتَب�شت مناطق ال�شرق الأو�شط و�شمال 

من  العديد  الكاريبي  والبحر  الو�شطى  اأمريكا  دول  مناطق  عن  اأفريقيا 

اأنظمة الإنتاج الزراعي واأدخلتها يف اأنظمتها الزراعّية الوطنّية من اأجل 

زيادة الإنتاج.

وثّمة اإمكانّيات بالعمل اأي�شًا على اأعلى م�شتويات امللوحة )ملوحة ماء 

الأخرى.  الإنتاج  واأنظمة  املحا�شيل  تعزيز بع�س  البحر( بحيث ميكن 

فاملنغروف مثاًل معروف بفائدته حلماية املناطق ال�شاحلّية بالإ�شافة 

اإىل  اإىل توفري نظم بيئّية مالئمة لالإنتاج البحري. وُي�شار يف هذا املجال 

اأّن بالإمكان ا�شتخراج زيت جّيد النوعّية من اأنواع الأُ�شنان الذي ميتاز 

ر، كما ميكن زراعة اأنواع الع�شبة  اأي�شاً بقيمة جتارّية لكونه من اخُل�شَ

بالن�شبة  قيمة  ذات  وهي  بالكامل،  البحر  مياه  با�شتخدام  امللحّية 

للحبوب والأعالف واحلدائق واملناظر الطبيعّية.

بالإ�شافة اإىل غّلة املحا�شيل )و/اأو اأنظمة الإنتاج( فاإّن للنواحي البيئّية 

ي�شاهم،  اأن  ميكن  الزراعّية  الأنظمة  من  العديد  لأّن  نظراً  عوائدها، 

ب�شكل ملحوظ، يف حت�شني البيئة ال�شغرى والبيئة الكلية على �شوء 

احتمالت التغيري املناخي.

خال�شة القول: اإّن رفع قدرة حتّمل امللوحة �شي�شبح مطلبًا اأكرث اإحلاحًا 

يف ال�شنوات املقبلة ب�شبب حمدودّية املوارد. كما ينبغي تطوير اأنظمة 

املقاومة  املزروعات  من  وغريها  حم�ّشنة  غالل  اأ�شناف  لت�شّم  الإنتاج 

اأم  الطبيعي  النتخاب  اأنظمة  طريق  عن  ذلك  اأكان  �شواء  لالأمالح، 

بوا�شطة التقنيات احلديثة. وجتدر الإ�شارة اإىل اأّن هذه العملية يجب 

الرتبة  يف  التبّدلت  من  املزيد  حدوث  من  بّد  ل  لأنه  متوا�شلة  تكون  اأن 

حت�شني  اإىل  ة  ما�شّ احلاجة  �شتظّل  وبالتايل  املناخّية،  والظروف  واملاء 

نوعّية املحا�شيل والأنظمة الإنتاجّية.

د. �صعيب اإ�صماعيل، خبري يف املركز الدويل للزراعة امللحّية، دبي

املحا�شيل املقاومة للملوحة
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وعلى رغم ارتفاع تكاليف تطوير موارد مائية جديدة، ما 

املائية،  االمدادات  تو�صيع  تف�صل  كثرية  حكومات  زالت 

ما اأدى اىل ا�صتثمار يف بنية حتتية كان ميكن جتنبها اأو 

تاأجيلها. وغالبًا ما يدفع م�صتخدمو املياه يف العامل العربي 

احلكومة  بها  تزودهم  التي  الري  مياه  لقاء  زهيدة  مبالغ 

)World Bank, 2007(، عدا عن قلة احلوافز لالمتناع عن 

اأو للحفاظ على  زرع حما�صيل م�صرفة يف ا�صتهالك املياه 

املياه. ويف بع�ص املناطق القاحلة، اأ�صعار املياه منخف�صة 

القيمة.  اأنها جذابة لزرع حما�صيل منخف�صة  جدًا بحيث 

اأي  توفر  ال  ر�صومًا  كثرية  ومدن  بلدات  تتقا�صى  وباملثل، 

حافز للحفاظ على املياه. ووجد ا�صتعرا�ص حديث مل�صاريع 

 )2007( الدويل  البنك  اجراه  البلدية  املائية  االمدادات 

اإال  يغطي  ال  املياه  على  احل�صول  لقاء  املفرو�ص  الثمن  اأن 

والر�صوم  االمدادات،  كلفة  معدل  من  املئة  يف   35 نحو 

 World Bank,( كثريًا  اأقل  هي  الري  نظم  من  كثري  يف 

2006(. وتذهب فوائد هذه املياه الرخي�صة الثمن ب�صكل 
يعتمدون  فالفقراء  واالأغنياء.  الو�صطى  الطبقة  اىل  كبري 

عادة على بائعي املياه، وقد يدفعون مقابل احل�صول على 

املياه مبالغ م�صاعفة عّما يدفعه االثرياء الذين يتمتعون 

االعانات  اأن  ُيعتقد  لذلك  باالأنابيب.  ت�صلهم  مبياه  عادة 

املتقاطعة التي يغطي مبوجبها الزبائن ذوو الدخل االأعلى 

خالل  من  حتقيقها  ميكن  الفقراء  خدمة  كلفة  من  جزءًا 

املمار�صة  يف  لكن  للتعرفة”،  ت�صاعدي  “جدول  ادخال 

 Rosegrant et( �صيئ  ب�صكل  االعانات  ُت�صتغل  ما  غالبًا 

.)al., 2002b

IV. ا�شتخراج املياه اجلوفية العميقة 
ا�شتنزف االحتياطات املائية اال�شرتاتيجية

مع انت�صار ال�صخ بوا�صطة الطاقة الكهربائية يف كثري من 

العميقة  اجلوفية  املياه  ا�صتخراج  ازداد  العربية،  البلدان 

ب�صكل اأ�صا�صي لري االأرا�صي ولتوفري مياه ال�صرب للماليني 

الريفية غري املو�صولة ب�صبكات نقل  من �صكان املجتمعات 

غالبًا  ال�صخ  تكنولوجيا  يف  التو�صع  واأدى  الوطنية.  املياه 

يف  اجلوفية  املياه  من�صوب  يف  ملحوظة  انخفا�صات  اىل 

اأو ال يحدث فيها جتدد  مناطق تعاين من جتدد منخف�ص 

كثريًا  احلفر  طرق  تطورت  وقد   .)World Bank, 1999(

يف ال�صنوات االأخرية، ويعود الف�صل يف ذلك ب�صكل كبري 

ومتكن  البرتول.  �صناعة  طورتها  التي  التكنولوجيا  اىل 

من  كبرية  كميات  �صحب  من  امل�صتخدمني  قوية  م�صخات 

اآبار عميقة، ما يوؤثر على من�صوب املياه اجلوفية  املياه من 

اعُتربت  بعيدة  اآبارًا  وي�صتنزف  ممتلكاتهم  حدود  خارج 

يف ال�صابق اأنها تقع على م�صافة اآمنة من املنطقة املحفورة 

.)World Bank, 1999(

اأدركت بلدان كثرية هذه امل�صكلة واأدخلت اأنظمة ال�صتغالل 

املياه  الأن  معدوم  االأنظمة  هذه  تنفيذ  لكن  اجلوفية.  املياه 

بحدود.  يعرتف  ال  �صائل  هي  ال�صطحية،  كاملياه  اجلوفية، 

املالكني  بني  اجلوفية  املياه  ا�صتعمال  على  �صائع  والنزاع 

املائية  االأحوا�ص  تتقا�صم  دول  وبني  اخلا�ص  القطاع  من 

تقا�صم  يف  واالن�صاف  احلقوق  ار�صاء  ومعايري  اجلوفية. 

املوارد املائية اجلوفية هي غري حمددة جيدًا بال�صكل املنا�صب 

 .)World Bank, 1999( يف كثري من البلدان اأو بني البلدان

اأخرى،  اىل  دولة  من  طبيعيًا  اجلوفية  املياه  جتري  وحيثما 

والبيانات  املعلومات  تبادل  مثل  جماالت  يف  التعاون  يجب 

اأف�صل.  ب�صكل  وكميتها  املياه  نوعية  وادارة  ملراقبة  الالزمة 

واملهم على وجه اخل�صو�ص هو تقا�صم املعلومات حول جتدد 

من  اجلوفية  املياه  منا�صيب  يف  االأخرى  والتغريات  املياه، 

اأو الدول  اأجل تن�صيق وتعديل معدات ال�صحب بني املالكني 

.)Grey and Sadoff, 2003( الواقعة على �صفاف االأنهار

اجلوفية  املياه  ا�صتخراج  و�صع  املثال،  �صبيل  على  اليمن، 

االآبار  لتكنولوجيا  االنت�صار  الوا�صع  االقتبا�ص  خالل  من 

االنبوبية )املبا�صرة( بغية توفري املياه اجلوفية لال�صتخدام 

اجلوفية  املياه  �صخ  ويتم  اأف�صل.  ب�صكل  واملنزيل  الزراعي 

التجدد  معدل  على  اأ�صعاف  اأربعة  تقريبًا  يزيد  مبعدل 

تعاين  لذلك،  ونتيجة   .)World Bank, 2007( الطبيعي 

وبناء  املياه،  يف  �صديدًا  نق�صًا  املنتجة  الوديان  بع�ص 

تقا�صم  على  النزاع  وينت�صر  عنها.  التخلي  يتم  ذلك  على 

متناف�صني.  م�صتخدمني  بني  وتوزيعها  اجلوفية  املياه 

نتيجة  هو  اجلوفية  املائية  للموارد  املفرط  واال�صتغالل 

مائية  بخطة  التقيد  دون  من  االآبار  حلفر  المركزية  عملية 

متاأنية  مراقبة  يلزمها  كان  اخلطة  هذه  مثل  وطنية. 

اأولويات  وحتديد  احلفر  ل�صبط  واأنظمة  للبيانات  وجتميع 

مب�صاعدة  االآن،  اليمن  ر  ويح�صّ وتوزيعها.  املياه  ا�صتخدام 

مانحني متعددين، خطة �صاملة الدارة املوارد املائية، من 

عملية  لتنظيم  التوجيهية  اخلطوط  بع�ص  توفر  اأن  �صاأنها 

ا�صتخدام املياه اجلوفية وتوزيعها.

بلدان  يف  ال�صاملة  املائية  االمدادات  من  كبرية  ن�صبة  تاأتي 

وهي  جوفية،  مائية  موارد  من  اخلليجي  التعاون  جمل�ص 

متثل  ُعمان  يف  )فقط  طبيعيًا  متجددة  غري  معظمها  يف 

املياه اجلوفية املتجددة جزءًا ال ي�صتهان به من االمدادات 

وُت�صتمد  و�صناعية(.  منزلية  الأغرا�ص  امل�صتعملة  املائية 

ال�صعودية  يف  تقع  عميقة  جوفية  اأحوا�ص  من  املياه 

اجلوفية  االأحوا�ص  هذه  يف  "املتحجرة"  واملياه  وُعمان. 

وعلى  ال�صنني.  ماليني  قبل  التكوينات  هذه  يف  ا�صتقرت 

رغم اأن بلدان جمل�ص التعاون اخلليجي توا�صل ا�صتعمال 

ادوات منذجة على نطاق وا�صع، فان حجم املياه املخزنة يف 
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هذه االأحوا�ص اجلوفية غري حمدد ب�صكل كبري. وحتتوي 

هذه االحتياطات كميات كبرية لكن غري معروفة من املياه 

لال�صتعمال  ال�صاحلة  املياه  عمق  ويزيد  امللوحة،  القليلة 

على 500 مرت. وال تفر�ص اأي تعرفات على ا�صتخراج املياه 

اأدى اىل  اجلوفية يف بلدان جمل�ص التعاون اخلليجي، ما 

زرع حما�صيل منخف�صة القيمة مثل احلبوب، وحما�صيل 

والعلف  ة  الف�صَّ مثل  املياه  من  كبرية  كميات  ت�صتهلك 

االأخ�صر اخلا�ص باملوا�صي وانتاج م�صتقات االألبان.

يتجاوز  مبا  اجلوفية  للمياه  املفرط  اال�صتخراج  ان 

اأحوا�ص  تلويث  يف  ت�صبب  املاأمونة  االنتاجية  م�صتويات 

املاحلة  البحر  مياه  ت�صرب  نتيجة  القائمة،  اجلوفية  املياه 

من  واملاحلة  امللوحة  القليلة  املائية  االمدادات  و�صعود 

االأحوا�ص اجلوفية االأكرث انخفا�صًا. وهذا خطري على وجه 

والبحرين  وعمان  واليمن  واالأردن  ليبيا  يف  اخل�صو�ص 

نوعية  تدهور  قيا�ص  ومت  لوحظ  حيث  وقطر،  واالمارات 

 World( املا�صية  القليلة  ال�صنوات  خالل  اجلوفية  املياه 

حتى  اجلوفية،  االأحوا�ص  وا�صتعادة   .)Bank, 2007
اأجيااًل.  ت�صتغرق  قد  املنا�صبة،  االجراءات  ادخال  مع 

حماية  �صمان  هي  احلكومية  املياه  م�صالح  وم�صوؤولية 

م�صتدام  نحو  على  وادارتها  اأف�صل  ب�صكل  املوارد  هذه 

حمدودة،  املتاحة  التقنية  املهارات  لكن  املقبلة.  لالأجيال 

والتو�صع  كبري.  ب�صكل  مقيدة  املخولة  ال�صيا�صية  والبيئة 

يف امدادات املياه اجلوفية غري املتجددة وا�صتعمالها غري 

املقيد يف كثري من البلدان يبّينان بو�صوح اأثر ال�صيا�صات 

القطاع.  هذا  يف  املدرو�ص  غري  واال�صتثمار  املنا�صبة  غري 

االمدادات  حلماية  ا�صرتاتيجي  وطني  مائي  اإطار  وغياب 

العربية  البلدان  من  كثريًا  يدفع  املتجددة  غري  املائية 

زرع  مثل  ن�صاطات،  على  الثمينة  املائية  املوارد  هدر  اىل 

وتقييمًا  تقديرًا  تتلَق  مل  القيمة،  منخف�صة  حما�صيل 

اقت�صاديًا اأو بيئيًا كافيًا.

متكاملة  مناهج  خالل  من  الو�صع  لهذا  الت�صدي  ميكن 

الدارة املياه يتم تطويرها و�صياغتها على نحو متاأن وتكون 

ا�صتخراج  بها  يتم  التي  الطريقة  لتغيري  خ�صي�صًا  م�صممة 

املياه اجلوفية وا�صتخدامها. وهذا يتطلب ادراكًا باأن املياه 

مبا  البالد،  يف  املتكاملة  املائية  الدورة  من  جزء  اجلوفية 

املياه  جريان  و�صبكات  ال�صطحية  االأنهار  اأحوا�ص  ذلك  يف 

املياه  االأر�ص. هذا االدراك �صروري جلعل ا�صتخدام  حتت 

ذات  واالقت�صادية  االجتماعية  االأهداف  مع  من�صجمًا 

االحتياجات  اأي�صًا  يتدبر  اإطار  �صمن  العالية،  االأولوية 

للموارد  الكفوءة  االدارة  وتعرتف  املقبلة.  لالأجيال  املائية 

مت  التي  اجلوفية  االأحوا�ص  بع�ص  باأن  اجلوفية  املائية 

وباأنه  وطنية،  هيدرولوجية  ب�صبكة  مت�صلة  منها  ال�صحب 

توزع  التي  الري  �صبكات  بوا�صطة  جتديدها  اأي�صًا  يتم  قد 

املياه  ادارة  ت�صبح  وهكذا،  احلقول.  على  ال�صطحية  املياه 

اجلوفية جزءًا ال يتجزاأ من خطة مائية وطنية.

املياه  م�صلحة  اأدركت  املثال،  �صبيل  على  االأردن،  يف 

االأحوا�ص  نظم  اأن  وهي  الهامة  احلقيقة  احلكومية 

اجلوفية والنظم الفرعية مت�صلة اأ�صا�صًا باأجزاء من النظام 

الهيدروليكي ال�صامل يف البالد، وان اأمناط ا�صتخدام املياه 

تكون  ما  وكثريًا  عادة  ببع�ص  بع�صها  مرتبط  اجلوفية 

جديدًا  �صيا�صيًا  اطارًا  احلكومة  اأدخلت  وقد  متتابعة. 

لتنظيم وادارة القطاع الفرعي للمياه اجلوفية. ويبلغ معدل 

اال�صتخراج ال�صنوي من املياه اجلوفية يف جميع اخلزانات 

التجدد  معدل  من  املئة  يف   160 نحو  البالد  يف  الفرعية 

ال�صيا�صة  دعم  ويتم   .)World Bank, 2007( ال�صنوي 

وهي  م�صددة.  باأنظمة  موؤخرًا  ت  نَّ �صُ التي  الوطنية  املائية 

جتديد  اأو  جديدة  اآبار  حلفر  جديدة  رخ�ص  ا�صدار  متنع 

الرخ�ص املوجودة، وتفر�ص رقابة تامة على حفر اآبار املياه 

واملوؤ�ص�صات  للم�صت�صفيات  فقط  وت�صمح  البالد،  اأنحاء  يف 

اجلوفية.  املياه  ال�صتخراج  رخ�صها  بتجديد  التعليمية 

ونحو 90 يف املئة من جميع االآبار مزودة بعدادات لفر�ص 

امل�صتخرجة.  اجلوفية  املياه  حجم  على  بناء  جديدة  اأ�صعار 

لرتاقب  م�صممة  جديدة  اآلية  اجلديد  االطار  ي�صمل  كما 

بانتظام و�صع املوارد املائية اجلوفية من خالل اآبار مراقبة، 

املائية  املوارد  حلماية  الالزمة  االجراءات  وفر�ص  ولتحديد 

.)World Bank, 2007( و�صبط النوعية

تطوير  اأولويات  بو�صوح  اجلديدة  االجراءات  وحتدد 

لتوزيع  توجيهية  خطوطًا  وت�صع  فرعي،  حو�ص  كل 

معدات  لرتكيب  حمددة  �صيا�صية  اأدوات  وتدخل  املياه، 

اال�صتخراج وقيا�صه، وتفر�ص قواعد تهدف اىل منع احلفر 

طويلة  البحاث  الدعم  ال�صيا�صة  توفر  كما  القانوين.  غري 

اجلوفية  املائية  االأحوا�ص  وادارة  املياه،  نوعية  حول  االأمد 

امل�صرتكة، والتوا�صل مع اجلمهور وتثقيفه.

V. التحلية لتوفري مياه ال�شرب 
ملاليني االأ�شر

التعاون  وجمل�ص  العربية  اجلزيرة  �صبه  بلدان  كانت 

نواق�ص  تاريخيًا  تواجه  اخل�صو�ص  وجه  على  اخلليجي 

منطقة  حتت  وتقع  املوثوقة.  املائية  االمدادات  يف  �صديدة 

اخلليج اأحوا�ص جوفية عميقة كبرية حتوي امدادات غري 

املورد وفر تنمية زراعية  املياه املتحجرة. هذا  متجددة من 

اأجزاء اخلليج، لكن له حياة حمددة باأجل، عدا  يف بع�ص 

اأنواع االنتاج املتاحة. وب�صبب هذه احلدود،  عن حمدودية 
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حتلية  اىل  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  بلدان  جميع  جلاأت 

مياه البحر واملياه القليلة امللوحة لتوفري موارد مائية عالية 

اجلودة وموثوقة اىل مواطنيها. وكانت حتلية مياه البحر 

القرن  خم�صينات  منذ  ُت�صتخدم  العربية  اجلزيرة  �صبه  يف 

الع�صرين. وفيما كانت التكنولوجيا امل�صتخدمة يف البداية 

مبنية على التقطري، وكان نطاق العمليات عادة �صغريًا، 

القرن  �صبعينات  يف  االنتاج  حيز  العك�صي  التنا�صح  دخل 

من  جدًا  مرت�صخة  التكنولوجيا  هذه  واأ�صبحت  الع�صرين، 

الناحية التجارية يف ثمانينات القرن الع�صرين.

بلدان  يف  املياه  بادارة  تتعلق  فائقة  متطلبات  هناك 

على  للحفاظ  ال�صغط  ب�صبب  اخلليجي  التعاون  جمل�ص 

املائية  االأمن الغذائي واال�صطرار اىل االعتماد على املوارد 

ال�صحيحة لتوزيعها على الزراعة. ويف الوقت ذاته، تواجه 

عالية  مياه  على  الطلب  يف  �صريعًا  تو�صعًا  البلدان  هذه 

وقد  ال�صناعات.  وتنامي  ال�صكان  تزايد  لدعم  اجلودة 

وتتم  املروية.  الزراعة  لتو�صيع  اعانات  احلكومات  قدمت 

وال�صعودية  االمارات  يف  املائية  املوارد  بادارة  النظر  اعادة 

املوؤ�ص�صات  لتحديث  جيدًا  حمددة  عملية  �صمن  وُعمان 

التكنولوجيات  وحت�صني  املائية  ال�صيا�صات  وا�صالح  املائية 

.)GCC, 2008( املائية

اخلليجي  التعاون  جمل�ص  يف  االأع�صاء  البلدان  وتوا�صل 

لتوفري  البحر  مياه  لتحلية  �صخمة  حمطات  يف  اال�صتثمار 

االمدادات املائية ملاليني املنازل. اجلدول 3 يو�صح التو�صع 

التعاون  جمل�ص  بلدان  يف  املحالة  املياه  انتاج  قدرة  يف 

اال�صتثمارات  باأن  حديثة  تقارير  وتتكهن  اخلليجي. 

وادارتها  البحر  مياه  لتحلية  حمطات  النتاج  ال�صنوية 

اأن تكون بني 15 و20  وت�صغيلها يف العامل العربي يحتمل 

معظم  ان   .)GWI, 2010( املقبل  العقد  يف  دوالر  بليون 

املياه  توزع  حني  يف  والقرى،  املدن  على  توزع  املياه  هذه 

اجلوفية على الزراعة.

التعاون  جمل�ص  يف  املائية  االح�صاءات  ل�صجل  ووفقًا 

املياه  ا�صتخدام  جمموع  ي�صل  اأن  يقدر   ،)2008( اخلليجي 

عام  مكعب  مرت  باليني  اأربعة  اىل  املنطقة  يف  املحالة 

مرت  لكل  واحد  دوالر  مقدارها  كلفة  ومبتو�صط   .2011

اأربعة  من  اأكرث  املنطقة  تنفق  املحالة،  املياه  من  مكعب 

باليني دوالر �صنويًا للح�صول على املياه من هذه امل�صادر 

واالمارات  ال�صعودية  هي  بلدان  ثالثة   .)GCC, 2008(

املياه املحالة  اأكرب م�صتخدمي  والكويت، هي اىل حد بعيد 

اذ يبلغ ا�صتهالكها 77 يف املئة من اجمايل القدرة االنتاجية 

املئة  يف  بـ41  وحدها  ال�صعودية  وت�صتاأثر  االقليمية، 

.)World Bank, 2004c(

التحلية  حمطات  كانت  الع�صرين،  القرن  �صتينات  حتى 

التقطري  عملية  وكانت  الت�صغيل.  و�صعبة  الكلفة  باهظة 

التحلية  تكنولوجيا  هي   )MSF( املراحل  املتعدد  الوم�صي 

الرئي�صية فـي جميع بلـدان جمل�ص التعاون اخلليجي. ومع 

اأنها الطريقة االأكرث ا�صتعمااًل علـى نطاق وا�صع، لكـن مـا 

زال هنـاك جمال لتح�صينها مـن خـالل ا�صتخدام النمذجة 

احلـرارة  مـن  واال�صتفادة  اأف�صل،  ب�صكـل  الكومبيوترية 

 Rogers and Lyndon,( املنخف�صة، ومتديد حيـاة املحطة

يتم  منخف�صة،  حرارة  ا�صتخدام  ت�صتطيع  والأنها   .)1994
املراحل  املتعدد  الوم�صي  التقطري  عملية  تركيب  عادة 

كجزء من حمطة مزدوجة الغر�ص، ا�صافة اىل مهمة توليد 

العك�صي  التنا�صح  على  اأف�صلية  العملية  ولهذه  الطاقة. 

وهي  اأقل  متخ�ص�صة  تقنية  خربة  اىل  حتتاج  الأنها   )RO(

اأقوى كثريًا. وهذه العملية منا�صبة اأكرث لتحلية مياه البحر 

املحتوية على تركيزات كبرية )تزيد على 35.000 جزء من 

املليون( من اجمايل اجلوامد الذائبة، يف حني اأن التنا�صح 

العك�صي منا�صب اأكرث لتحلية املياه القليلة امللوحة املحتوية 

اجلوامد  من  املليون  يف  جزء  و10.000   5.000 بني  ما  على 

الذائبة. لكن منذ عهد قريب، يزداد تركيب وت�صغيل نظم 

التنا�صح العك�صي لتحلية مياه البحر على اأ�صا�ص جتاري.

االنتاج  كلفة  حول  للتحلية  االقت�صادي  التحليل  ويدور 

جتزئة  وميكن  احتماله.  على  والقدرة  ال�صرب  مياه  و�صعر 

الكلفة  وتتعلق  انتاج.  وكلفة  راأ�صمالية  كلفة  اىل  الكلفة 

االنتاج  كلفة  حيث  الراأ�صمايل،  باال�صتثمار  الراأ�صمالية 

التحلية  حمطة  ت�صغيل  جتعل  متغرية  بنود  من  تتكون 

كلفة  هي  املياه  لتحلية  االأكرب  الوحيدة  والكلفة  ممكنًا. 

199020002008

75104371

3185221662

5560294

112178941

95012783341

50210814878

2012322311487

اجلدول 3
جمل�س  بلدان  يف  التحلية  قدرة 

/ال�صنة(
3

التعاون اخلليجي )مليون م

البلد

البحرين

الكويت

ُعمان

قطر

ال�شعودية

المارات

املجموع

GCC, 2008 and World Bank, 2005 :امل�صدر
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 Roger and( الراأ�صمالية  الكلفة  مبا�صرة  تليها  الطاقة، 

Lyndon, 1994(. وكثريًا ما ُيفرت�ص للراأ�صمال عمر ميتد 
20 عامًا، لكن بع�ص املحطات التي تعمل بطريقة التقطري 

املراحل كانت تعمل على نحو مر�ص يف  الوم�صي املتعدد 

الكويت طوال 26 عامًا، نتيجة عمليات الت�صغيل وال�صيانة 

الكفوءة.

وكان القطاع اخلا�ص يوؤدي دورًا مهمًا يف حتلية املياه يف 

�صنوي  حايل  با�صتثمار  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  بلدان 

 .)GCC, 2008( �صنويًا  دوالر  باليني   4 ـ   3 نحو  مقداره 

التعاون  جمل�ص  بلدان  يف  كثرية  حكومات  وتعترب 

اخلليجي م�صاركة القطاع اخلا�ص خطوة اىل االأمام يف ما 

يتعلق بادارة وت�صغيل مرافق التحلية. والدوافع الرئي�صية 

مل�صاركة القطاع اخلا�ص هي ازدياد الو�صول اىل الراأ�صمال 

اخلا�ص، وازدياد القدرات االدارية والتكنولوجية، وازدياد 

مالية.  اعانات  اىل  احلاجة  وانخفا�ص  الت�صغيلية  الكفاءة 

مل�صاركة  ال�صحيح  اخليار  بتحديد  اخلا�صة  واملعايري 

كان  اذا  ما  هي  التحلية  خدمات  تقدمي  يف  اخلا�ص  القطاع 

تبقى  اأن  يجب  كان  اذا  وما  مطلوبًا،  الراأ�صمايل  اال�صتثمار 

اأن  احلكومات  تريد  مدى  اأي  واىل  عامة،  ملكية  اال�صول 

تريد  التي  املخاطر  هي  وما  العمليات،  على  م�صرفة  تبقى 

احلكومات حتويلها اىل القطاع اخلا�ص. وهناك حاجة اىل 

جمموعة قواعد واأنظمة حتدد االأدوار وامل�صوؤوليات ويجب 

اخلدمات.  مقدمي  اىل  العقود  ملنح  �صفافة  عملية  تبني 

قبل  من  ادارتها  يجب  اخل�صخ�صة،  اعتماد  يتم  وحيثما 

�صلطة تنظيمية قد تكون هيئة م�صتقلة اأو وكالة حكومية.

VI. نوعية املياه وتلوثها

ين�ص تقرير التنمية الب�صرية العربية على اأن »تلوث املياه 

هو االآن حتٍد جدي يف املنطقة« )UNDP, 2009(. وين�صب 

الكيميائية  املواد  ا�صتعمال  ارتفاع  اىل  املياه  تلوث  التقرير 

ال�صرف  مياه  ت�صرب  ازدياد  عن  ف�صاًل  الزراعة،  يف 

 .)UNDP, 2009( املياه  دورة  اىل  وال�صناعية  املنزلية 

�صحية  خدمات  اىل  ال�صكان  من  كبرية  �صرائح  وافتقار 

نظيفة ي�صاهم يف تلوث املياه عن طريق مياه ال�صرف غري 

الرئي�صية  الزراعية  البلدان  اأن   4 اجلدول  ويبني  املعاجلة. 

العراق(  املغرب،  تون�ص،  اجلزائر،  )م�صر،  املنطقة  يف 

هي اأي�صًا البلدان الرئي�صية االأكرث تلويثًا للمياه، كما ت�صري 

بيانات حول االنبعاثات اليومية للملوثات املائية الع�صوية 

ازدياد  هو  بيئيًا  تلوثًا  اأي�صًا  ي�صبب  وما   .)UNDP, 2009(

ا�صتخدام حتلية مياه البحر.

ملياه  الكبري  احلجم  نتيجة  املياه  تلوث  م�صاكل  حتدث 

البلدان  يف  التحلية  حمطات  تولدها  التي  الت�صريف 

الدويل  للبنك  تقرير  ووفق  اأخرى.  واأماكن  اخلليجية 

احلار   )brine( امللحي  املحلول  ت�صريف  “يوؤثر   ،)2007(

والهيدروكربونات  النزرة  واملعادن  املتخلف  والكلور 

املتطايرة واملواد املانعة لتكون الرغوة والق�صور على البيئة 

البحرية القريبة من ال�صاطئ يف اخلليج”. واملحلول امللحي 

الناجت من عملية حتلية مياه البحر هو عايل امللوحة. ويف 

االمارات العربية املتحدة، قد ي�صل تركيز اجمايل اجلوامد 

مليغرام   65.000 اىل  امللحي  املحلول  يف   )TDS( الذائبة 

العايل  امللحي  املحلول  هذا   .)EAD, 2009( الليرت  يف 

امللوحة ميكن اأن يوؤذي احلياه البحرية والتنوع البيولوجي 

ال�صلبية  التاأثريات  هذه  يفاقم  وما  ال�صاحلية.  املناطق  يف 

املناطق  على  تقع  التي  التحلية  ملحطات  الكبري  العدد  هو 

حملولها  البلدان  ت�صرف  حيث  اخلليج  يف  ال�صاحلية 

امللحي، ما يت�صبب يف ازدياد ملوحة مياه البحر. وت�صرف 

مواد  من  طنًا  و65  الكلور  من  طنًا   24 نحو  اخلليج  بلدان 

 300 ونحو  فيها،  الق�صور  تكّون  ومنع  االأنابيب  تنظيف 

 Alshaaer,( يوميًا  اخلليج  يف  النحا�ص  من  كيلوغرام 

جتدد  حيث  مقفاًل  بحرًا  اخلليج  اعتبار  وميكن   .)2009
املياه ي�صتغرق �صنوات للحلول مكان مياه البحر امللوثة.

VII. املياه واالأمن الغذائي

الذاتي  باالكتفاء  تتعلق  �صيا�صات  مناق�صة  يف  املع�صلة  اإن 

املياه  على  للمحافظة  املتناق�صة  املتطلبات  هي  الغذائي 

يف  هو  املياه  �صح  حيث  بلدان  يف  خ�صو�صًا  اأف�صل،  ب�صكل 

الطلبات  يلبي  ذاته  الوقت  ويف  باخلطر،  ينذر  م�صتوى 

خ�صو�صًا  االأ�صا�صية،  الغذائية  ال�صلع  على  املتنامية 

اأ�صا�صي  تقييم  اىل  الغذائية  ال�صيا�صات  وحتتاج  احلبوب. 

املرتبطة  الزراعية  التجارة  يف  العوملة  ازدياد  ب�صبب 

اأ�صواق  اىل  الو�صول  وحت�صن  التجارية  احلواجز  بازالة 

 .)Barghouti et al., 2004( تناف�صية ال�صترياد احلبوب

ال�صلع  النتاج  املياه  من  وثمينة  كبرية  كميات  وتخ�صي�ص 

باملياه  غنية  مناطق  من  ا�صتريادها  ميكن  التي  الزراعية 

ومفهوم  بعناية.  حتليله  يجب  بعيد  حد  اىل  ومدعومة 

االأمن الغذائي واالكتفاء الذاتي الغذائي يف ال�صوق العاملية 

الراهنة يحتاج اىل تقييم عاجل، ب�صبب املالب�صات املتعلقة 

بالقطاع املائي )Lipton, 2004(. واملقاي�صات بني حتقيق 

يف  الغذائي  االأمن  على  واملحافظة  الغذائي  الذاتي  االكتفاء 

حتليل  اىل  حتتاج  هامة  م�صاألة  هي  متعددة  عربية  بلدان 

�صيا�صي متاأن وتقييم مو�صوعي لالأولويات الوطنية. وقد 

تعامل بع�ص احلكومات مع ا�صترياد احلبوب كحيازة مياه 

يحتاج  �صعري(  اأو  )قمح  احلبوب  من  طن  فكل  افرتا�صية. 

اأ�صا�ص كفاءة  اىل 2000 ـ 3000 مرت مكعب من املياه، على 
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 .)Barker and Molle, 2004( امل�صتعملة  الري  طرق 

بيانات   )2003( خان  يقدم  احلبوب،  النتاج  حتليله  ويف 

ت�صري اىل اأن االكتفاء الذاتي بانتاج احلبوب هو اأقل من 50 

يف املئة يف بلدان متعددة يف غرب اآ�صيا و�صمال اأفريقيا. 

االفرتا�صية  للمياه  الكبري  احلجم   5 اجلدول  ويو�صح 

املت�صمنة يف احلبوب امل�صتوردة اىل البلدان العربية. وقد 

بلغت م�صتوردات احلبوب ال�صنوية يف غرب اآ�صيا و�صمال 

اأفريقيا نحو 59 مليون طن يف الفرتة 2000 و2001.

امل�صتوردة  احلبوب  يف  املت�صمنة  االفرتا�صية”  “املياه 
التدفق  و�صعفي  النيل  نهر  ملياه  ال�صنوي  التدفق  تعادل 

ا�صترياد  ويتم   .)IDB, 2005( الفرات  نهر  ملياه  ال�صنوي 

اأخرى  غذائية  �صلع  خالل  من  االفرتا�صية  املياه  من  املزيد 

مثل اللحوم. ومن املتوقع ان تزداد الفجوة الغذائية ب�صبب 

وتنوع  بازدياد  ي�صمح  مما  الدخل،  وزيادة  ال�صكاين  النمو 

ال�صغرية  احلبوب  فيها  مبا  الزراعية  املنتجات  ا�صتهالك 

العالية اجلودة ومنتجات حلوم املا�صية. لذلك، يجب على 

ال�صيا�صية  اخليارات  فوائد  يقيموا  اأن  ال�صيا�صة  �صانعي 

الغذائية.  احلبوب  ا�صترياد  مبحا�صن  املتعلقة  املتنوعة 

تطوير  املهم  من  االأمد،  الطويل  الغذائي  االأمن  ولتعزيز 

بداًل  التخزين،  ومرافق  احلبوب  ملخزونات  منا�صبة  ادارة 

الكلفة  باهظة  مائية  موارد  تطوير  يف  اال�صتثمار  من 

و�صحيحة لزيادة انتاج الغذاء. ومن الثابت جيدًا اأن البلدان 

االأ�صا�صية  الغذائية  لل�صلع  رئي�صية  م�صتوردة  هي  العربية 

وال ت�صدر اإال كميات �صغرية من املحا�صيل العالية اجلودة 

درا�صة  اىل  حاجة  هناك  لذلك،  واخل�صار.  الفواكه  مثل 

اأف�صل للتوازن يف املياه االفرتا�صية بني ا�صترياد وت�صدير 

ال�صلع الزراعية يف البلدان العربية من اأجل اختيار النظم 

على  معقواًل  عائدًا  ت�صمن  قد  التي  الكفوءة،  االنتاجية 

اال�صتثمار يف موارد مائية قيمة و�صحيحة للري.

VIII. ا�شالح قطاع املياه:الذهاب اأبعد من 
ادارة البنية التحتية للمياه وخدماتها اىل 

ادارة القطاع

القليلة  ال�صنوات  خالل  متعددة،  عربية  بلدان  اأعدت 

املا�صية، خطط عمل للمياه ت�صلط ال�صوء على اأهمية املياه 

امل�صتدامة.  البيئية  واالدارة  العادل  االقت�صادي  النمو  يف 
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اجلدول 4
م�شتويات تلوث املياه من ملوثات ع�شوية يف 15 بلداً عربيًا وبلدين �شناعيني، 1990 ـ 2003 

)برتتيب تنازيل مبني على م�شتويات التلوث عام 1990(

UNDP, 2009 :امل�صدر 
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تون�س

املغرب

العراق
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انبعاثات ملوثات املياه 

الع�شوية )اأطنان يوميًا( 

يف 1990

انبعاثات ملوثات املياه 

الع�شوية )اأطنان 

يوميًا( يف 2003

انبعاثات ملوثات املياه 

الع�شوية )كيلوغرامات لكل 

عامل يوميًا( يف 1990

انبعاثات ملوثات املياه الع�شوية 

)كيلوغرامات لكل عامل يوميًا( 

يف 2003
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واملوؤ�ص�صات  ال�صيا�صات  وا�صالح  املائية  املوارد  تقييم  وكان 

وال�صعودية  وتون�ص  واالأردن  اليمن  يف  التنفيذ  قيد  املائية 

وم�صر واالمارت. وت�صمل العنا�صر الرئي�صية التي جتيزها 

هذه ال�صيا�صات اجلديدة ادارة املوارد املائية الوطنية كنظام 

الالمركزية  وادخال  والتنمية،  للهيدرولوجيا  متكامل 

واالأنظمة  القواعد  وحتديد  اخلدمات،  الدارة  كاأ�صا�ص 

واحلوافز لزيادة م�صاركة اجلهات املعنية والقطاع اخلا�ص 

 .)World Bank, 2007( واملجتمعات املحلية يف ادارة املياه

لتحمل  املحلية  املجتمعات  متعددة  بلدان  �صجعت  وقد 

حت�صينات  على  واال�صراف  وال�صلطة  امل�صوؤولية  من  املزيد 

حملية  مائية  موارد  وتطوير  املائية  اخلدمات  وعمليات 

املجتمعات  متكني  اأي�صًا  ومت  املحلية.  االحتياجات  لتلبية 

هذه  املجتمعات.  يف  النا�صئة  الطلبات  ملعاجلة  الريفية 

املائية  واالمدادات  الري  ملياه  عادلة  ادارة  ت�صمن  ال�صراكة 

املياه  م�صتخدمي  مع  بالتعاون  املجتمع  عمل  خالل  من 

وموؤ�ص�صات اخلدمات العامة.

تقوم معظم البلدان بتحويل اهتمامها من الرتكيز الكبري 

ب�صكل  املائية  املوارد  ادارة  اىل  للمياه  التحتية  البنية  على 

اأف�صل. ونتائج هذا التحول متنوعة، الأن التدخل يف قطاع 

�صعوبات  البلدان  بع�ص  وتواجه  معقدة.  عملية  هو  املياه 

اىل  االفتقار  نتيجة  وا�صحة  مائية  �صيا�صات  حتديد  يف 

�صابقًا،  ُذكر  وكما  املياه.  لقطاع  وا�صحة  امنائية  اأهداف 

وهذه  امنائية،  اأهداف  عدة  يخدم  ان  املياه  قطاع  ي�صتطيع 

يجب تو�صيحها بعناية وحتديد اأولوياتها وارفاقها بخطط 

مت�صاوية  لي�صت  االأهداف  وهذه  لتحقيقها.  واقعية  عمل 

جميعًا. وتواجه بلدان كثرية �صعوبات يف حتديد اأولويات 

يكون  اأن  يجب  االأولويات  وحتديد  االأهداف.  هذه  بني 

االأطر  نتائج  لقيا�ص  موثوقة  اأداء  مبوؤ�صرات  اأي�صًا  مدعومًا 

يف  منخرطة  كثرية  بلدان  وكانت  اجلديدة.  ال�صيا�صية 

ا�صالح القطاع، لكنها مل حتدد حتى االآن موؤ�صرات مطلوبة 

اخُتربت ميدانيًا لتقييم تاأثري �صيا�صات مو�صى بها حديثًا 

تتعلق باأداء قطاع املياه �صمن الو�صعني الوطني واملحلي.

امل�صائل املائية جتذب عادة اهتمام القادة ال�صيا�صيني، على 

االأزمات  اأوقات  يف  خ�صو�صًا  واملحلي،  الوطني  امل�صتويني 

التي تتكرر نتيجة تكرار حدوث موجات اجلفاف وما يرافقها 

من نواق�ص و�صح املياه يف املنطقة. وامل�صوؤولون احلكوميون 

الرفيعو امل�صتوى يف قطاع املياه كثريًا ما ينخرطون يف ادارة 

للرتكيز  الوقت  من  قلياًل  يرتكون  وبذلك  املائية،  االأزمات 

على خطط ا�صرتاتيجية طويلة االأمد باال�صرتاك مع نافذين 

فيه  املرغوب  من  و�صيكون  املتاأثرة.  القطاعات  من  اآخرين 

املهارات  املتعددي  املتخ�ص�صني  اخلرباء  من  فرق  ت�صكيل 

اىل  امل�صوؤوليات  ونقل  االأزمات،  وادارة  امل�صاكل  بحل  للقيام 

32,36864,736

26,68753,374

ا�صرتاتيجية  اأهداف  توجهها  بحيث  الوطنية،  امل�صتويات 

الوكاالت  يحرر  �صوف  االأعمال  بهذه  القيام  وطنية. 

ال�صيا�صات  تخطيط  على  ا�صرتاتيجيًا  تركز  لكي  احلكومية 

بالقواعد  يتعلق  ما  يف  خ�صو�صًا  وتنفيذها،  ومراقبتها 

واالأنظمة امل�صممة لتح�صني املوارد املائية وحمايتها.

معظم الربامج اال�صتثمارية ورزم اال�صالحات املرتبطة بها 

والتحدي  القدرات.  وتعزيز  املوؤ�ص�صات  لبناء  الدعم  يقدم 

�صامل  اطار  حتديد  هو  عليه  التغلب  يجب  الذي  الرئي�صي 

مبا  الرئي�صية،  املعنية  اجلهات  وا�صراك  املياه  قطاع  الدارة 

�صنع  عمليات  يف  وامل�صتهلكون،  اخلا�ص  القطاع  ذلك  يف 

اأف�صل.  ب�صكل  اخلدمات  تقدمي  لدعم  املطلوبة  القرار 

التخطيط،  يف  حتواًل  املفهوم  لهذا  اأخرى  عنا�صر  وت�صمل 

تخطيط  اىل  فح�صب،  جديدة  مرافق  وان�صاء  هند�صة  من 

واملالية  االقت�صادية  املياه  قطاع  الحتياجات  �صمواًل  اأكرث 

اأن يدعم هذا التحول اعتماد متزايد  واالجتماعية. ويجب 

امل�صتوى  على  اداري  ونظام  الالمركزية  اخلدمات  على 

املحلي. والعملية الالمركزية يجب اأن يدعمها اطار قانوين 

وا�صح. والأن معظم البلدان ال متلك �صبكات وطنية مركزية 

فان  متفرقة،  جمتمعات  اىل  لت�صل  فروع  لها  املياه  لنقل 

با�صتجابات  ت�صمح  �صوف  املياه  خدمات  تقدمي  المركزية 

كفوءة لالحتياجات املحلية ولت�صميم ُبنى واقعية منا�صبة 

لتلبية االأو�صاع املحلية.

لتوجيه  �صيا�صات  اأي�صًا  يحدد  اأن  يجب  املتكامل  االطار 

وت�صتعمل  التكاليف.  وا�صرتداد  والطاقة  املياه  ت�صعري 

اجلوفية  االأحوا�ص  من  املياه  ل�صخ  متزايد  ب�صكل  الطاقة 

العميقة ولتحلية مياه البحر. و ي�صيف دعم اأ�صعار الطاقة 

مزيدًا من العوائق اىل اجلهود الوطنية الدارة املوارد املائية 

ا�صالح  اجراء  ميكن  ال  ذلك،  اىل  وا�صافة  اأف�صل.  ب�صكل 

القطاع  يف  اال�صالحات  عن  مبعزل  املائية  لل�صيا�صات 

الزراعي، خ�صو�صًا يف ت�صعري ال�صلع واالجتار بها. ومتيل 

املزارعني  اأن  اأ�صا�ص  على  الري  دعم  تربير  اىل  احلكومات 

اجلدول 5
العامل  يف  احلبوب  م�شتوردات  يف  الفرتا�شية  املياه 

العربي، 2000 / 2001

Khan, 2003 and IDB, 2005 :امل�صدر

املنطقة

غرب اآ�شيا

�شمال اأفريقيا

احلبوب امل�شتوردة 

)1000 طن(

ما يعادلها باملياه الفرتا�شية 

)بليون مرت مكعب(
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يف  كثافة  البلدان  لبع�ص  املتوافرة  االأرقام  وتظهر  و2.2. 

زراعة املحا�صيل مقدارها 1.66 يف م�صر، و1.19 يف �صورية، 

 .)FAO AQUASTAT( و1.15 يف ُعمان، و1.07 يف االأردن

زراعة  كثافة  اأن  اأفيد  والكويت،  والبحرين  ال�صعودية  ويف 

املمكن  غري  من  الأنه  رمبا   ،1.00 من  اأقل  هي  املحا�صيل 

لكثري  حتليل  ويظهر  احلار.  الف�صل  يف  املحا�صيل  جني 

اأن  املروية  بامل�صاريع  اخلا�صة  املزارع  ميزانيات  بيانات  من 

كثافة يف زراعة املحا�صيل التي تقل عن 1.00 ال تكون دائمًا 

 .)Barghouti et al., 2004( اقت�صاديًا  لال�صتمرار  قابلة 

تكون  اأن  ال�صعب  من  املحا�صيل  زراعة  كثافة  وانخفا�ص 

.
7
مربحة للمزارعني ال�صغار

زراعة  يف  منخف�صة  كثافة  فيها  توجد  التي  املناطق 

وتدعم  املياه،  توافر  انخفا�ص  من  عادة  تعاين  املحا�صيل 

الزراعة  على  عائدًا  وتنتج  االنتاج،  منخف�صة  زراعة  فقط 

.)FAO, 2001( املروية منخف�صًا اقت�صاديًا

�صوف  املنا�صبة  واحلوافز  ال�صيا�صية  التوجيهية  اخلطوط 

على  املناطق  هذه  يف  املزارعني  لت�صجيع  مطلوبة  تكون 

اأو  الري،  مياه  يف  التوفري  تكنولوجيا  يف  اال�صتثمار 

االجمال.  يف  احلالية  املروية  للزراعة  كحافز  لتعوي�صهم 

يف  كفاءة  اأكرث  للمياه  ا�صتخدامًا  ت�صبب  قد  التغيريات  هذه 

قطاعات اأخرى. ويف معظم البلدان العربية، ت�صبح م�صاألة 

اعادة تاأهيل نظم الري وحتديثها هامة ب�صكل متزايد ب�صبب 

املياه  و�صح  للزراعة  ال�صاحلة  املنا�صبة  االأرا�صي  يف  النق�ص 

)IDB, 2005(. وا�صافة اىل ذلك، فان ازدياد التناف�ص بني 

القطاعات امل�صتخدمة للمياه يوؤثر يف نوعية وكمية املياه التي 

وال�صيا�صات  الري  على  التوزيع  و�صبط  للزراعة.  تخ�ص�ص 

يلحق  الذي  وال�صرر  الهدر  لتخفي�ص  �صرورية  الت�صعريية 

ال  وتون�ص  ولبنان  والعراق  و�صورية  م�صر  املوارد.  بقاعدة 

هذه  يف  الرئي�صية  والتحديات  فورية.  مائية  نواق�ص  تواجه 

اأداء اال�صتثمار احلايل يف قطاع املياه،  البلدان هي حت�صني 

االمدادات  يف  عاملية  تغطية  وحتقيق  الري،  يف  خ�صو�صًا 

يف  النا�صئة  امل�صائل  ومعاجلة  ال�صحية،  واخلدمات  املائية 

.)IDB, 2005( نوعية املياه واملخاطر التي تهدد البيئة

ما  حد  واىل  واليمن،  واالأردن  واجلزائر  واملغرب  تون�ص 

على  املزارعني  ت�صجع  كانت  و�صورية،  وال�صعودية  م�صر 

 IDB,( احلديثة  الري  تكنولوجيا  على  قائمة  نظم  تبني 

2005(. هذه النظم ميكنها تعزيز االنتاج الزراعي، وزيادة 
على  املائية  اخل�صائر  وتخفي�ص  املياه،  ا�صتخدام  كفاءة 

م�صتوى احلقل. وتكنولوجيات الري التقليدية )الري من 

التي  بالغمر(  والري  ال�صيقة  االأر�ص  وقطع  االأثالم  خالل 

وت�صببت  اجلاذبية  بفعل  النباتات  اىل  املياه  نقل  تتوىل 

�شحب املياه الزراعية )% من اجمايل �شحب املياه العذبة(

�شحب املياه املنزلية )% من اجمايل �شحب املياه العذبة(

�شحب املياه ال�شناعية )% من اجمايل �شحب املياه العذبة(

* اآخر الأحجام املتوافرة جلميع البلدان العربية الـ22

85%

8%

7%

مطالبون ببيع اأجزاء من انتاجهم اىل الوكاالت احلكومية 

الت�صعريية  ال�صيا�صات  ومتيل  م�صبقًا.  حمددة  باأ�صعار 

البلدان  من  كثري  يف  والزراعة  املائية  باالمدادات  املتعلقة 

العربية اىل تف�صيل االعانات وت�صجيع التوزيع غري الكفوء 

وغري العادل وغري امل�صتدام بيئيًا للموارد االأر�صية واملائية 

.)Barghouti, 1999( ال�صحيحة

حت�صني  هو  املياه  قطاع  ال�صالح  مهم  جمال  وهناك 

يف  مبني  هو  وكما  الري.  يف  للمياه  الكفوء  اال�صتخدام 

ال�صكل 6، ت�صتمر الزراعة يف ا�صتهالك اأكرث من 80 يف املئة 

من جميع املوارد املائية يف املنطقة )UNDP, 2009(. وهذا 

من  كثري  يف  املائي  اال�صتثمار  على  العائد  الأن  جدي  حتٍد 

برامج الري يف معظم البلدان العربية منخف�ص باملقايي�ص 

املحا�صيل  زراعة  وكثافة   .)World Bank, 2006( الدولية 

حيث  املروية  املزروعات  م�صاحات  بني  الن�صبة  هي  )التي 

مرتني  املحا�صيل  الثالثية  اأو  املزدوجة  امل�صاحات  حت�صب 

اأو ثالث مرات على التوايل، وامل�صاحات الطبيعية املجهزة 

 0.8 من  اأقل  بني  تراوح  العربية  البلدان  معظم  يف  للري( 

ا�شتهالك املياه )%( بح�شب القطاع يف البلدان العربية، ال�شكل 6

1999 ـ 2006*

UNDP, 2009 :امل�صدر
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يف  حمدود  وانتظام  بها  ي�صتهان  ال  مائية  بخ�صائر  عادة 

يف  فقط  ا�صتبدالها  مت   ،)Hillel, 2008( املياه  توزيع 

الري  خ�صو�صًا  حديثة،  ري  بتكنولوجيات  املناطق  بع�ص 

باملر�صات والتنقيط لزيادة كفاءة ا�صتخدام املياه.

الناجح لنظام ري حديث على  برهنت م�صر على اال�صتخدام 

تغطي  اأخرى  ومناطق  الدلتا  غرب  يف  حديثًا  ُطورت  اأر�ص 

 World( البالد  يف  املروية  االأرا�صي  من  املئة  يف   13 من  اأكرث 

والري  االنتاج  تكنولوجيا  �صمحت  وقد   .)Bank, 2007
املحا�صيل  اإنتاج  يف  االبتكارات  اأحدث  ذلك  يف  مبا  املح�صنة، 

تو�صيل  ونظم  املحمية  والدفيئات  البال�صتيكية"  و"الزراعة 

الرتددات،  عالية  لكن  املنخف�ص  احلجم  ذات  امل�صغوط  الري 

هذه  لكن   .
8
حديثًا املطورة  املناطق  يف  �صريع  بتغيري 

مناطق  يف  بطيء  ب�صكل  اإال  تبنيها  يتم  ال  التكنولوجيات 

اجمايل  من  املئة  يف   87 من  اأكرث  ت�صكل  اأخرى،  زراعية 

احلديثة  التكنولوجيا  وجناح  البالد.  يف  املروية  امل�صاحات 

يف م�صر قد ميهد الطريق العتماد اأو�صع يف اأنحاء البالد، 

لت�صبح  م�صر  يف  املروية  االأرا�صي  حتويل  يف  ي�صاهم  مما 

هذه  العامل.  يف  انتاجية  واالأكرث  االأحدث  االأرا�صي  من 

املائية  املوارد  على  باملحافظة  اأي�صًا  ت�صمح  قد  االمكانية 

مالية  موارد  ح�صد  يف  تكون  قد  والتحديات  كبري.  ب�صكل 

كبرية مطلوبة لهذه االحتماالت االمنائية املبتغاة، و�صوف 

وان�صاء  املياه  ت�صعري  اأنظمة  يف  جوهرية  تغيريات  تتطلب 

نظم حديثة لنقل املياه وقيا�ص كمياتها.

هذه  اجلديدة  الري  نظم  اأن   )1999( الربغوثي  جادل 

»اأتاحت فر�صًا اأكرب حلراثة االأتربة التي لها قدرة منخف�صة 

ولزراعة  و�صخرية(  رملية  )اأتربة  املاء  احتجاز  على 

ان  كما  اجلودة«.  املنخف�صة  احلادة  واملنحدرات  االأرا�صي 

هذه التكنولوجيا مكنت املزارعني يف املناطق التي تواجه 

االنتاجية،  نظمهم  تنويع  من  حمدودة  مائية  امدادات 

تتطلب  التي  القيمة  املنخف�صة  املحا�صيل  من  والتحول 

اىل  احلبوب،  حما�صيل  مثل  املياه  من  كبرية  كميات 

منخف�صة  كميات  تتطلب  التي  القيمة  العالية  املحا�صيل 

من املياه مثل الفواكه واخل�صار والبذور الزيتية. و�صمحت 

�صرف  مياه  )اأي  اجلودة  منخف�صة  مياه  با�صتعمال  اأي�صًا 

درجات  من  تعاين  مناطق  يف  ومعاجلة(  امللوحة  عالية 

.)Barghouti, 1999( حرارة عالية ومعدالت تبخر عالية

وادارته  املياه  على  الطلب  الحتواء  اجراءات  مع  وحتى 

�صتكون  القائمة،  النظم  كفاءة  وحت�صني  اأف�صل  ب�صكل 

واملناطق  للزراعة  جديدة  مائية  امدادات  اىل  حاجة  هناك 

كلفة  االأدنى  املياه  م�صادر  فان  �صابقًا،  ذكر  وكما  امُلدنية. 

البلدان.  من  كثري  يف  فعاًل  تطويرها  مت  موثوقية  واالأكرث 

لها  حاليًا  درا�صتها  تتم  التي  لالمدادات  اجلديدة  وامل�صادر 

يف  تطويرها  مت  التي  تلك  من  اأعلى  وبيئية  مالية  تكاليف 

املائية  االمدادات  تكاليف  اأكرث  تزيد  و�صوف  �صابق.  وقت 

البلدية والري عند ادخال مرافق ت�صريف وخدمات �صحية 

منا�صبة كاأجزاء اأ�صا�صية من هذه اال�صتثمارات. وبالن�صبة 

من  مكعب  مرت  كلفة  فان  املنطقة،  يف  املدن  معظم  اىل 

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

توقعات توافر املياه العذبة يف البلدان العربيةال�شكل 7

 / الفرد / ال�صنة(
3

املياه )م

ئر
جلزا

ا

ن
ي

حر
الب

�شر
م

ق
عرا

ال

ن
د

ر
لأ

ا

ت
ي

و
ك

ال

ن
نا

لب

يا
يب

ل

ب
غر

مل
ا

ن
ما

ُع

طر
ق

ة
ي

د
و

ع
�ش

ال

ن
دا

و
�ش

ال

ة
ي

ر
و

�ش

س
�

ن
و

ت

ت
را

ما
ل

ا

ة
غز

و
ة  

ي
ب

غر
ة ال

ف
�ش

ال

ن
م

ي
ال

الجهاد املائي

ندرة املياه

ندرة املياه احلادة

امل�صادر: 

FAO/UNESCO  بيانات 2006 من *
** بيانات 2015 و2025 من توقعات "اأفد" )انظر اجلدول 1(

*2006
 **2015

 **2025
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اأو  �صعفي  تكون  قد  التايل”  “امل�صروع  يقدمها  التي  املياه 

حتليل  قبل  حتى  احلالية،  االمدادات  كلفة  اأ�صعاف  ثالثة 

عوامل التكاليف البيئية )IDB, 2005(. ويف هذا ال�صياق 

من ا�صتداد التناف�ص على موارد حمدودة اأو مت�صائلة، فان 

التوزيع  حتديد  هو  ال�صيا�صة  ل�صانعي  الرئي�صي  التحدي 

البيئي  االأثر  من  التقليل  مع  للري،  املائية  للموارد  االأمثل 

ال�صلبي ال�صتخدام املياه.

ان تو�صيع الري يف بلدان جمل�ص التعاون اخلليجي، الذي 

فر�صًا  خلق  احلديثة،  الري  تكنولوجيا  على  كليًا  يعتمد 

جذابة لزراعة حما�صيل غذائية ب�صكل ناجح يف ظل اأحوال 

قا�صية. هذا النجاح حتقق من خالل اعانات مالية �صخية، 

مياه  اأحوا�ص  من  املياه  ال�صتخراج  جدًا  عالية  وبكلفة 

ويحتاج   .)World Bank, 2004c( متجددة  غري  جوفية 

متاأن،  تقييم  اىل  االأحوال  هذه  ظل  يف  املياه  ا�صتخدام 

الناجت  يف  الزراعة  م�صاهمة  اأن  حقيقة  �صوء  يف  خ�صو�صًا 

املحلي االجمايل )GDP( يف هذه البلدان لي�صت كبرية يف 

الغالب، اإال يف ال�صعودية. وفيما اال�صتثمارات يف الري قد 

توفر فر�ص عمل لعدد كبري من العمال الريفيني الذين ال 

فان  العربية،  البلدان  من  كثري  يف  والفقراء  اأر�صًا  ميلكون 

البلدان  التعاون اخلليجي وبع�ص  الري يف بلدان جمل�ص 

�شيناريوهات م�شتقبلية لتغري املناخ: املياه والزراعةاجلدول 6

UNDP, 2009 :امل�صدر

التاأثريات على الأمن الب�شرينوع التغيريال�شيناريو

املياه

الزراعة

ارتفاع درجتني مئويتني يف حرارة الأر�س

ارتفاع 3 درجات مئوية يف حرارة الأر�س

تغري املناخ

تغري املناخ

ارتفاع م�صتويات البحار

تغري املناخ

ارتفاع 1.2 درجة مئوية يف حرارة الأر�س

ارتفاع درجة مئوية يف حرارة الأر�س

تغري املناخ

تغري املناخ

ارتفاع 3 درجات مئوية يف حرارة الأر�س

ارتفاع احلرارة يف املناطق ال�صتوائية درجتني 

اىل 3 درجات مئوية

ارتفاع 3 درجات مئوية يف حرارة الأر�س

ارتفاع 1.5 درجة مئوية يف حرارة الأر�س

تغري املناخ

املناطق املتاأثرة

بليون اىل 1.6 بليون �صخ�س يتاأثرون 

بالنواق�س املائية

ازدياد الجهاد املائي لـ155 اىل 600 مليون �صخ�س ا�صايف

تكرار خطر حدوث جفاف ُعرف يف ال�صنوات 

الأخرية، مع تاأثريات اقت�صادية و�صيا�صية

انخفا�س معدل هطول الأمطار

خطر حدوث في�صانات وتهديدات للمدن ال�صاحلية

انخفا�س بن�صبة 50% يف توافر املياه املتجددة

انخفا�س توافر املياه بن�صبة %15 

انخفا�س جريان مياه الأمطار يف م�صتجمع 

مياه كويرغا بن�صبة %10

نواق�س مائية اأكرب

انخفا�س تدفق املياه بن�صبة 40 اىل 60 يف املئة

ازدياد خماطر ارتفاع املياه ال�صاحلية وحدوث في�صانات

انخفا�س بن�صبة 25 ـ 35% يف انتاج املحا�صيل 

)مع تخ�صيب كربوين �صعيف( وبن�صبة 15 اىل %20 

)مع تخ�صيب كربوين قوي(

انخفا�س النتاجية الزراعية واملحا�صيل غري امل�صتدامة

انخفا�س بن�صبة 70% يف غالل ال�رشغوم

اغراق 4.500 كيلومرت مربع من الأرا�صي الزراعية 

مبياه الفي�صانات ونزوح 6 ماليني �صخ�س

افريقيا، ال�رشق الأو�صط، اأوروبا 

اأمريكا  من  اأجزاء  اجلنوبية، 

اجلنوبية والو�صطى

�صمال اأفريقيا

موريتانيا، ال�صودان، ال�صومال

الأرا�صي  الأردن، لبنان،  م�رش، 

الفل�صطينية املحتلة

�صاحل اخلليج يف �صبه اجلزيرة 

العربية

�صورية

لبنان

املغرب

اليمن

نهر النيل

القاهرة

اأفريقيا وغرب اأفريقيا

)البلدان العربية م�صمولة(

�صمال اأفريقيا

ال�صودان )كردفان ال�صمالية(

م�رش
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االأخرى ي�صغل ب�صكل كبري قوة عمل اأجنبية وي�صاهم قلياًل 

.)World Bank, 2004c( يف حت�صني العمالة الريفية

ويف ا�صتعرا�صهما للمياه يف �صبه اجلزيرة العربية، جادل 

اجلزيرة  �صبه  بلدان  باأن   )1994( وعبدالرزاق  العلوي 

العربية، خ�صو�صًا ال�صعودية، التي يحفزها حتقيق اكتفاء 

ذاتي بالغذاء، �صجعت اال�صتثمار يف الزراعة املروية، وباأن 

على  بتو�صع  ت�صببت  الناجحة  واحلوافز  الدعم  “برامج 
نطاق كبري يف الن�صاطات الزراعية التي ت�صتخدم متطلبات 

اأن الطلب على  يف مقالتهم  املوؤلفان  واأورد  مائية كبرية”. 

املياه خالل فرتة 10 �صنوات )1980 ـ 1990( قفز من 6 اىل 

22.5 بليون مرت مكعب يف ال�صنة. وا�صتهلكت الن�صاطات 

الدرجة  يف  ُقدمت  التي  املياه  من  كبرية  كميات  الزراعية 

االأوىل من اأحوا�ص جوفية عميقة. وقدم املوؤلفان )1994( 

بيانات ت�صري اىل اأن م�صتويات املياه يف االأحوا�ص اجلوفية 

ت�صرب  واأن  تزداد،  ال�صخ  تكاليف  واأن  تنخف�ص،  العميقة 

ا�صطرابًا  ويحدث  اجلوفية  االأحوا�ص  يلوث  املاحلة  املياه 

للتوازن الديناميكي بني االأحوا�ص اجلوفية. هذه العوامل 

يف  وانخفا�ص  الزراعية،  االأرا�صي  عن  التخلي  اىل  اأدت 

املناطق  من  بعيدًا  النزوح  يف  وزيادة  الزراعية،  االنتاجية 

.)Al Alawi and Abdulrazzak, 1994( 
9
الريفية 

اأقل مـن  الزراعة فـي االقت�صاد الوطني يراوح مـن  ان دور 

 29 اىل  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  بلدان  فـي  املئة  يف   3

من  ن�صبيًا  كبرية  �صريحة  ي�صغل  لكنه  اليمن،  يف  املئة  يف 

القوة العاملة )World Bank, 2004b(. ومع ا�صتداد �صح 

املوثوقة  الغذائي  االنتاج  ونظم  املروية  الزراعة  فان  املياه، 

جدي  جهد  ُيبذل  لـم  مـا  خطر،  فـي  �صتكون  بهـا  املرتبطة 

ويتم اال�صتثمار فـي حتديث الـري وتنويع الزراعة. ويجب 

العربي  العامل  يف  ال�صائد  املروي  االنتاج  نظام  يخ�صع  اأن 

لعملية تعديل جدية، الأن معظم هـذه البلدان �صوف جُترب 

مـع  ليتما�صى  الزراعي  القطاع  فـي  تعديالت  ادخـال  علـى 

 Barghouti,( الزراعية  بال�صلع  التجارة  وحتريـر  العوملة 

التعديل  عملية   .)1999, Molden and et al., 2007
هذه يجب تخطيطها وتنفيذها بعناية �صمن �صيا�صة مائية 

حتول  توجيه  يف  احلوافز  باأهمية  اأي�صًا  تعرتف  �صاملة، 

حقوق  يف  تعديل  من  به  يتعلق  وما  الزراعة،  يف  �صل�ص 

املياه التقليدية وتوزيعها.

الزراعة  من  بعيدًا  املياه  توزيع  عادة  تواجه  التي  وامل�صائل 

واقت�صادية  �صيا�صية  االأوىل  الدرجة  يف  هي  املنطقة  يف 

واجتماعية. وقد حاز معظم املزارعني على حقوق يف املياه 

التي ي�صتعملونها لري اأرا�صيهم منذ اأجيال متعددة. ويود 

احلاجة  على  الت�صديد  البلدان  بع�ص  يف  �صيا�صيون  قادة 

الغذائي.  الذاتي  االكتفاء  من  عال  معدل  حتقيق  اىل 

وحتقيق هذا الهدف قد يكون غري واقعي.

ال�صرف  مياه  ملعاجلة  عربية  بلدان  عدة  يف  جهود  وتبذل 

من  حتويلها  يتم  عذبة  مياه  مقابل  يف  للري  وتخ�صي�صها 

املائية  االمدادات  على  املتنامية  الطلبات  لتلبية  الزراعة 

امُلدنية والريفية. اإن العملية معقدة و�صارعت بع�ص البلدان 

للمخاطر  االهتمام  من  قليل  اإيالء  مع  املقاي�صة  هذه  اىل 

وال�صحية  البيئية  باالأخطار  املتعلقة  املحتملة  الكبرية 

.)Qadir, 2007( املرتبطة با�صتخدام مياه ال�صرف

IX. اال�شتثمار يف اأبحاث املياه

ن�صطة  مقاربة  يتطلب  وتوزيعها  املياه  ادارة  تعقيد  اإن 

من�صقة  عملية  على  مبني  االأمد  طويل  لتخطيط 

املوارد  لتطوير  ال�صلة  وثيقة  واأبحاث  علمي  الكت�صاف 

يف  الأبحاث  مهم  دور  وهناك  وادارتها.  وتقدميها  املائية 

جمتمعية  اجتاهات  عن  ف�صاًل  والطلب  العر�ص  منذجة 

طورت  وقد  الدميوغرافية.  التغيريات  مثل  اأخرى 

موؤ�ص�صات اأكادميية وبحثية متعددة مناذج نافعة لدرا�صة 

املائي  للتخطيط  بديلة  خيارات  وفق  املائية  املتطلبات 

والنمو ال�صكاين والتغيريات يف ا�صتخدام املياه ونوعيتها، 

واجتاهات اقت�صادية واجتماعية اأخرى قد يكون لها تاأثري 

امليدانية  االأبحاث  تكييف  اأي�صًا  ومت  البعيد.  املدى  على 

الأحوا�ص  امل�صتقبلية  املائية  القدرات  لدرا�صة  والنمذجة 

�صيناريوهات  وفق  االحتياجات  تنامي  لتلبية  االأنهار 

مناذج  اىل  اأي�صًا  حاجة  وهناك  والتنمية.  للنمو  بديلة 

و�صبكة  املياه  جماري  يف  امللح  توازن  لدرا�صة  بحثية 

حديثة  تكنولوجيا  ولتقييم  منتظمة،  درا�صة  الت�صريف 

للتحلية والتخل�ص من خملفات امللح يف كثري من البلدان 

اأف�صل  فهم  اأجل  من  �صرورية  االأدوات  هذه  العربية. 

للق�صايا التقنية واالقت�صادية والبيئية التي توؤثر يف قطاع 

املياه، وال�صتنباط خطط منا�صبة الدارة وا�صتخدام مزيج 

املوارد املائية املختلفة ب�صكل منا�صب.

اإن االحتياجات املائية يف امل�صتقبل ل�صكان تزداد اأعدادهم 

يف البلدان العربية لن يتم حلها من خالل ان�صاء م�صاريع 

باأهمية  اال�صتخفاف  عدم  ويجب  فح�صب.  جديدة  مائية 

�صليمة  تكون  اأن  ميكن  املائية  املوارد  ادارة  لكن  االدارة. 

وموثوقة فقط اذا كان لها و�صول اىل معطيات ومعلومات 

واذا  املائية،  الق�صايا  حول  م�صتحدثة  جتريبية  بحثية 

تكنولوجية.  ابتكارات  تبني  على  وقادرة  م�صتعدة  كانت 

وبا�صتطاعة البلدان العربية اأن تفعل املزيد لدعم اال�صتثمار 

يف ابحاث القطاع العام حول املياه.
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املقبلة،  ال�صنوات  يف  معقدة  حتديات  املياه  قطاع  يواجه 

خطط  لتوجيه  علمية  اأطر  تطوير  ال�صيا�صة  �صانعي  وعلى 

املياه الوطنية للت�صدي لهذه التحديات. فقط بلدان قليلة، 

مثل م�صر والكويت، ا�صتثمرت يف هذا النوع من االأبحاث. 

بلدانًا  اأن  تعترب  التي  االأبحاث  من  مزيد  اىل  حاجة  وهناك 

االأبحاث  يف  اال�صتثمار  حتمل  ت�صتطيع  ال  كثرية  �صغرية 

املوؤهلني  اخلرباء  اعداد  يف  ونق�ص  املوارد  انعدام  نتيجة 

يف  متخ�ص�صة  بحثية  مرافق  بناء  على  القدرة  وحمدودية 

هذه املجاالت.

الدولية  الزراعية  لالأبحاث  اال�صت�صارية  املجموعة  ت�صم 

 60 من  اأكرث  يدعمها  دويل،  اأبحاث  مركز   15  )CGIAR(

بلدًا. واملجموعة مكر�صة للبحث عن تكنولوجيات وحلول 

املوارد  وادارة  الغذاء  على  الطلبات  تنامي  لتلبية  علمية 

الطبيعية ب�صكل م�صتدام. لكن جناح املجموعة قد ال يكون 

على  مقتدرة  موؤ�ص�صات  قبل  من  دعمه  مت  اذا  اال  ممكنًا 

جديدة  تكنولوجيات  اختبار  وباأمكانها  الوطني  امل�صتوى 

وتكييفها وفق االحتياجات املحلية.

البحثية  نظمها  يف  اأكرث  ت�صتثمر  اأن  العربية  البلدان  على 

اأكرث قدراتها يف علم وادارة املياه،  الوطنية لتطور وتقوي 

ولتكت�صب خربة يف الت�صدي حلاالت التعر�ص والتحديات 

امل�صتقبلية التي ي�صببها تغري املناخ. وقد زادت بلدان عدة 

املياه  على  املناخ  تغري  اأثر  لتقييم  االأبحاث  يف  ا�صتثمارها 

االأكرث  املناطق  احدى  يف  العربية  البلدان  تقع  والزراعة. 

خطرية  تداعيات  له  تكون  قد  املناخ  تغري  حيث  تعر�صًا 

هو   6 اجلدول  املتحدة.  لالأمم  خمتلفة  تقارير  يف  ورد  كما 

ملخ�ص لبع�ص التداعيات املتوقعة.

ويف حني اأن خطر تغري املناخ على املوارد املائية ال�صحيحة 

العربية  البلدان  اأظهرت  احلدود،  اأبعد  اىل  جدي  اأ�صاًل 

الن�صاطات  على  التغريات  هذه  اأثر  بدرا�صة  اهتمام  قلة 

القول  املوؤ�صف  ومن  وامل�صتقبلية.  احلالية  االقت�صادية 

املالية  املوارد  من  مبلغ  باأقل  التزمت  العربية  البلدان  ان 

باالأبحاث  املعنية  موؤ�ص�صاتها  يف  لال�صتثمار  احلكومية 

للت�صدي  الزمة  هي  والتي  ودعمها،  والتكنولوجيا 

.)UNDP, 2009( للتحديات املتنامية لتغري املناخ

مركز  تاأ�صي�ص  امل�صتح�صن  من  احلاجات،  هذه  لتلبية 

هذه  املنطقة.  بلدان  خلدمة  املائية  لالأبحاث  اقليمي 

املوؤ�ص�صة قد تو�صع العمل البحثي املحدود، لكن املهم، الذي 

يوؤديه املركز الدويل للزراعة امللحية. هذا املركز الذي يوجد 

متفوقة  دولية  مراكز  لدى  كبرية  �صهرة  اكت�صب  دبي  يف 

لدعم  وميكن  الزراعي.  لالنتاج  املاحلة  املياه  ا�صتعمال  يف 

ويبني  املركز  اأر�صاه  الذي  االأ�صا�ص  ي�صتهدف  ان  ا�صايف 

مهمته،  تو�صيع  من  املركز  متكن  املقاربة  هذه  مثل  عليه. 

وجتاوز االهتمام بالزراعة امللحية لتغطية م�صائل اأو�صع يف 

وطنية  معاهد  مع  قوية  �صراكات  واقامة  املياه،  قطاع  ادارة 

لالأبحاث، مثل مركز اأبحاث املياه يف م�صر ومعهد الكويت 

.)KISR( لالأبحاث العلمية

يتوالها  اأبحاث  برامج  مع  �صراكات  بناء  اأي�صًا  املهم  ومن 

ال�صراكات الزمة لتحفيز االبتكارات  القطاع اخلا�ص. هذه 

يف معاجلة مياه ال�صرف واعادة ا�صتعمالها، ويف حت�صني 

ويف  ومراقبتها،  اجلوفية  املياه  ادارة  ويف  املياه،  نوعية 

ال�صركات  هذه  امللوحة.  القليلة  واملياه  املاحلة  املياه  حتلية 

اعادة  اىل  اال�صتثمارات  توجيه  يف  اأي�صًا  ت�صاعد  �صوف 

ذلك  يف  مبا  وحتديثها،  القائمة  املياه  مرافق  تاأهيل 

تكنولوجيا الري واالمدادات املائية واخلدمات ال�صحية.

X. خال�شة

يبذل  اأن  العربية  البلدان  جميع  يف  املياه  قطاع  على 

خالل  املعقدة  التحديات  من  ملجموعة  للت�صدي  جهده 

واخلدمات  النظيفة  املياه  يف  فالنواق�ص  املقبلة.  العقود 

وانعدام  م�صتدامة  غري  �صيا�صات  فاقمتها  التي  ال�صحية 

قائمة  تت�صدر  املناخ  لتغري  والتعر�ص  املوؤ�ص�صاتية  القدرة 

التحديات. وقد قدم هذا الف�صل عر�صًا عامًا للو�صع املتوتر 

لقطاع املياه يف البلدان العربية، مع الت�صديد على احلاجة 

امللحة الدخال ا�صالحات ت�صمني ادارة املوارد املائية ب�صكل 

كفوء ومن�صف وقليل الكلفة وم�صتدام بيئيًا.

لقد �صمحت ال�صيا�صات املائية يف البلدان العربية با�صتعمال 

غري مقيد للموارد املائية ال�صحيحة. وو�صعت تعرفات املياه 

املنخف�صة واالعانات املالية املرتفعة ال�صحة املالية والو�صع 

الفيزيائي ل�صبكات االمدادات املائية امُلدنية والريفية مو�صع 

ال�صبهة. وباالقرتان مع �صعف �صيا�صات ادارة الطلب، فان 

جمع  ال�صعب  من  يجعل  ذلك  عن  الناجت  امليزانيات  عبء 

املوارد املالية الالزمة لتلبية الطلب املتنامي.

 وهناك دافع رئي�صي اآخر الجراء ا�صالح مائي هو التناف�ص 

وال�صناعية  والزراعية  املنزلية  اال�صتعماالت  بني  امل�صتد 

قبل  من  متاأنيًا  فح�صًا  ت�صتحق  الهموم  هذه  والبيئية. 

اطارات  يحددوا  اأن  يجب  الذين  العرب،  ال�صيا�صة  �صانعي 

�صارمة.  مائي  ا�صالح  عملية  لتوجيه  منا�صبة  �صيا�صية 

ويهدد �صيناريو اأ�صاليب العمل املعتادة مبزيد من الهدر يف 

توزيع املياه وتاأخري اال�صالحات ال�صرورية املطلوبة باحلاح 

ل�صمان توافر املياه النظيفة واخلدمات ال�صحية للماليني 
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اال�صتثمارات  ب�صبب  منها  حرموا  الذين  العربي  العامل  يف 

امل�صتهدفة ب�صكل �صيئ يف قطاع املياه.

وتنفيذ  �صياغة  تدعم  اأن  العربية  البلدان  على  يجب 

ميكن  ال  وفيما  املياه.  على  الطلب  ادارة  تفر�ص  �صيا�صات 

املبالغة باأهمية جانب العر�ص، فان فعالية ادارة الطلب هي 

�صحيحة  املياه  تكون  حيثما  خ�صو�صًا  عامليًا،  مقبولة  االآن 

لالمدادات  الكفوء  اال�صتعمال  و�صمان  داع.  بال  وتهدر 

املتوافرة قد يولد فوائد جوهرية، وقد يثبت يف اأحوال كثرية 

التقليدية  االدارة  اجراءات  من  بالكلفة  اقت�صادًا  اأكرث  اأنه 

اأقل  للطلب  الكفوءة  االدارة  تكون  ما  وكثريًا  لالمدادات. 

لكن  بالكلفة،  اقت�صادًا  اأكرث  تكون  ولذلك  راأ�صمالية،  كلفة 

هي اأي�صًا مكيفة ب�صكل اأف�صل ملعاجلة احلاالت »الطارئة«. 

غري  واملياه  الهدر  تخف�ص  اأف�صل  ب�صكل  الطلب  وادارة 

نوعية  وتعزز  الت�صربات،  �صبط  وحت�صن  امل�صري،  املعروفة 

اخلدمات املائية وموثوقيتها. وت�صمل االجراءات الرئي�صية 

من  كفاءة  اأكرث  وتكنولوجيا  اأنظمة  الطلب  ادارة  لرتويج 

اأجل نظم تقدمي املياه واالنتاج الزراعي. وقد يلزم ا�صتثمار 

ا�صايف ل�صمان امكان احل�صول على فوائد من زيادة كفاءة 

الري  نظم  لتحديث  اال�صتثمار  هذا  ويلزم  املياه.  ا�صتخدام 

بتاأثريات  اال�صتخفاف  ميكن  وال  القائمة.  والنقل  واالنتاج 

رفع الوعي لدى اجلمهور واحلث على تغريات �صلوكية من 

خالل حوافز مالية اإ�صافة اىل ا�صتعمال العدادات وت�صعري 

املياه بناء على احلجم.

وتبقى اعادة التوزيع من امل�صائل االأكرث ح�صمًا يف ما يتعلق 

توجيهية  خطوط  تطوير  يتطلب  وهذا  الطلب.  بادارة 

امل�صتهلك  الزراعي،  القطاع  اأداء  لتح�صني  فعالة  �صيا�صية 

اأن  العربية  احلكومات  وعلى  بعيد.  حد  اىل  للمياه  االأكرب 

تزيد اال�صتثمارات لالرتقاء بنظم الري التقليدية من خالل 

التكنولوجيا  هذه  املياه.  لنقل  حديثة  تكنولوجيا  اعتماد 

�صوف حت�صن انتاجية املياه )قطرة قطرة اأو ح�صاب املردود 

الزراعة  تنوع  تزيد  وقد  نقلها(،  يتم  مياه  وحدة  لكل  املايل 

وان  تدريجيًا،  يكون  اأن  يجب  التحول  هذا  وا�صتغاللها. 

النظم  حتويل  يف  انتقائيًا  يكون  واأن  امل�صتفيدين،  ي�صمل 

التقليدية اىل �صبكات نقل رفيعة االأداء.

مبنية  املياه،  لتوزيع  اندفاعًا  اأكرث  �صيا�صة  تن�صيق  وميكن 

على مفهوم االدارة املتكاملة للموارد املائية، مع �صيا�صات 

مراكز  يف  به  مرغوب  غري  منو  لتنظيم  االأرا�صي  ا�صتخدام 

توزيع  يف  حوافز  ا�صتعمال  وميكن  اأ�صاًل.  مكتظة  ُمدنية 

على  ال�صكنية  وامل�صاريع  املحلية  ال�صناعات  لت�صجيع  املياه 

ا�صتحداث  ميكنها  حيث  الفقرية،  املناطق  ا�صتهداف 

لال�صتثمار  كثريًا  اأف�صل  وهذا  اقت�صادية.  وفر�ص  وظائف 

ممت لنقل املياه م�صافات  يف م�صاريع كبرية لنقل املياه �صُ

بعيدة اىل املدن النامية.

من  كثري  يف  �صغوط  من  يعاين  الذي  املياه،  قطاع  و�صع  ان 

القادرين  املدراء  من  جديدًا  نوعًا  يتطلب  العربية،  البلدان 

ب�صكل اأف�صل على الت�صدي ملجموعة خمتلفة من التحديات 

اأف�صل للجفاف واالمدادات  من ف�صل اىل ف�صل، مثل ادارة 

املو�صمية ال�صحيحة. ويجب اأن تكون هناك طبقة جديدة من 

مدراء املياه قادرة اأي�صًا على الت�صدي لتهديدات الفي�صانات 

والكوارث الطبيعية وتدهور نوعية املياه، ف�صاًل عن ال�صكوك 

االأهداف  حتديد  ويجب  امل�صرتكة.  املائية  باملوارد  املتعلقة 

اجراء  ذلك  يف  مبا  املياه،  لقطاع  الوطنية  اال�صرتاتيجية 

�صيا�صات  وادخال  القطاعات،  على  املياه  توزيع  يف  مناوبات 

ملعاجلة  جديدة  واأنظمة  قواعد  و�صن  جديدة،  ت�صعري 

املائية  املجاري  لتنظيف  خطط  وت�صميم  املياه،  ا�صتخراج 

ادارة  فان  لذلك،  والتلوث.  ال�صناعية  النفايات  من  العامة 

ال�صيا�صية  اخلطط  هذه  لتحديد  �صرورية  الروؤى  متعددة 

ف�صاًل  املوارد،  قاعدة  على  املحافظة  اأجل  من  واال�صتثمارية 

املدى  على  تكيفي  ب�صكل  اخلطط  هذه  تنفيذ  ادارة  عن 

حتديثًا  وتتطلب  ومرتابطة  معقدة  املهمات  هذه  البعيد. 

منتظمًا للمهارات الوظيفية وادخال اأنواع جديدة من اخلربة 

يف عداد املوظفني. لقد تعر�ص الهيكل التنظيمي لكثري من 

م�صالح املياه احلكومية تقليديًا لهيمنة مكثفة من قبل خرباء 

يف البنية التحتية للمياه، يعتقدون اأن معظم امل�صاكل املائية 

للمياه.  التحتية  البنى  م�صاريع  من  املزيد  ببناء  حلها  ميكن 

ومن ال�صعب التوقع باأن تكون م�صالح املياه احلكومية، التي 

على  قادرة  املياه،  وادارة  التوظيف  يف  تقليدية  طرقًا  تتبع 

متعددة  متعاظمة  حتديات  تواجه  وهي  القطاع  هذا  قيادة 

على  يجب  لذلك،  طبيعتها.  يف  واالخت�صا�صات  االأبعاد 

خليط  اجتذاب  العربية  البلدان  يف  احلكومية  املياه  م�صالح 

متوازن من اخلرباء الذين ي�صتطيعون ت�صميم خطط مائية 

ا�صرتاتيجية وتنفيذها ومراقبتها.

من  العربية  البلدان  يف  املائية  احلكمية  تقوية  ويجب 

اخلا�ص.  والقطاع  امل�صتفيدين  مع  �صراكات  بناء  خالل 

من  امل�صرتك  اال�صتثمار  ت�صجع  اأن  احلكومات  على  ويجب 

خدمات  يف  امل�صتفيدين  وجمتمع  اخلا�ص  القطاع  قبل 

ومراقبة  التوقيت  ومن�صبطة  ع�صرية  تكون  املياه،  لنقل 

ب�صكل جيد ويتم قيا�صها بوا�صطة العدادات. ويجب تعزيز 

ازدياد الالمركزية ومتكني جمعيات م�صتخدمي املياه من 

املحلية  اخلدمات  وت�صغيل  ادارة  م�صوؤوليات  حتويل  اأجل 

يجب  ذلك،  اىل  وا�صافة  امل�صتخدمني.  جمتمعات  اىل 

يق�صي  الذي  املهم  الهدف  تدرك  اأن  العربية  البلدان  على 

بتو�صيل اخلدمات املائية اىل الفقراء وتو�صيعها اىل جميع 
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اعطاء  ويجب  الريفية.  املناطق  يف  خ�صو�صًا  املجتمعات، 

ال�صريعة  املجتمعات  اىل  املائية  اخلدمات  لتو�صيع  االأولوية 

اخلدمات  هذه  بناء  يف  املحلية  املبادرات  وت�صجيع  التاأثر 

وادارتها.

حاجة  هناك  ال�صاملة،  التحديات  هذه  مواجهة  ويف 

املوؤ�ص�صاتية  والنتائج  الهياكل  يف  �صارمة  تغيريات  اىل 

قيا�ص  وميكن  التحديد.  جيدة  رقابية  ملوؤ�صرات  اخلا�صعة 

واملوؤ�ص�صاتي.  ال�صيا�صي  امل�صتوى  على  املوؤ�صرات  هذه 

وت�صمل املوؤ�صرات القانونية االجراءات والقواعد واالأنظمة 

التي يتم اعتمادها و�صنها ف�صاًل عن االجراءات التي تتخذ 

تتعلق  اأخرى  موؤ�صرات  وهناك  املوؤ�ص�صات.  قدرة  لتعزيز 

ذلك  يف  مبا  املتاأثرين،  االأ�صخا�ص  على  االجتماعي  باالأثر 

حت�صني نقل مياه ال�صرب وما يرتبط به من حت�صينات يف 

تقي�ص  املوؤ�صرات  هذه  والنظافة.  وال�صحة  احلياة  نوعية 

جميع  اىل  املائية  اخلدمات  به  تقدم  كانت  الذي  املقدار 

ا�صتعمال  وميكن  الفقراء.  خ�صو�صًا  ال�صكان،  �صرائح 

موؤ�صرات اجتماعية اأخرى لقيا�ص مقدار امللكية وامل�صاركة 

البنى  م�صاريع  اىل  وبالن�صبة  املياه.  م�صتخدمي  لدى 

تتعلق  موؤ�صرات  ت�صمل  اأن  ُيقرتح  الكبرية،  املائية  التحتية 

بان�صاء  مبا�صرة  املتاأثرين  اأولئك  على  امل�صاريع  هذه  بتاأثري 

التعوي�ص  وكفاية  والقنوات،  ال�صدود  مثل  جديدة  مرافق 

عن اعادة توطني املجتمعات املتاأثرة وترحيلها.

موؤ�صرات  با�صتخدام  املياه  قطاع  اأداء  قيا�ص  اأي�صًا  ويجب 

من  املح�صلة  االيرادات  لتقييم  ومالية  اقت�صادية 

امل�صتهلكني لقاء ا�صتخدام املياه، وا�صرتداد الكلفة وانتاجية 

ميكن  كما  اخلا�ص.  القطاع  وا�صتثمارات  الزراعية  املياه 

اجلديدة  ال�صيا�صات  اأثر  لتقييم  اأخرى  موؤ�صرات  ت�صميم 

املوائل  وا�صتعادة  التلوث  وتخفي�ص  البيئة  حماية  على 

بان�صاء  تاأثرت  مناطق  يف  البيولوجي  والتنوع  الطبيعية 

م�صاريع املياه.
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الفقراء« يقدم  »جعل اخلدمات تعمل ل�صالح 

غري  خدمات  وراء  لالأ�صباب  مف�صاًل  حتلياًل 

اخلدمات  مقدمي  اأن  ويرى  للفقراء.  وافية 

�صانعي  اأمام  للم�صاءلة  معر�صون  عمومًا  هم 

الفقراء  فالزبائن  الزبائن.  من  اأكرث  ال�صيا�صة 

لي�س لهم �صوت �صيا�صي وغالبًا لي�س لهم خيار 

لدى مقدمي اخلدمات.

احلكومي  النفاق  حول  البيانات  تكن  مل    .2

الدرا�صة.  لهذه  زمني  ت�صل�صل  يف  متوافرة 

وتقييم النفاق على قطاع املياه ي�صعب جمعه 

متنوعة.  وكالت  على  النفاق  جتزئة  ب�صبب 

كما اأن النفاق من قبل املزارعني واملجتمعات 

ث دائمًا. ل ُيحدَّ

ب�صكل  تقريبية  منهجية  الري  يف  خرباء  طور    .3

كلفة  مراجعة  على  مبنية  وهي  ر�صمي،  غري 
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نامية  بلدان  يف  الري  نظم  و�صيانة  ت�صغيل 

تاأهيل  اعادة  كلفة  اأن  مفرت�صني  متعددة، 

البنية التحتية للري هي نحو 150 ـ 180 دولرًا 

 50 هي  وال�صيانة  الت�صغيل  وكلفة  للهكتار 

ماليني  ثالثة  وبوجود  للهكتار.  دولرًا   60 ـ 

بليون  نحو  م�رش  تخ�ص�س  الري،  قيد  هكتار 

دولر �صنويًا للت�صغيل وال�صيانة واأعمال اعادة 

النفاق  حول  البيانات  اأما  رئي�صية.  تاأهيل 

على المدادات املائية واخلدمات ال�صحية فهي 

لي�صت م�صمولة يف هذه العملية احل�صابية.

بعنوان   2004 للعام  الدولية  التنمية  تقرير    .4

»جعل اخلدمات تعمل ل�صالح الفقراء« يكر�س 

ف�صاًل خا�صًا ملياه ال�رشب واخلدمات ال�صحية.

ال�صتة  اخلليجي  التعاون  جمل�س  بلدان    .5

الكويت،  ال�صعودية،  عمان،  )المارات، 

اليمن،  ليبيا،  الأردن،  قطر(،  البحرين، 

اجلزائر، املغرب، موريتانيا، ال�صومال، وال�صفة 

الغربية وغزة.

 EPA الدويل:  البنك  اأجراه  اقليمي  ت�صنيف    .6

اندوني�صيا،  )ال�صني،  والهادئ  اآ�صيا  �رشق  ـ 

ـ    ECA فيتنام(،  تايلند،  الفيليبني،  لو�س، 

والهر�صك،  )البو�صنة  الو�صطى  واآ�صيا  اأوروبا 

الحتاد  القرغيز،  جمهورية  كازاخ�صتان، 

تركمان�صتان،  تركيا،  الرو�صي، طاجيك�صتان، 

اجلنوبية  اأمريكا  ـ   LAC اوزبك�صتان(، 

غواتيمال،  الربازيل،  )بوليفيا،  والكاريبي 

و�صمال  الأو�صط  ال�رشق  ـ   MNA املك�صيك(، 

 SAS ،)اأفريقيا )م�رش، ايران، املغرب، اليمن

ـ جنوب اآ�صيا )افغان�صتان، بنغالد�س، بوتان، 

الهند، املالديف، نيبال، باك�صتان، �رشي لنكا، 

وSSA ـ جنوب ال�صحراء الفريقية.

البيانات حول كثافة زراعة املحا�صيل متوافرة يف    .7

قاعدة بيانات اح�صاءات منظمة الأغذية والزراعة 

 .)www.fao.org/ag/aquastat( )فاو(، 

بانتظام.  البيانات  حتديث  يتم  ل  ولالأ�صف 

كثري  يف  املحا�صيل  زراعة  كثافة  انخف�صت  وقد 

من البلدان ب�صبب النواق�س املائية يف كثري من 

برامج الري.

طرق  خمتلف  العربية  البلدان  يف  ت�صود    .8

الري  حلول  و�صهلت  مياه.  نقل  ونظم  الري 

النبوبية  الآبار  خ�صو�صًا  �صغري،  نطاق  على 

توفري  طرق  تبني  ال�صغرية،  املياه  وم�صخات 

املياه وحت�صني نقلها يف بلدان متعددة.

املياه  نقا�صًا مف�صاًل حول و�صع  املوؤلفون  يقدم    .9

يف �صبه اجلزيرة العربية، والتحدي النا�صئ بني 

املوارد املائية احلالية والطلب املتنامي على املياه 

يف بلدان املنطقة.
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I.  مقدمة

�أر�شّية �شمال خّط  متتّد �ملنطقة �لعربّية عرب حز�م من كتلة 

ُي�شّبب  ما  وهذ�  وجفافها.  مياهها  بندرة  معروفة  �ال�شتو�ء 

تطّورها  وُيهّدد  �لعربّية  �لدول  يف  �ملائي  �لتو�زن  �ختالل 

عن  ناجتة  هذه  �جلفاف  وظروف  �القت�شادي.  ـ  �الجتماعي 

�إىل  �لرطوبة  تدفع  ما  غالبًا  �لتي  �لهو�ئية  �لتّيار�ت  حركة 

توؤّدي  �أْن  وُينتظر  �لعر�ض.  خطوط  على  جماورة  مناطق 

�حلركة  هذه  حّدة  زيادة  �إىل  �ملتوّقعة  �ملناخية  �لتغّي�ت 

 Assaf,( و�حلر�رة  �جلفاف  درجات  تفاقم  �إىل  وبالتايل 

�الأمطار  يجلب  �لذي  �ملناخي  �لرياح  نظام  الأّن   ،)2008
�شمااًل  ينتقل  �أن  ُيتوّقع  �ملتو�شط  و�شرق  �أفريقيا  �شمال  �إىل 

�ل�شورة  هذه  �أ�شاًل.  �لقليلة  �لت�شاقط  كّميات  بذلك  وُينِق�ض 

تد�بي  �تخاذ  �إىل  �ملبادرة  �لعربية  �لدول  على  توجب  �لقامتة 

�ملّت�شعة بني �لطلب �ملتنامي  �لهّوة  فاعلة بعيدة �ملدى، لردم 

على �ملاء و��شتنز�ف �ملو�رد �ملائية ون�شوبها.

نعالج يف هذ� �لف�شل م�شاألة تاأثي�ت تغّي �ملناخ على مو�رد 

�ل�شيا�شات  خمّططي  على  ونطرح  �لعربّية  �ملنطقة  يف  �ملياه 

عددً� من �إجر�ء�ت و��شرت�تيجّيات �لتكّيف �ملقرتحة. ونعر�ض 

نهجًا قائمًا على مكامن �ل�شعف ملعرفة حقيقة تاأثي�ت تغّي 

كالنمّو  �الأخرى،  �لرئي�شية  �الإجهاد  عو�مل  �شمن  من  �ملناخ 

على  ذلك  و�نعكا�ض  �الأر�ض  ��شتخد�م  وتبّدالت  �ل�شّكاين 

�لف�شل  هذ�  ويف  و�إد�رتها.  �ملنطقة  يف  �ملياه  مو�رد  �أو�شاع 

جو�نب  حتّدد  �لتي  �ملعّينة  �لعو�مل  لبع�ض  �إبر�ز  �أي�شًا 

�شيا�شات  �ّتخاذ  يف  �لقر�ر  �أ�شحاب  مل�شاعدة  وذلك  �ل�شعف، 

تعالج  بل  فح�شب،  �ملناخ  لتغّي  تت�شّدى  ال  فّعالة  متكاملة 

�أي�شًا �ل�شغوط �الأخرى على مو�رد �ملياه.

II. احتماالت التغيرّ املناخي 
يف املنطقة العربية

لعام  �ملناخ  بتغّي  �ملعنّية  �لدولية  �حلكومية  �لهيئة  تقرير  يف 

2007 و�لبحث �خلا�ض �ل�شادر عنها حول تاأثي�ت تغّي �ملناخ 

على �ملياه )Bates et al., 2008( ملحة �شاملة عن �لتغيي�ت 

�لتغيي�ت  وهذه  �الأر�شية.  �لكرة  �أنحاء  يف  �ملرتقبة  �ملناخية 

�مل�شّببة  �لغاز�ت  �نبعاثات  خمّططات  �إطار  يف  عادًة  تظهر 

لالحتبا�ض �حلر�ري �شمن �لتقرير �خلا�ض عن �شيناريوهات 

�لتطّور�ت  من  متنّوعة  جمموعة  ت�شّور  وهي  �النبعاثات، 

عر�ض   1 �ل�شكل  يف  �لعاملية.  و�الجتماعية  �القت�شادية 

�جلّوية  للمتغّي�ت  �ل�شنوية  �ملعّدالت  يف  �ملتوّقعة  للتبّدالت 

�لرتبة  ورطوبة  و�جلريان،  )�لت�شاقطات،  �لهيدرولوجّية 

�حلادي  �لقرن  من  �الأخية  �لثالثني  �ل�شنو�ت  يف  و�لتبّخر( 

و�لع�شرين، مقابل م�شتوياتها يف �ل�شنو�ت �لثالثني �الأخية 

من �لقرن �لع�شرين، بناًء على خمّططات �النبعاثات �لو�ردة 

يف �لتقرير �لتي متّثل نقطة �لو�شط. وحُت�شب �لتوّقعات على 

�أ�شا�ض معّدل �لناجت من 15 منوذجًا �أ�شا�شيًا لدور�ن �لتّيار�ت 

�لعاملية. وُتعترب �ملناطق �ملرجعّية هي حيث تتو�فق 80 باملئة 

من �لنماذج مع منحى �لتغيي.

�لتّيار�ت  دور�ن  مناذج  معظم  فاإّن   ،1 �ل�شكل  يف  يظهر  وكما 

من  �ل�شمايل  للق�شم  بالن�شبة  قامتة  توّقعات  ُتظهر  �لعاملّية 

�الأمطار  يف  �مللحوظ  �لتديّن  حيث  من  �لعربّية،  �ملنطقة 

�جلريان  �نتقا�ض  من  ذلك  يلحق  وما  �لتبّخر  يف  و�لزيادة 

كميات  �نخفا�ض  يتجاوز  �أن  �ملتوّقع  من  �لرتبة.  ورطوبة 

�ملئة،  يف   25 �لتبّخر  م�شتوى  زيادة  مع  �ملئة  يف   25 �لت�شاقط 

خطية  بن�شبة  �ل�شطحّية  �ملياه  �ن�شياب  تديّن  يعني  مما 

لة  �ملح�شّ و�شتكون  �لقرن.  نهاية  يف  �ملئة  يف   50 تو�زي 

�لنهائية لذلك نق�شًا هائاًل يف مو�رد �ملياه �ملتو�فرة، مما يزيد 

من تفاقم �لو�شع �ملائي �ل�شحيح حاليًا. و�شيكون هذ� �لنق�ض 

�ملنطقة  خارج  منه،  جزء  يف  نا�شئًا،  �ملياه  مو�رد  يف  �لهائل 

�لعربية يف �لبلد�ن �ملجاورة، وخ�شو�شًا تركيا و�إير�ن �للتني 

ُيحتمل تعّر�شهما لظروف م�شابهة. �إاّل �أّن �جر�ء�ت �لتكّيف 

�آثارً� �أفدح  �لتي ميكن �أن تّتخذها هاتان �لدولتان قد تنعك�ض 

تركيا  طّورت  وقد  �لعربية.  �ملنطقة  يف  �ملائية  �ملو�رد  على 

بف�شلها  ومتّكنت  ونقلها،  �ملياه  خلزن  م�شاريع  عّدة  بالفعل 

و�لفر�ت  دجلة  حو�شي  مياه  من  كثية  كّميات  حتويل  من 

�إىل مناطق �أكرث جفافًا. �أّما �إير�ن فقد �أنهت بناء �شّد على نهر 

�الر��شي  �إىل  �ملياه  من  هاّمة  �إمد�د�ت  و�شول  مينع  �خلابور 

تقوم  �أن  وُينتظر  �لعر�ق.  جنوب  يف  و�مل�شتنقعات  �لرطبة 

�لدولتان بتحويل كّميات �أكرب من �ملياه خالل فرت�ت �جلفاف 

بتفاقم  وينذر  �ملائي  �ل�شّح  م�شكلة  حّدة  �شيزيد  مّما  �لطويلة، 

�أو�شاع �جلفاف يف �شوريا و�لعر�ق.

بالتبّدل  خا�ض،  ب�شكل  �أفريقيا،  �شمال  دول  �شت�شاب  كما 

و�جلز�ئر  �ملغرب  �شيجعل  ما  وهذ�  �لغربية،  للرياح  �ملتوّقع 

�جلفاف  من  طويلة  فرت�ت  ملخاطر  معّر�شة  وتون�ض  وليبيا 

�شرق  يف  م�شابهًا  �لو�شع  �شيكون  كما  �ملحا�شيل.  وفقد�ن 

وفل�شطني  و�الأردن  لبنان  من  كّل  �شُيعاين  حيث  �ملتو�شط 

�خلليج  دول  �أما  �الأمطار.  كّميات  يف  �ل�شديد  �لنق�ض  من 

دون  من  لكن  �الأمطار،  م�شتويات  يف  تدّنيًا  كذلك  ف�شت�شهد 

الأّن  �ملائي،  �لتو�زن  على  ملمو�ض  �أو  بالغ  �أثر  لذلك  يكون  �أن 

ومقابل  �لتحلية.  هو  �لدول  تلك  يف  �الأ�شا�شي  �ملاء  م�شدر 

ذلك، فاإّن �لتوّقعات �ملناخية بالن�شبة ملياه �أعايل نهر �لنيل يف 

�أفريقيا، و�إىل حّد ما �جلزء �جلنوبي من �شبه �جلزيرة  �شرق 

�الأمطار  ت�شاقط  يف  �شافية  زيادة  حدوث  هي  �لعربية، 

ب�شكل  ُيتوّقع،  ذلك،  على  وبناًء  �ل�شطحية.  �ملياه  و�ن�شياب 

نتيجة  و�ل�شود�ن  م�شر  يف  �ملائي  �لتو�زن  ن  يتح�شّ �أن  عام، 
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�شيعادله  ذلك  لكّن  �لنيل.  نهر  جريان  يف  �ملتوقعة  للزيادة 

�لنق�ض �ملتوّقع يف هطول �الأمطار يف م�شر و�شمال �ل�شود�ن 

�رتفاع  على  �لناجمة  �لتبّخر  يف  �الإجمالية  �لزيادة  وكذلك 

درجات �حلر�رة.

III. النهج القائم على مكامن ال�ضعف 
ف مع تغيرّ املناخ للتكيرّ

على  �ملناخ  تغّي  مع  �لتكّيف  در��شات  معظم  ترتّكز  عادًة 

تاأثي �لتغّي�ت �ملناخية �ملرتقبة على قطاع حمّدد �أو قطاعات 

�لتكّيف.  و�إجر�ء�ت  �شيا�شات  تطوير  لدعم  وذلك  حمّددة، 

ومع �أّن هذه �لدر��شات ت�شّكل خطوة �شرورية الكت�شاب فهم 

�شّدها  ُت�شاق  �لتي  �ملاآخذ  من  �أّن  �إاّل  �مل�شكلة،  لطبيعة  �أف�شل 

تز�ل  وال  �لتطّور  مكتملة  غي  مناخّية  مناذج  على  �عتمادها 

 Adger( و�ل�شّك  �لغمو�ض  ويكتنفها  �الأوىل  مر�حلها  يف 

�حلّجة  ت�شعف  قد  �لتحّفظات  وهذه   .)and Kelly, 1959
جهود  دعم  يف  �ل�شيا�شية  و�الإر�دة  �عتمادها  �إىل  تدعو  �لتي 

قد  �إذ  �لبيئي،  �لتكّيف  �أ�شاليب  وتطبيق  للم�شاكل  �لت�شّدي 

م�شاكل  مكافحة  جهود  بتمويل  �مل�شلحة  �أ�شحاب  يقتنع  ال 

»حمتملة« غي موؤّكدة. 

من هنا �لدعوة، بداًل من ذلك، �إىل توّجه �جلهود نحو حتديد 

�لب�شرية  �الأنظمة  يف  �لتكّيف  وقدر�ت  �ل�شعف  مكامن 

ب�شهولة  �ل�شعف  �أوجه  حتديد  وميكن  و�لبيئية.  و�لطبيعية 

دون  من  �حلالّية  �الإجهاد  و�أو�شاع  �لظروف  �إىل  ��شتنادً� 

�شاأن  ومن  م�شتقبلية.  مناخية  ت�شّور�ت  �إخر�ج  �إىل  �حلاجة 

ل �إىل فهم عميق ودعم �أكيد الإجر�ء�ت  مثل هذ� �لتوّجه �لتو�شّ

�حلالّية  �الإجهاد  و�أو�شاع  �لظروف  تعالج  ال  �لتي  �لتكّيف 

�ملناخية  �لتاأثي�ت  كذلك  �حل�شبان  فـي  تاأخذ  و�إمنا  فح�شب، 

فـي �مل�شتقبل. مثاًل تو�جه �ملنطقة �لعربّية �شّحًا مائيًا خطيً� 

Bates et al., 2008 :امل�صدر

ال�سكل 1

متو�سط التغّيات اجلوية الهيدرولوجية ال�سنوية )2080 – 2090( مقابل )1980 – 1999( 

التقرير  يف  االنبعاثات  ملخّطط  ة  ُمعدَّ العاملية  التّيارات  لدوران  منوذجًا   15 ناجت  على  بناًء 

اخلا�ص عن �سيناريوهات االنبعاثات.

املت�ساقطات رطوبة الرتبة

اجلريان ال�سطحي التبخر
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ُيهّدد  وقـد  �القت�شادي  ـ  �الجتماعي  منّوها  علـى  �شلبًا  يوؤّثر 

حتديد  عو�مل  معاجلة  فاإّن  لـذلك  جمتمعاتها.  بع�ض  بقاء 

�ل�شيا�شات  �شياغة  �إلـى  تدفـع  �ملائـي  بال�شّح  �لتاأّثر  �شرعة 

و��شتنباط �الإجر�ء�ت �لتـي تتيح �إد�رة نقـاط �ل�شعف �ملذكورة 

�أي تفاقـم  �ال�شتعد�د ملو�جهة  �لر�هنـة، وكذلك  فـي �لظروف 

.)Adger and Kelly, 1999( حُمتمل نتيجًة لتغّي �ملناخ

�ملتعّلقة  �لكتابات  يف  باملخاطر  للتاأّثر  �لقابلّية  مفهوم  ويّتخذ 

�ل�شاأن عّدة معاٍن وتف�شي�ت، وخ�شو�شًا �ملو�د �ملتعّلقة  بهذ� 

و�ملجاعات،  �لطبيعي،  �خلطر  وم�شادر  �لغذ�ئي  باالأمن 

�ل�شادر  �لثالث  �لتقييم  تقرير  �إّن  حتى  �ملناخ.  تغّي  وموؤّخرً� 

عن �لهيئة �حلكومّية �لدولية �ملعنّية بتغّي �ملناخ يحتوي على 

 Adger et al.,( لتاأّثر� تعريفات خمتلفة ومتناق�شة لقابلّية 

مفهوَمني  وجود  �إىل  �الرتباك  هذ�  بع�ض  ويعود   .)2004
متمّيَزين لقابلية �لتاأّثر بالرغم من وجود ر�بط بينهما. �الأّول 

نقاط  هو  و�لثاين  �لطبيعية  ـ  �لبيولوجّية  �ل�شعف  نقاط  هو 

 .)Adger et al., 2004( �الجتماعّية/�لذ�تّية  �ل�شعف 

�لنوع �لثاين هو ميزة من ممّيز�ت �أي نظام ب�شري �أو بيئي/

�شيا�شي/طبيعي حتّدد قدرة هذ� �لنظام على حتّمل م�شدر 

�لنوع  �أمـا  �لطبيعي.  و�شعه  و��شتعادة  عليه  و�لتغّلب  �خلطر 

�لذي  �خلطر  م�شدر  ومـن  �لثاين  �لنوع  من  ناجت  فهـو  �الأول 

ح�شب  �خلطـر  مفهوم  ُي�شبه  بهذ�  وهـو  �لنظام.  له  يتعّر�ض 

�خلطر  يكون  حيث  بالكو�رث،  �ملتعّلقة  �لكتابات  يف  وروده 

و�حتماالت  �لنظام  على  �خلطر  م�شادر  تاأثي�ت  نو�جت  من 

�لف�شل  هذ�  يف  وُنعالج   .)Adger et al., 2004( حدوثها 

�ملخاطر »�الجتماعية/�لذ�تية«.

ر املياه  ة تاأثرّ IV. حتديد قابليرّ
ة بتغيرّ املناخ يف املنطقة العربيرّ

وتطال  �جلو�نب  متعّددة  �ملناخ  بتغّي  �لتاأّثر  قابلّية  م�شاألة 

�الأ�شخا�ض  من  متنّوعة  مبجموعة  وتتعّلق  كثية  قطاعات 

يف  للماء  خمتلفة.  ومكانّية  زمنّية  نطاقات  يف  �لفاعلني 

و�أ�شعب  �أعظم  لكونه  خا�شة  �أهّمية  �جلاّفة  �شبه  �ملناطق 

وكما  �القت�شادي.  ـ  �الجتماعي  �لتطّور  �إىل  �ملوؤدية  �لعو�مل 

�أ�شرنا �شابقًا، تقع �لبلد�ن �لعربّية يف منطقة حرجة من حيث 

م�شتويات  �نخفا�ض  يوؤدي  �أن  يتوّقع  حيث  �ملناخي،  �لتغّي 

و�لنتح،  �لتبّخر  معّدالت  بارتفاع  م�شحوبًا  �الأمطار،  هطول 

�لنظر  �ملفيد  ومن  �ملائي.  �لتو�زن  ��شتقر�ر  عدم  تعاظم  �إىل 

مو�جهة  يف  �لطويلة  وخربتها  �لعربية  �ملنطقة  تاريخ  �إىل 

ندرة �ملياه على خمتلف �مل�شتويات ملعرفة كيفية تفاعل كافة 

عو�مل �الإجهاد وتاأثيها على �ملنطقة، والكت�شاف �إمكانّيات 

يف  و�لفا�شلة،  �لناجحة  �ل�شابقة،  �لتجارب  ودر��شة  �لتكّيف 

ميكن  �ملكت�شبة  �ملعرفة  وهذه  �لتكّيف.  �إجر�ء�ت  تطبيق 

معاجلة  يف  و�ل�شعف  �لقوة  مو�طن  حتديد  يف  ت�شاعد  �أن 

م�شاكل �ملياه، خ�شو�شًا ندرتها. كما ت�شاهم هذه �ملعرفة يف 

عو�مل  ملعرفة  �ل�شعف  مكامن  على  قائم  عمل  �إطار  ت�شكيل 

�ل�شيا�شات  لتطوير  �الأ�شا�ض  وتهيئة  �ل�شعف،  �أوجه  حتديد 

وهذ�  لها.  بد�ئل  و�شع  �أو  حاليًا  �ملوجودة  و�الإ�شرت�تيجيات 

بالتغّي  �لتاأّثر  مدى  لتخفي�ض  �شمويل  توّجه  هو  �لتوّجه 

على  �لقدرة  ولتعزيز  �الأخرى  �الإجهاد  وبعو�مل  �ملناخي 

�لتكّيف.

لي�ض �لهدف من �لنهج �لقائم على مكامن �ل�شعف �أن يكون 

عري�شة  خطوط  لتوفي  هو  �إمنا  وتوجيهيًا،  �شاماًل  �إطارً� 

لتحديد �ملو��شع �حلرجة يف قطاع مائي معّر�ض لعدد كبي من 

عو�مل �الإجهاد، كالنمّو �ل�شّكاين وتغّي�ت ��شتخد�م �الأر�ض 

�ملتغّي�ت  ب�شبب  للتفاقم  حة  مر�شّ عو�مل  وهي  و�شو�ها، 

�حلايل  �لعجز  فاإن  �ملثال،  �شبيل  وعلى  �ملناخية.  و�لتبّدالت 

�أ�شا�شًا لندرة  يف �شبكة �إمد�د�ت �ملياه يف بلدية عّمان �لعائد 

�ل�شّكاين،  �لنمّو  و�شرعة  �حل�شري  ع  و�لتو�شّ �لطبيعية  �ملياه 

يف  �ملتوّقع  بالتديّن  للتاأّثر  عر�شة  �أكرث  �ملدينة  �شّكان  يجعل 

ما  و�إذ�  �ملناخية.  �لنماذج  من  يظهر  ح�شبما  �الأمطار  هطول 

ميكن  هذ�،  �ل�شعف  وجه  حتليل  يف  ع  و�لتو�شّ �لتدقيق  مّت 

ظهور  منها  به،  مرتبطة  حمتملة  �أخرى  م�شاكل  �كت�شاف 

�شيا�شات  فعالّية  وعدم  �ملياه،  �شبكة  يف  حمّددة  نو�ق�ض 

ميكن  ثّم  ومن  �لعمالء.  خدمات  كفاءة  عدم  و/�أو  �لت�شعي، 

حلول  لتطوير  �لتحليل  هذ�  مثل  ُيظهره  ما  �إىل  �ال�شتناد 

متعّددة حمّددة لهذه �مل�شاكل �أو حّل متكامل لها جميعًا.

عاّمتان  فئتان  تظهر  �ملناخ  بتغّي  �لتاأّثر  قابلّية  در��شة  عند 

وعو�مل  عاّمة  عو�مل  �لتاأّثر:  �شرعة  حتديد  عو�مل  من 

�لتحديد  عو�مل  �إىل  �الأوىل  �لفئة  وت�شي  باملخاطر.  ة  خا�شّ

�ملتعّلقة بامل�شائل �لعاّمة مثل �لفقر و�الإد�رة و�لتنظيم و�لبنية 

ميكن  عنا�شر  وهي  �الجتماعي،  و�لو�شع  و�لتعليم  �لتحتّية 
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بلد  كّل  ت�شمل  عاّمة  حتديد  بعو�مل  للخروج  ��شتخد�مها 

�لتعّر�ض  �ل�شديدة  �لبلد�ن  متييز  �إىل  وتو�شل  عام  ب�شكل 

�أن  فيمكن  باملخاطر  �خلا�شة  �لتحديد  عو�مل  �أما  للمخاطر. 

ت�شمل �أ�شعار �ل�شلع �ل�شامدة )�لتي ال تتلف ب�شرعة(، وعدد 

 Brooks et( مالجئ �لعو��شف يف كّل حمّلة، ومعايي �لبناء

al., 2005(. وت�شمل �لعو�مل ذ�ت �ل�شلة باملاء مدى تغطية 
وبنيتها  �ملياه  �إمد�د�ت  �شبكات  وتو�فر  �ملتاحة،  �خلدمات 

�لتحتّية و�أحو�ل تلك �ملن�شاآت و�إمكانيات �لو�شول �إىل م�شادر 

بلد�ن  �أو  مناطق  من  �ملياه  نقل  �أو  �لتحلية  مثل  بديلة  مياه 

�ل�شامدة،  �لغذ�ئية  للمو�د  �الإ�شرت�تيجي  و�خلزن  �أخرى، 

و�لو�شول �لد�ئم �إىل �أ�شو�ق للمو�د �لغذ�ئية ذ�ت �أجو�ء مالئمة 

ت�شاعد �لبالد على �جتياز فرت�ت فقد�ن �ملحا�شيل.

بعد ��شتق�شاء �أو�شاع مو�رد �ملياه �لعاّمة وخدماتها يف �لعامل 

باملياه  عالقة  لها  �شعف  مكامن  عّدة  حتديد  مّت  �لعربي، 

�ملنطقة  يف  �لتكّيف  قدرة  تتعّزز  كي  معاجلة  �إىل  وحتتاج 

 1 �جلدول  يف  �لد�همة.  �ملناخ  تغّي  �أخطار  ملو�جهة  �لعربّية 

وعو�قبها  هذه،  �ل�شعف  �أوجه  حتديد  لعو�مل  عام  عر�ض 

من  عليها  و�أمثلة  معها،  �لتكّيف  وخيار�ت  �ملحتملة، 

�ل�شعف  �أوجه  �أّن  �جلدول  يف  جلّيًا  ويبدو  �لعربّية.  �ملنطقة 

ـ  �الجتماعي  �لتطّور  جو�نب  مبختلف  ترتبط  باملياه  �ملتعّلقة 

�القت�شادي و�ل�شالمة �لبيئية. ونذكر �أّن ندرة �ملياه �لطبيعية 

هي �ل�شبب �ل�شائع لقّلة �ملناعة، الأّنها تعيق �لتطّور �حل�شري 

للمخاطر.  و�لغذ�ئي  �لزر�عي  �الإنتاج  وتعّر�ض  و�ل�شناعي 

كما �إّن عدم كفاءة �خلدمات �ملائية �ملتو�فرة هي من �لعو�مل 

�ملياه  ندرة  منها  موؤّثر�ت،  عّدة  عن  �لناجمة  �لهاّمة  �الأخرى 

و�الفتقار  و�ملحا�شبة  �مل�شاءلة  جدية  وعدم  �ملال  ر�أ�ض  وفقد�ن 

�إىل حو�فز �الأ�شعار. وهناك م�شدر خطر �آخر على �ال�شتقر�ر 

�الإقليمي يعود �إىل عدم وجود �تفاقات �أو �أنظمة تعاون دولّية 

فتيل  ُي�شعل  قد  ذلك  الأّن  للحدود،  �لعابرة  �ملياه  مو�رد  ب�شاأن 

و�إذ�  �جلفاف.  من  طويلة  فرت�ت  حدوث  حال  يف  �ل�شر�عات 

مفرغة  حلقة  يف  �شتدور  فاإّنها  �لعو�مل،  هذه  كّل  تفاعلت  ما 

ميكن �أن تزيد حّدة �الأو�شاع �ل�شيئة وتقود �إىل عدم �ال�شتقر�ر 

�لتفّكك  و/�أو  �لتغذية  و�شوء  �جلماعية  و�لهجر�ت  �ل�شيا�شي 

�الجتماعي.

ة V. االأمن الغذائي واملياه االفرتا�ضيرّ

بذل �لعديد من �لدول �لعربّية، خالل �لعقود �ملن�شرمة، 

باالإنتاج  وذلك  �لغذ�ئي،  �الأمن  لتحقيق  حثيثة  جهودً� 

�ملحّلي حتى ولو كّلف ذلك ��شتنز�ف �ملياه �جلوفّية �لقدمية 

حقيقة  �لعربّية  �لدول  معظم  و�جهت  وقد  �ملتجّددة.  غي 

�شخ  تكاليف  يف  �حلاّد  و�الرتفاع  �لفعلي،  �ملائي  �ل�شّح 

م�شتويات  و�نخفا�ض  �لطاقة،  �أ�شعار  الرتفاع  نتيجة  �ملاء 

�إىل  فعمدت  �الإ�شرت�تيجية.  �جلوفّية  �لطبقات  يف  �ملياه 

على  تعتمد  و�أخذت  �لغذ�ئية  �شيا�شاتها  توجيه  �إعادة 

�لعالية  �ملحا�شيل  على  �لرّي  يف  و�قت�شرت  �ال�شتي�د 

فائ�شًا  �الإ�شرت�تيجية  �لتغيي�ت  هذه  و�أنتجت  �لقيمة. 

نة  �أ�شبحت مت�شمَّ يف تو�زن �ملياه �الفرت��شّية، الأّن �ملياه 

�لتي   )Allam, 1997( �مل�شتوردة  �لزر�عية  �ملنتجات  يف 

من  �أكرب،  بل  ال  م�شاوية،  كّميات  ت�شتهلك  �أن  ميكن  كان 

وقد  �جلفاف.  لظروف  تبعًا  وذلك  �ملحّلية،  �ملياه  مو�رد 

لت�شوية  كو�شيلة  �الفرت��شّية  �ملياه  مقاي�شة  ملفهوم  ج  ُروِّ

�لعاملي  �ل�شعيد  على  �ملياه  مو�رد  توزيع  يف  �الختالل 

وم�شاندة جهود �إد�رة �شّح �ملياه و�شّدة �لتعّر�ض لتاأثي�ت 

 )Allam, 1997( لتغيي�ت �ملناخية. وقد �أ�شارت در��شة�

�إىل �أّن منطقة �ل�شرق �الأو�شط و�شمال �أفريقيا قد »ُمنيت 

تدبي  يف  جنحت  لكّنها  �ل�شبعينات«  يف  �ملياه  بنق�ض 

حاجتها �لغذ�ئية، وبالتايل زيادة مو�ردها �ملائية، باملبادرة 

�إىل زيادة ��شتي�د �ل�شلع �لغذ�ئية وخ�شو�شًا �لقمح.

�إاّل �أن نق�ض �ملو�د �لغذ�ئية �لذي حدث موؤخرً�، وما حلقه من 

ت�شتورد  �لتي  �لتاأّثر  �ل�شديدة  �لدول  و�شع  �أ�شعارها،  �رتفاع 

�ملو�د  وتو�فر  �لعاملية  �الأ�شو�ق  تقّلبات  رحمة  حتت  �الأغذية 

�ل�شعي  �إىل  خليجية  دول  بعدة  حد�  ما  وهذ�  منها.  �لغذ�ئية 

�الأ�شماك  �شيد  حقوق  وحتى  باملو�رد  غنّية  �أر��ٍض  لتمّلك 

ل�شمان  وذلك  و�آ�شيا،  �أفريقيا  يف  �لنامية  �لبلد�ن  بع�ض  يف 

 Woertz et( أعد�دهم ب�شرعة� �لغذ�ء ل�شّكانها �لذين تتز�يد 

الأّنها  معقولة  ُتعترب  �ل�شيا�شات  هذه  �أّن  ومع   .)al., 2008
�ملخاوف  �أثارت  قد  فهي  �الفرت��شّية،  �ملياه  ��شتي�د  تزيد 

غالبّيتها،  يف  الأّنها،  لالأغذية  �ملنتجة  �لبلد�ن  �شيادة  ب�شاأن 

�مل�شاألة  لهذه  فاإّن  لذلك  �أي�شًا.  �شعوبها  ُتطعم  الأن  ت�شارع 

ح�شا�شية خا�شة يف ظّل ظروف نق�ض �ملو�د �لغذ�ئية عامليًا، 

�لذي �شيدفع �الأ�شعار �شعودً� وقد يو�شل �لفقر�ء يف �لبلد�ن 

�ملنتجة لالأغذية �إىل �شوء �لتغذية، ورمبا �إىل حّد �ملجاعة.

ت�ضميم  عند  ات  للمتغيرّ االحتياط   .VI
ة ة للموارد املائيرّ وت�ضغيل الُبنى التحتيرّ

يتوّقع �أن يبّدل تغّي �ملناخ �لطبيعة �الحتمالية للمتغّي�ت 

لت�شاقط  �لزماين   – �ملكاين  �لتوّزع  ة  وبخا�شّ �الأر�شادّية 

مة  م�شمَّ للماء  �لتحتّية  �لبنية  مكّونات  �أن  علمًا  �ملطر، 

خ�شائ�شها  �أو  �الأر�شادّية  �ملتغّي�ت  ثبات  �فرت��ض  على 

�الإح�شائية �لثابتة. وهذ� يوقع يف م�شاعب من ز�ويتني: 

مة  �لطاقة �الإنتاجّية �لق�شوى و�ل�شالمة. فاملكّونات �مل�شمَّ

على �أ�شا�ض كرثة �الأمطار ميكن �أاّل تكون فاعلة وقد تف�شي 

م�شروع  مثاًل  ذلك  من  �لعزيزة.  �ملالية  �ملو�رد  هدر  �إىل 
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فادي قمي 

خالل  وفية  مطر  بكمّيات  لبنان  يف  النَمطّي  طي  املتو�سّ املناخ  يّت�سم 

ف�سل ال�ستاء، تتبعها فرتة �سّح ت�ستغرق االأ�سهر ال�سبعة الباقية من 

ال�سنة. اإال اأّن تاأثي البحر والت�ساري�ص ال�سطحّية ووجود بادية ال�سام 

يف ال�سمال من العوامل التي ت�سّبب تغيياً يف املناخ املوقعي داخل البالد 

اإذ تكون التباُينات حاّدة يف توّزع درجات احلرارة وكميات املطر.

ال�سنوي بـ 800 مليمرت، مرتاوحًا بني 600  ُيقّدر معّدل �سقوط املطر 

اجلبال. وينخف�ص  و 1400 مليمرت يف  ال�سواحل  اإىل 900 مليمرت على 

يف  مليمرت   200 من  واأقّل  ال�سرقّية  املناطق  يف  مليمرت   400 اإىل  املعّدل  

�سمال �سرق البالد.

ارتفاعها  يفوق  التي  املناطق  يف  االأ�سا�سّية  الت�ساقط  كميات  تتاألف 

ماء  منبع   2000 تغذية  يف  جداً  مفيدة  وهذه  الثلوج،  من  مرت   2000

اإىل 90  املياه ما بني 80  ب  ال�سّح. يحدث تر�سّ ُي�ستفاد منها يف فرتات 

)اأكتوبر(  االأول  ت�سرين  �سهري  بني  الغالب،  يف  هي،  ال�سنة  يف  يومًا 

وني�سان )اأبريل(. ويحدث 75% تقريبًا من االن�سياب ال�سطحي خالل 

خم�سة اأ�سهر بني كانون الثاين )يناير( واأيار )مايو(، و16% يف �سهري 

حزيران )يونيو( ومتوز )يوليو(، و9% فقط خالل االأ�سهر اخلم�سة 

االأول )دي�سمرب(. وقد  كانون  )اأغ�سط�ص( حتى  اآب  اأي من  املتبقية، 

 1.5 حوايل   ،2000 العام  يف  لبنان،  يف  امل�ستخدمة  املياه  موارد  بلغت 

اآخذ يف  بليون مرت مكعب �سنويًا، علمًا باأن الطلب ال�سنوي على املاء 

االزدياد مّما �سيوؤّدي اإىل عجز مائي فادح يف وقت غي بعيد ال يتجاوز 

�سنة 2015 .

يبلغ اإجمايل احلجم ال�سنوي التقديري للمياه اجلوفّية يف لبنان 567 

مليون مرت مكّعب، اأّما التدّفقات يف فرتة ال�سّح، اأي بني مّتوز )يوليو( 

وت�سرين االأّول )اأكتوبر(، يف خمتلف االأحوا�ص املائّية، فتقّدر بحوايل 

من  جّيد  مب�ستوى  البالد  تتمّتع  حني  ويف  مكعب.  مرت  مليون   141

�سّيقة  حدود  يف  يكون  املياه  تواُفر  فاإّن  الرتاكمّية،  التدّفقات  حيث 

الظروف  �سعوبة  اإىل  باالإ�سافة  هذا  ال�سّح.  من  اأ�سهر  خم�سة  خالل 

اجليولوجّية املتمّثلة يف وعورة املناطق ال�سخرّية اجليّية. اأّما اإجمايل 

العام  يف  مكّعب  مرت  بليوين  يتجاوز  فهو  املاء  على  ال�سنوي  الطلب 

2010، وُيتوّقع اأن ي�سل اإىل 3.4 بليون مرت مكعب �سنة 2040 .

للموارد  العاّمة  املديرّية  و�سعتها  ع�سرّية  اإ�سرتاتيجّية  خّطة  وثّمة 

للوفاء  املياه  يكفي من  ما  تواُفر  ل�سمان  لبنان  والكهربائّية يف  املائّية 

للموارد  متكاملة  خّطة  عن  عبارة  وهي  القطاعات.  جميع  بحاجة 

املائّية وت�ستمل على م�ساريع تقنّية رئي�سّية للبنية التحتّية يف قطاع 

املياه، مع االإ�سارة اإىل اأّن لهذه امل�ساريع اأهمّية بالغة بالن�سبة للتنمية 

ما  تطوير  على  الع�سرّية  االإ�سرتاتيجّية  اخلّطة  تقوم  االقت�سادّية. 

يلي:

•موارد مياه اإ�سافّية )�سدود، بحيات، اإعادة تغذية طبقات املياه  	
اجلوفّية، ينابيع املاء العذب يف البحر، التحلية، اإلخ...(

وم�ساركة  وفعالّيتها،  التوزيع  )�سبكات  ال�سرب  مياه  •م�ساريع  	
القطاع اخلا�ص وال�سراكة بينه وبني القطاع العاّم، اإلخ...(

•م�ساريع رّي منا�سبة )�سمان االأمن الغذائي، فعالّية ال�سبكات،  	
اإلخ...(

املاء  ا�ستخدام  )اإعادة  ملعاجلتها  ومعامل  ال�سرف  مياه  •جمع  	
للرّي، ا�ستخدام البلدّيات، اإعادة التغذية االإ�سطناعّية لطبقات 

املياه اجلوفّية، اإلخ...( 

•البنية التحتّية الالزمة ملكافحة الفي�سانات، وت�سحيح وتقومي  	
جماري االأنهار.

وقد اأّدى ارتفاع الطلب على املاء اإىل تفاقم العجز املائي يف مناطق املدن 

التي تقع اإجمااًل على طول اخلّط ال�ساحلي ويف جبل لبنان، وكذلك يف 

املناطق الريفّية يف اجلنوب و�سهل البقاع وال�سمال. وُيذكر اأّن ا�ستغالل 

لبنان خالل مو�سم  للوفاء بحاجة  واملتجّددة ال يكفي  املتوافرة  املياه 

القطاعني  جانب  من  اجلوفّية،  املياه  ا�ستخدام  كثافة  اإّن  كما  ال�سّح. 

اأهّمها نق�ص تدّفقات املاء  العام واخلا�ص، قد �سّببت م�ساكل عديدة، 

وانخفا�ص م�ستويات املياه يف الطبقات اجلوفّية يف �سهل البقاع وتداُخل 

مياه البحر يف الطبقات اجلوفّية احلاملة للماء يف املناطق ال�ساحلّية.

كميات  ا�ستخدام  كفاءة  زيادة  تلحظ  االإ�سرتاتيجّية  اخلّطة  اأّن  ومع 

املياه املتوافرة و�سبكات الرّي من 60 % اإىل 85 % خالل ع�سر �سنوات، 

ف�سيظّل التوازن املائي يف عجز كبي )اأكرث من 600 مليون مرت مكّعب 

يف العام 2020(. ويف هذا دليل على وجوب اإن�ساء ال�سدود والبحيات 

ف�سل  يف  الهاطلة  املاء  كميات  من  الناجتة  املياه  لتخزين  اجلبلية 

ال�ستاء ال�ستخدامها يف ف�سل ال�سّح. لكن ينبغي اأن ي�سبق تنفيذ هذه 

االأحوا�ص املعّدة خلزن املياه ال�سطحّية االأعمال التالية: اإعداد خرائط 

املياه  م�ستويات  ومراقبة  لة،  مف�سّ وهيدروجيولوجية  جيولوجّية 

اجلوفّية، وحماية الطبقات اجلوفّية احلاملة للماء وم�سادر املياه.

االإ�سرتاتيجّية الع�سرّية.  ُنّفذ يف اخلّطة  اأّول م�سروع  كان �سّد �سربوح 

)اأغ�سط�ص(  اآب  �سهر  يف  االأ�سا�سّية  املائّية  املن�ساأة  هذه  بناء  بداأ  وقد 

امل�سروع  وهو   .2007 )اأكتوبر(  االأّول  ت�سرين  �سهر  يف  واأُجنز   2002

ذ من بني 17 �سّداً رئي�سّيًا تت�سّمنها اخلّطة االإ�سرتاتيجّية  الوحيد امُلنفَّ

ق�ساء  يف  العا�سي  نهر  منبع  عند  �سّد  باإن�ساء  ُبدئ  كما  الع�سرّية. 

ال�ضدود حلفظ املياه يف لبنان
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)يوليو(  مّتوز  �سهر  يف  توّقف  العمل  لكّن   ،2005 العام  يف  الهرمل، 

اأّن  ولو  ال�سّد.  بناء  ملوقع  االإ�سرائيلّية  الطائرات  ب�سبب ق�سف   2006

رة يف اخلّطة ُبنَيت لكان مبقدور لبنان اأن يخزن  جميع ال�سدود املقرَّ

850 مليون مرت مكّعب اإ�سافية من املاء العذب مّما ميَكنه من تاليف اأّي 

نق�ص يف املياه حتى العام 2040.

تنعم  البالد  اأّن  و�سوح،  بكّل  لبنان،  يف  املائّية  املوارد  درا�سة  ُتظهر 

بكمّيات مطر مبعّدل حواىل 8 باليني مرت مكّعب �سنويًا، اإال اأّن جملة 

الوفية  املياه  كمّيات  من  اال�ستفادة  اإمتام  دون  حائاًل  تقف  عوائق 

هذه. ومن هذه العوائق:

-  90% من كميات املطر تهطل خالل فرتة ثالثة اأ�سهر.

اأّن هذا  اإىل  -  ُيقّدر معّدل التبّخر والنتح بحوايل 50%، مع االإ�سارة 

ح لالزدياد ب�سبب ظاهرة تغّي املناخ. املعّدل مر�سّ

الطبيعة اجليولوجّية لالأر�ص اجليّية يف لبنان التي ت�سّبب ارتفاع    -

ح. درجات الرت�سّ

املياه  الإمدادت  رئي�سّيًا  م�سدراً  اجلوفّية  املياه  ا�ستغالل  اعتماد    -

خطط  و�سع  على  �سلبًا  توؤّثر  �ساّرة  ممار�سة  ي�سّكل  لل�سّكان 

�سحب  يف  االإفراط  اإىل  التوّجه  هذا  ويقود  لبنان.  يف  واإدارتها  املاء 

بيئّية  مع�سالت  عنه  ينجم  الذي  االأمر  اجلوفّية،  الطبقات  مياه 

متعّددة.

قطاعي  قدرة  يعيق  ال�سرف  مياه  ملعاجلة  معامل  وجود  عدم    -

الزراعة والبلديات على اال�ستفادة من املوارد غي التقليدّية. كما 

اإعادة التغذية اال�سطناعّية  اأن ُت�ستخدم يف  اإّن هذه املوارد ميكن 

ال�سغوط  اإىل ت�سّببها يف زيادة  املياه اجلوفّية، باالإ�سافة  لطبقات 

على النظم البيئّية يف املجاري املائّية.

االفتقار اإىل و�سائل تخزين املياه ال�سطحّية منذ العام 1960، وهذا    -

ط وت�سل اإىل  ما اأّدى اإىل هدر املياه العذبة التي ت�سّب يف البحر املتو�سّ

حوايل 1.2 بليون مرت مكعب �سنويًا. وهذا الت�سّرف غي امل�سوؤول 

من جانب م�سوؤويل اإدارة املياه واأ�سحاب القرار ال�سيا�سيني ي�سكل 

هدراً للموارد املالّية العاّمة ُيقّدر بحواىل 100 بليون دوالر.

عدم بناء اأي �سّد حّتى العام 2002 با�ستثناء �سّد القرعون. اأّما �سّد    -

�سربوح الذي اأجنز بناوؤه يف العام 2007، فقد كان امل�سروع الوحيد 

الذي ُنّفذ من اخلّطة االإ�سرتاتيجّية الع�سرية الرئي�سّية.

وحت�سني  تطوير  اإىل  بحاجة  الرّي  ومياه  ال�سرب  مياه  �سبكات    -

يتعّلق  ما  يف  املائّية  للموارد  املتكاملة  االإدارة  معايي  لت�ستويف 

بفقدان املياه ورفع م�ستوى تغطية اخلدمات.

املوارد غي التقليدّية االأخرى لال�ستخدام يف امل�ستقبل، مثل ينابيع    -

ال�سرف.  مياه  ا�ستخدام  واإعادة  والتحلية  البحر  يف  العذب  املاء 

وهذه ت�ستلزم اإدخال تعديالت تكميلّية على اخلّطة االإ�سرتاتيجّية 

الع�سرّية الرئي�سّية، مع االأخذ يف االعتبار �سرورة اللجوء بالدرجة 

االأوىل اإىل تاأمني املياه من هذه املوارد باجلاذبّية.

يف  اجلفاف  زيادة  اإىل  بالتدريج،  ُتف�سي،  املناخي  التغيي  تاأثيات  اإّن 

على  ينبغي  التي  التدابي  اأّول  اأّن  البديهي  ومن  اللبنانّية.  االأرا�سي 

غة يف البحر.  احلكومة اللبنانّية اّتخاذها هو احلّد من كمّيات املياه امُلفرَّ

لكن تبنيَّ اأّن تنفيذ هذا احلّل كان �سعباً للغاية، وذلك عائد، بالدرجة 

االأوىل، لعاملني اأ�سا�سيني: اأّولهما هو اأّنه على الرغم من و�سع اأولوّيات 

الطلب  الإدارة  وامل�ستقبيلة  احلالية  امل�ستويات  اأ�سا�ص  على  امل�سروع 

على املياه على ال�سعيد الوطني، فاإّن ال�سيا�سيني يحاولون اأن يكّيفوا 

هذه االأولوّيات وفق امل�سالح االآنية. والعامل الثاين هو ا�ستمرار اإعاقة 

متويل امل�سروع الأغرا�ص �سيا�سية.

طية لوكالت الأحوا�ض، ومدير عام املوارد  د. فادي قمري رئي�ض ال�صبكة املتو�صّ

املائّية والكهربائية، وزارة الطاقة واملياه، لبنان. 
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َم على �أ�شا�ض فرت�ت �شابقة  مِّ للبنية �لتحتية ملياه �لرّي �شُ

و�فرة �ملطر يف �ملغرب. وهو مل يِف باحتياجات �ملز�رعني 

يف  يكن  ومل  �شعتها،  ن�شف  حتى  متتلئ  مل  �ل�شدود  الأّن 

بدءً�  عقدين  فرتة  معظم  خالل  كافية  مياه  �لرّي  قنو�ت 

ويف   .)World Bank, 2007( �لثمانينّيات  منت�شف  من 

ت�شاقط  وتية  زيادة  �حتماالت  عن  �لتغا�شي  فاإّن  �ملقابل، 

تقدير  �شوء  يف  �ل�شلطات  بع�ض  يوقع  قد  وكثافته  �ملطر 

خماطر �لفي�شان و�إن�شاء جتهيز�ت ت�شريف غي مالئمة. 

�حلالة(  در��شة  )ر�جع  موؤّخرً�  حدثت  �لتي  جّدة  وكارثة 

وتبعتها في�شانات يف �لريا�ض ودبي، �أمثلة �شارخة على 

�ملمطرة  �لعو��شف  �شّدة  تقدير  يف  �ملخّططني  �إخفاق 

�ملحتملة و�أ�شر�رها، �إذ �إّن ق�شر نظر �ملخّططني قد جعلهم 

يقّررون عدم �إن�شاء �شبكة ت�شريف �شاملة معتربين �أْن ال 

حاجة لها نظرً� ل�شّدة �جلفاف يف �ملنطقة.

�أ�شلوب  �نتهاج  يقت�شي  �ملتغّية  �لطبيعة  مع  �لتعامل  �إّن 

�لتحتّية  �لبنية  تخطيط  يف  للتكّيف  وطو�عية  مرونة  �أكرث 

ي�شتلزم  بدوره  وهذ�  وت�شغيلها.  وت�شميمها  �ملائية  للمو�رد 

�إىل  ��شتنادً�  �جلوية  �الأحو�ل  يف  �لتغيي�ت  معرفة  تعميق 

وميكن  �شامل.  ب�شكل  وحتليلها  و�ملعلومات  �لبيانات  ر�شد 

�الأعمال  �شيا�شات  بربط  �لت�شغيلّية  �ملرونة  �إىل  ل  �لتو�شّ

بالتوّقعات �مل�شتحدثة جلريان �ملياه يف �ملدى �لقريب و�ملدى 

يف  �جلفاف  من  طويلة  فرت�ت  مرور  بعد  فمثاًل،  �لبعيد. 

�ملائية  �ملو�رد  وز�رة  عمدت  م�شر،  يف  �لثمانينّيات  �أو��شط 

تنبوؤ�ت  مركز  تاأ�شي�ض  �إىل  �حلالة(  در��شة  )ر�جع  و�لرّي 

نا�شر.  بحية  �إىل  �ملياه  بتدّفقات  توّقعات  الإعد�د  �لنيل 

ي�شتخدم �ملركز يف عمله نظامًا الإعد�د �لنماذج باال�شت�شعار 

�لوطنية  �الإد�رة  من  فنّية  مب�شاعدة  تطويره  مّت  ُبعد  عن 

ومنظمة  �جلّوي  و�لغالف  �ملحيطات  لدر��شة  �الأميكية 

.)Conway, 2005( الأغذية و�لزر�عة�

د �لناجم عن تغّي  باالإمكان معاجلة هذ� �لو�شع �ملائي غي �ملوؤكَّ

�إ�شرت�تيجّية  و�عتماد  �ملياه  �إمد�د�ت  خيار�ت  بتنويع  �ملناخ 

حتتّية  ُبنى  م�شاريع  تطوير  من  فبداًل  تدريجّية.  تنمية 

�شخمة غي فاعلة وباهظة �لكلفة كم�شروع �لرّي يف �ملغرب، 

ميكن جتزئة �مل�شاريع �لكبية �إىل عدة مر�حل و�لبدء باأكرثها 

ح م�شار �لتغّي  جدوى �قت�شادية، ثّم �لتدّرج مرحليًا مع تو�شّ

نهر  من  �ملياه  لنقل  �حلالّية  �خلّطة  ذلك،  �أمثلة  من  �ملناخي. 

مرحلتني:  �أ�شا�ض  على  مبنّية  وهي  بيوت  �إىل  �لليطاين 

بركة  من  �ملياه  لنقل  �نابيب  خّط  �إن�شاء  ت�شمل  �أولية  خّطة 
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�أجل خزن  مياه موجودة حاليًا، وخّطة متّممة لبناء �شّد من 

.)Watson, 1998( كّميات �إ�شافية من �ملياه

�شمانات  يوّفر  �أّنه  �ملياه  �إمد�د�ت  خيار�ت  تنويع  فو�ئد  من 

�إ�شافّية ملو�جهة �لتغّي�ت و�لتبّدالت �ملناخية. كما �إّن �إعادة 

�ل�شتاء  �أمطار  �ملياه �جلوفية با�شتخد�م فائ�ض مياه  تغذية 

�الإ�شرت�تيجية  �الحتياطات  تزيد  �ملعاجلة  �ل�شرف  مياه  �أو 

�إمكانيات  موؤخرً�  �زد�دت  وقد  �جلفاف.  �أيام  يف  �لالزمة 

�ل�شاحلية  �ملناطق  يف  وخ�شو�شًا  �لتحلية  خيار  �عتماد 

�لتقليدية  �لو�شائل  لتعزيز  وذلك  بال�شكان،  �ملكتظة 

 Brekke,( حمّلها  للحلول  �أو  �ملاء  �إمد�د�ت  على  للح�شول 

.)2009

�سورية  من  ال�سرقية  وال�سمالية  ال�سرقية  املناطق  يف  اجلفاف  اأجرب 

حوايل 300.000 عائلة على النزوح اىل امل�ستقّرات احل�سرية، مثل حلب 

احلالة  تلك  و�سّكلت  للعمل.  فر�ص  عن  بحثاً  الزور،  ودير  ودم�سق 

يف  االأو�سط  ال�سرق  �سهدها  التي  الداخلية  الهجرات  اأكرب  »من  واحدة 

ال�سنوات االأخية«، وذلك وفقاً ملا ورد يف تقرير ملكتب تن�سيق ال�سوؤون 

اأّن  التقرير  واأ�ساف   .2009 العام  يف  املتحدة،  لالأمم  التابع  االن�سانية 

اإن�سان، يف �سرق �سورية  املياه قد حرم ما يزيد على 800.000  نق�ص 

اإّن حواىل  »من معظم موارد رزقهم واأوقعهم يف �سعوبات جّمة«، كما 

80 يف املئة من اأ�سّد املت�سررين »يعي�سون على غذاء يقت�سر على اخلبز 

وال�ساي املحّلى«. 

 ،2006 عام  ففي  عام.  بعد  عاماً  حّدة،  �سورية  يف  املياه  نق�ص  ويزداد 

ال�سرقية مثل احل�سكة  ال�سمالية  املناطق  املطر تظهر يف  �سّح  اآثار  بداأت 

يف  املحا�سيل  نباتات  ومنتجو  املزارعون  بداأ  ما  و�سرعان  والقام�سلي. 

مناطق اجلنوب وال�سرق يعانون من النق�ص احلاد يف كميات املطر. 

واجلدير بالذكر اأّن االأمم املتحدة و�سفت الو�سع باأنه »اأ�سواأ جفاف يحدث 

اإىل امل�ساعدة لنجدة املت�سّررين.  اأربعني عامًا«، ودعت  يف �سورية خالل 

املزارعني  �سغار  من   59.000 بحوايل  ُيقّدر  ما  اأّن  التقارير  اأحد  يف  وورد 

مزارع  اأّن 47.000  حني  يف  تقريباً،  موا�سيهم  كل  خ�سروا  قد  ال�سوريني 

فقدوا ما بني 50 و 60 يف املئة. 

قال اأحمد اأبو حامد حميي الدين، وهو مزارع قمح من مدينة القام�سلي: 

»لقد اأ�سبحت اآبارنا جاّفة، واملطر ما عاد يهطل. ال ميكننا االعتماد على 

اإىل املدينة حيث  اإّننا جئنا  الدعاء وال�سالة فقط الإنبات حما�سيلنا. وها 

اأّنه واأوالده الثالثة يعملون حّمالني يف  املال«. والواقع  اأن نك�سب  ميكن 

اأ�سواق اخل�سار يف العا�سمة. 

وروى حميي الدين كيف اأّنه غادر القام�سلي بعد اأن جفت بئره ومل يكن 

لديه من املال ما يكفي ل�سراء م�سّخة جديدة. فباع قطيعًا من الغنم الأن 

املراعي قد ذبلت ومل يكن لديه علف جتاري. وجاء اىل دم�سق يف �سهر اأيار 

التي تف�سل بني اخليام  املغرّبة  االأزقة  )مايو( 2009 حيث يعي�ص بني 

الب�سيطة امل�سنوعة من �سفائح البال�ستيك ورقع الكتان. واأ�ساف حميي 

الدين: »اأظن اأّننا قد نتمكن من بناء بيت �سغي هنا. ال ميكن اأن نعود اىل 

القام�سلي. لقد انتظرنا طوياًل هناك، لكّن املطر مل ينزل«.

�سهر  يف  االأميكية،  اخلارجية  لوزارة  تقرير  يف  ورد  اآخر،  �سعيد  وعلى 

�سباط )فرباير( 2010، »اأّن �سورية، للمرة االأوىل على مدى عقدين من 

الزمن، قد حتّولت من بلد م�سّدر �ساٍف للقمح اىل بلد م�ستورد �ساٍف«. 

واأ�سار التقرير اإىل اأّن الزراعة �سّكلت، يف العام 2008، حواىل 17 يف املئة من 

الناجت املحلي االإجمايل. 

يحذر االقت�سادي ال�سوري نبيل �سّكر من �سوء الو�سع قائاًل: »اإّن الو�سع 

اأزمة  يف  ف�سندخل  اأخريني  �سنتني  اجلفاف  ا�ستمّر  ما  واإذا  جداً.  خطي 

التكنولوجيا احلديثة، لذا ال نزال  اإننا لالأ�سف مل ن�ستخدم  حقيقية... 

نعتمد كليًا على هطول املطر«. اإال اأنه ي�سي اإىل اأّننا يجب اأال ننحو بالالئمة 

على هطول املطر، اأو عدم هطوله، فقط. ف�سورية والعراق تعتربان اأن 

جمموعة ال�سدود الرتكية ال�سخمة على نهري دجلة والفرات هي ال�سبب 

هذين  اأعايل  موقع  هي  فرتكيا   .%50 بن�سبة  املياه  اإمدادات  نق�ص  يف 

ر�سمي  غي  اتفاق  وثّمة  والعراق،  ل�سورية  بالن�سبة  احليوّيني  النهرين 

يحّدد مقدار التدفقات املائية يف جمريي النهرين. 

االأتراك  كان  �سيئة،  تركيا  مع  عالقاتنا  كانت  »حني  �سّكر:  وي�سيف 

لكننا  املذكور.  االتفاق  وجود  من  بالرغم  املائية،  التدفقات  يخّف�سون 

نحمداللـه االآن لتح�سن العالقات مع تركيا، وناأمل اأن يوؤدي ذلك اإىل عدم 

قطع املاء جمدداً«.

تركيا  �سرق  جنوب  يف  عميقًا  يجري  الفرات  نهر  اأن  بالذكر  واجلدير 

ال�ستخدامها  املياه  اأتاتورك  �سّد  يحجز  حيث  ال�سافية،  الزرقاء  مبياهه 

م�سروع  امُل�سّمى  الكهرباء،  وتوليد  للري  العاملية  امل�ساريع  اأكرب  اأحد  يف 

جنوب �سرق االأنا�سول الذي بلغت كلفته باليني الدوالرات. ُي�سار اإىل اأّن 

رئي�ص اجلمهورية الرتكية ال�سابق، �سليمان دميييل، قال عند تد�سني 

امل�سروع، منذ اأكرث من ع�سر �سنوات، اإّنه »لي�ص ل�سورية وال العراق حق 

يف  لها  حّق  باأي  تركيا  مطالبة  عدم  مثل  متامًا  الرتكية،  باملياه  املطالبة 

النفط العربي«. 

جملة البيئة والتنمية

اجلفاف يف �ضورية: مليون اإن�ضان يعانون 
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عوامل حتديد 

اأوجه ال�سعف
اأمثلةخيارات التكّيفالعواقب املحتملة

خدمات ماء بلدية غري 

مالئمة نتيجة لندرة 

املياه الطبيعية والت�رّسب 

و�صعف خدمات 

امل�صرتكني ب�صكل غري 

منا�صب.

نق�صان وتقّطع اإمدادات املياه 

مّما يوؤّدي اإىل م�صاكل يف ال�صّحة 

العامة وتدّن م�صتوى املعي�صة. 

قد يعمد ال�صّكان، يف بع�ض 

الأحيان، اإىل تاأمني حاجتهم من 

م�صادر مياه غري ماأمونة.

ل اإىل  حتليل الأ�صباب للتو�صّ

احللول وتطبيقها، ومنها 

رفع م�صتوى امل�صاءلة وو�صع 

هيكلّية اأ�صعار منا�صبة واإعادة 

تاأهيل ال�صبكة للحّد من 

الت�رّسب وحت�صني خدمات 

امل�صرتكني ورفع م�صتوى 

التوعية.

البلدية. تعود  املياه  انقطاع خدمات  ُتعان بريوت من 

كفاية  وعدم  ال�صبكة   من  الت�رّسبات  كرثة  اإىل  امل�صكلة 

اإمدادات املياه للوفاء بالطلب وعدم وجود عّدادات مياه 

تقرير  يف  اقرُتح  امل�صرتكني.  خدمات  و�صعف  مالئمة 

للبنك الدويل على احلكومة اإعادة تاأهيل خدمات املياه 

 World( مع الت�صديد على قيا�ض املياه بعّدادات منا�صبة

.)Bank, 2009

نواق�ض يف �صبكات 

مياه ال�رسف وت�رسيف 

مياه الأمطار نتيجة 

ل�صعف الت�صميم وعدم 

كفاءة ال�صيانة و/اأو 

اخلدمات.

زيادة اأخطار الفي�صانات وطفح 

املجاري يف حالت هطول املطر 

بكثافة. وتكون ملثل هذه 

الظروف عادًة تاأثريات �صاّرة 

على ال�صّحة العامة، وميكن اأن 

توؤّدي اإىل خ�صائر ب�رسّية فادحة يف 

احلالت ال�صديدة.

مراجعة املعلومات 

وال�صجاّلت اجلوّية 

الهيدرولوجّية لتعديل 

هند�صة البنية التحتية 

القائمة وحت�صينها. مراجعة 

�صيا�صات التخطيط احل�رسي 

للحّد من التطوير العمران 

يف املناطق ال�صديدة التعّر�ض 

للمخاطر.

حادثة الفي�صانات يف جّدة موؤّخرًا – راجع الدرا�صة 

اخلا�صة – ت�صّلط ال�صوء على م�صاألة الإهمال واحتمال 

الف�صاد يف تطوير البنية التحتّية يف املدينة لت�رسيف 

مياه الفي�صان ومعاجلة مياه ال�رسف والتخّل�ض منها. 

وكما هو مذكور يف درا�صة احلالة، فاإّن اآثار الفي�صانات 

كان ميكن اأن تكون ب�صيطة لو اأّن �صبكة الت�رسيف 

كانت اأف�صل ت�صميمًا وبناًء ولو اأّن املنطقة التي اأُ�صيبت 

بالفي�صان كانت خا�صعة لتنظيم اأف�صل. كما كان 

ممكنًا اأن تكون العواقب اأفدح لو اأّن ال�صّد الذي يحجز 

مياه املجاري انهار خالل احلادثة.

عدم وجود اتفاقات 

حول املجاري املائية 

وطبقات املياه اجلوفّية 

الدولّية.

ميّثل هذا م�صدر خطر كبري 

ُينذر بحدوث نزاعات، وهو يوؤدي 

حاليًا اإىل الإفراط يف ا�صتغالل 

موارد املياه اجلوفّية.

العمل لعقد اتفاقيات بني 

الدول. ومع اأّن هذا اخليار 

بعيد الحتمال يف كثري من 

احلالت، فندرة مثل هذه 

التفاقات حتّتم على الدول 

اإن�صاء عالقات تعاون لتحقيق 

التنمية امل�صتدامة ملواردها.

ي�صعب حّل النزاع حول حو�ض نهر الأردن نظرًا لت�صّلط 

اأنف�صهم، نتيجة ل�صعف  الفل�صطينيون  اإ�رسائيل. ويجد 

لنيل حّقهم يف  ال�صيا�صي، يف و�صع غري موؤات  موقعهم 

.)Zeitoun and Allan, 2008( املوارد املائية

م�رس  بني  وحيد  اتفاق  وجود  من  بالرغم  املقابل،  يف 

وال�صودان لقت�صام موارد النيل املائية، فاإّن مبادرة حو�ض 

النيل كانت فاعلة يف املحافظة على عالقات �صليمة، ولو 

النزاع  اأّن  النيل. كما  غري م�صتقرة، بني بلدان حو�ض 

الداخلي يف دارفور يعود، بالدرجة الأوىل، اإىل التناف�ض 

بالنبات  املغّطاة  والأرا�صي  ال�صحيحة  املياه  موارد  على 

)UNDP, 2009(. ويزداد الو�صع تفاقمًا ب�صبب فرتات 

اجلفاف الطويلة.

كرثة ال�صكان الريفّيني 

يف البلدان الفقرية �صبه 

اجلاّفة الذين يعتمدون 

كثريًا على الزراعة 

والرعي.

هوؤلء ال�صكان �صديدو التاأّثر 

بالتبّدلت املناخية نظرًا لأّن 

فرتات اجلفاف الطويلة قد توؤّدي 

اإىل فقدان املحا�صيل وخ�صارة 

املوا�صي.

تخطيط اإنتاج املحا�صيل 

وم�صاعدة �صّكان الأرياف 

بتوفري خدمات الإر�صاد 

الزراعي. تنويع القت�صاد 

وتطوير املوارد الب�رسية.

معظم قطاعات ال�صكان يف البلدان الزراعية بالدرجة 

الأوىل، مثل اليمن وال�صودان، هم معّر�صون، ب�صكل 

خا�ض، ل�صلبّيات التبّدلت املناخية واجلفاف. مل 

تقت�رس عواقب ذلك على �صوء التغذية واملجاعة فح�صب، 

بل حدثت �رساعات داخلية تدهورت، يف ال�صودان، اإىل 

حّد التحّول حلرب اأهلّية طويلة الأمد.

نقاط �سعف قطاع املاء يف العامل العربي وعواقبها وخيارات التكّيفاجلدول 1
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ف م�سر  درا�سة حالة ـ تكيُّ

مع التبّدالت املناخّية يف النيل

تعتمد م�شر ب�شكل �شبه ح�شرّي على تدّفقات �لنيل 

�الإثيوبّية  �له�شبة  من  �الأميال  �آالف  يجري  �لذي 

�آالف  م�شر  ظّلت   .)2 )�ل�شكل  فكتوريا   وبحية 

باملوت  �أتت  �لتي  �لنيل  تقّلبات  رحمة  حتت  �ل�شنني 

و�لدمار مع �لفي�شانات و�شّببت �ملجاعات يف �شنو�ت 

�لقحط. �إاّل �أّن بناء �ل�شّد �لعايل يف �أ�شو�ن، يف �أو�ئل 

�لنهر  تقّلبات  �شّد  فعاًل  �لبالد  ن  ح�شّ قد  �ل�شّتينات، 

 1978 بني  �ل�شديد  �جلفاف  �شنو�ت  لكن  �ل�شنوّية. 

يف  مثياًل  م�شر  ت�شهد  مل  �شنو�ت  وهي   -  1987 و 

حو�ض  ميـاه  �أنق�شت   -  1870 �لعام  منذ  ق�شاوتها 

�لبالد  وو�شعت  جـدً�  خطية  م�شتويات  �إلـى  �ل�شّد 

علـى حافـة �أزمة نق�ض مياه حاّدة وعّر�شت مو�طن 

�شعفها للمتغّي�ت خالل �لعقود �لزمنية يف حو�ض

�حلكومة،  و�ّتخذت   .)Conway, 2005( �لنيل   

�شملت  �لطلب،  لتخفي�ض  تد�بي  عّدة  ذلك،  �إز�ء 

�مل�شاحات  وت�شغي  �ل�شتاء  يف  �لرّي  حظر  متديد 

�ملاء  نقل  و�شائل  وحت�شني  �لرّز  الإنتاج  �شة  �ملخ�شّ

�نتهاء  من  وبالرغم   .)Conway, 2005( وكفاءتها 

فرتة �جلفاف �لطويل يف �لعام 1988 باإنتاج حم�شول 

لتطوير  �عُتمدت  قد  ملمو�شة  خطو�ت  فاإّن  و�فر، 

�أواًل  ن�شئ 
ُ
�أ �إذ  �لهيدرولوجي،  ـ  �جلّوي  �لتنبوؤ  قدر�ت 

يف وز�رة �ملو�رد �ملائية و�لري »ق�شم �لتخطيط و�إعد�د 

تنبوؤ�ت  »مركز  �إىل  �لق�شم  هذ�  حتّول  ثم  �لنماذج«، 

�لنيل« مب�شاعدة مالية من �لوكالة �الأميكية للتنمية 

�لدولية ودعم فّني من �الإد�رة �لوطنّية )�الأميكية( 

ومنظمة  �جلّوي  و�لغـالف  �ملحيطات  لدر��شـة 

�الأغذية و�لزر�عة )Conway, 2005(. يعتمد مركز 

ُبعد  عن  باال�شت�شعار  معلومات  على  �لنيل  تنبوؤ�ت 

حول  تنبوؤ�ت  �إىل  ل  للتو�شّ �لنيل  منابع  مناطق  عن 

دعم  نظام  �ض  �شّ
ُ
�أ ذلك  �إىل  باالإ�شافة  �لنهر.  تدفقات 

على  بناًء  �لنيل  حو�ض  �إد�رة  يف  �لقر�ر�ت  �ّتخاذ 

در��شات مناذج مكّونات حو�ض �لنيل �لهيدرولوجّية 

�إد�رة  نظام  وُي�شتخدم  �لتحتّية.  وبنيته  و�لبيئية 

حو�ض �لنيل الإعد�د وتقييم خمتلف �ل�شيناريوهات 

�لالزمة   )Conway, 2005( و�الإد�رية  �ملناخية 

ل�شياغة �إ�شرت�تيجيات �لتكّيف مع تغّي �ملناخ.

مو�رد  �قت�شام  حول  �لتوّتر�ت  لتخفيف  م�شر  �شعت 

�لنيل  حو�ض  مبادرة  �إن�شاء  على  فعملت  �لنيل،  مياه 

على  �لو�قعة  �لدول  كّل  ع�شوّيتها  يف  جمعت  �لتي 

رفيعة  �جتماعات  �ملبادرة  �إطار  يف  وُتعقد  �لنيل. 

�لقدر�ت.  لبناء  ومنتديات  عمل  ور�ض  وُتقام  �مل�شتوى 

وبالرغم من عدم حتقيق �تفاق �شامل بني جميع دول 

و�أوجدت  �لتوّتر  حّدة  خّففت  قد  �ملبادرة  فاإّن  �لنيل، 

منربً� للحو�ر و�لف�شل يف �لنز�عات يف حال وقوعها. 

هامة  �إ�شرت�تيجية  �لنيل  حو�ض  مبادرة  ُتعترب  لذلك 

للتكّيف ت�شاهم يف �إز�لة �إمكانيات �لوقوع يف �شر�عات 

حمدودة  مائية  مو�رد  على  �لتناف�ض  ب�شبب  تن�شاأ  قد 

�لطلب  ومنّو  �ملناخ  لتغّي  تبعًا  �لتناق�ض  يف  �آخذة 

وخ�شو�شًا يف �لبلد�ن �لو�قعة عند منابع �لنهر.

درا�سة حالة ـ حادثة في�سانات جّدة

�لعربية  �ململكة  يف  حجمًا  �لثانية  �ملدينة  هي  جّدة 

 ،2009 �لثاين)نوفمرب(  ت�شرين   26 يف  �ل�شعودية. 

هّبت عا�شفة كربى نزل خاللها �أكرث من 90 ملمرتً� 

�شعفي  يو�زي  ما  �أي  �شاعات،   4 خالل  �ملطر  من 

منت�شف  يف  �ملطر  مياه  جتّمعت  �ل�شنوي.  �ملعّدل 

�لنهار و�أ�شبحت �شيواًل عارمة جرفت �الأحياء �لفقية 

يف جنوب �ملدينة و�أغرقت �آالف �ل�شيار�ت �ملحتَجزة 

�نغمار  حدوثها  يف  عّجل  خانقة  مرور  زحمة  يف 

�لفي�شان  موجة  ح�شدت  �شابقًا.  �ل�شريعة  �لطرق 

و�حلافالت  �ل�شيار�ت  �آالف  وجرفت  �ملباين  مئات 

يفوق  ما  �إىل  �ل�شحايا  عدد  وو�شل  بالرّكاب.  �ملليئة 

 8000 من  �أكرث  وت�شّرر   )Usher, 2009(  150 �لـ 

.)Alsharif, 2009( منزل و7000 �شيارة

كارثة  بحدوث  هّدد  د�هم  خلطر  جّدة  تعّر�شت  كما 

�ل�شرف  مياه  م�شتويات  الرتفاع  نظرً�  عامة  �شّحية 

 Abumansour,( »�مل�شك«  بحية  �إىل  �ملتدفقة 

ملكافحة  �أ�شاًل  �أُن�شئت  قد  كانت  وهذه   .)2009
�لفي�شان و�إمد�د�ت �ملياه، �إاّل �أّنها حتّولت �إىل حو�ض 

تفتقر  �ملدينة  الأّن  �ل�شّحي  �ل�شرف  �شهاريج  لتفريغ 

يف  �لبحية،  �أّن  ويقّدر  جماٍر.  �شبكة  �إىل  عمليًا 

ذروة �لعا�شفة، كانت حتتوي حو�ىل 50 مليون مرت 
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مكعب من مياه �ل�شرف.

وعلى �لرغم من �أّن حادثة �لفي�شان يف جّدة لي�شت 

بال�شرورة مرتبطة بتغّي �ملناخ، فهي ُتربز خطورة 

مكامن �ل�شعف �ملرتبطة ببو�عث �لتغّي�ت �ملناخية 

ُتعترب  ال  �الأمطار(.  هطول  كثافة  )�زدياد  �ملتوقعة 

هيدرولوجي  منظور  من  جدً�  خطية  �حلادثة 

عو�مل  عّدة  الجتماع  بكارثة  �أتت  �أّنها  �إاّل  بحت. 

و�ملجتمع.  و�ملوؤ�ش�شات  �الأفر�د  �شعيد  على  �شعف 

و�ٍد  بطن  يف  �ملقامة  تلك  ت�شّررً�  �ملنازل  �أكرث  كانت 

كما  �حلقيقي.  باملعنى  ت�شريف  �شبكة  فيه  لي�ض 

�إن�شاء  �إّن �شوء �لتخطيط و�لف�شاد �ملزعوم قد �شّهال 

مكتّظة،  متال�شقة  و�أكو�خ  ع�شو�ئية  هزيلة  مباٍن 

�ملنطقة  يف  ومتّر  �لو�فدين.  بالعّمال  �الأغلب،  يف 

تزدحم  �شريعة  طرق  عّدة  تقاطعات  �ملنكوبة 

وقد  و�ل�شبط،  �لتخطيط  �إىل  وتفتقر  �ملرور  بحركة 

فوق  �ل�شكنية،  �مل�شاريع  كما  منها،  كثي  بناء  مت 

جماري �ل�شيول. وحّتى �إّن معظم رّكاب �ل�شيار�ت 

يف  يالحظو�،  ومل  بهم  �ملحدق  للخطر  يتنّبهو�  مل 

�لبد�ية، تدّفق �ملياه، وهذ� ما �أّدى �إىل حالة �لفو�شى 

من  �لعديد  و��شتكى  �ل�شحايا.  عدد  و�رتفاع  الحقًا 

�ملدين  و�لدفاع  �ل�شرطة  حتّرك  عدم  من  �لناجني 

الن�شغال  نظرً�  بال�شلطات  �الت�شال  �شعوبة  ومن 

خطوط هاتف �لطو�رئ �أثناء �حلادثة. لذلك �حُتجز 

�لكثيون ومل يتلّقو� �أي م�شاعدة. وقد �زد�د �لو�شع 

�لثائرة  �ملياه  الأّن  �لكهربائي  �لتّيار  بانقطاع  �شوءً� 

قّطعت خطوط �لكهرباء.

�شعف  نقاط  عدة  �إىل  �ل�شحايا  عدد  �رتفاع  يعود 

خمت�ّض  هو  ما  ومنها  عاّم  هو  ما  منها  �أ�شا�شية، 

مب�شدر خطر حمّدد. ت�شمل نقاط �ل�شعف �لعامة 

)�لف�شاد،  و�الإد�رة  �الجتماعي  و�لو�شع  �لفقر 

�ل�شعف  نقاط  �أما  �لتحتية.  و�لبنية  �مل�شاءلة( 

كفاءة  عدم  فمنها  حمدد،  خطر  مب�شدر  �خلا�شة 

�لت�شريف ومعاجلة مياه �ملجاري و�لتخل�ض منها، 

و�لتخطيط  �ملرور،  تنظيم  ورد�ءة  �الأبنية،  و�شعف 

جاهزة  خطة  وجود  وعدم  �ملنا�شب،  غي  �حل�شري 

هذه  فاإّن  وهكذ�  �لطو�رئ.  �أحو�ل  يف  للتدّخل 

للتاأثر  �شعف  نقاط  عّدة  عن  ك�شفت  قد  �حلادثة 

ظّل  يف  �شوءً�  تزد�د  �أن  ميكن  �لتي  �ملناخ  مبخاطر 

تغّي �ملناخ �ملرتقب. وهي بالتايل تقّدم در�شًا يجب 

و�ملجتمع  �ملنازل  و�أ�شحاب  �مل�شوؤولون  به  يّتعظ  �أن 

وجه  يف  �ملناعة  تعزيز  على  للعمل  عام  ب�شكل 

م�شادر �خلطر هذه.

VII. خال�ضة وتو�ضيات

�لعربية  �لبلد�ن  يف  �ملياه  مو�رد  تاأّثر  مدى  �لف�شل  هذ�  عالج  ُيُ

خطوط  منطقة  يف  �لبلد�ن  هذه  لوقوع  ونظرً�  �ملناخ.  بتغّي 

�لعر�ض �لو�شطى، فمن �ملنتظر �أن تعاين من عجز يف �لتو�زن 

�ملطر  ت�شاقط  م�شتويات  يف  �ملتوّقع  لالنخفا�ض  نتيجًة  �ملائي 

�ملاأزق طابع �خلطورة  �لتبّخر. ويرتدي هذ�  مع زيادة معّدالت 

�ملائية  مو�ردها  معظم  الأّن  نظرً�  �لعربية  �لدول  �ىل  بالن�شبة 

�ملتجّددة تنبع من خارج حدودها، يف مناطق ُيحتمل �أي�شًا �أن 

تو�جه م�شيً� م�شابهًا.

�لنمّو  �إىل  باالإ�شافة  �الإجهاد،  عو�مل  من  و�حد  هو  �ملناخ  وتغّي 

�ل�شّكاين وتغّي ��شتخد�مات �الأر�ض، وهذه �لعو�مل تزيد حّدة 

�ملناخ  تغّي  توّقعات  �أّن  وباعتبار  باملياه.  �ملتعّلقة  �ل�شعف  نقاط 

مكامن  على  قائم  منهج  �عتماد  فاإّن  متامًا،  موؤّكدة  غي  تز�ل  ال 

�إ�شرت�تيجيات  و�شياغة  الختيار  منطقيًا  �إطارً�  يوّفر  �ل�شعف 

�شعف  نقاط  حول  �ملرت�كمة  �ملعلومات  �إىل  ��شتنادً�  للتكّيف، 

بع�ض  حيال  قّوتها،  ونقاط  و�الأنظمة،  �لقطاعات  خمتلف 

عو�مل حتديد �شرعة �لتاأّثر. فاإذ� ما مّتت معاجلة هذه �لعو�مل، 

�لدميوغر�فية  و�الأ�شباب  �ملناخية  و�لتبّدالت  �ملياه  ندرة  ومنها 

وتغّي�ت ��شتخد�م �الأر�ض و�لثغر�ت يف خدمات �ملاء، ي�شبح من 

�ملمكن تعزيز قدرة �الأنظمة �ملختلفة على �لتكّيف مع �لتغّي�ت 

�لعربية  للدول  منا�شبًا  �شيكون  �لو�شع  وهذ�  �ملتوقعة.  �ملناخية 

�لتي ت�شتعّد ملو�جهة �مل�شاكل �لر�هنة و�ملنتظرة يف جمال �ملاء.

�أظهرتا  خمتلفتني  حلالتني  در��شتني  �لف�شل  هذ�  يف  عر�شنا 

حادثة  يف  فر�أينا  �ملناخية.  �ملتغّي�ت  مع  �لتعامل  �أوجه 

في�شانات جّدة موؤخرً� �شورة عن �إخفاق م�شوؤويل �لتخطيط يف 

معاجلة مكامن �ل�شعف �لعامة �لعائدة �إىل عدم كفاءة �شبكات 

�لت�شريف و�شوء �لتخطيط �حل�شري وعدم �ال�شتعد�د ملو�جهة 

الإد�رة  جتربتها  يف  ر�أينا  فقد  م�شر  حالة  يف  �أّما  �لطو�رئ. 

�لتكّيف  على  قدرتها  ت  منَّ لدولة  منوذجًا  �لنيل  مياه  تدّفقات 

مع �أو�شاع �لنهر �ملتغّية. وُتعترب معاجلة �لتبّدالت �ملناخية يف 

كلتا �حلالتني »تدريبًا ��شتعد�ديًا« ملو�جهة حاالت �لتاأّثر بتغّي 

حة لالزدياد يف �مل�شتقبل. �ملناخ �ملر�شّ
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I.  مقدمة

املياه،  يف  ندرًة  العامل  بلدان  اأكرث  من  العربّية  البلدان 

املنطقة  يف  حاليًا  ال�سائدة  اجلفاف  ظروف  اإّن  حيث 

�سنويًا  ميليمرت   2000 تتجاوز  التي  التبّخر  ومعّدالت 

يف  كبري،  حّد  اإىل  ت�ساهم،   )El-Quosy, 2009(

هذا  ويزداد  املتوافرة.  العذبة  املياه  كّميات  تخفي�ض 

العربية  البلدان  �سكان  عدد  ارتفاع  ب�سبب  تفاقمًا  االأمر 

 ESCWA,( مبعّدل منّو �سنوي يبلغ 2.7% يف املتو�سط

املياه املتجددة  اأّن ثلثي موارد  الرغم من  2003(. وعلى 
El-( املنطقة  خارج  الواقع،  يف  تنبع،  العربية  البالد  يف 

Quosy, 2009( فاإّن امل�سوؤولني عن اإدارة املياه ومقّرري 
رين يف اإدارة معظم هذه املوارد  ال�سيا�سات ما زالوا مق�سّ

املوارد  اأحوا�ض  من  العديد  اإّن  كما  م�ستدامة.  اإدارة 

م�سرَتكة  موارد  هي  واجلوفّية،  منها  ال�سطحية  املائية، 

اأمام  البلدان. وهذا يطرح حتّديات �سعبة  بني عدد من 

العربية  البلدان  ويجعل  املياه  ملوارد  امل�ستدامة  االإدارة 

ال�سغوط  تعاظم  مع  خ�سو�سًا  للنزاعات،  معّر�سة 

لتاأمني الطلب املتزايد على املياه لال�ستخدامات املنزلية 

تزداد  اأن  املتوقع  ومن  والبيئية.  وال�سناعية  والزراعية 

حّدة هذه الظروف ال�سلبية بفعل تغرّي املناخ.

املوارد  منها  تعاين  التي  ال�سعبة  الظروف  اأّن  يف  �سك  وال 

اأحوال  على  �سلبًا  اأّثرت  قد  العربية  البلدان  يف  املائية 

االأنظمة البيئية للمياه العذبة والتنّوع البيولوجي. ونعلم 

العربية  للبلدان  توّفر  العذبة  للمياه  البيئية  االأنظمة  اأّن 

االأ�سماك  وم�سائد  ال�سرب  ملياه  كم�سدر  جّمة  منافع 

االنظمة  هذه  اأهمية  من  بالرغم  لكن  املروية،  والزراعة 

بالن�سبة لتاأمني �سبل العي�ض وا�ستمرارها، فاإّن معظمها 

الب�سرية.  االأن�سطة  عن  ناجمة  بالغة  الأ�سرار  يتعّر�ض 

لذلك من ال�سروري معرفة اأو�ساع االأنظمة البيئية للمياه 

العذبة يف البلدان العربّية لالهتداء بها عند و�سع خطط 

االإدارة املتكاملة لهذه االأنظمة التي ت�ساهم يف ا�ستخدامها 

اأّن نق�ض  ب�سكل م�ستدام وجتديدها و�سونها. وُي�سار اإىل 

باأو�ساع  املتعّلق  والتوثيق  املنهجّية  واملقايي�ض  البيانات 

وهذا  التعقيد،  بالغة  مهّمة  اإدارتها  يجعل  االأنظمة  هذه 

البيانات  على  للح�سول  امللّحة  ال�سرورة  اإىل  ي�سري  بدوره 

والر�سد ب�سكل متوا�سل وموثوق.

م�صتجَمع مياه نهر النيلال�صكل 1
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II. توزيع الأنظمة البيئية 
للمياه العذبة يف العامل العربي

اأ ـ الأنهار واجلداول 

من  تتفاوت  وهي  دائمًا،  جاريًا  نهرًا   34 العربي  العامل  يف 

مياهها.  م�ستجمعات  واأحجام  تدّفقها  معدالت  حيث 

وميكن ت�سنيف االأنهار يف البلدان العربية، ب�سكل عام، 

يف ثالث فئات:

الأنهار الطويلة: النيل ودجلة والفرات هي اأهم ثالثة اأنهار 

اإجمايل  من   %80 حواىل  توّفر  وهي  العربية،  البلدان  يف 

تدّفقات املياه ال�سطحية يف العامل العربي.

ُيعترب نهر النيل اأطول نهر يف العامل )6650 كلم(. وهو يتاأّلف 

االأبي�ض.  والنيل  االأزرق  النيل  �سمااًل:  يجريان  رافدين  من 

النيل االأبي�ض هو االأطول، لكن االأزرق هو م�سدر معظم مياه 

النيل. ينبع النيل االأبي�ض يف منطقة البحريات الكربى يف 

اأفريقيا الو�سطى، ويّتجه �سمااًل عرب تنزانيا وبحرية فكتوريا 

واأوغندا وجنوب ال�سودان. اأّما النيل االأزرق فينبع من بحرية 

تانا يف اأثيوبيا، ويدخل اإىل ال�سودان من اجلنوب ال�سرقي. 

اخلرطوم.  ال�سودانية،  العا�سمة  قرب  النهران  يلتقي  ثم 

ويجري النيل و�سواًل اإىل البحر املتو�سط. ويظهر يف ال�سكل 

1 م�ستجمع مياه حو�ض نهر النيل. 

يف  طورو�ض  جبال  من  كلم(   2289( الفرات  نهر  ينبع 

تركيا ويجري يف �سورية والعراق، حيث يلتقي بنهر دجلة 

�سمال الب�سرة ليكّونا �سط العرب الذي يجري نحو اخلليج 

النهر  مياه  م�ستجمع  م�ساحة  اإجمايل  يبلغ  العربي. 

 ويغطي م�ساحات يف تركيا و�سورية والعراق 
2
387000 كلم

جبال  من  فينبغ  كلم(   1862( دجلة  نهر  اأّما  واإيران. 

طورو�ض يف تركيا، ثم يخرج منها وميّر على احلدود بني 

�سورية والعراق ويدخل العراق وميّر مبدينة بغداد. ُيبنّي 

ال�سكل 2 م�ستجمع مياه نهري دجلة والفرات. 

ويف املغرب نهر وادي درعة، هو اأطول اأنهارها )1200 كلم(، 

االأطل�سي.  املحيط  يف  وي�سّب  االأطل�ض  جبال  من  وينبع 

ويظهر يف ال�سكل 3 م�ستجمع مياه نهر وادي درعة.

 الأنهار ال�صغرية: يف البلدان العربية العديد من اجلداول 

واالأنهار ال�سغرية. ويف ما يلي و�سف موجز الأهّمها:

م�صتجَمع مياه نهري دجلة والفراتال�صكل 2
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وي�سّب  بلبنان  البقاع  يف  ينبع  كلم(   140( الليطاين  نهر 

العا�سي  نهر  �سور.  مدينة  �سمايل  املتو�سط  البحر  يف 

)402 كلم( ينبع يف �سهل البقاع ويجري يف لبنان و�سورية 

حيث  تركيا  جنوب  يدخل  ثم  وحماه،  بحم�ض  ميّر  حيث 

ينعطف غربًا وي�سّب يف البحر املتو�سط.

من  تنبع  التي  االأنهار  من  عدد  العربي  املغرب  بالد  ويف 

يف  واإّما  املتو�سط  البحر  يف  اإّما  وت�سّب  االأطل�ض  جبال 

املتو�سط  يف  ت�سّب  التي  االأنهار  ومن  االأطل�سي.  املحيط 

يف  وامللوية  اجلزائر  يف  وال�سليف  تون�ض،  يف  املجردة 

اأّما االأنهار التي ت�سّب يف املحيط االأطل�سي فهي  املغرب. 

اأم الربيع ونهر  جميعًا يف املغرب، واأهّمها نهر �سبو ونهر 

ال�سو�ض.

البالد  يف  الداخلية  االأنهار  اأهّم  من  الداخلّية:  الأنهار 

منطقة  من  االأردن  نهر  ينبع  وبردى.  االأردن  نهرا  العربّية 

ثم  طربيا،  بحرية  ويخرتق  ال�سورية   – اللبنانية  احلدود 

الزرقاء.  ونهر  الريموك  نهر  االأ�سا�سّيني،  رافديه  يتلّقى 

ومن روافده االأخرى نهر احلا�سباين الذي ينبع من لبنان، 

ونهر بانيا�ض الذي ينبع قرب مدينة بانيا�ض يف �سفح جبل 

ال�سيخ، ونهر اللدان الذي ينبع اي�سًا يف �سفح جبل ال�سيخ.

قرب  الفيجة  عني  فيخرتق  كلم(،   71( بردى  نهر  اأّما 

على  تقع  التي  بردى  نبع  بحرية  من  ينبع  وهو  دم�سق. 

يف  النهر  وي�سّب  الزبداين.  من  كيلومرتات   8 م�سافة 

بحرية العتيبة.

ب ـ الأرا�صي الرطبة 

وامل�ستنقعات.  الرطبة  باالأرا�سي  العربّية  البدان  تزخر 

وميكن ت�سنيفها اإىل اأرا�ٍض رطبة دائمة اأو عار�سة، واإىل 

اأرا�ٍض �ساحلّية او مّدّية اأو مغّذاة من االأنهار اأو مغّذاة من 

االأرا�سي  باأهّم  خمت�سرة  الئحة   1 اجلدول  يف  الينابيع. 

الرطبة يف بع�ض البلدان العربية. 

ج ـ البحريات 

وا�سطناعية.  طبيعية  بحريات  عدة  العربي  العامل  يف 

البلدان  بع�ض  يف  البحريات  باأهّم  الئحة   2 اجلدول   ويف 

العربية.

د ـ املياه اجلوفّية والواحات

لتوفري  الرئي�سي  امل�سدر  اجلوفّية  املياه  طبقات  ُتعترب 

م�صتجَمع مياه نهر وادي درعةال�صكل 3
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احتياجات املياه يف العديد من البلدان العربية نظرًا لعدم 

اأّدى اإىل عجز يف  كفاية موارد املياه ال�سطحية. وهذا ما 

املياه وثغرات خطرية بني معّدالت تغذية هذه الطبقات 

الوا�سحة  االأمثلة  ومن  منها.  اال�ستخال�ض  ومعّدالت 

ال�ساحلّية  اجلوفّية  املياه  طبقة  و�سع  االختالل  هذا  على 

يف غزة، حيث اأّدى فرط ا�ستغاللها اإىل عجز ي�سل اإىل 30 

مليون مرت مكّعب نظرًا الأّن متو�سط اإجمايل اال�ستخراج 

.)Ghabayen, 2010( يبلغ 150 مليون مرت مكّعب

يف  اجلوفية  املياه  مناطق   4 ال�سكل  يف  اخلريطة  ُتظهر 

العامل العربي، ويتبنّي منها وجود �ست مناطق مياه جوفّية 

.)UNESCO, 2009( خمتلفة وفقًا لت�سنيف اليون�سكو

العامل  يف  اجلوفّية  املياه  طبقات  معظم  اأّن  يظهر  كما 

العربي هي م�سرتكة. ويو�سح ال�سكالن 5 و6  توّزع �سبكات 

 3 اجلدول  اأّما  للحدود،  العابرة  اجلوفية  املياه  طبقات 

االإ�سارة  مع  الطبقات.  بهذه  الئحتني  فيوردان   4 واجلدول 

اإىل وجود العديد من الطبقات املحلية داخل كّل بلد، لكّنها 

مل ُتذكر هنا. 

بلد  بني  املتوافرة  املتجّددة  اجلوفّية  املياه  اأحجام  وتتفاوت 

ال�سودان  احتالل  مع   ،5 اجلدول  من  يّت�سح  كما  واآخر، 

اجلوفّية  املياه  حجم  اإجمايل  ويتجاوز  االأول.  املركز 

حجم  اإجمايل  العربية  البلدان  من  العديد  يف  امل�سحوبة 

االأردن  يف  احلال  هو  كما  كبري،  بفارق  املتجّددة،  املياه 

يتجاوز  ب�سكل  اجلوفية  املياه  طبقات  ا�ستغالل  يتّم  حيث 

.)Arab Environment Watch, 2010( احلدود املقبولة

ليبيا،  يف  كبريًا  عددًا   
1
العربي العامل  يف  الواحات  ت�سّم 

الكفرة.  وواحات  �سبها  وواحات  غات  منطقة  واحات  مثل 

Based on Scott, 1995 :امل�صدر

الأرا�صي الرطبة الرئي�صيةالدولة

وغارة اجلزائر جرب�س،  �صهل  وم�صتنقعات  هربا،  �صهل  وم�صتنقعات  املاحلة،  اأرزيو  وبحريات  وهران،  �صبخة  مثل  �صاحلّية،  هي  الرطبة  الأرا�صي  معظم 

ميقادة.

دلتا النيل، وبحرية مريوط، وبحرية اإدكو، وبحرية الربل�س، وبحرية املنزلة، و�صبخة الربدويل.م�صر

م�صتنقعات احلويجة، واأرا�صي بعقوبة الرطبة، و�صهول العطارية، وهور ال�صبي�صة، وم�صتنقعات الرمادي، واأرا�صي امل�صّيب الرطبة، وهور ابن جنم، العراق

والأرا�صي الرطبة يف جنوب بالد الرافدين.

ميكن تق�صيم الأرا�صي الرطبة يف الأردن اإىل اأربع مناطق: )1( اأرا�صي حو�س نهر الريموك الرطبة يف �صمال وادي الأردن )مبا فيها بركة الري�س(، الأردن

ووادي العرب ووادي �صقلب. )2( نهر الزرقاء و�صد امللك طالل يف وادي الأردن الأو�صط والأرا�صي الرطبة يف الأردن الأ�صفل )وادي دامية، وبركة كيبد، 

و�صد كفرين، و�صّد �صعيب، وبركة ال�صوامية(. )3( وادي املوجب يف جنوب وادي الأردن. )4( غدير برقع يف ال�صحراء ال�رشقية.

الأرا�صي الرطبة الطبيعّية الوحيدة يف البالد هي بحرية و�صاحلية مثل حممّية بركة اجلهرة الطبيعّية، ودوحة كاظمة، واملحمّية الطبيعّية يف خليج الكويت

ال�صليبخات و�صبه جزيرة الدوحة، واخلريان.

م�صتنقع عّميق هو امل�صتنقع الكبري الوحيد. لبنان

الأرا�صي الرطبة هي �صاحلية مثل م�صتنقعات ال�صاحل الغربي وخليج �رشت.ليبيا

توجد يف موريتانيا م�صتنقعات مّدّية و�صاحلّية. ت�صمل امل�صتنقعات ال�صاحلّية م�صتنقع طمب�س، وم�صتنقعات اأفطويلت ال�صاحلي، والأغوار ال�صاحلية، موريتانيا

ورّقة نهر ال�صنغال، ودلتا نهر ال�صنغال.

يف املغرب نوعان رئي�صّيان من الأرا�صي الرطبة: �صاحلّية ومّدّية. ومن النوع الأول: �صبخة تزرا )بحرية خنيف�س، واملرجة الزرقاء، وبحرية النا�صور. املغرب 

املّدّية: بحريتا وليدية و�صيدي مو�صى و�صيدي بورحابا )بحرية املهدية(، ومرجة �صيدي حممد بن من�صور ومرجة دّوارة،  الأرا�صي الرطبة  ومن 

وم�صتنقعات وبحريات ريو مارتني.

ال�صودان
فيفينو/ وم�صتنقعات  باديغريو،  وم�صتنقع  لوتيال،  وم�صتنقعات  كيناموك/كوبوين،  وم�صتنقع  لوتاغيبي،  م�صتنقع  الدائمة:  امل�صتنقعات  من 

عاديات/ليليبوك، وم�صتنقعات م�صار.

�صورية
وال�صميطية  زلبية  �صورية: حلبية  اجلزيرة يف  بالفرات يف منطقة  املرتبطة  امل�صتنقعات  العبا. ومن  الّرد وطوال  الرئي�صية هي:  الرطبة  الأرا�صي 

وحويجة امليادين. 

اأهم الأرا�صي الرطبة يف بع�ض البلدان العربّيةاجلدول 1
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فمن  م�سر  يف  اأّما  الرببرة.  واحة  توجد  موريتانيا  ويف 

اأهّم الواحات تلك املوجودة يف �سيوة، ومنخف�ض القّطارة 

ووادي النطرون والوادي اجلديد. ويف االأردن ُتعترب واحة 

ال�سرقية  االأردنية  ال�سحراء  يف  الرئي�سية  الواحة  االأزرق 

.)Scott, 1995(

البيئية  الأنظمة  تهّدد  التي  املخاطر   .III
للمياه العذبة

من اأكرب املخاطر على االأنظمة البيئية للمياه العذبة تلك 

النا�سئة  الب�سرية  اأن�سطة ب�سرية. فاالأن�سطة  الناجمة عن 

Based on (with the exception of Palestine and Syria) Scott, 1995 :امل�صدر

اأهم البحرياتالدولة 

ال.جيبوتي بحريتان رئي�صّيتان: اأبيه واأ�صّ

فزارة، و�صهل الوادي الكبري، وهور املالح، وبحرية عبرية، وبحرية تونغا.اجلزائر

بحرية نا�رش.م�صر

منخف�س الرثثار، وبحرية �صامّراء، وبحرية �صاري، وبحرية احلّبانية، وبحرية رزازة )بحر امللح(.العراق

بحريات واو النامو�س.ليبيا

بحرية ركيز، وبحرية تيانربانك، وبحرية دياولنغ، وبحرية نتري، وبحرية األيغ، وبحرية مال، وبحرية كنكو�صا، وبحرية حممود، وبحرية البحري.موريتانيا

بحرية كيالك، وبحرية كوندي، وبحرية اأمبادي، وبحرية مليت، وبحرية يريول، وبحرية اأنيي، وبحرية نريوبو.ال�صودان

بحرية اخلاتونية، وبحرية املّد، وبحرية البعث، و�صبخة اجلبول، و�صبخة املوح، وبحرية قطينة، وبحرية الالحة، وبحريات جبل �صي�س، وبحرية �صورية

املزيريب، وبحرية م�صعدة، وبحرية بلوران، والبحريات ال�صبع، وبحرية زرزر، وبحرية الر�صنت، وبحرية الأ�صد.

بحرية القرعون )بحرية ا�صطناعية(.لبنان

بحرية طربيا، وبحرية لوط )البحر امليت(، وبحرية احلولة )جّففتها اإ�رشائيل(.فل�صطني 

اأهم البحريات يف بع�ض البلدان العربّيةاجلدول 2

الرقم على اخلريطة 

)ال�صكل 5(

الدولا�صم طبقة املياه اجلوفّية

العراق، �صورية، تركيااجلزيرة العليا/بالد الرافدين1

فل�صطني، )اإ�رشائيل(، الأردن، �صورية، لبنان.�رشق املتو�صط: 2

فل�صطني، اإ�رشائيلطبقة املياه اجلوفية اجلبلية الغربية

لبنان، �صوريةطبقات املياه اجلوفية اجلورا�صية والطبا�صريية ال�صمالية واجلنوبية

لبنان، )اإ�رشائيل(حو�س احلا�صباين ـ الوزاين اجلويف

فل�صطني، )اإ�رشائيل(طبقة املياه اجلوفية اجلبلية ال�صمالية ـ الغربية

فل�صطني، )اإ�رشائيل(طبقة املياه اجلوفية اجلبلّية ال�رشقية

فل�صطني، )اإ�رشائيل(طبقة املياه اجلوفية يف قطاع غزة

الأردن، �صورية، ال�صعوديةحوران وجبل العرب3

العراق، الأردن، ال�صعودية، �صوريةبادية ال�صام4

الأردن، ال�صعوديةحو�س الدي�صي، ال�صاق 5

البحرين، العراق، الكويت، ُعمان، قطر، ال�صعودية، الإمارات، اليمن�رشق اجلزيرة العربية 6

�صبكات طبقات املياه اجلوفية يف البلدان العربية يف غرب اآ�صيا اجلدول 3

UNESCO, 2009 :امل�صدر
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والت�سنيع  االقت�سادي  ع  والتو�سّ احل�سري،  ع  التو�سّ من 

اإمّنا توؤّدي اإىل عواقب غري مق�سودة ُت�سّبب تدهور موارد 

البيئية  النظم  حالة  بتفاقم  وتنذر  النادرة،  العذبة  املياه 

املائية التي تعاين اأ�ساًل من اإجهاد �سديد.

يتّم  املاء،  على  الطلب  يف  زيادة  الب�سر  يواجه  فعندما 

حتويل  طريق  عن  الالزمة  الزائدة  الكّميات  توفري  عادًة 

تعّطل  االأعمال  هذه  ومثل  ال�سدود.  بناء  اأو  املياه  جماري 

املواطن  اختالل  وت�سّبب  االأ�سماك  هجرة  م�سارات 

�سريان  ُي�سّكل  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة  ونق�سانها.  املعي�سّية 

بتلّوث  ُيهّدد  خطرًا  الرّي  ومياه  املدن  يف  العوا�سف  مياه 

ال�سطحية  املياه  فيها  مبا  العذبة،  للمياه  البيئية  االأنظمة 

وطبقات املياه اجلوفية.

ع احل�سري والتطوير العقاري بجوار  غالبًا ما يوؤّدي التو�سّ

االأرا�سي الرطبة اإىل ن�سوب تلك االأرا�سي وجفافها، واأحيانًا 

اإىل تدمري املواطن املعي�سية فيها. وبالتايل فاإّن االأنواع التي 

للتفريخ  الرطبة  االأرا�سي  على  املائية  حياتها  دورة  تعتمد 

والغذاء ت�سبح يف خطر �سديد. فاالأرا�سي الرطبة توّفر لها 

احلماية من الظروف املناخية القا�سية، فاإذا تدهور الو�سع 

تخفيف  على  القدرة  تفقد  فاإنها  االأرا�سي  لهذه  البيئي 

التاأثريات ال�سلبّية حلاالت الفي�سان واجلفاف.

اأن  اإيراد عدد من االأمثلة. فبعد  ال�سياق،  وميكن يف هذا 

اأنواع االأ�سماك  اأ�سوان يف م�سر، تدّنى عدد  بداأ عمل �سّد 

�سيد  وانخف�ض  الثلثني  بحواىل  النيل  يف  امَل�سيدة 

 Postel,( ال�سردين يف البحر املتو�سط باأكرث من 80 يف املئة

ي دجلة  1996(. وتتعّر�ض املواطن املعي�سّية حول حو�سَ
واإيران،  و�سورية  والعراق  تركيا  بني  امل�سرتكة  والفرات، 

من  للمزيد  النزاعات،  وتفاقم  ال�سدود  بناء  لتزايد  نتيجًة 

الرطبة  االأرا�سي  اأو�ساع  تدهور  عن  الناجمة  املخاطر 

الغنية بيولوجيًا مثل اأهوار جنوب العراق التي تاأوي عددًا 

كانت  التي  ـ  العراق  اأهوار  اأّن  والواقع  الهاّمة.  االأنواع  من 

�سوي�سرا  م�ساحة  ن�سف  توازي  م�ساحة  تغّطي  �سابقًا 

اأو  امَلدن  من  مليون  لن�سف  العي�ض  �سبل  وتوؤّمن  تقريبًا 

.)WWF, 2010( عرب االأهوار ـ قد اأتلفت متامًا

ال�سرقية  ال�سحراء  يف  االأزرق  واحة  فاإّن  االأردن،  يف  اأّما 

التي  والربك  امل�ستنقعات  من  عدد  من  مكّونة  �سابقًا  كانت 

 )Budeiri, 2010( تغّذيها الينابيع. وح�سبما اأورد البديري

تلفت 
ُ
اأ قد  االأزرق  واحة  يف  الوا�سعة  الرطبة  »االأرا�سي  فاإّن 

ال�سدود  وبناء  اجلوفية  املياه  ا�ستغالل  فرط  ب�سبب  بالكامل 

خريطة مناطق املياه اجلوفّيةال�صكل 4

13 – الأطل�س

14 – اأحوا�س �صمال اأفريقيا

18 – الوادي املت�صّدع �رشق اأفريقيا

19 – حو�س اأوغادين – جوبا 

30 – املنب�صط امل�رشقي والعربي

31 – الدرع العربي

مفتاح اخلريطة: 

Adapted from UNESCO, 2009 :ح يف اجلدول – 3(امل�صدر )مفتاح اخلريطة مو�صّ



اأو�صاع الأنظمة البيئية للمياه العذبة يف البلدان العربّيةالف�صل 463

من  املياه  اإمدادات  قطع  ما  وهذا  الرئي�سية«،  الوديان  يف 

ن�سوب  اإىل  باالإ�سافة  الواحة.  يف  االأ�سا�سّيني  النبعني 

على  خماطر  �سّكل  قد  ال�سيد  فاإّن  الرطبة،  االأرا�سي  هذه 

احلياة الربية يف املنطقة املحيطة بها. ونتيجة هذه العوامل 

ال�ساّرة كادت العديد من االأنواع املائية يف االأردن تنقر�ض، 

العام  يف   .)Budeiri, 2010( فعاًل  انقر�ست  قد  تكن  مل  اإن 

2008، ُبدئ العمل »مب�سروع اإعادة تاأهيل واحة االأزرق الذي 

يهدف اإىل اإعادة تاأهيل ق�سم كبري من واحة االأزرق )املوقع 

التابع الإتفاقية رام�سار(، مع حفظ توازن ا�ستخدامات املياه 

واملحافظة على خدمات النظم البيئية ومعاجلة بعيدة املدى 

يف  امل�ستهدفة  املجتمعات  يف  املحرومة  املجموعات  حلقوق 

.)IUCN, 2010( احل�سول على املاء

لقد �ساءت اأو�ساع الكثري من االأرا�سي الرطبة يف البلدان 

اإمدادات املياه الأغرا�ض  العربّية بنتيجة التفريغ وحتويل 

وغري  احل�سري  والتطوير  االأعماق  وجرف  والتلّوث  الرّي 

وانهيار  ن�سوبها  �سّبب  مما  الب�سرية،  االأن�سطة  من  ذلك 

 Desert Research Center,( باأكملها  البيئية  نظمها 

اأي�سًا اإىل  Fishar, 2009; LAS, 2009 ;2009(. وُي�سار 
مزمنة  م�سكلة  اجلوفية  املياه  موارد  ا�ستغالل  فرط  اأن 

اأن ناأخذ  البلدان العربية. وميكن  تعاين منها الكثري من 

من  املاء  ُي�سّخ  فل�سطني  ففي  واالأردن.  فل�سطني  مثاًل 

تفوق  مبعّدالت  غزة  يف  ال�ساحلّية  اجلوفّية  املياه  طبقة 

ت�سّرب  زيادة  يف  ي�ساهم  مما  تغذيتها،  اإعادة  معّدالت 

حاجة  ل�سّد  امل�ستخدمة  االآبار  من  العديد  اإىل  البحر  مياه 

يف  اأّما   .)PWA, 2007( ملوحتها  درجة  ورفع  املنازل 

من  ال�سنوي  االإ�ستخال�ض  معّدل  متو�سط  فاإّن  االأردن 

التجديد  تغذية  اإعادة  متو�سط  يتجاوز  االأحوا�ض  جميع 

.)JMWI, 2010( وي�سل حاليًا اإىل 159 يف املئة

IV. ا�ضتخدام وتوزيع موارد املياه 
يف الأنظمة البيئية للمياه العذبة

البيئية  االأنظمة  من  عمومًا،  املوارد،  ُت�ستمّد  اأن  ميكن 

خدمات  البيئية  االأنظمة  هذه  وتوّفر  االأنهار.  الأحوا�ض 

ال�ستخدامات  وكذلك  والطهي  لل�سرب  العذبة  املياه  مثل 

مرتبطة باالأر�ض مثل الزراعة واإنتاج الطاقة واال�ستخدام 

ال�سناعي والتعدين وتطوير املناطق احل�سرية. 

غري اأّن اأحوا�ض االأنهار ت�سّم العديد من االأنظمة االأخرى 

جة  املحرَّ املنحدرات  مثل  االأحوا�ض،  بهذه  املرتبطة 

جماري  عند  الفي�سية  ال�سهول  يف  الرطبة  واالأرا�سي 

تفر�ض  قد  للماء  الطبيعية  النظم  هذه  وحاجة  االأنهار. 

اإعادة توزيع ا�ستخدامات املياه وو�سع قيود على الن�ساطات 

اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن  ما  وهذا  االأر�ض.  با�ستخدام  املتعّلقة 

ما  واإذا  املتناف�سني.  امل�ستخدمني  بني  امل�سالح  ت�سارب 

ل اإىل ت�سويات وحتّققت اأهداف اإعادة التوزيع،  مّت التو�سّ

الرتبة  تغّذي  التي  االأنهار  اأحوا�ض  يف  البيئية  النظم  فاإّن 

خريطة �صبكات طبقات املياه اجلوفّية يف البلدان العربية الأفريقية                                                                                                                                       ال�صكل 5

adapted from UNESCO, 2009 :امل�صدر

ح يف اجلدول 3 مفتاح اخلريطة مو�صّ
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واملواطن املعي�سية لالأ�سماك والتنّوع البيولوجي املائي قد 

ال تنال الن�سيب الكايف من املاء.

لذلك ينبغي اأن يوؤخذ بعني االعتبار، عند ا�ستخدام املياه 

البيولوجي  والتنّوع  البيئية  االأنظمة  �سالمة  وتوزيعها، 

االإدارة  باأمر  ُينظر  اأن  ينبغي  كما  عليها.  يعتمد  الذي 

النهر  حو�ض  م�ستوى  على  واملياه  لالأر�ض  املتكاملة 

النهر  منابع  عند  املياه  ا�ستخدام  يكون  بحيث  باأكمله، 

اأ�سفل  يف  املوجودة  احلّية  االأنواع  واحتياجات  متالئمًا 

هجرة  م�سارات  تاأهيل  اإعادة  اأي�سًا  يفر�ض  وهذا  املجرى. 

البنى  هند�سة  بتح�سني  وذلك  العذبة  املياه  كائنات  اأنواع 

ت�ستوجب  قد  فمثاًل  عليها.  تعديالت  اإدخال  اأو  التحتّية 

منط  مراعاة  القائمة  ال�سدود  الأحد  التحديثّية  التعديالت 

يف  تعديالت  اإدخال  وكذلك  امل�ستهَدفة،  االأنواع  هجرة 

وهناك  املياه.  �سحب  ملرفق  والهيدرولوجية  املادية  البنية 

اأمثلة كثرية على م�ساريع تعديل �سدود بهدف احلّد من 

على  املائية  االأنواع  هجرة  ممرات  على  ال�سلبية  التاأثريات 

طول االأنهار وعرب ال�سدود.

V. التنّوع البيولوجي يف الأنظمة البيئية 
للمياه العذبة

لعدد  موطنًا  عادًة  العذبة  للمياه  البيئية  االأنظمة  تكون 

والالفقاريات  املائية  والنباتات  االأ�سماك  اأنواع  من  هائل 

والكائنات احلّية املجهرّية. ونتيجًة للنمّو ال�سكايّن و�سرعة 

ع احل�سري وزيادة ا�ستخدام املياه العذبة يف  وترية التو�سّ

البيئية  االأنظمة  على  ال�سغوط  ازدادت  العربي،  العامل 

وتفاقم اإجهاد الكائنات النباتّية واحليوانية املتواجدة فيها 

 Krupp et( ونتج عن ذلك �سعف خدمات االأنظمة البيئية

.)al., 2009

اإن تلف املواطن املعي�سّية هو ال�سبب االأ�سا�سي يف فقدان 

التوازن البيولوجي الرّبي يف العامل العربي، حيث ت�ستمّر 

واإرهاق  وال�سيد  الغابات  اإزالة  اأعمال  ال�سنني  اآالف  منذ 

املراعي واإتالفها. وقد تفاقمت، يف القرن املا�سي، املخاطر 

احل�سري  »التطوير  عن  الناجمة  البيئية  النظم  على 

والنمّو ال�سناعي والتلّوث، وو�سلت اإىل م�ستويات خطرية 

.)Krupp et al., 2009(

من املعلوم اأّن الكثري من االأرا�سي الرطبة وامل�ستنقعات )يف 

العراق مثاًل( هي مواقع هاّمة بالن�سبة للطيور املائية املهاجرة 

 .)Scott, 1995( التي ت�ستخدمها كمناطق للتجّمع واالإ�ستاء

وكما ورد يف »دليل االأرا�سي الرطبة يف ال�سرق االأو�سط«، 

وا�سعة  ت�سكيلة  وجود  اإىل  »اأ�سارا  قد  ومكناب  مار�سان  فاإّن 

)يف  املائية  الطيور  من  وغريها  ال�سواطئ  وطيور  البّط  من 

م�ستنقعات احلويجة(، منها الواق والبّط املجّزع. كما ر�سدا 

اإىل 2000 طائر من االأوّزة ال�ساحكة وما بني  مرور ما ي�سل 

.)Scott, 1995( ل ال�سائع وَّ
75 و 100 من الطُّ

VI. التقييم القت�ضادي خلدمات الأنظمة 
البيئية للمياه العذبة

الظروف  هي  البيئية  النظم  خدمات  فان  لدايلي،  وفقًا 

الطبيعية  البيئية  النظم  بوا�سطتها  ُتلّبي  التي  والعمليات 

واالأنواع التي تكّونها احتياجات احلياة الب�سرية. فاالأنظمة 

وغري  الب�سرية  احلياة  الأ�سكال  توّفر  املختلفة  البيئية 

الب�سرية خدمات هاّمة كالغذاء ومعاجلة املاء وتنقية الهواء 

 .)Daily, 2005( املناخ  وتنظيم  الفي�سانات  ومكافحة 

البيئية، خالل  االأنظمة  التقّدم يف جمال علوم  وقد �ساعد 

التي  املتنّوعة  بالفوائد  التعريف  يف  املن�سرمة،  العقود 

البيئية،  االأنظمة  �سائر  غرار  وعلى  االأنظمة.  هذه  تقّدمها 

والينابيع  اجلوفّية  املياه  كاآبار  العذبة  املياه  م�سادر  فاإّن 

كثرية  خدمات  توؤّدي  واجلداول  واالأنهار  والبحريات 

للمجتمع الب�سري. وت�سمل هذه اخلدمات �سلعًا وخدمات 

كالتنّوع  قة  م�سوَّ غري  واأخرى  ال�سرب  كمياه  م�سّوقة 

التي  واخلدمات  ال�سلع  من  الكثري  باأّن  علمًا  البيولوجي، 

العربية  الدول  يف  العذبة  املياه  م�سادر  توّفرها  اأن  ميكن 

اليوم ال ُت�سرتى وال ُتباع، فال اأ�سعار ُمعلنة لها. لذلك ينبغي 

تخمني القيمة االقت�سادية لهذه اخلدمات بناًء على عوامل 

للمياه  البيئية  لالأنظمة   
ّ

الكّمي التقييم  ويتطّلب  خمتلفة، 

والطبيعية.  االجتماعية  العلوم  يف  ومعرفة  خربة  العذبة 

رة املّتبعة يف التقييم الكّمي القت�ساديات  فاالأ�ساليب املتي�سّ

االأنظمة البيئية للمياه العذبة ال تزال ُتعترب غري متطّورة 

وغري دقيقة وغري حا�سمة. 

العربي  العامل  يف  العذبة  للمياه  البيئية  االأنظمة  توّفر 

خدمات خمتلفة ميكن ق�سمتها اإىل جمموعتني: 

قة مبا�سرة تتمّثل يف توفري املياه  �سلع وخدمات م�سوَّ 1 .

امل�ستخدمة لل�سرب والري والنقل وال�سياحة البيئية 

وتوليد الكهرباء.

التنّوع  موؤازرة  مثل  قة  م�سوَّ غري  خدمات  اأو  �سلع  2 .

النباتية  للحياة  املعي�سية  واملواطن  البيولوجي، 

املرتبطة  والروحية  الثقافية  واحلاجات  واحليوانية، 

بالبحريات واالأنهار.

واإذا ما مّت تقدير القيمة االقت�سادية ل�سلع وخدمات االأنظمة 

البيئية غري املتداولة يف االأ�سواق تظهر التكاليف اأو الفوائد 
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بهذه  اإاّل  تقديرها  او  معرفتها  ميكن  ال  التي  االجتماعية 

وعلماء  البيئة  اخت�سا�سيي  اهتمام  ازداد  لذلك  الطريقة. 

و�سلع  خدمات  بتقييم  البيئية  االإدارة  وم�سوؤويل  االجتماع 

 Wilson and Carpenter,( امل�سّوقة  غري  البيئية  االأنظمة 

لتقدير  خمتلفة  تقييم  طرق  ظهرت  وقد   .)1999
البيئية.  االأنظمة  توّفرها  التي  واخلدمات  ال�سلع  قيمة 

لتقييم  وا�سع  ب�سكل  الطرق  هذه  من  اأربع  وا�ستخدمت 

اخلدمات التي تقّدمها االأنظمة البيئية للمياه العذبة.

االقت�سادية  القيمة  لقيا�ض  ا�ستخدامًا  املناهج  اأكرث 

االحتمايل”.  التقييم  “طريقة  هو  البيئية  للخدمات 

امل�ستفيدين  مع  املبا�سر  الت�ساور  على  االأ�سلوب  هذا  يعتمد 

ب�ساأن خياراتهم يف الدفع. وهذه الطريقة تتيح لعّينة من 

امل�ستفيدين من مورد معنّي اإطالع الباحثني مبا�سرة، يف 

ا�ستطالع للراأي، على ما ميكن ان يدفعوه مقابل حت�سني 

د يف جودة البيئة. من مميزات هذه الطريقة القدرة  حمدَّ

على معرفة قيمة ا�ستخدام االنظمة البيئية املائية )مثاًل، 

)حماية  ا�ستخدامها  عدم  وقيمة  الري(  مياه  ا�ستخدام 

التنّوع البيولوجي( )Kramer, 2005(. لكن اال�ستطالعات 

للدفع  ا�ستعدادهم  عن  بالتعبري  للم�سرتكني  ت�سمح 

اأّن  اأي  ُيالَحظ،  قد   
ّ

فعلي ت�سّرف  اأي  ت�سّجل  اأن  دون  من 

اإجاباتهم قد تنطوي على �سيء من املحاباة.

هناك منهج اآخر ُي�ستخدم بكرثة يف تقييم خدمات االأنظمة 

البيئية املائية، هو “طريقة تكاليف ال�سفر”، وذلك بدرا�سة 

وتقييمها.  الرتفيهية  ن�ساطاتهم  النا�ض  اختيار  كيفية 

وُت�ستخدم يف هذه الطريقة االأ�ساليب االأح�سائية لرتجمة 

املواقع  زيارة  وتواُتر  الرتفيه  بنفقات  املتعّلقة  البيانات 

املائية ومميزات املواقع اإىل ما يعك�ض القيمة االقت�سادية 

.)Kramer, 2005( ملواقع االأنظمة البيئية املائية

املبني  االإنتاجّية«  يف  »التغيري  طريقة  هو  الثالث  واملنهج 

خدمات  عن  الناجمة  ال�سوق  اأ�سعار  تبّدالت  تقرير  على 

االأنظمة البيئية. يقّرر هذا املنهج اأّنه حني توؤّثر التغيريات 

هذه  فاإّن  امل�سّوقة،  ال�سلع  اإنتاج  على  البيئة  جودة  يف 

التاأثريات ميكن معرفتها مبراقبة ما يجري يف �سوق ذات 

�سلة )Kramer, 2005(. فاإذا ما تغرّي م�ستوى جودة املياه 

العذبة اأو حدث تلّوث يف املاء ونتج عن ذلك انخفا�ض اإنتاج 

اخل�سر، ميكن تقدير قيمة هذا االأثر بت�سجيل املتغرّيات يف 

املياه  قيمة  تقدير  ميكن  احلالة،  هذه  ويف  اخل�سر.  اأ�سعار 

العذبة بالقيمة الدوالرية للنق�سان يف مبيعات اخل�سر.

اأّما منهج »قيمة االأمالك على اأ�سا�ض مميزاتها ال�سياحية« 

البيئية  ال�سلع  من  العديد  اأن  من  بالرغم  اأّنه  فيفرت�ض 

لي�ست مطروحة يف االأ�سواق، فاإّن وجودها قد يكون موؤثرًا 

خريطة �صبكات طبقات املياه اجلوفية يف البلدان العربية يف غرب اآ�صياال�صكل 6

ح يف اجلدول – 4( )مفتاح اخلريطة مو�صّ

adapted from UNESCO, 2009 :امل�صدر
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على قيمة االأمالك  )Kramer, 2005(. فاالأر�ض القريبة 

اأغلى قيمًة ب�سبب عدد من املمّيزات  من بحرية قد تكون 

التي ميكن اأن جتذب امل�ستهلكني، مثل املناظر الطبيعية 

التقنّيات  ُت�ستخدم  ثم  ال�سيد.  اأو  الرتفيهية  الريا�سات  اأو 

البيئية  النظم  خدمات  تاأثريات  قيمة  لف�سل  االإح�سائية 

.)Kramer, 2005( عن القيمة االإجمالّية للممتلكات

VII. تعّر�ض النظم البيئية للمياه العذبة 
لتاأثيات تغّي املناخ وتكّيفها معها

التي  املناخية  الظروف  ل�سّتى  العربّية  الدول  تتعّر�ض 

املت�ساقط  املطر  كميات  يف  متفاوتة  م�ستويات  ت�ستتبع 

ودرجات احلرارة. اإاّل اأّن املنطقة، اإجمااًل، تّت�سم بظروف 

للهيئة  ووفقًا  اجلفاف.  و�سّدة  اجلفاف  و�سبه  اجلفاف 

اجلفاف  هذا  فاإّن  املناخ  بتغرّي  املعنية  الدولية  احلكومية 

تغرّي  لتاأثريات  ب�سّدة  تتعّر�ض  �سوف  املنطقة  اأن  يعني 

املناخ )IPCC, 2007(. وُينتظر اأن ينتج عن التغرّي املناخي 

يف  االإجهاد  عوامل  يزيد  مّما  املطر  كّميات  تقّلبات  زيادة 

لتقرير  ووفقًا  ال�سحيحة.  املائية  املوارد  ذات  املنطقة  هذه 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية ل�سنة 2009، فاإّن درا�سات 

�سوف  العربية  البلدان  اأن  اإىل  ا�سارت  قد  النماذج  و�سع 

يف  ارتفاعًا  والع�سرين،  احلادي  القرن  نهاية  يف  تواجه، 

درجات احلرارة ال�سطحية بني 2° و 5.5° درجات مئوية، 

وانخفا�سًا يف كّميات املطر يرتاوح بني �سفر و20 يف املئة 

.)Abou Hadid, 2009(

املذكورة  املرتقب  املناخي  التغرّي  موؤ�سرات  ي�ستتبع  ومما 

مدة  ق�سر  مع  كثيف  مطر  هطول  حاالت  حدوث  اأعاله 

ف�سل ال�ستاء. وينجم عن هذا االأمر نق�ض �سديد يف اإعادة 

ولي�ض  ال�سطحي.  ال�سريان  وزيادة  اجلوفّية  املياه  تغذية 

لدى البلدان العربية التي توؤّمن حاجاتها املائية من موارد 

حتتية  بنية  من  يلزم  ما  االأوىل،  بالدرجة  اجلوفية،  املياه 

لتجميع الزيادة يف كميات املياه ال�سطحية  اجلارية. واإذا 

ما اأخذنا بعني االعتبار اأّن معظم البلدان العربية تعتمد 

ب�سكل اأ�سا�سي على املياه اجلوفية لتاأمني حاجتها الالزمة 

ال�سلبية  التاأثريات  خطورة  مدى  فعاًل  مل�سنا  املياه،  من 

لتغرّي املناخ على هذه الدول.

بلدان  هي  املناخ  بتغرّي  �سلبًا  للتاأّثر  عر�سة  البلدان  واكرث 

وموريتانيا  واجلزائر  )تون�ض  اأفريقيا  �سمال–غرب 

واملغرب(، ذلك اأنها تعتمد اأكرث ما تعتمد على مياه االأمطار 

وم�سر  والعراق  �سورية  فاإّن  وكذلك   .)El-Quosy, 2009(

وال�سودان تعتمد على مياه االأنهار، وبالتايل تعترب معّر�سة 

معّدل  اأّن  الدرا�سات  اأثبتت  وقد  املناخ.  بتغرّي  للتاأّثر  ب�سدة 

اله�سبة  يف  املطر  بهطول  التاأّثر  �سديد  النيل  نهر  تدّفق 

احلرارة  ارتفعت  ما  فاإذا   .)El-Quosy, 2009( االإثيوبية 

درجتني مئوّيتني فقد ينخف�ض معّدل تدّفق النهر 50% يف 

البحريات اال�ستوائية وبحر الغزال )El-Quosy, 2009(. اأّما 

بلدان �سبه اجلزيرة العربية فهي اأقّل البلدان تاأّثرًا بتغرّيات 

جدًا،  حمدودة  املتجّدد  املاء  من  الذاتّية  مواردها  الأّن  املناخ 

ال  البلدان  هذه  اأّن  اأّي  عليها.  اإ�سافية  تاأثريات  فال  وبالتايل 

الرقم على اخلريطة 

)ال�صكل 6(

الدولا�صم طبقة املياه اجلوفّية

اجلزائر، املغربطبقة املياه اجلوفية تندوف401

اجلزائر، املغربحو�س الر�صيدية402

اجلزائر، ليبيا، تون�س�صبكة طبقات املياه اجلوفية يف �صمال غرب ال�صحراء الكربى403

ت�صاد، ليبيا، النيجرحو�س ُمرُزق – جادو404

ت�صاد، م�رش، ليبيا، ال�صودان�صبكة طبقات احلو�س النوبي405

غامبيا، غينيا بي�صاو، موريتانيا، ال�صنغالاحلو�س ال�صنغايل – املوريتاين406

اجلزائر، مايل، موريتانياحو�س تاودين407

اجلزائر، مايل، النيجرطبقة كري�صتالني408

اجلزائر، النيجرحو�س تني �رشيرين409

اأثيوبيا، ال�صودانحو�س النيل الأعلى415

جيبوتي، اإثيوبياطبقة وادي اأوا�س416

اإثيوبيا، كينيا، ال�صومال طبقة اأوغادين – جوبا418

�صبكات طبقات مياه اجلوفية يف البلدان العربية يف اأفريقيااجلدول 4
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حممد عبد الفتاح الق�صا�ض

القليم  الرئي�صية يف  امل�صاكل  العذبة واحدة من  املياه  ق�صور موارد 

يف   18.8 املراعي  اأرا�صي  املئة،  يف   3.4 الزراعية  الأر�ض  العربي. 

املنتجة  الأرا�صي  جملة  املئة.  يف   10 والأحراج  الغابات  اأرا�صي  املئة، 

الأر�ض  املئة من م�صاحة  اأي نحو 30 يف  4.1 مليون كيلومرت مربع، 

الياب�صة العربية، والباقي، اي 70 يف املئة، ارا�ض جافة و�صحراوية. 

والتكامل  التعا�صد  اىل  العربي  العلمي  يتوجه اجلهد  اأن  ينبغي  لذا 

للت�صدي لق�صايا املوارد املائية على ثالثة �صعد رئي�صية:

ـ كيف نزيد موارد املياه العذبة.

ـ كيف نرفع كفاءة ا�صتخدام املياه العذبة املتاحة.

ـ كيف نحافظ على نوعية املياه العذبة املتاحة.

لدى دول القليم العربي امكانات للبحوث والدرا�صات يف اجلامعات 

ومراكز البحوث قادرة على الكثري من العمل النافع. ولو جمع بينها 

اطار العمل امل�صرتك املتكامل واجلاد واملتوا�صل ل�صتطاعت اأن تعني 

املائية، وعلى جتاوز  املوارد  اإيجاد احللول لق�صايا  الدول على  هذه 

هذه العتبة من عتبات التنمية واملعا�صرة.

يف ما ياأتي عدة جمالت لتوجه اجلهود العلمية:

موارد املياه يف القطاعات النهرية التي تعتمد على الزراعة املروية    .1

من مياه الأنهار، يف العراق و�صورية وم�صر وال�صودان، تاأتي من 

منابع خارج الإقليم )تركيا يف القطاع ال�صرقي، واثيوبيا واملنابع 

يف  املعنية  العربية  والدول  النيل(،  نهر  حلو�ض  ال�صتوائية 

اأقاليم امل�صبات، اي يف مواقع احَلَرج الذي تربز اأهميته يف املواقف 

ال�صيا�صية والقدرات على اإدارة احلوار الإقليمي بني دول املنابع 

»باحلقوق  ال�صراخ  بني  يفرق  حوار  وهو  امل�صبات،  ودول 

التاريخية املكت�صبة« واحلوار يف اإطار موازين القوى الدولية.

عليها  تعتمد  حمدودة،  العربي  العامل  يف  املطرية  املياه  موارد    .2

اإدارة  وحتتاج  )البادية(.  املراعي  ومناطق  املطرية  الزراعات 

التنمية  املناطق اىل م�صوح ودرا�صات علمية حتدد قواعد  هذه 

امل�صتدمية للموارد، اأي �صون النظم البيئية املنتجة من التدهور 

والت�صحر. ول يكون الهدف تعظيم النتاج بل ا�صتدامته.

اجلفاف  لنوبات  واملراعي  املطرية  الزراعة  اأقاليم  تتعر�ض 

»الكوارث  هذه  وادارة  املتو�صط(.  دون  املطر  )�صنوات 

الطبيعية« حتتاج اىل اإطار يجمع بني:

ـ  نظام علمي لالنذار املبكر )التنبوؤ باجلفاف قبل حدوثه(.

عند  الكارثة  ليواجه  املجتمع  به  ي�صتعد  جمتمعي  نظام  ـ  

وقوعها.

احتمال  من  ومتكينها  املت�صررة  املجتمعات  لعون  نظام  ـ  

ال�صرر.

والتكاوين  ثرية،  العربي  النطاق  يف  اجلوفية  املياه  موارد    .3

اجلزيرة  �صبه  يف  للمياه  حاملة  طبقات  ت�صمل  اجليولوجية 

من  اإفريقيا  �صمال  ويف  ال�صام،  بالد  يف  وامتداداتها  العربية 

م�صر اىل املغرب وموريتانيا. كميات املياه �صخية، ولكنها غري 

هذه  ادارة  ان  بعيدة.  اأعماق  عند  تكون  ما  وغالبًا  متجددة، 

اأن تعتمد على م�صوح تقدر حجم املوارد واحلد  املوارد ينبغي 

تكون  واأن   - العلوم  ق�صايا  من  وهذه   - منها  ينزح  ملا  الآمن 

وم�صوؤولية  الزمني  املدى  حمددات  اإطار  يف  املوارد  هذه  تنمية 

اجليل احلايل جتاه حقوق اأجيال الأبناء والأحفاد. يراعى كذلك 

احلدود  تتجاوز  كربى  اأحوا�ض  يف  اجلوفية  املياه  موارد  اأن 

ينبغي  ا�صتغاللها  وتر�صيد  املوارد  هذه  تنمية  واأن  الوطنية، 

والتعاون  اجلوار.  القليمي وح�صن  التعاون  اطار  يف  يكونا  اأن 

التي  العلمية  البيانات واملعارف  ال�صليم يعتمد على  القليمي 

تتعاون الدول امل�صاركة يف احلو�ض املعني على النهو�ض بها.

ا�صتخدام موارد املياه يعتمد على كمها ونوعها. ونق�صد بالنوع    .4

مياه  تتعر�ض  املواقع  من  كثري  يف  ال�صرر.  ذات  التلوث  درجة 

امل�صبات،  اىل  املنابع  من  املنقول  التلوث  اىل  وفروعها  الأنهار 

منها  ويتلقى  النهر  بها  مير  التي  والقرى  املدن  من  واملحمول 

�صح  ظروف  ويف  الدول،  اأغلب  يف  وال�صكن.  ال�صناعة  خملفات 

موارد الري، يعتمد التو�صع الزراعي على اعادة ا�صتخدام مياه 

ال�صرف )البزل( الزراعي، وهذه م�صالة بارزة يف خطط تنمية 

العلمي  البحث  املروية.  الزراعة  دول  ويف  م�صر  يف  املياه  موارد 

ال�صرف  مياه  ملعاجلة  التقنية  الو�صائل  ايجاد  اىل  ال�صبيل  هو 

الزراعي لتكون �صاحلة لعادة ال�صتخدام يف الري، وهو ال�صبيل 

اىل اختيار املحا�صيل واختيار و�صائل الري املنا�صبة لذلك.

للتلوث،  اأحوا�صها  يعر�ض  األ  ينبغي  اجلوفية  املياه  ا�صتخدام 

بني  لي�ض  ر  ت�صرُّ الأر�ض  باطن  يف  املختزنة  املياه  هذه  فتلوث 

اأيدينا و�صائل عالجه ول تقنيات اإ�صحاحه. يعني هذا اأن �صخ 

ك�ضر حلقة ال�ضح املائي العربي

ر�أي
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احلقول  واأن  الوقاية،  اأدوات  يت�صمن  اأن  يلزم  اجلوفية  املياه 

التي ترويها هذه املياه ل يت�صرب منها اىل باطن الأر�ض ما يلوث 

م�صادر املاء. كل هذا يحتاج اىل ابتكارات علمية وتقنية لوقاية 

اأحوا�ض املياه الأر�صية.

بها  قامت  م�صتفي�صة  درا�صات  العربي  القليم  يدي  بني    .5

اجلامعات ومراكز البحوث الوطنية، بال�صافة اىل مراكز البحوث 

القليمية العربية والدولية )اأك�صاد يف دم�صق وايكاردا يف حلب( 

لالأمم  التابعة  اآ�صيا  لغربي  والجتماعية  القت�صادية  واللجنة 

تقديرات  ت�صمل  الدرا�صات  هذه  بريوت.  يف  )اإ�صكوا(  املتحدة 

الر�صيدة  الأ�ص�ض  من  وهي  املتاحة،  املياه  لكميات  علمية 

خلطط التنمية الزراعية يف القليم العربي. الظاهر، مع الأ�صف 

واملعارف  البيانات  بني  معدوم  اأو  واهن  الربط  اأن  ال�صديد، 

العلمية والقائمني على تخطيط التنمية الزراعية، وعلينا اأن 

اأدوات لتوثيق الروابط بني املراكز العلمية ومراكز  نبحث عن 

ماأ�صوية، تلخ�صها  اأو�صاع  العالقة ت�صوبها  القرار. هذه  اتخاذ 

ثالثة اأمور: 

يف  الكامل  العتبار  جتد  ل  العلمية  والبيانات  املعارف  اأوًل، 

الكامل«  »العتبار  بني  وا�صح  والفرق  التنمية،  م�صروعات 

الذي  »العتبار اجلزئي«  و  الأوجه جميعاً،  بيانات  ياأخذ  الذي 

ياأخذ الوجه الواحد ويهمل الأوجه الأخرى. 

جهة  من  التقنية  واأ�صحاب  العلماء  بني  التوج�ض  عالقة  ثانيًا، 

»اأهل  مقولة  عنها  عربت  التي  اأخرى،  جهة  من  القرار  واأ�صحاب 

الراأي  بني  املاأ�صوي  واخللط  اخلربة«،  اأهل  على  مف�صلون  الثقة 

العلمي واملوقف ال�صيا�صي، وهو خلط دفع املجتمع العربي تكاليفه 

الباهظة باأن اأق�صى خرية علمائه الذين هاجروا اىل اخلارج. 

ثالثًا، عالقة التوج�ض بني الع�صرية العلمية واملجتمع العربي، 

مما زحزح املجتمع العربي اىل الوراء باإ�صاعة الأفكار ال�صلفية، 

نحن  ما  اأثمرت  العذاب،  وباطنها  الرحمة  ظاهرها  اأفكار  وهي 

فيه من تبلبل جمتمعي وتخلخل يف خطى التقدم، زاد عليها 

اأ�صبح  لقد  الرهاب.  ح�صانات  بالدنا  باأن  الظامل  العامل  اتهام 

اأنف�صنا،  للدفاع عن  ذات جدوى  ال�صاغل حماولت غري  �صغلنا 

ولي�ض من �صبيل للدفاع الدامغ اإل الأخذ باأهداب العلم والتقدم 

التكنولوجي.

العامل،  يف  اجلافة  القاليم  �صاأن  ذلك  يف  �صاأنه  العربي،  القليم    .6

يحتاج اىل ال�صتزادة من موارد املياه العذبة ليزيد من م�صاحات 

واململكة  �صورية  يف  جتارب  ون�صهد  والرعي.  الزراعي  النتاج 

العربية ال�صعودية ل�صتمطار ال�صحب، اأي زيادة ح�صة املطر، 

املياه  م�صادر  لزيادة  �صبل  ثالثة  وهناك  باأ�ض.  هذا  يف  ولي�ض 

العذبة ال�صاحلة للزراعة يف العامل:

املياه الأر�صية �صخية، ولكن ثمة حاجة اىل تطورات جوهرية يف  ـ  

التقنيات احلالية تعتمد  اأقل.  ال�صخ تكون ذات كلفة  تقنيات 

على الطاقة احلرارية من البرتول وم�صتقاته، ونحن يف حاجة 

ويف  ال�صخ  تقنية  يف  القت�صادي  احلاجز  تك�صر  اجتهادات  اىل 

م�صادر طاقة ال�صخ. وت�صري بع�ض تقنيات امل�صخات ال�صم�صية 

وم�صخات الرياح اىل امكانات مزيد من التطوير.

يف  منت�صرة  املاحلة  البحر  مياه  لتحلية  احلالية  التقنيات  ـ  

واخلليج،  العربية  اجلزيرة  �صبه  يف  وخا�صة  العربي،  القليم 

لال�صتخدام  ومقبولة  �صاحلة  جتعلها  النتاج  واقت�صاديات 

يف  املحالة  املياه  ا�صتخدام  تي�صر  تقنية  نقلة  اىل  نحتاج  املنزيل. 

الزراعة. لقد كان مل�صر خالل 1964 ـ 1965 م�صروع اإن�صاء مفاعل 

نووي يف �صيدي كرير، غرب ال�صكندرية، من اأهدافه الرئي�صية 

حتلية مياه البحر بق�صد ا�صتخدامها يف الزراعة ذات الري الكفء، 

ومن املوؤ�صف توقف امل�صروع. اأما م�صروع قناة الربط بني خليج 

من  ت�صتخدم  طاقة  انتاج  في�صتهدف  امليت،  والبحر  العقبة 

حتلية املياه، وهو ما زال مو�صوع نقا�ض ومفاو�صات.

يف  اجلليد  كتل  الأر�ض  �صطح  على  العذبة  املياه  م�صادر  من  ـ  

بعون  جتربة،  جرت  وقد  العالية.  واجلبال  القطبية  املناطق 

من الأمري حممد الفي�صل، ل�صحب كتلة جبل جليد من املحيط 

التجربة  ولقيت  العربية،  اجلزيرة  �صبه  اىل  اجلنوبي  املتجمد 

�صعوبة عبور الكتلة لباب املندب. لكن الفكرة ما زالت ت�صتحق 

دول  يدي  بني  كان  لقد  جديدة.  تقنيات  عن  والبحث  النظر 

للمياه  المريكي  »الحتاد  هو  �صخم  م�صروع  ال�صمالية  اأمريكا 

و�صمال  األ�صكا  يف  القطبية  املناطق  من  املياه  لنقل  والطاقة«، 

كندا اىل مناطق اجلفاف يف جنوب غرب الوليات املتحدة و�صمال 

املك�صيك، وما زال امل�صروع يف باب الأماين.

القاليم  ويف  العربي،  القليم  يف  وا�صحة  احلاجة  اأن  اخلال�صة 

العلمي  للبحث  طموحة  برامج  اىل  العامل،  يف  الأخرى  اجلافة 

برامج  وهي  املائي.  ال�صح  حلقات  لك�صر  التقني  والتطوير 

حتتاج اىل التعا�صد القليمي والدويل.

القاهرة  جامعة  يف  �رشف  اأ�صتاذ  الق�صا�س،  عبدالفتاح  حممد  د. 

والرئي�س ال�صابق لالحتاد الدويل ل�صون الطبيعة.
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تعتمد اأ�ساًل على املطر للزراعة اأو لتجميع املياه.

وُيتوّقع اأن يكون لتغرّي املناخ تاأثريات بالغة على اإمدادات 

املياه مّما �سيخلق، اأو ُيفاقم، نق�سًا مزمنًا يف املياه وتدّنيًا 

�سوف  البحر  �سطح  م�ستوى  ارتفاع  اإن  كما  جودتها.  يف 

اجلوفّية  املياه  طبقات  اإىل  البحر  مياه  ت�سّرب  اإىل  ُيف�سي 

املياه.  موارد  توافر  على  �سلبًا  يوؤّثر  قد  مّما  ال�ساحلّية 

وُيحتمل اأن ينجم عن التغيريات يف كّمية وكثافة )ومّدة( 

الطلب  وزيادة  واجلفاف  الفي�سانات  تكاُثر  املطر  �سقوط 

.)Arnell and Liu, 2001( على املاء للرّي

بتبّدالت  عمومًا،  متّر،  فاإّنها  البيئية،  لالأنظمة  بالن�سبة 

الطيور  هجرة  اأوان  يف  التغرّيات  مثل  وملمو�سة  ظاهرة 

واإزهار النبات. وتكون لالأنواع املتنّقلة كالطيور واحليوانات 

لالأمناط  نتيجة  ب�سرعة  الهجرة  على  قدرة  حجمًا  االأكرب 

املناخية املتغرّية، يف حني اأّن العديد من مكّونات االأنظمة 

ذات  هي  االأ�سجار،  اأنواع  من  كبري  عدد  فيها  مبا  البيئية، 

 Malcolm et al., 2006; Root et( قدرة اأقّل على التحّرك

.)al., 2003; Parmesan and Yohe, 2003

واإذا ما تاأّملنا بدّقة يف اأمر االأنظمة البيئية للمياه العذبة 

احلرارة،  درجات  ارتفاع  اإىل  يوؤدي  املناخ  تغرّي  اأن  اأدركنا 

ولتاأمني  املاء.  على  الطلب  ازدياد  اإىل  يقود  بدوره  وهذا 

ميكن  الطلب  بزيادة  للوفاء  املياه  من  اإ�سافية  كّميات 

حركة  تتباطاأ  وبذلك  االأنهار.  على  جديدة  �سدود  بناء 

يتّم  اأخرى،  حاالت  ويف  جريانها.  معّدالت  وتتدّنى  املياه 

حتويل املزيد من املاء من جمرى النهر االأ�سا�سي، وينجم 

املعي�سية  املواطن  على  فادحة  �سلبية  تاأثريات  ذلك  عن 

الأحجام ال�صنوية للمياه اجلوفية املنتجة داخليًا، والداخلة اإىل البالداجلدول 5

FAO AQUASTAT Database :امل�صدر

الدولة

اجلزائر

البحرين

جزر القمر

جيبوتي

م�صر

العراق

الأردن

الكويت

لبنان

ليبيا

موريتانيا

املغرب

عمان

ال�صفة وغزة

قطر

ال�صعودية

ال�صومال

ال�صودان

تون�ض

الإمارات

اليمن

1.4870.0301.51743

0.0000.1120.112142

1.0000.0001.0001479

0.0150.0000.01517

1.3000.0001.30017

3.2000.0803.280107

0.4500.2700.720114

0.0000.0200.0207

3.2000.0003.200758

0.5000.0000.50078

0.3000.0000.30091

10.0000.00010.000316

1.3000.0001.300457

0.7400.0100.750181

0.0560.0020.05841

2.2000.0002.20086

3.3000.0003.300361

7.0000.0007.000179

1.4950.1001.595154

0.1200.0000.12026

1.5000.0001.50064

اإجمايل املياه املتجددة 

/�صنة(
3
)كلم

اإجمايل املياه املتجددة 

/للفرد(
3
)م

داخل اإىل البالد

/�صنة(
3
)كلم

ا  منَتج داخليًّ

/�صنة(
3
)كلم
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اأفاد تقرير مكتب الأمم املتحدة لتن�صيق ال�صوؤون الن�صانية )اوت�صا( اأن �صط 

العرب، الذي ينتج عن التقاء نهري دجلة والفرات يف حمافظة الب�صرة جنوب 

العراق، بات ملّوثاً ب�صورة كبرية ما قد يت�صبب بانت�صار اأوبئة واأمرا�ض. وقال 

الدكتور مالك ح�صن، مدير مركز علوم البحار التابع جلامعة الب�صرة، اإن �صط 

املجاري ت�صب  اأ�صبحت مياه  اأن  التلوث بعد  العرب يواجه حالة خطرية من 

مبا�صرة يف نهري دجلة والفرات، �صاأنها يف ذلك �صاأن النفايات ال�صناعية واملواد 

�صيما  ول  الأخرية،  العراق  حروب  من  املتبقية  الأ�صلحة  وخملفات  البرتولية 

حرب الثمانينات بني العراق وايران. واأ�صاف اأن عدم رفع الأوحال امل�صتقرة 

الأ�صلحة  بقايا  فتاأك�ُصد  اأن ت�صبح �صامة.  اىل  املواد  بهذه  اأدى  النهرين  قاع  يف 

ال�صناعية والطبية يولدان �صمومًا قد تبقى ن�صطة لقرون  النفايات  وتفاُعل 

النا�ض، وهذا قد يت�صبب بانت�صار حالت �صرطانية  اأج�صام  عديدة وتنفذ اىل 

بني ال�صكان الذين يعي�صون بالقرب من النهر ويعتمدون عليه يف معي�صتهم، 

بال�صافة اىل زيادة الأمرا�ض املنقولة عن طريق املياه كالكولريا.

جملة البيئة والتنمية

تلوث �ضط العرب يهدد باأوبئة واأمرا�ض
مع  املناخ  تغرّي  تزامن  ما  واإذا  العذبة.  املياه  مناطق  يف 

اإ�سابة  احتماالت  ازدادت  �سّكاين،  ومنّو  ح�سري  ع  تو�سّ

وباختالل  �سديد  بانحطاط  العذبة  للمياه  البيئية  النظم 

باأّن  �سّك  وال   .)Gitay et al., 2001( البيولوجي  التنّوع 

التاأثريات املزدوجة من تغرّي املناخ واالإجهاد املبا�سر بفعل 

االإن�سان �سوف تغرّي العمليات الهيدرولوجّية والكيميائية 

النباتية  املجموعة  تغرّي  وبالتايل  االأحيائية،  اجليولوجية 

ونقطة  العذبة.  للمياه  البيئية  االأنظمة  يف  واحليوانية 

من  ه�سا�سة  اأكرث  ظروف  اإىل  تقود  �سوف  هذه  ال�سعف 

حيث توافر املياه واالنتفاع بها يف البلدان العربية.

VIII. خال�ضة وتو�ضيات

ال يتّم اإجراء الدرا�سات التقييمية الأحوال االأرا�سي الرطبة 

والواحات  االأنهار  واأحوا�ض  والبحريات  وامل�ستنقعات 

البلدان  يف  العذبة  للمياه  البيئية  النظم  من  وغريها 

العربية ب�سكل منهجي اأو بتوقيت �سليم. فالتاأثري الب�سري 

حيث  ومت�سارع  متحّرك  املائية  البيئية  االأنظمة  هذه  على 

اإّن خمّططات تعديل م�سارات املجاري املائية والت�سريف 

وا�ستنزاف  احل�سري  ع  والتو�سّ ال�سدود  وبناء  الزراعي 

املوارد والنزاعات والتغرّي املناخي عوامل �سي�ستمّر وقعها 

لذلك  املائية.  البيئات  خمتلف  على  التاأثري  يف  ال�سلبي 

النظم  اأو�ساع  عن  املتوافرة  املعلومات  حتديث  ينبغي 

كما  وبا�ستمرار.  منهجي  ب�سكل  العذبة  للمياه  البيئية 

ح باإن�ساء نظام اإدارة معارف خا�سة باالأنظمة البيئية  ُين�سَ

العربية للمياه العذبة.

يف حال عدم اكت�ساب البيانات املنا�سبة وزيادة املقدرة على 

العذبة  للمياه  البيئية  باالأنظمة  املتعّلقة  املعارف  توليد 

املائية  البيئية  النظم  حماية  خمّططات  فاإّن  وا�ستخدامها، 

واإدارتها املتكاملة �ستظّل عقيمة وغري فّعالة. وال بّد من اإجراء 

درا�سات حديثة لتقييم اأو�ساع االأرا�سي الرطبة وامل�ستنقعات 

ولت�سليط  العربية  الدول  يف  والبحريات  واالأنهار  والواحات 

ال�سوء على املخاطر التي تهّدد التنّوع البيولوجي وا�ستدامة 

النظم البيئية. كما اإّن الدول العربية مدعّوة لبذل املزيد من 

اال�ستثمارات يف اأنظمة �سبكات ر�سد املياه.

التطبيقية  االأبحاث  من  املزيد  اإجراء  اأي�سًا  واملطلوب 

للح�سول على تقديرات دقيقة ملدى تاأّثر املوارد املائية يف 

ف على �سوء  العامل العربي بتغرّي املناخ واإيجاد تدابري تكيُّ

لتحديد  ح�سابّية  مناذج  اإعداد  يجب  كما  االأبحاث.  هذه 

خ�سائ�ض موارد املياه العذبة لتي�سري حتليل �سيناريوهات 

تغرّي  )مثاًل  االإجهاد  وعوامل  ال�سيا�سات  خمتلف  تاأثري 

ع احل�سري والنمّو ال�سكاين(. املناخ والتو�سّ

االأ�سا�ض  املفتاح  هو  للمعلومات  �سامل  نظام  تطوير  اإّن 

ل اإىل االإدارة املتكاملة ملوارد املياه وا�ستدامتها. وال  للتو�سّ

ال�سطحية  املائية  املوارد  يف  تت�سارك  التي  الدول  باأّن  �سّك 

اأو اجلوفّية، بحاجة للتعاون يف م�ساريع االأبحاث لتفعيل 

موارد  ا�ستخدام  ا�ستدامة  ول�سمان  بينها  الثقة  جّو 

على  املتكاملة  واإدارتها  وحمايتها  امل�سرتكة  العذبة  املياه 

للموارد  ال�سحيحة  لالإدارة  غنى  ال  لكن  وجه.  اأف�سل 

املجاالت  تغّطي  معرفة  قاعدة  عن  امل�سرتكة  املائية 

حتقيق  يف  ي�ساهم  ومّما  والقانونية.  وال�سيا�سية  التقنّية 

ومنّظمة  منهجّية  ومعلومات  بيانات  قاعدة  توافر  ذلك 

وباالإمكان  وا�ستخداماتها.  املياه  موارد  حول  وموثوقة 

اإن�ساء  توفري متويل االأبحاث الالزمة لكّل ذلك عن طريق 

�سندوق م�سرتك لالأمن املائي العربي.
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I.  مقدمة

الزراعة،  على  ال�شديدة  القيود  من  قيًدا  املياه  �شّح  ي�شّكل 

يف  امل�شتخدمة  املياه  من   %83 من  باأكرث  ت�شتاأثر  التي 

املنطقة العربية )IFAD, 2009(. و�شوف تتفاقم حاالت 

ازدياد  مع  املقبلة  ال�شنوات  خالل  املياه  يف  النق�ص 

ت�شوء  املياه  م�شاكل  لكّن  العربية،  املنطقة  يف  ال�شّكان 

واال�شرتاتيجيات  لل�شيا�شات  نتيجًة  اأ�شا�شية  ب�شورة 

بني  املياه  ا�شتخدام  تر�شيد  يف  ترّدد  من  احلالية:  املائية 

القطاعات املتناف�شة، وا�شتثمارات غري م�شتهَدفة ب�شكل 

مالئم،  غري  واإنفاق  االأداء،  �شعيفة  وموؤ�ش�شات  قوّي، 

بني يف جمال املياه، واإدارة  وعجز يف توفر املحرتفني املدرَّ

.)Molden et al., 2007( شعيفة ل�شوؤون املياه�

للتنمية  الدويل  ال�شندوق  عن  �شادر  تقرير  وبح�شب 

اأن  الزراعي  القطاع  على  يتحّتم  )اإيفاد(،  الزراعية 

اأّواًل  يواجه  ف�شوف  البارزة.  التحديات  من  عددًا  يواجه 

ال�شغوطات املماَر�شة الإنتاج املزيد من االأغذية، ومكافحة 

انعدام االأمن الغذائي واملائي، وتخفي�ص االإنفاق املتنامي 

بلغ  الذي  الغذائية،  الواردات  على  العربية  البلدان  يف 

اأّن  كما   .)IFAD, 2009(  2006 العام  يف  دوالر  مليار   28

يخ�شع  للمياه،  م�شتهِلك  اأكرب  ب�شفته  الزراعي،  القطاع 

ح�شته  من  اأكرب  كميات  توجيه  اإعادة  اأجل  من  ل�شغوط 

اإىل  لال�شتجابة  تدريجي،  وب�شكل  النظيفة،  املياه  من 

املحلية  املدينية  املراكز  يف  املياه  اإىل  املتنامية  احلاجات 

اأي�شًا،  الزراعي  القطاع  على  يتحّتم  و�شوف  وال�شناعة. 

ب�شفته اأكرب القطاعات ا�شتخدامًا لليد العاملة يف املناطق 

يف  الفقر  مكافحة  اإىل  للدعوات  ي�شتجيب  اأن  الريفية، 

املناطق الريفية وت�شريع توليد فر�ص توظيف جديدة، ما 

ي�شاعد على تخفي�ص هجرة ال�شّبان من الريف اإىل املراكز 

املدنية. اإ�شافًة اإىل ذلك، فاإن 37 يف املئة، اأو 47.6 مليون 

ر بـ  ا تقدَّ �شخ�ص، من اأ�شل فئة �شّكانية نا�شطة اقت�شاديًّ

 ،2006 العام  يف  الزراعة  يف  يعملون  كانوا  مليونًا،   126

القرن  ت�شعينات  يف  املئة  يف   47.8 ن�شبة  عن  برتاجع 

من  الريفية  املناطق  يف  التوظيف  من  فاملزيد  الع�شرين. 

اأن ي�شاهم يف خف�ص الهجرة الريفية، واال�شتجابة  �شاأنه 

لطلب متزايد يف ال�شوق ورمبا قلب الرتاجع يف م�شاهمة 

القطاع الزراعي يف اإجمايل الناجت املحلي للبلدان العربية 

.)IFAD, 2009(

اأن  القطاع  على  ينبغي  الطلبات،  هذه  على  الرّد  اإطار  ويف 

وموجات  الت�شاقطات،  يف  تراجع  مع  للتكّيف  قدرة  يطّور 

املناخية  والظواهر  احلرارة،  درجات  يف  وارتفاع  اجلفاف، 

للمحا�شيل  دة  املهدِّ املتقلبة  املناخية  والظروف  ال�شديدة، 

نقاط  معاجلة  اإىل  واإ�شافًة  املناخي.  للتغرّي  كنتيجة 

اأّن  االآن  به  املعرَتف  من  املناخي،  التغري  حيال  ال�شعف 

الزراعة لي�شت جمّرد ن�شاط ب�شري اأ�شا�شي معّر�ص للتغرّي 

للتغرّي  اأ�شا�شّيًا  هًا  موجِّ ا  اأي�شً تعترَب  بل  فح�شب،  املناخي 

.)Abou-Hadid, 2009( البيئي واملناخي بحّد ذاته

�شي�شّكل  الزراعي  القطاع  اأّن  اإىل  املفارقات  هذه  وت�شري 

العربية  املنطقة  يف  املائية  املوارد  اإدارة  يف  اأ�شا�شيًا  قطاعًا 

ال�شيا�شات  اأّن  فيه  �شّك  ال  مّما  املقبلة.  ال�شنوات  ويف  اليوم 

واال�شرتاتيجيات الزراعية �شتكون حا�شمة يف مواجهة هذه 

املياه.  قطاع  يف  بها  املت�شلة  وامل�شاكل  املتنامية  ال�شغوط 

البلدان  يف  الرّي  مياه  الإدارة  مراجعة  الف�شل  هذا  ويقّدم 

مل�شاعدة  الزراعية  املمار�شات  يف  تغيريات  ويقرتح  العربية 

القطاع على التكّيف مع التحّديات املذكورة اأعاله. 

II. اإ�صالحات قطاع املياه يف الزراعة

1 ـ �لإ�صالحات يف �ل�صيا�صة

ل�شيا�شات  االأ�شا�شية  هات  املوجِّ ظّلت  قريب،  وقت  حتى 

اإىل الطلب  املياه لال�شتجابة  املياه ترّكز على زيادة توفري 

الناظمة  ال�شيا�شات  تطوير  اإهمال  مع  املتنامي،  اجلديد 

م�شاريع  ملعظم  الدعم  عمليات  اأّن  كما  الطلب.  الإدارة 

وما  رائجة،  زالت  ما  الزراعي  االإنتاج  دعم  اأجل  من  الرّي 

زالت مياه الرّي تعَر�ص ب�شعر اأدنى بكثري من �شعر تقدمي 
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احلاجة  تكون  اأن  ميكن  وال   .)AOAD, 1998( اخلدمة  

اإىل قوانني و�شيا�شات جديدة لتنظيم ا�شتخدام املياه اأكرث 

للتنمية  العربية  املنظمة  وبح�شب  املنطقة.  يف  و�شوًحا 

الزراعية )AOAD, 1998(، اإّن اإدارة منا�شبة للطلب على 

املياه يف القطاع الزراعي ت�شتلزم اإن�شاء بنية من احلوافز، 

املزارعني  توجيه  يف  �شت�شاهم  التي  والقيود  واالأنظمة، 

هذا  على  والتاأثري  الرّي  يف  بفعالية  املياه  ا�شتخدام  يف 

املياه  ا�شتخراج  �شبط  ويجب  وتن�شيقه.  اال�شتخدام 

ا�شتعمال  تقلي�ص  ينبغي  كما  الرّي.  الأغرا�ص  اجلوفية 

بتكنولوجيات  وا�شتبدالها  الفعالة  غري  الرّي  تقنيات 

اإعادة  ممار�شات  اعتماد  تنظيم  يجب  كما  فعالية.  اأكرث 

حلماية  �شارم  ب�شكل  ال�شحي  ال�شرف  مياه  ا�شتخدام 

ال�شحة العامة. وينبغي اأن تنعك�ص احلوافز االقت�شادية 

لتغيري اأمناط الزراعة اأو لتحديث طرق الرّي يف اأّي نظام 

جديد.

يالَحظ اأّن احلاجة اإىل اإ�شالح القطاع الزراعي تلقى �شيئًا 

واملوؤ�ش�شات  الوكاالت  �شمن  اال�شتجابة  من  املزيد  ف�شيئًا 

احلكومية. ونظرًا اإىل القيود االأخرية يف جمال املوازنة، 

املياه،  على  املتزايد  والطلب  املياه،  يف  املتزايد  والنق�ص 

تّتجه بع�ص الدول العربية نحو خف�ص بع�ص اأوجه الدعم 

من اأجل توليد عائدات كافية الأعمال الت�شغيل وال�شيانة 

املوازنات  على  امللقى  العبء  وتخفيف  املروّية،  للمناطق 

مبا�شرة  حوافز  خلق  نف�شه  الوقت  ويف  احلكومية، 

تكنولوجيات  يف  لال�شتثمار  للمزارعني  مبا�شرة  وغري 

املياه.  موّفرة للرّي وزرع حما�شيل ال تتطلب الكثري من 

مزيج  خالل  من  كهذه  قطاعية  هموم  مواجهة  وميكن 

من االإ�شالحات املوؤ�ش�شية، والتغريات يف بنى احلوافز، 

مثل  االقت�شادية  االأدوات  وتعترَب  التقنية.  واالبتكارات 

امل�شتهَدف،  والدعم  املخّف�شة،  وال�شرائب  احل�شومات، 

عن  اأمثلًة  اأخرى  اقت�شادية  وحوافز  االأ�شعار،  وموؤ�شرات 

االإجراءات املالية التي تبنّي اأّنها فعالة.

خ�شعت ال�شيا�شات واملوؤ�ش�شات والقوانني واال�شرتاتيجيات 

عرب  وتعديالت  ومراجعات  لتغريات  باملياه  اخلا�شة 

املنطقة. اإاّل اأّن اإنفاذ القوانني من خالل التنظيم الت�شاركي 

وال�شفافية يف �شنع القرار ما زال ي�شّكل حلقة �شعيفة يف 

 .)InWEnt, 2008( املائية  ال�شيا�شة  اإ�شالحات  �شل�شلة 

وكذلك اأّكد خرباء على اأّنه من ال�شروري اأي�شًا تعزيز اإنفاذ 

امل�شتمر  االنتهاك  خلف�ص  باملياه  املتعلقة  القائمة  القوانني 

)Kandil et al., 2002(. وينبغي على اأّي ت�شريع جديد اأو 

ل خا�ّص باملياه اأن يعالج م�شائل العدالة االجتماعية.  معدَّ

الريف  فقراء  �شّكل  العربية،  املنطقة  يف  كثرية  اأطر  ويف 

الذين ال يتمّتعون باأّي فر�ص لال�شتفادة من املياه اجلوفية، 

الذين  ووحدهم  اخلا�شرة.  الفئة  قليلة،  هذه  فر�شهم  اأو 

مياهها  و�شّخ  اأعمق  اآبار  ال�شتمالك  الكايف  املال  ميلكون 

 FAO,( ذلك  من  املنافع  حتقيق  ا�شتطاع  من  هم  تدريجًا 

ن�شب  تراجع  على  االأدلة  تتزايد  ذلك،  اإىل  اإ�شافًة   .)2010

ف �صورية من �لبلد�ن �صبه �لقاحلة يف �ل�صرق �لأو�صط. كان عدد  ت�صنَّ

ر جمموع مو�ردها �ملائية  �صكانها 18 مليون ن�صمة يف �لعام 2002، ويقدَّ

 يف �ل�صنة. بتعبري �آخر، �إّن ح�صة �لفرد �لو�حد 
3
�ملتجددة بـ 16 بليون م

/
3
1000م وهو  �ملياه  ندرة  موؤ�صر  من  �أقّل  /�ل�صنة 

3
م  889 �لبالغة 

بني  من  �صورية  ي�صّنف  قد  �لأمر  هذ�  �أّن  ومع  �ل�صخ�ص/�ل�صنة. 

كبلد  قريبًا  ف  ت�صنَّ مائيًا معتدًل، ف�صوف  �إجهاد�ً  تعاين  �لتي  �لبلد�ن 

فيه �إجهاد مائي حاّد، يف حال ��صتمّر منّوها �ل�صّكاين بالوترية �حلالية 

)حو�يل 3%( ومل ترتفع فعالية ��صتخد�م �ملياه ب�صكل فاعل.

ت�صتهلك �لزر�عة يف �صورية حو�يل 87% من �لرثوة �ملائية يف �لبالد، فيما 

ي�صتهلك �ل�صتعمال �ملنزيل 9% و�ل�صناعي 4%. و�إذ يزد�د �لطلب على 

ع �صناعي  �ملياه يف �ملدن وب�صرعة بفعل معّدل منّو �صّكاين عاٍل وتو�صّ

ع  ويتوقَّ للغاية.  ومكلفة  نادرة  للمياه  �جلديدة  �مل�صادر  باتت  كبري، 

على  �ل�صغط  من  �صيزيد  ما  ذلك،  من  �أكرث  �ملياه  يف  �لعجز  ي�صوء  �أن 

�أولوية  �إىل مياه �ل�صرب تعطى  �أّن �حلاجات  كافة �ل�صتخد�مات. ومبا 

لال�صتخد�م  �ملياه  توفر  يو�جه  قد  �حلكومية،  �ل�صيا�صة  يف  ق�صوى 

�لزر�عي قيود�ً حاّدة. فالزر�عة ت�صاهم بن�صبة 32% من �إجمايل �لناجت 

�ملحلي وت�صتخدم 31% تقريبًا من �لقوة �لعاملة، وتعتمد عليها %50 

�أخرى من �لقوة �لت�صنيعية. ويف �لعام 2000، ُقّدرت �مل�صاحة �ملزروعة 

م�صاحة  من   %30 حو�ىل  يعادل  ما  هكتار،  ماليني   5.5 بـ  �صورية  يف 

�لبالد، وحو�ىل 20% من �مل�صاحة �ملزروعة )�أي 1.2 مليون هكتار( هي 

مروية. 

�إمكانيات جديدة لتوفري �ملياه  و�إىل وقت قريب، مّت �لت�صديد على زيادة 

�ملياه  م�صادر  �أّن  ومبا  �ملياه.  على  �ملتز�يدة  �لطلبات  �إىل  لال�صتجابة 

�أكرث فاأكرث و�أ�صبحت كلفة �مل�صاريع �لر�مية  �جلديدة باتت بعيدة �ملنال 

�إىل زيادة توفري �ملياه عالية جد�ً، حتّول �لرتكيز �إىل بد�ئل �أخرى ل�صتخد�م 

فعال للمياه، مثل حتديث �لرّي وتنفيذ �إد�رة �لطلب على �ملياه.

Advances in Water Supply Management (Salman and Mualla, 2003(  مقتب�س من : التقدم يف اإدارة توفري املياه

احلالة 1: اإدارة الطلب على املياه يف �صورية
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انعدام امل�شاواة بني اجلن�شني يف بلدان عربية عدة. لكّن 

املراأة غالبًا ما تكون قدرتها حمدودة يف عملية �شنع القرار 

وا�شتفادتها من املوارد الطبيعية هي اأي�شًا حمدودة.

2 ـ �لإ�صالحات �ملوؤ�ص�صية

اأو  جديدة  ت�شريعات  ال�شيا�شات  اإ�شالح  ي�شتلزم  بينما 

معّدلة لتحقيقه ولتوفري االأدوات اخلا�شة باالمتثال به، فهو 

ي�شتلزم اأي�شًا اإ�شالحات موؤ�ش�شية. فالتحّول املوؤ�ش�شي يجب 

اأن يوؤّثر على البنية التنظيمية، واآليات التن�شيق، وامل�شاءلة، 

وال�شفافية، وامل�شاركة العامة، وو�شوح االأدوار وامل�شوؤوليات، 

م�شاركة  �شاأن  ومن  املياه.  �شوؤون  واإدارة  املهني،  والتدريب 

واإدارتها  املائية  املوارد  مراقبة  يف  املعنية  اجلهات  من  اأكرب 

اجلديدة  والت�شريعات  بال�شيا�شات  االلتزام  من  تزيد  اأن 

.)Appelgren 1998( واالمتثال بها

خالل العقد املا�شي، حّث الوعي املتزايد ل�شرورة االإ�شالح 

املوؤ�ش�شي الكثري من البلدان العربية على اعتماد تغريات 

موؤ�ش�شية يف قطاعاتها الزراعية كما يف قطاع املياه ب�شورة 

م�شتقلة  وكالة  ال�شودان  اأن�شاأ  املثال،  �شبيل  على  عامة. 

ملعاجلة �شيا�شات ت�شعري املياه واالأنظمة اخلا�شة بها. 

كّلي  اقت�شادي  تقييم  اإطار  يف  واأحمد،  عبدو  اأ�شار 

تكافئ  جديدة  زر�عية  بخطة  �لعمل  �ل�صعودية  �حلكومة  بد�أت 

�أقل  زر�عة حما�صيل تتطلب كميات  �ىل  �لذين يتحولون  �ملز�رعني 

�د�رة �صندوق  �لربيعان، رئي�ص جمل�ص  من �ملياه. وقال عبد�للـه 

�مل�صتد�مة  �لزر�عة  ��صرت�تيجية  �ن  �حلكومي،  �لزر�عية  �لتنمية 

خالل  �لن�صف  �ىل  �ملياه  ��صتهالك  خف�ص  �ىل  �لأ�صا�ص  يف  تهدف 

ثالث �صنو�ت، م�صيفًا �أن �خلطة تعني �لتخلي عن زر�عة �لأعالف 

�خل�صر�ء لتغذية �لرثوة �حليو�نية يف �ململكة.

وت�صتاأثر �لزر�عة بـ85 يف �ملئة من �ملياه �لتي ت�صتهلكها �ل�صعودية، 

و�ملياه  �لآبار  من  معظمها  ياأتي  مكعب،  مرت  بليون   17،5 نحو  �أي 

زر�عة  �أن  �لربيعان  و�أكد  كبري�ً.  حكوميًا  دعمًا  تتلقى  �لتي  �ملحالة 

�ملياه  من  مكعب  مرت  باليني  �صتة  ت�صتهلك  �خل�صر�ء  �لأعالف 

�صنويًا.

وقد بد�أت �حلكومة �أخري�ً خف�ص �نتاج �لقمح بن�صبة 12،5 يف �ملئة 

�صنويًا، متخلية بذلك عن برنامج لزر�عته ��صتمر 30 عامًا وحقق 

�لكتفاء �لذ�تي لكنه ��صتنزف �ملو�رد �ملائية للبالد. وقال �لربيعان 

من  مكعب  مرت  باليني  �أربعة  ت�صتهلك  �ململكة  يف  �لقمح  زر�عة  �ن 

�ملياه.

�لريالت  باليني  من  �ملثلى  �ل�صتفادة  حتقيق  �ىل  �خلطة  وتهدف 

�أجل  من  للمز�رعني  �ل�صنوي  �لدعم  على  �حلكومة  تنفقها  �لتي 

��صتمر�ر �لزر�عة يف �لبالد. و�أو�صح �لربيعان: “ثمانون يف �ملئة من 

�لدعم �حلكومي �ملوجه للزر�عة يتم توجيهه �ىل �لرتبية �حليو�نية، 

ولكن �نتاج هذ� �لقطاع �صعيف جد�ً، م�صيفًا �أن �ل�صعودية ما ز�لت 

�ملحلي  �لنتاج  يبلغ  حيث  �حلمر�ء،  �للحوم  م�صتوردي  كبار  من 

�ل�صنوي 160 �ألف طن من 12 مليون ر�أ�ص ما�صية. وقال: “�ململكة 

تو�جه حتديًا كبري�ً. �ملاء هو �لتحدي �لأول”. و�صدد على �نه وفقًا 

عليه  ي�صرف  �لذي  �حلكومي  �لدعم  توزيع  فان  �جلديدة  للخطة 

�ملحا�صيل  مكافاأة  �أ�صا�ص  على  �صيكون  �لزر�عية  �لتنمية  �صندوق 

�لتي ت�صتهلك كميات �أقل من �ملياه.

و�صيتم تعوي�ص �لنخفا�ص يف �لنتاج �ملحلي من �لأعالف �خل�صر�ء 

و�ل�صعري.  �ل�صويا  كالذرة وفول  �لأعالف �خل�صر�ء  ��صتري�د  بزيادة 

يف  لل�صعري  م�صتورد  �أكرب  هي  �ل�صعودية  �أن  �لزر�عة  وزير  و�أفاد 

�لعامل، حيث ت�صتورد 7،5 ماليني طن �صنويًا متثل نحو 60 يف �ملئة 

من جتارة �ل�صعري �لعاملية.

و�صوف تدوم خدة �لزر�عة �مل�صتد�مة خم�ص �صنو�ت، وتهدف �أي�صًا 

�ىل تطوير �صل�صلة �لتوزيع وت�صجيع زر�عة �ملحا�صيل �لع�صوية.

وثمة موؤ�صر�ت عن �جتاه �صعودي لال�صتثمار �لزر�عي، يف خمتلف 

و�أوكر�نيا  و�إثيوبيا  و�لفيليبني  و�ل�صود�ن  تركيا  مثل  �لعامل،  دول 

وم�صر وباك�صتان و�لهند و�إندوني�صيا وتايالند.

وت�صهد �لأ�صو�ق �ل�صعودية مناف�صة بني موردي �لرز �لذي يعد من 

�أن  �ىل  �لأرقام  �ململكة. وت�صري  �لتي ت�صتوردها  �لغذ�ئية  �ل�صلغ  �أهم 

يف   4،3 متثل  �صنويًا  طن  �ألف   700 من  �أكرث  ��صتهلكت  �ل�صعودية 

ريال  قيمتها نحو ثالثة باليني  وتبلغ  �لعاملي  �ل�صتهالك  �ملئة من 

)800 مليون دولر(.

و�أكد تقرير لوز�رة �لتخطيط �أن متو�صط ��صتهالك �لفرد �ل�صعودي 

من �لرز 43 كيلوغر�مًا يف �ل�صنة.

وكانت �لفيليبني قد �أبدت ��صتعد�دها لتخ�صي�ص 100 �ألف هكتار 

يف جزيرة ماند�ناو لزر�عة رز وحبوب با�صتثمار�ت من �ل�صعودية، 

�ململكة، بعد حمادثات  �ملحا�صيل لال�صتهالك يف  �أن تخ�ص�ص  على 

مع فريق �صعودي موفد من وز�رة �لتجارة و�ل�صناعة.

جملة البيئة والتنمية

خطة �صعودية للتحول اىل زراعات مقت�صدة باملياه
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لل�شيا�شات القطاعية املائية والزراعية املت�شلة باالإ�شالح 

املوؤ�ش�شي يف البلدان العربية، اإىل اأّن االإ�شالح املوؤ�ش�شي 

هو عن�شر متكامل الأّي ا�شرتاتيجية ا�شتثمارية متكاملة 

من  عدد  ويربز  للزراعة.  م�شتدام  ومنّو  املياه  لتنمية 

اخليارات القابلة للحياة، من االإ�شالحات املوؤ�ش�شية التي 

اإدارية وتنظيمية، اإىل الالمركزية  اإعادة هيكلة  تت�شمن 

يف امل�شوؤوليات، اإىل اإن�شاء مرفق عام على اأ�شا�ص مفهوم 

حتويل كامل خلدمات الري اإىل القطاع اخلا�ص ورابطات 

لقيمة  يبدو  ما  على  اأكرب  وعـي  يربز  كمـا  املزارعني. 

وتطبيقه  املياه  توزيع  ت�شميم  يف  املزارعني  م�شاركة 

 Abdou and( االأدنى  ال�شرق  يف  املزرعة  م�شتوى  علـى 

.)Ahmad, 1998

ومن اخليارات التي اأخذ بها عدد من البلدان يف املنطقة 

�شبيل  يف   )WUA( املياه  مل�شتخِدمي  رابطات  اإن�شاء 

الرّي وال�شرف من خالل  زيادة رفاه املزارعني وتطوير 

عبدو  وبح�شب  العامة.  املرافق  الحتكار  بديل  توفري 

واأحمد، كان املغرب وتون�ص من بني البلدان االأوىل يف 

املزارعني  م�شاركة  �شّمنت  التي  االأدنى  ال�شرق  منطقة 

.)Abdou and Ahmad, 1998( يف توزيع املياه

واإذ تتخّلى احلكومات عن بع�ص من مهاّمها، ال بّد من اإيالء 

احلكومة  توؤديه  الذي  اجلديد  الدور  لتعزيز  منا�شب  اهتمام 

يف اإدارة القطاع الفرعي للمياه. فدور احلكومة اجلديد، مع 

ًعا يف االإنتاج ويف التوزيع املادي  اأنه ال يت�شمن تدّخاًل مو�شّ

ت�شري  ال�شدد،  هذا  ويف  وحتّديًا.  اأهّمية  يزداد  لالأن�شطة، 

التجربة يف املنطقة اإىل �شرورة تن�شيق امل�شوؤوليات ودجمها 

املتعددة  والوكاالت  املوؤ�ش�شات  بني  ما  واحد  اجتاه  يف 

�شمن  باملياه  املت�شلة  وال�شيا�شات  التخطيط  عن  امل�شوؤولة 

اإدارة قطاع  اأّن تعزيز فعالية دور احلكومة يف  كّل بلد. كما 

املياه قد ميلي �شرورة تخ�شي�ص ا�شتثمار مبا�شر يف تطوير 

املخ�ش�ص  الهائـل  االإنفاق  وخف�ص  و�شيانته  الرّي  نظام 

اأن  ويجب  مة.  امل�شخَّ الدولة  اإدارة  تكاليف  لتغطية  عادة 

اإ�شالح �شيا�شة امليـاه االإ�شالح املـوؤ�ش�شي ال�شروري  ي�شمـل 

.)Abdou and Ahmad, 1998(

اإعتمدت م�شر موؤخرًا مقاربات ت�شاركية الإدارة ا�شتخدام 

الدولية.  التنمية  وكاالت  من  تقني  دعم  مع  للرّي،  املياه 

طلقت الربامج التالية:
ُ
واأ

على   ) 1 .WUA( املياه  مل�شتخِدمي  رابطات  اإن�شاء 

م�شتوى امل�شقاة؛

الفرعية   باالأنابيب  املياه  م�شتخِدمي  رابطات  اإن�شاء  2 .

)BCWUAs(؛

اإن�شاء رابطات مل�شتخِدمي املياه الإدارة املياه اجلوفية  3 .

يف ال�شحراء الغربية؛

على  الطلب  مع  الري  مياه  تقدمي  خدمات  مطابقة  4 .

املياه ح�شب املح�شول؛

اأ�شناف االأُرز الق�شرية املدة مكان االأ�شناف  اإحالل  5 .

الطويلة املدة؛

زيادة فعالية رّي ق�شب ال�شّكر؛ 6 .

م�شتوى  اأ�شا�ص  على  الرّي  مياه  اإدارة  من  االنتقال  7 .

املياه اإىل اإدارة على اأ�شا�ص احلجم؛

ال�شرف  ملياه  الو�شيطة  اال�شتخدام  اإعادة  زيادة  8 .

الزراعي.

الإطالق هذه الربامج، مّت تنظيم تدريب مكّثف واأن�شطة 

والرّي  املائية  املوارد  وزارة  يف  للعاملني  قدرات  بناء 

ووزارة الزراعة وا�شت�شالح االأرا�شي كما الأع�شاء جمل�ص 

رابطات م�شتخِدمي املياه. 

الري  اأنظمة  حت�صني  يف  اال�صتثمار   .III
وحتديثها

اإىل  لال�شتجابة  املياه  لتوفري  جديدة  م�شادر  تطوير  اإّن 

الطلب املتزايد ي�شبح يف غاية ال�شعوبة. وتزداد الطلبات 

اأكرث فاأكرث على القطاع الزراعي كي يخف�ص ال�شغط على 

ذات  الهام�شية  املياه  ا�شتعمال  وحتى  املياه،  ا�شتخدام 

يف  القطاع  يرتك  وهذا  املحا�شيل.  لرّي  املقبولة  النوعية 

حالة اندفاع دقيق لل�شيا�شة اال�شرتاتيجية: ت�شريع وترية 

هذا  وت�شهيل  القطاع  يف  املياه  على  الطلب  اإدارة  اعتماد 

التحّول من خالل �شيا�شات جديدة مبِدعة، وبناء قدرات 

واأبحاث وتدريب. كما ينبغي على اإدارة الطلب على املياه 

واملعنيني  ال�شيا�شات  ل�شانعي  اأولوية  ت�شبح  اأن  للزراعة 

باإدارة �شوؤون املياه.

يف العام 1998، �شّددت املنظمة العربية للتنمية الزراعية 

يف  الرّي  مياه  الإدارة  ا�شرتاتيجيات  على   )AOAD(

للرّي  ر�شوم  اعتماد  اأّن  اإىل  فاأ�شارت  العربية.  البلدان 

يعترَب �شرطًا م�شبقًا هامًا الإدارة جّيدة للطلب على الري، 

الأّن ما يالَحظ هو اأّنه بالرغم من النواق�ص املائية، فاإن �شوء 

ا�شتخدام املياه يف الزراعة وا�شع االنت�شار يف املمار�شات 

احلالية الإدارة الرّي. وهذا عائد ب�شكل اأ�شا�شي اإىل الف�شل 

يف املا�شي يف االإقرار بالقيمة االقت�شادية للمياه والكلفة 

احلقيقية لتوفري خدماتها. بالتايل فمن املقبول اليوم اأن 

ة يف  تعترَب اإدارة املياه ب�شفتها �شلعة اقت�شادية اأداة هامَّ

حتقيق ا�شتخدام فعال ومن�شف للمياه، وكذلك ت�شجيع 

ولكن  وحمايتها.  النادرة  املائية  املوارد  على  املحافظة 
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ال�شعب  من  العربية،  البلدان  من  الكثري  اإىل  بالن�شبة 

واالعتقاد  اقت�شادية  ك�شلعة  املياه  مفهوم  بني  الت�شوية 

التقليدي ك�شرورة اأ�شا�شية وحق اإن�شاين.

اإ�شافة اإىل ذلك، ميكن ال�شعي وراء الفر�ص الكفيلة بتح�شني 

اإدارة الطلب على مياه الرّي من خالل اأنظمة اأف�شل الإدارة 

املياه يف املزارع، ويجب الرتكيز على خف�ص خ�شائر توزيع 

برجمة  وحت�شني  املحا�شيل،  اأمناط  وتغيري  الرّي،  مياه 

الرّي، واعتماد تكنولوجيات الري الفعالة.

خ�شائر املياه يف الرّي يف معظم املنطقة العربية جوهرية. 

م�شتواها  مع  باملقارنة  الرّي  فعالية  حت�شني  وميكن 

تطبيق  خالل  من   %40 ـ   30 والبالغ  املنخف�ص  احلايل 

وم�شّغلة  مبّطنة  جماٍر  اأو  باأنابيب  املياه  تو�شيل  اأنظمة 

وحت�شني  احلديثة  الرّي  تكنولوجيات  وتطبيق  جيدًا، 

اأّن  فعاًل   
ّ

البديهي ومن  التقليدية.  ال�شطحي  الرّي  طرق 

حّد  اإىل  املياه  خ�شائر  خف�شت  قد  العربية  البلدان  بع�ص 

يف  مثاًل  والتنقيط،  الر�ّص  مثل  اأنظمة  با�شتخدام  كبري 

م�شتويات  يف  االرتفاع  يعزى  حيث  واالأردن،  املغرب 

اعتماد  اإىل  اأ�شا�شي  ب�شكل   %70 حواىل  اإىل  الرّي  فعالية 

.)AOAD, 1998( هاتني التقنيتني

اأنحاء  معظم  يف  بالتنقيط  الرّي  تطبيق  نتائج  من  كان 

االإنتاجية  وزيادة  املياه  خ�شائر  تخفي�ص  العربية  املنطقة 

الطريقة  هذه  تطبيق  اأّدى  املثال،  �شبيل  على  الزراعية. 

يف وادي االأردن لرّي 60% من املنطقة اإىل زيادة متو�شط 

يف  اأّما  الفاكهة.  عائدات  وم�شاعفة  اخل�شار  عائدات 

ق تقنيات الري بالتنقيط، على اأقّل من %1  �شوريا، فتطبَّ

تخف�ص  اأن  ميكن  لكّنها  االإجمالية،  املروية  امل�شاحة  من 

تقنيات  با�شتطاعة  بينما   ،%45 بن�شبة  املياه  خ�شائر 

م�شر،  ويف  فقط.   %20 بن�شبة  اخل�شائر  تخفي�ص  الر�ّص 

ال يتعّدى الرّي بالر�ّص 27% من جمموع امل�شاحة املروية، 

باملقارنة مع 16% يف املغرب،  و11% يف تون�ص. 

وبالر�ّص  بالتنقيط  الرّي  تكنولوجيات  قدرة  اإىل  باالإ�شافة 

اأن  اأي�شًا  فباإمكانها  املياه،  ا�شتخدام  فعالية  زيادة  على 

رملية  واأرا�ٍص  اجلودة،  قليلة  اأرا�ٍص  لزراعة  فر�شًا  توفر 

مائية  موارد  فيها  التي  البلدان  لبع�ص  وت�شمح  و�شخرية، 

املحا�شيل  من  بالتحّول  املحا�شيل  اأمناط  بتغيري  حمدودة 

امل�شتهِلكة جدًا للمياه والقليلة القيمة، اإىل املحا�شيل القليلة 

.)AOAD, 1998( اال�شتهالك للمياه والعالية القيمة

اعتماد  تعرت�ص  التي  االأ�شا�شية  احلواجز  وتت�شمن 

�شعر  العربية  البلدان  يف  فعالية  اأكرث  رّي  تكنولوجيات 

�شراء عاليًا، وتكاليف ت�شغيل و�شيانة عالية اأي�شًا، وعدم 

وخدمات  والقطع  االأجهزة  لتوفري  موثوقة  �شل�شلة  توفر 

املاهرين  املحرتفني  العاملني  يف  والنواق�ص  ال�شيانة، 

اأي�شًا،  املعتمدة  اال�شرتاتيجيات  بني  ومن  بني.  واملدرَّ

مع  وتكييفها  بعناية  احلديثة  الرّي  تقنيات  انتقاء  يجب 

االجتماعية  واالقت�شادية  والزراعية  الطبيعية  البيئة 

بها  يتمتع  التي  واالإدارية  التقنية  املهارات  ومع  املحلية، 

القائمة  الرّي  خطط  حتديث  لكّن  املحليون.  املزراعون 

ملفاهيم  جتارب  احلاالت  معظم  يف  ت�شبقه  اأن  يجب 

التكنولوجيات  اعتماد  تربير  وميكن  بديلة.  ت�شميم 

الزراعية  اإمكانياتها  كانت  اإذا  فقط  املكلفة  نة  املح�شّ

واالقت�شادية م�شتغّلة كّليًا.

كما  النظام  م�شتوى  على  نة  املح�شَّ الرّي  برجمة  اأّن  كما 

للحر�ص  عالية  اأولوية  نيل  اإىل  حتتاج  املزرعة  م�شتوى  على 

مياه  ال�شتخدام  الق�شوى  امل�شتلزمات  اإىل  اال�شتجابة  على 

منذ �أو�خر �صّتينات �لقرن �لع�صرين، وبدعم من �حلكومة، ��صت�صلح �ملز�رعون 

�لزر�عية يف دلتا  �لأر��صي  �أر��صي �صحر�وية للتعوي�ص عن خ�صارة  �مل�صريون 

�لنيل بفعل متّدد �ملدن. من �ملناطق �لتي خ�صعت ملوجة ��صت�صالح �لأر��صي 

منطقة �لدلتا �لغربية، �ملكّونة من 255 �ألف فّد�ن )�لفد�ن يو�زي 0.42 هكتار( 

تطّورت  �جلوفية،  �ملائية  �ملو�رد  ��صتغالل  وبف�صل  �لنيل.  دلتا  تخوم  على 

�ملنطقة لت�صبح �قت�صاد�ً زر�عيًا مزدهر�ً منذ �أو�ئل �لت�صعينات.

�أّما �ليوم فت�صاهم �ملنطقة �صنويًا يف 300ـ  500 مليون دولر �أمريكي يف �لقت�صاد 

�أ�صو�ق  و�إىل  �ملحلية  �ل�صوق  �إىل  �لقيمة  عالية  فاكهة وخ�صار�ً  �مل�صري، مقّدمة 

�صخ�ص  �ألف   500 �ليوم  توؤوي  �ملنطقة  �أّن  كما  �لأوروبي.  �لحتاد  يف  �لت�صدير 

وتوّفر 250 �ألف فر�صة عمل يف �لقطاع �لزر�عي وحده. لكّن �لتطور �ل�صريع �أّدى 

�إىل ��صتغالل مفرط لالحتياطي من �ملياه �جلوفية. وبات �صّخ �ملياه �جلوفية 

يجري على عمق �أكرب ويكلف �أكرث مع ترّدي جودة �ملياه.

�عتماد  على  �حلكومة  حّث  �ملزدهر  �لقت�صاد  هذ�  �نهيار  من  �ملخاوف  لكّن 

م�صروع رّي باملياه �ل�صطحية يحّل مكان �صّخ �ملياه �جلوفية. كما �أّن �حلكومة 

��صتفادت من فر�صة �عتماد جمموعة جريئة من �لإ�صالحات يف قطاع �لزر�عة، 

كامل  ��صرتجاع  على  ترتكز  �لرّي  مل�صاريع  جديدة  مقاربة  من  جزء�ً  ي�صكل  ما 

للكلفة، و�لت�صعري بالقيا�ص �لكمي، و�عتماد �صو�بط ر�صمية ملخ�ص�صات �ملياه، 

وم�صاركة خا�صة يف �لتمويل و�لإد�رة.

A demand driven design مقتب�س من: ت�صميم موّجه نحو الطلب للرّي يف م�رص

 for irrigation in Egypt (Baietti and Abdel-Dayem, 2008(

احلالة 2: اإدارة الطلب على املياه يف م�صر
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املحا�شيل باأقّل قدر من خ�شائر املياه، مع جتّنب متّلح الرتبة 

وت�شّبعها باملاء، وذلك �شمن قيود ت�شميم النظام والقدرات 

تطبيق  اأدى  العامل،  من  عدة  اأ�شقاع  يف  املتوفرة.  االإدارية 

اإىل  بالن�شبة  الرتبة  رطوبة  قيا�شات  على  كرّد  الرّي  برجمة 

الرّي، بينما  اإىل خف�ص معّدالت  اأنظمة رّي حديثة  اعتماد 

ارتفعت االإنتاجية يف الوقت نف�شه. والأنظمة كهذه اإمكانية 

لتحقيق وفورات كبرية فـي مياه الرّي بكلفة معقولة ن�شبّيًا. 

اإاّل  جدًا  حمدودًا  زال  ما  العربية  البلدان  فـي  اعتمادها  لكّن 

ت�شاف  حيث  اخلليج،  دول  يف  القليلة  احلاالت  بع�ص  فـي 

اإىل ا�شتخدام اأنظمة ري دائرية الإنتاج القمح اأثبتت جناحها 

.)AOAD, 1998(

احلوافز  زالت  ما  العربية،  املنطقة  من  االأكرب  الق�شم  يف 

االقت�شادية واملالية لتح�شني الرّي غري متوفرة. بالتايل ال 

بّد من اإيالء اأولوية ق�شوى لتح�شني اإدارة الطلب على مياه 

تكنولوجيات  يف  اال�شتثمار  على  املزارعني  بت�شجيع  الرّي 

املياه.  من  اأقل  كمية  تتطلب  حما�شيل  وزراعة  املياه  توفري 

توفري  كلفة  ا�شرتجاع  على  املرتكزة  االقت�شادية  فاحلوافز 

مياه الرّي ميكن اأن توؤّدي دورًا اأ�شا�شيًا يف حت�شني الطلب 

على مياه الرّي باإقناع املزارعني بالتوّجه نحو طلبات ق�شوى 

ا�شرتجاع  اآلية  انتقاء  عملية  وتخ�شع  االأداء.  حيث  من 

لتاأثري  اختالفها  على  العربية  للدول  املنا�شبة  الكلفة 

وم�شتوى  القطاعي،  اال�شتخدام  مثل  العوامل،  من  عدد 

والرفاه  الت�شديد،  على  والقدرة  الرّي،  مياه  وحفظ  الدعم، 

الدخل  لتوليد  املزدوج  الهدف  اأّما  الريفي.  االجتماعي 

ا�شرتجاع  �شيا�شة  خالل  من  الرّي  مياه  فعالية  وت�شجيع 

مع  مبِدعة  مقاربات  ت�شميم  يتطلب  اأن  �شاأنه  فمن  الكلفة 

م�شاركة قوية من املزارعني.

وميكن اأن ي�شتعَمل التنظيم والقيود كاأدوات الإدارة الطلب 

الرت�شيد  �شاأن  من  املثال،  �شبيل  على  الرّي.  مياه  على 

وخدمات توفري املياه بطريقة دورية اأن حتقق �شبطًا جيدًا 

موجات  اأثناء  ت�شتعَمل  اأن  ويجب  الري،  مياه  على  للطلب 

اجلفاف وحيث يتخّطى الطلب على مياه الرّي القدرة املادية 

كهذه  قيود  تطبيق  وبا�شتطاعة  املتوفرة.  الرّي  الأنظمة 

خالل  خا�شة  الرّي،  مياه  يف  هائلة  وفورات  اإىل  يوؤّدي  اأن 

فرتات اجلفاف. وت�شمل االأدوات الفعالة االأخرى لت�شجيع 

احلوافز  الرّي  مياه  على  الطلب  اأمناط  يف  التغيريات 

�شراء  لقاء  ال�شريبية  والتخفي�شات  احل�شومات  مثل  املالية 

.)AOAD, 1998( تكنولوجيات توفري مياه الرّي

1 ـ �ل�صتثمار يف �لرّي باملياه �جلوفية

ال�شّخ  تكنولوجيات  على  طراأت  التي  نات  التح�شّ اإّن 

اجلوفية  املياه  على  االعتماد  من  املزارعني  مّكنت 

ال�شطحية  للمياه  كمكّمل  اأو  للمياه  ح�شري  كم�شدر 

اجلوفية  باملياه  الرّي  يف  ولال�شتثمار  االأمطار.  ومياه 

منافع كثرية. فهو ي�شمح للمزارعني ب�شبط عمليات رّي 

ثالثة  تبلغ  املكّعب  بالقدم  املحا�شيل  اأّن  كما  اأرا�شيهم. 

مع  باملقارنة  اجلوفية  باملياه  الري  ا�شتعمال  مع  اأ�شعافها 

الدويل  للبنك  تقرير  بح�شب  ال�شطحية،  املياه  ا�شتعمال 

»اإّن  ذلك،  اإىل  اإ�شافًة  الزراعة.  يف  املياه  م�شتقبل  حول 

القليلة  االآبار  يف  �شيما  ال  اجلوفية،  املياه  يف  اال�شتثمار 

العمق والقليلة الكلفة، ميكن اأن يكون له اآثار يف خف�ص 

كما  املنزيل  لال�شتخدام  مياه  م�شادر  يوّفر  اإذ  الفقر، 

ويوؤّكد   .)World Bank, 2005( واملحا�شيل«  للحدائق 

التقرير اأي�شًا على اأّن اأكرب امل�شاكل هي اال�شتخراج املفرط 

للمياه والرتّدي يف جودة املياه.
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اإّن معّدل ا�شتنفاد املياه اجلوفية مقلق يف كثري من البلدان 

من  اإفادة  اأقّل  �شّخها  يف  امل�شي  عملية  يجعل  ما  العربية، 

والعلوم  للرتبية  االإ�شالمية  املنظمة  وبح�شب  الكلفة.  حيث 

املائية  املوارد  اإدارة  اأّدى �شوء   ،)ISESCO, 1997( والثقافة

اجلوفية اإىل تراجع يف عمق املياه )من 150 مرتًا يف ثمانينات 

يف  الت�شعينات(  اأواخر  يف  مرت   400 اإىل  الع�شرين  القرن 

وملوحة  املّتحدة،  العربية  االإمارات  من  ال�شمالية  املنطقة 

امل�شّغلة  االآبار  اآالف  )ب�شبب  عمان  �شلطنة  يف  الرتبة  يف 

غري  اجلوفية  املياه  ملوارد  املفرط  واال�شتغالل  بالديزل(، 

املتجّددة يف كفرى، ليبيا والوادي اجلديد يف م�شر. وحتى 

حيث للقيود على حفر االآبار وجود، كما يف حو�ص �شنعاء، 

ر اأّن اأكرث من 2500 بئر ت�شتنزف  ذ. فهناك، “يقدَّ اإاّل اأّنها ال تنفَّ

.)ISESCO, 1997( ”اخلّزانات اجلوفية

اإىل  الو�شول  حرية  متعددة:  املفرط  اال�شتخراج  واأ�شباب 

املياه اجلوفية، وا�شتعمال التكنولوجيا غري املالئمة، والدعم 

اأو الطاقة الكهربائية، و�شهولة احل�شول على  م للوقود  املقدَّ

ائتمانات، وت�شعري غري عقالين، ما نتج عنه ا�شتخدام غري 

اأي �شيا�شة  فعال ملوارد املياه اجلوفية. وبالتايل، فمن �شاأن 

تكون  اأن  الطويل  املدى  على  ت�شتلزم  اأن  منا�شبة  ت�شعري 

على  التاأكيد  على  قادرة  البديلة  للفر�شة  احلّدية  التكلفة 

قيمة  وهي  اجلوفية،  املياه  ال�شتنزاف  االأجيال  بني  القيمة 

تاأخذ باالعتبار التكلفة املبا�شرة ال�شتخدام املوارد، والتكلفة 

 ISESCO,( القطاعات  بني  ما  والتكلفة  للم�شتعملني، 

باملياه  احلقوق  وتعيني  ال�شرائب  فر�ص  وي�شّكل   .)1997
العربية من  اإ�شافية متوفرة للحكومات  اإ�شالحية  اإجراءات 

اأجل تخفي�ص اال�شتخراج املفرط ومنع املزيد من التدهور يف 

جودة املياه اجلوفية وكميتها.

2 ـ �ل�صتثمار يف مياه �ل�صرف

ال�شرف  تدوير  واإعادة  ال�شرف  مياه  ا�شتخدام  اإعادة  توّفر 

الزراعي فر�شًا الإنتاج حما�شيل م�شتهدفة يف بع�ص البلدان 

العربية. لكّن ذلك يجب اأن ي�شتكمل باعتماد اإجراءات فعالة 

وتوجيهات  �شارمة،  جودة  ومعايري  املنتج،  �شالمة  لتاأمني 

مياه  ا�شتعمال  فاإعادة  املعاجَلة.  املياه  ا�شتخدام  الإعادة 

ت�شّكل  اأن  ميكن  فهي  للمنطقة.  كربى  اأهمية  لها  ال�شرف 

ما  اجلوفية،  املياه  ول�شّخ  املروية  للزراعة  اإ�شافيًا  موردًا 

لكثري  اآفة  ي�شّكل  الذي  اجلوفية  املياه  ا�شتخراج  من  يخفف 

احلّظ  حل�شن  االأو�شط.  وال�شرق  اأفريقيا  �شمال  بلدان  من 

واليمن(  وُعمان  واملغرب  االأردن  )مثاًل  كثرية  بلدانًا  اأن 

ال�شرف  مياه  معاجلة  لتنظيم  قانونية  اأحكامًا  خ�ش�شت 

وب�شورة خا�شة اإعادة ا�شتخدامها.

ب�شكل  ال�شرف  مياه  ا�شتخدام  اإعادة  عملية  متار�ص 

و�شيط على نطاق وا�شع يف م�شر، حيث يعاد ا�شتعمال 

يعادل  )ما  الزراعي  ال�شرف  مياه  من   
3
م مليون   5000

10% من جمموع املوارد املائية( �شنويًا بعد خلطها باملياه 

على  الزراعي  ال�شرف  ا�شتخدام  اإعادة  ومُتاَر�ص  العذبة. 

نطاق اأقّل يف العراق واململكة العربية ال�شعودية و�شورية 

.)World Water Forum, 2006(

 

3 ـ �ل�صتثمار يف تقنيات �إد�رة �صوؤون �ملياه 

يف �ملناطق �لبعلية

العربية.  البلدان  يف  االنت�شار  وا�شعة  البعلية  الزراعة 

والعراق  اجلزائر  يف  الزراعية  االأرا�شي  ن�شف  من  فاأكرث 

وال�شودان  واملغرب  وموريتانيـا  وليبيـا  ولبنان  واالأردن 

االأمطار  مياه  علـى  تعتمـد  واليمن  وتون�ص  و�شوريـة 

نف�شه،  التقرير  وبح�شب   .)World Bank, 2009b(

ع لل�صرف خالل �لعقود �لأربعة �ملن�صرمة  يف م�صر، ُو�صع برنامج وطني مو�صّ

�ملياه يف  مّت ت�صريف  �لعام 2003،  و�مللوحة. ففي  باملاء  �لت�صّبع  وذلك ل�صبط 

�أكرث من 3 ماليني هكتار من جمموع �مل�صاحة �ملروية، منها 2.2 مليون هكتار 

�ل�صطحي  حتت  لل�صرف  �خلا�صعة  �مل�صاحة  وت�صكل  �صطحي.  حتت  ب�صرف 

�مل�صاحات  من  �ل�صرف  فمياه  �ملزروعة.  �مل�صاحة  جمموع  من   %56 من  �أكرث 

�لأ�صا�صية  �لري  �أو قنو�ت  �لنيل  �إىل نهر  �لنيل تعاد  �لزر�عية من جانبي و�دي 

ّخ جمّدد�ً  يف م�صر �لعليا ويف جنوب �لدلتا. �أّما مياه �ل�صرف يف �لدلتا فاإّما ت�صَ

�لبحر  �أو  �ل�صمالية  �لبحري�ت  �إىل  ّخ  ت�صَ �أو  ��صتخد�مها  لإعادة  �لرّي  قنو�ت  �إىل 

.)FAO, 2010( ملتو�صط�

يعترَب برنامج �ل�صرف يف م�صر �أحد م�صاريع �لتدّخل �لكربى يف �إد�رة �ملياه يف 

�لعامل. فال�صتثمار �لإجمايل ي�صل �إىل 1000 مليون دولر �أمريكي. ومنذ �إن�صاء 

�أنظمة �ل�صرف، ز�دت �لعائد�ت وظهر حت�ّصن هائل يف �لأر��صي �ملتاأثرة بامللوحة 

 .)FAO, 2003(

�أمر  �ملروية  �لزر�عة  يف  و�ل�صناعية  �لبلدية  �ل�صرف  مياه  ��صتعمال  �إعادة  �إّن 

يف  �ملياه  معاجلة  حمطات  من  �لكثري  يعمل  عامة،  ب�صورة  �لنت�صار.  و��صع 

ت�صّرب  يف  ي�صاهم  ما  لها،  �مل�صممة  قدرتها  دون  م�صر،  منها  �لنامية،  �لبلد�ن 

�أثر عنا�صر  ّجل وجود  �أقّل معاجَلة يف قنو�ت �لرّي و�ل�صرف. و�صُ مياه �صرف 

لل�صحة  م�صّرة  مب�صتويات  �ملحا�صيل  ويف  �لرتبة  يف  �لكادميوم،  مثل  ملّوثة، 

�ل�صتخد�م،  لإعادة  مالئم  غري  �ل�صرف  مياه  بع�ص  يعترَب  بالتايل،  �لب�صرية. 

ن�صبة  ب�صبب  بل  عليها  يحتوي  �لتي  �مللح  من  �لعالية  �لن�صبة  ب�صبب  لي�ص 

.)FAO, 2003( تلّوث �ملياه

Alleviating the الزراعية  املياه  لتنمية  البيئي  الأثر  تخفيف  من:  مقتب�س 

 environmental impact of agricultural water development (FAO, 2003(

.Water Profile of Egypt (FAO, 2010( وو�صف و�صع املياه يف م�رص

احلالة 3: مياه ال�صرف يف م�صر
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بعلي هو  احلبوب  اإنتاج  من  االأقّل  على  املئة  يف   80 فاإّن 

هذا  ن�شف  وبني  واليمن،  وال�شودان  العربي  املغرب  يف 

االنتاج اإىل ثلثيه بعلي يف امل�شرق.

جعل  يف  بارزًا  دورًا  االأمطار  مياه  ح�شاد  اأنظمة  وتوؤدي 

املنطقة  من  كثرية  اأجزاء  يف  ممكنة  البعلية  الزراعة 

مياه  اأو  االأمطار  مياه  تلتقط  احل�شاد  فبنى  العربية. 

كما  الحقة.  ال�شتخدامات  وتخّزنها  وحتّولها  ال�شيول 

وحماية  احلرجية  املراعي  تاأهيل  الإعادة  اأي�شًا  ت�شتعَمل 

الرتبة من التاأّكل )Zaki, 2006; Droubi, 2006(. اأنظمة 

 9000 منذ  العربي  العامل  يف  موجودة  باملياه  احل�شاد 

املنطقة  قدرة  على  �شهادة  وهذه   ،)Zaki, 2006( �شنة 

�شّنف  وقد  القحل.  وظروف  املياه  �شّح  مع  التكّيف  على 

املمار�شة  باملياه  احل�شاد  تقنيات   )Zaki, 2006( زكي 

باملياه  احل�شاد  اأنظمة  )اأ(  بفئتني:  العربية  املنطقة  يف 

واحلفري،  ال�شغري،  وال�شّد  اخلّزان،  )مثاًل  والتخزين 

والغدير( و)ب( اأنظمة ح�شاد املياه واأنظمة ح�شاد املياه 

وغمرها )مثاًل املدّرجات، وحواجز غمر املياه، وامل�شقاة، 

و�شّد التحويل للرّي(. وجند و�شفًا لبع�ص تقنيات ح�شاد 

املياه يف احلالة رقم 4.

الزراعة  على  حقيقية  خماطر  املناخي  التغرّي  يطرح 

الدويل  البنك  وبح�شب  العربية.  البلدان  فـي  البعلية 

املناخي  التغرّي  يوؤّدي  �شوف   )World Bank, 2009a(

بانعدام  ال�شعور  من  واملزيد  املياه،  توافر  يف  تراجع  اإىل 

توفري  بني  اخللل  �شغط  مـن  يزيد  ما  والتقّلب،  اليقني 

هطول  معّدل  يرتاجع  اأن  ع  فيتَوقَّ عليها.  والطلب  املياه 

اخلم�شني  ال�شنوات  يف   %10 بن�شبة  ال�شنوي  االأمطار 

 World( املو�شوعة  املناخي  التغرّي  مناذج  بح�شب  املقبلة 

Bank, 2009b(. ونتيجة لذلك، �شوف تتقّلب املحا�شيل 
اجّتاهًا  املحا�شيل  معّدل  و�شي�شلك  الوقت  مع  البعلية 

ككّل  العربية  البلدان  يف   %20 بن�شبة  هابطًا  تراجعيًا، 

 World Bank,( وبن�شبة 40% تقريبًا يف اجلزائر واملغرب

.)2009b

�لتالية  �لأنظمة  �أّن  �لتقليدية  �ملياه  ح�صاد  لأنظمة  در��صة  بّينت 

م�صتعملة يف �ملنطقة �لعربية: 

بناء �ملدّرجات: ت�صتعَمل هذه �لتقنية ب�صكل و��صع يف �ليمن كتقنية 

ل�صتخد�م  ناجحة  ب�صورة  ت�صتعَمل  �أّنها  كما  �ملياه.  حلفظ  فعالة 

مياه �لأمطار وحفظ �لرتبة يف �ملناطق �جلبلية يف جنوب غرب �ململكة 

جمموعة  �لعربية  �ملنطقة  ويف  عمان.  و�صلطنة  �ل�صعودية  �لعربية 

عرب  �ل�صغرية  �ل�صدود  مدّرجات  مثل  �ملدّرجات  �أنظمة  من  متنوعة 

�جلافة  �حلقول  ومدّرجات  �ل�صدود،  ومدّرجات  �ل�صّيقة،  �لوديان 

�خلطية، و�ملدّرجات �ل�صّلمية. وطريقة �لزر�عة �لبعلية معتمدة على 

�ملدّرجات يف جمتمعات كثرية يف �ليمن، حيث ُزرع �أكرث من 1.5 مليون 

هكتار ب�صكل منتظم.

غمر  على  �أ�صا�صية  ب�صورة  �لطريقة  هذه  تعتمد  �لفي�صّي:  �لرّي 

ل مياه �لفي�صان من جمرى �لو�دي �إىل منطقة مزروعة  �ملياه حيث حتوَّ

جماورة له. متاَر�ص طريقة �لرّي �لفي�صّي يف �ل�صود�ن و�ليمن وعمان 

فالأر��صي  و�ل�صعودية.  �ملتحدة وتون�ص و�جلز�ئر  �لعربية  و�لإمار�ت 

م �إىل �أحو��ص لل�صماح بتخزين كمية كافية من  �لزر�عية ُت�َصّوى وُتَق�صَّ

�ملياه للمو�صم. بالتايل يجب �أن تكون �لرتبة عميقة وفيها قدرة كافية 

حلب�ص �ملياه. يف �لوديان �لو��صعة ب�صيول عالية، ُتبنى �صدود تر�بية 

موّقتة لتاأخري تدّفق موجة �لفي�صان �لأوىل.

�مل�صقاة  Meskat: نظام �مل�صقاة طريقة قدمية ت�صتعَمل يف ح�صاد 

مياه �لأمطار ل �صيما يف تون�ص، و�ملغرب، و�صمال غرب ليبيا. و�مل�صقاة 

مع   )%6 �إىل   3( خفيف  بانحد�ر  م�صّطحة  �أر�ص  قطعة  عن  عبارة 

�لأمطار  �لأر�ص حل�صاد مياه  وُتَعّد  �أو معدومة.  قنو�ت �صرف قليلة 

ه �ملياه لقطعة �أر�ص �أخرى بن�صف م�صاحتها وتقع حتت  من ثم توجَّ

�ملحا�صيل.  ُتزرع  حيث  عة  �ملجمِّ �لأر�ص  ُت�صّمى  وهي  مبا�صرة،  �لأوىل 

�لتنمية  ب�صبب  “�مل�صاقي”  تدهورت حال هذه  �لوقت �حلا�صر،  ويف 

�لزر�عية �ملكّثفة منذ منت�صف �لقرن �ملا�صي.

معظم  يف  خمتلفة  باأحجام  �صدود  بناء  مّت  و�خلّز�نات:  �ل�صدود 

�لفي�صانات،  و�صبط  �لرّي(،  )لأغر��ص  �ملياه  لتخزين  �لعربية  �لبلد�ن 

يف  بنيت  �لتي  �ل�صدود  معظم  وت�صَتخَدم  �جلوفية.  �ملياه  تعبئة  و�إعادة 

عمان  و�صلطنة  �ملتحدة  �لعربية  و�لإمار�ت  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة 

لإعادة تعبئة �خلز�نات �جلوفية �مل�صتنزفة. كما �أّن �صدود�ً كبرية قليلة يف 

م�صر، و�ململكة �لعربية �ل�صعودية وتون�ص و�ل�صود�ن و�لأردن لها �أغر��ص 

متعددة. وتبنى �ل�صدود �إّما على ر�أ�ص �أحو��ص جتميع �ملياه �أو يف �لأجز�ء 

�أ�صفل هذه �لأحو��ص )عند م�صبها( كما يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية  يف 

�ملتحدة  �لعربية  و�لإمار�ت  و�ليمن  و�لأردن  وتون�ص،  وم�صر  و�ل�صود�ن 

و�صلطنة عمان. وبف�صل �لطبيعة �ملنب�صطة و�ملياه �جلارية �ملحدودة يف 

بلد�ن �أخرى كالبحرين و�لكويت وقطر و�أجز�ء من �ل�صود�ن، يتّم �للجوء 

�إىل بنى حتويل �صغرية بدًل من �ل�صدود لإن�صاء �أحو��ص �حتجاز �ملياه.

Water Harvesting Techniques in the Arab Region (Zaki et al., 2006(  مقتب�س من: تقنيات ح�صاد املياه يف املنطقة العربية

احلالة 4: تقنيات ح�صاد املياه
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IV. ا�صتخدام املياه املاحلة يف الزراعة

تعترَب امللوحة من امل�شاكل االأكرث حّدة يف املناطق القاحلة 

كافية  غري  بكمية  االأمطار  هطول  ب�شبب  القاحلة،  و�شبه 

�شنويًا للدفع باالأمالح املرتاكمة خارج منطقة جذر الزرع. 

ا�شتخدام  اإىل  ملّحة  حاجة  تربز  كهذه،  مناطق  ويف 

املائية املحدودة. وميكن  املوارد  مياه ماحلة للرّي ب�شبب 

حتقيق النجاح يف ا�شتخدام املياه املاحلة الإنتاج حما�شيل 

خلف�ص  الف�شلى  االإدارية  املمار�شات  باعتماد  اقت�شادية 

اإ�شافة  املحا�شيل.  اإنتاجية  على  للملوحة  ال�شلبية  االآثار 

حما�شيل  تطوير  ال�شروري  من  يكون  قد  ذلك،  اإىل 

جديدة واأنواع جديدة تتحّمل امللوحة وزراعتها.

املياه املاحلة  تتنوع الطرق والتجارب اخلا�شة با�شتعمال 

و�شمال  االأدنى  ال�شرق  يف  البلدان  بني  الزرع  لرّي 

يف  املاحلة  املياه  ت�شتخَدم  املثال،  �شبيل  على  اأفريقيا. 

تون�ص لرّي حما�شيل خمتلفة، ال �شيما االأ�شجار املثمرة 

اإيجابية  نتائج  مع  والرّمان(،  والف�شتق،  الزيتون،  )مثل 

كما   .)Abou-Hadid, 2000( واالإنتاجية  النمّو  على 

االأردن  من  القاحلة  االأرا�شي  يف  املاحلة  املياه  اخُتربت 

الإنتاج حما�شيل معّينة مثل ال�شعري والب�شل. وقد وّثقت 

ال�شتخدام  املياه  �شوؤون  الإدارة  نظام  اأف�شل  الدرا�شات 

 .)Fardos et al., 1998( املياه املاحلة للرّي يف االأردن

ويعترَب ا�شتخدام املياه املاحلة للرّي وا�شت�شالح االأرا�شي 

ال�شحراوية والقاحلة اأولويًة يف كثري من بلدان اخلليج.

االإنتاج  نتائج  حتليل  على  الدرا�شات  رّكزت  م�شر،  ويف 

ملحا�شيل  املاحلة  باملياه  رّي  ظروف  ظّل  يف  الزراعي 

ال�شم�ص،  ودوار  وقطن،  واأرز،  و�شعري،  )قمح،  خمتلفة 

وخيار،  �شكري،  و�شمندر  وخ�شار،  ال�شويا،  وفول 

ورّكزت  مثمرة(.  واأ�شجار  ورقية،  وخ�شار  وفراولة، 

تتحّمل  التي  املنتجات  زراعة  على  م�شر  يف  الدرا�شات 

منا�شبة  رّي  اأنظمة  وتطبيق  القمح(  )خا�شة  امللوحة 

)Abou-Hadid, 1998(. ومّتت درا�شات كثرية يف مواقع 

الف�شلى  املقاربة  حتديد  اأجل  من  اجلزائر  يف  خمتلفة 

فتوزيع  ماحلة.  تربة  ظروف  ظّل  يف  املحا�شيل  الإنتاج 

تقنيات  با�شتخدام  خمتلفة  باأعماق  ُقّدر  الرتبة  يف  امللح 

.)Bahloly, 1998( مرتكزة على االأقمار ال�شناعية

اأّما يف العراق، فقد ا�شتعملت املياه املاحلة يف الزراعة ملدة 

طويلة يف مناطق خمتلفة حيث هطول االأمطار منخف�ص. 

ويف مناطق كهذه، فاإن مياه االآبار �شديدة امللوحة، وبالتايل 

واملحا�شيل  الرتبة.  وموا�شفات  املحا�شيل  على  �شلبًا  توؤّثر 

املزروعة يف هذه الظروف ت�شمل البندورة والب�شل والثوم 

واخليار، واالأ�شجار املثمرة مثل االإجا�ص وامل�شم�ص والتفاح 

والعنب والزيتون والرّمان. تاأّثرت الرتبة �شلبًا باال�شتخدام 

اأن  املزارعون  وا�شطّر  للري،  املاحلـة  للمياه  االأمـد  الطويل 

يغادروا اإلـى تربة اأخرى مع تراكم ترّكزات عالية من امللوحة 

.)Saleh and Hassan, 1998(

V. تقييم االآثار االجتماعية واالقت�صادية 
والبيئية لال�صتثمارات يف مياه الرّي

مياه  يف  لال�صتثمار�ت  �لجتماعية  �لآثار  ـ   1

�لرّي

اأن  العربية  البلدان  يف  ال�شيا�شات  �شانعي  على  ينبغي 

فاأّي  للمياه.  العادلني  والتخ�شي�ص  باال�شتفادة  يهتّموا 

اىل  ت�شيء  اأن  �شاأنها  من  م�شتهدفة  زراعية  ا�شتثمارات 

زعزعة  اإىل  اأي�شًا  توؤدي  قد  لكّنها  اأ�شاًل،  املتدهور  الو�شع 

اال�شتقرار االجتماعي. اأ�شارت ورقة عـن ندرة املياه والنزاع 

 World Bank,( يف اليمن وردت يف تقرير للبنك الدويل

2009a( اإىل اأّن عملية “التقاط املوارد” املت�شلة باأعمال 
م�شبوطة  غري  بطريقة  اجلوفية  املياه  وا�شتخراج  احلفر 

اأّدت  اجلوفية،  االأحوا�ص  القعر” يف  نحو  “ال�شباق  ويف 

اإىل تهمي�ص اقت�شادي مَلن هم غري قادرين على املناف�شة 

بال�شلطة وباملال. ف�شغار املزارعني، واجلماعات الفقرية 

التي ت�شكن يف اجّتاه امل�شب، والن�شاء واالأوالد هم الذين 

يتحّملون عبء ال�شح.

�شدرت تقارير كثرية عن جماعات وقرى تركت مزارعها 

ال�شغط  مع  التكّيف  على  قدرتها  فقدت  الأّنها  وما�شيتها 

منخف�شة  م�شتويات  عن  املتاأّتي  املياه  جمال  يف  امل�شتمّر 

و/اأو  وامللوحة،  والتلّوث،  واجلفاف،  اجلوفية،  املياه  من 

.)World Bank, 2009a( النزاعات

مياه  يف  لال�صتثمار�ت  �لقت�صادية  �لآثار  ـ   2

�لرّي

اأ�شار الدروبي )Droubi, 2009( اإىل اأّن اأمناط اال�شتثمار 

كثرية  عربية  بلدان  يف  والرّي  الزراعة  مياه  يف  احلالية 

يف  “املزارعني  اأّن  على  يوؤّكد  وهو  تر�شيدها.  ي�شعب 

رّي  �شبكات  من  مياهًا  ي�شتخدمون  العربية  املنطقة 

ويف  القيمة،  قليلة  لزراعات  العام  القطاع  من  ممّولة 

�ص  اأغلب االأحيان مبحا�شيل منخف�شة، بداًل من التخ�شّ

للخطر  يعّر�ص  ما  القيمة”،  العالية  الزراعات  يف 

اإىل  باالإ�شافة  حمتملة.  م�شافة  بقيمة  االإتيان  فر�ص 

عالية  نباتات  اأنواع  اعتماد  نحو  املحا�شيل  اأمناط  تغيري 

اإىل  الدروبي  دعا  وقد  للمياه.  اال�شتهالك  وقليلة  القيمة 

املياه  بع�ص  فيه  ل  حتوَّ للمياه،  جديد  �شيا�شي  اقت�شاد 
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من  اإنتاجية  اأكرث  تطبيقات  اإىل  الزراعي  اال�شتخدام  من 

الناحية االقت�شادية اأو حيث تزيد فعالية مياه الرّي.

وميكن حت�شني فعالية الرّي اإىل ن�شبة 70 ـ 80% مقارنة 

امل�شرتَجعة  املياه  با�شتعمال  احلايل،   %50 معّدل  مع 

اأن  ميكن  اأو  ال�شرب،  مياه  على  املتزايد  الطلب  لتلبية 

 Sadik( ل هذه املياه اإىل رّي 50% اأكرث من االأرا�شي حتوَّ

.)and Barghouti, 1997

املياه  من  اال�شتفادة  حقوق  منح  باأّن  افرتا�ص  وبرز 

للم�شتخِدمني ميكن اأن ي�شّهل تداول املياه، ما قد ي�شمن 

االقت�شادي  املردود  ذات  لال�شتخدامات  املياه  ر  توفَّ اأن 

اأمناط زراعية تنتج  االأعلى. وهذا قد يحّول الرتكيز نحو 

ويوؤّكد  االأعلى.  االأ�شعار  ذات  املحا�شيل  من  اأكرب  كميات 

العربية  للبلدان  �شي�شمح  الت�شرف  هذا  اأّن  الدروبي 

با�شترياد املنتجات الغذائية االأ�شا�شية، ويف الوقت نف�شه 

بطريقة  ا�شترياد  لهكذا  ال�شروري  التمويل  توافر  �شمان 

.)Droubi, 2009( م�شتدامة

3 ـ �لآثار �لبيئية لال�صتثمار�ت يف مياه �لري

 )FAO, 2003( )يطرح تقرير ملنظمة االأغذية والزراعة )الفاو

يف  الزراعي  االإنتاج  يف  النجاح  ي�شّكل  الذي  “ما  حول  �شوؤااًل 

حال جاءت الزيادات الكربى يف املحا�شيل على ح�شاب البيئة 

وال�شحة.” ويطرح �شيمانتوف )Simantov, 1989( ال�شوؤال 

اأّن مبادلًة هاّمة �شتح�شل بني  بطريقة خمتلفة باالإ�شارة اإىل 

ا�شتخدام اأق�شى للمياه املوجودة ـ ما يوؤدي يف بع�ص احلاالت 

اإىل ترّديهاـ  وا�شتخدام اأكرث عقالنية للمياهـ  ما يحفظ جودتها 

للم�شتقبل وال ي�شتلزم عمليات اإعادة تدوير مكلفة. اأّما االآثار 

باحلوافز  مرتبطة  فهي  الرّي  مياه  لتطوير  ال�شلبية  البيئية 

مبّذر  ا�شتخدام  يف  ت�شاهم  التي  امل�شّرة  االإدارية  واملمار�شات 

ال�شمي  والتلوث  والرتبة،  املياه  ملوحة  يف  والزيادات  للمياه، 

الناجم عن ا�شتعمال املواّد الكيماوية الزراعية، وبناء ال�شدود 

بتدمري  املت�شل  البيولوجي  التنوع  وخ�شارة  االأنهر،  يف 

املوارد  لي�ص  االأ�شول  يف  التدهور  وي�شمل  الرطبة.  االأرا�شي 

تدوير  اأي�شًا  بل  فح�شب  ذاتها  بحّد  واملياه  للرتبة  الطبيعية 

البيولوجي،  وال�شبط  الرتبة،  وتكّون  وتثبيتها،  املغّذيات 

.)FAO, 2003( واحتجاز الكربون والتلقيح
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عبد�لـله �لدروبي

 )UNCCD( يعرف �لت�صحر وفقًا لتفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لت�صحر

�صبه  و�جلافة  �جلافة،  و�صبه  �جلافة  �ملناطق  يف  �لأر��صي  “تدهور  باأنه 

فالت�صحر  �ملناخية”.  و�لتبدلت  �لب�صرية  �لأن�صطة  عن  �لناجت  �لرطبة، 

�مل�صببات  �أحد  تعترب  �لأخرية  وهذه  �لب�صرية  بالأن�صطة  �إذ�ً  مرتبط 

�لرئي�صة لتدهور �لأر��صي، وكالهما يت�صببان يف تقلي�ص �لأر��صي �ملنتجة 

و�نخفا�ص �إنتاجيتها. ونظر�ً لأن �ملاء و�لأر�ص ي�صكالن �ملرتكز لأية جهود 

يف  يت�صبب  كالهما  �أو  �أحدهما  ��صتخد�م  �صوء  فاإن  لذ�  زر�عية،  تنموية 

حدوث تدهور يف �لأر��صي ومقدمة لت�صحرها.

ومبا �أن �لت�صحر يرتبط وفقًا لتعريفه مبناطق مناخية حمددة، يف حني 

�أن تدهور �لأر��صي يحدث يف كافة �ملناطق، فاإن �ملنطقة �لعربية �لتي تقدر 

)حو�ىل  معظمها  ميتد  مربع  كيلومرت  مليون   14.1 حدود  يف  م�صاحتها 

�لبيئة  ذ�ت  �ملناطق  من  تعترب  جافة،  و�صبه  جافة  �أقاليم  عرب   )%90

�له�صة �لأكرث تعر�صًا للت�صحر يف �لعامل يف حال مل يتم ��صتثمار مو�ردها 

حو�ىل  �أن  �إىل  �لتقدير�ت  وت�صري  وم�صتد�مة.  عقالنية  ب�صورة  �لطبيعية 

64% من �أر��صي �ملنطقة �لعربية قد �أ�صبحت مت�صحرة )�أك�صاد 2007(.

حجر  تعترب  �لعربية  �ملنطقة  ت�صود  �لتي  �ملناخية  �لعو�مل  �أن  ول�صك 

�إذ �ن �نخفا�ص معدلت �لأمطار يوؤدي  �لأ�صا�ص �أي�صًا يف �نت�صار �لت�صحر، 

�إىل ندرة يف �ملو�رد �ملائية �لطبيعية �ملتجددة، كما �أن �صوء توزيعها زمنيًا 

مناطق  من  �لرعوي  �لنباتي  �لغطاء  �نح�صار  �إىل  بدوره  يوؤدي  ومكانيًا 

�إىل  و�لرعاة لالنتقال  �ملا�صية  يدفع مبربي  �أخرى مما  �إىل مناطق  حمددة 

�لغطاء  وتدهور  �لرعوية  �حلمولة  �زدياد  يف  يت�صبب  مما  �ملناطق،  تلك 

�لنباتي فيها، وبالتايل تعر�صها للت�صحر. ولقد �صاهمت وت�صاهم �لتغري�ت 

�ملناخية، وخا�صة تلك �ملتمثلة يف تكر�ر دور�ت �جلفاف، يف �نح�صار �لأمطار 

على مدى عدة �صنو�ت متتالية، كما حدث يف �صوريا خالل مو��صم 2006 

�لزر�عية  �ملناطق  يف  �حلبوب  �إنتاج  �نخفا�ص  �إىل  �أدى  ـ 2008 مما   2007 ـ 

�أ�صبحت  وبالتايل  �ل�صفر،  يقارب  ما  �إىل  �لأمطار  مياه  على  تعتمد  �لتي 

تلك �ملناطق معر�صة �أكرث من غريها للت�صحر. و�لدليل على ذلك �لتكر�ر 

�ملجاورة  �ل�صورية  �ملدن  �أ�صبحت ت�صرب  �لتي  �لرت�بية  للعو��صف  �ملتز�يد 

للبادية مثل دير �لزور و�لرقة وحتى �لعا�صمة دم�صق. كما �أدى �جلفاف 

�أكرث ��صتقر�ر�ً من  �إىل مناطق  �إىل هجرة �ل�صكان  �أ�صاب تلك �ملناطق  �لذي 

حيث �لتغري�ت �ملناخية، مما �أدى �إىل �زدياد �ل�صغط على �ملو�رد �لطبيعية 

�لرئي�صية  �ملظاهر  من  �أن  كما  ��صتقر�رها.  يهدد  و�أ�صبح  �ملناطق  تلك  يف 

للتغري�ت �ملناخية �زدياد �لعو��صف �ملطرية وما ينجم عنها من في�صانات 

من  �لعديد  وهناك  وت�صحر�لأر��صي،  �لرتبة  �جنر�ف  �إىل  توؤدي  مدمرة 

و�ملغرب  و�لمار�ت  �ل�صعودية  موؤخر�ً  �أ�صابت  �لتي  كتلك  عليها  �لأمثلة 

و�جلز�ئر وتون�ص.

طفرة  �لأخرية  �لثالثة  �لعقود  خالل  �لعربية  �ملنطقة  �صهدت  لقد 

يف  �لتو�صع  على  رئي�صي  ب�صكل  �لرتكيز  فيها  مت  مت�صارعة  تنموية 

نتيجة  �لغذ�ء  على  �ملتز�يد  �لطلب  ملو�جهة  �لأفقية  �لزر�عية  �لتنمية 

�لنمو �ل�صكاين �ملت�صارع، �لذي يقدر حاليًا يف حدود 2% على م�صتوى 

مليونًا،   331 حو�ىل   2007 عام  يف  �ل�صكان  عدد  بلغ  حيث  �ملنطقة، 

�لتنمية  )تقرير   2015 عام  يف  مليونًا   385 �إىل  ي�صل  �أن  �ملتوقع  ومن 

�عتمدت  �لتي  �لزر�عية  لل�صيا�صات  وكان   .)2009 �لعربية  �لن�صانية 

�لعربية،  �لدول  �ملا�صي من قبل كافة  �لقرن  �لأخريين من  �لعقدين  يف 

وخا�صة �صيا�صات �لأمن �لغذ�ئي �لقطري دور كبري يف ت�صجيع �لتو�صع 

�لزر�عي �لأفقي يف معظم �لدول �لعربية و�إدخال مناطق زر�عية جديدة 

�لتقليدية  �لزر�عي  �لإنتاج  �أمناط  �ملروية وتبديل  �لزر�عة  و�لتو�صع يف 

بحجة �أنها تعترب عاجزة عن تلبية �حتياجات �ل�صكان �ملتز�يدة للغذ�ء 

ل  حما�صيل  وزر�عة  مروية  زر�عة  �إىل  �لبعلية  �لزر�عة  من  )�لتحول 

تالئم �لرتبة(. فعلى �صبيل �ملثال ز�دت �مل�صاحات �ملروية يف �صورية من 

0.65 مليون هكتار عام 1985 �إىل 1.4 مليون هكتار عام 2004 )�يفاد 

�لعتبار  بعني  توؤخذ  �أن  دون  معظمه  يف  �لتو�صع  هذ�  وجاء   .)2004

�لطاقة �لإنتاجية وقدرة �لتجدد لتلك �لأر��صي، مما فاقم من �ل�صغوط 

عليها وبد�أ يهدد �ل�صتد�مة �لبيئية فيها ويعر�صها للت�صحر. كما �أدت 

�ل�صتقر�ر  �صيا�صات  بالتو�فق مع  تدريجيًا  �لزر�عية  �ل�صيا�صات  هذه 

�لتي �عتمدتها معظم �لدول �لعربية، و�لتي ركزت على توطني �لبدو 

�لرحل يف مناطقهم، �إىل حتول يف �لأمناط �لجتماعية لهوؤلء �ل�صكان. 

�جلافة  و�صبه  �جلافة  �ملناطق  يف  وخا�صة  معظمهم  كان  �أن  فبعد 

حتولو�  �لرزق،  وك�صب  للعي�ص  كو�صيلة  �ملحدود  �لرعي  يعتمدون 

لديهم  يتوفر  �أن  دون  �ملروية،  �لزر�عة  وخا�صة  �لزر�عة  �إىل  تدريجيًا 

�لنمط �جلديد  لتاأهيلهم على هذ�  �حلكومات  تدخل من  �أو  �أي خربة 

�إىل �صوء ��صتخد�م �لأر�ص و�ملاء و�لغطاء �لنباتي  �أدى  من �لعمل، مما 

�لأر��صي  من  مزيد  على  �حل�صول  �أجل  من  �لأ�صجار  قطع  يف  و�صاهم 

�لرتبة  وتدهور  �لنباتي  �لغطاء  تدهور  يف  �صاهم  �لأمر  وهذ�  �لزر�عية، 

وبالتايل زيادة �حتمالت تعر�صها للت�صحر.

الرتابط بني الت�صحر واإدارة املياه يف العامل العربي
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ولقد تركز هذ�  �لتو�صع �لزر�عي على ��صتخد�م �لري وخا�صة من �ملياه 

�إىل  �أدى  مما  �لعربية  �ملنطقة  يف  �ل�صطحية  �ملياه  لندرة  نظر�ً  �جلوفية 

على  �لزر�عة  يف  �مل�صتخدمة  �ملائية  �ملو�رد  ن�صبة  تقدر  حيث   ن�صوبها، 

م�صتوى �ملنطقة �لعربية يف حدود 88% من جممل �ل�صتعمالت �ملائية 

)UNEP 2010 و�أك�صاد 2009(.

�لري  طرق  �أكرث  من  �لر�هن  �لوقت  يف  بالغمر  �ل�صطحي  �لري  ويعترب 

�ملجموع  من   %80.3 يف  مُيار�ص  حيث  �لعربية،  �ملنطقة  يف  �مل�صتخدمة 

منها   %22.8 يف  بالر�ص  �لري  مُيار�ص  بينما   ، �ملروية  للمناطق  �لكلي 

و�لري بالتنقيط يف 2.8% منها )UNEP 2010(. وقد �رتفع ��صتخد�م 

�إىل  ما بني 1995  �لفرتة  يف  �لعربية  �ملنطقة  يف  �لزر�عية  لالأغر��ص  �ملياه 

 )CEDARE and AWC 2004( 2003 من نحو 160 مليار مرت مكعب

�إىل نحو 200 مليار مرت مكعب )FAOSTAT 2008(. فعلى �صبيل �ملثال 

لدول  �لتعاون  جمل�ص  دول  يف  و�لوقود  لالآبار  �لزر�عية  �لإعانات  �أدت 

دعم  وبر�مج  �لزر�عي  �لإنتاج  مدخالت  من  وغريها  �لعربية  �خلليج 

�ملياه  ��صتخر�ج  على  �صو�بط  وجود  عدم  جانب  �إىل  و�حلماية،  �لأ�صعار 

��صتنز�ف  يف  و�صاهمت  كبري  ب�صكل  �ملروية  �ملناطق  زيادة  �إىل  �جلوفية، 

�ملروية  �لزر�عية  �لأر��صي  م�صاحة  ز�دت  وقد  �جلوفية.  �ملياه  ون�صوب 

بن�صبة  �ملا�صيني  �لعقدين  �لتعاون �خلليجي يف  يف جميع دول جمل�ص 

.)UNEP 2010( %300

�ململكة  يف  �لري  مناطق  يف  �ل�صريع  �لتو�صع  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن 

�لعربية �ل�صعودية �أدى �إىل زيادة يف ��صتخد�م �ملياه �لزر�عية بحو�ىل ثالثة 

�أ�صعاف، حيث ز�د حجم �ملياه �مل�صتخدمة يف �لزر�عة من حو�ىل 7.4 مليار 

مرت مكعب يف عام 1980 �إىل حو�ىل 20.2 مليار مرت مكعب يف عام 1994.

غري  ري  نظم  و�عتماد  �ملتو�زن  غري  �لزر�عي  �لتو�صع  هذ�  �أدى  وقد 

منا�صبة و�ل�صتثمار غري �لعقالين للمو�رد �ملائية لي�ص فقط �إىل ن�صوب 

تلك �ملو�رد ب�صبب �ل�صتثمار �جلائر، و�إمنا �أي�صًا �إىل تدهور يف �لأر��صي 

�لزر�عية نتيجة �لتملح و�لتغدق نتيجة �صوء ��صتخد�م �ملياه و�لرتبة، 

�ملتاثرة بامللوحة يف �صورية يف حدود 45%، ويف  �مل�صاحات  حيث تقدر 

�لزر�عية  �لأر��صي  هجر  �إىل  �إ�صافة  هذ�   .)2009 )�أك�صاد   %50 م�صر 

�أنه من  �إذ  �لت�صحر،  �نت�صار  �ملائي مما �صاعد يف  �ملورد  ب�صبب ن�صوب 

�ملعروف باأن �لأر��صي يف �ملناطق �جلافة و�صبه �جلافة تت�صف ب�صيادة 

�لرتبة غري �ملتطورة و�ل�صحلة وتكون ه�صة جتاه �أية تدخالت خارجية 

للت�صحر  �ملعر�صة  �لأر��صي  )تقدر  �حلر�ثة  وخا�صة   ،)2009 )�أك�صاد 

9 ماليني هكتار مزروعة  �أ�صل  �لكامل يف حدود 44% من  �أو  �جلزئي 

يف �جلز�ئر(. وتخ�صر �جلز�ئر �صنويًا 7000 هكتار من �لأر��صي نتيجة 

�لت�صحر �لذي يعود �إىل تبدل �لأمناط �لزر�عية من تقليدية �إىل حديثة 

من  �لرعي  وحتول  و�لأر�ص،  للمياه  �لر�صيد  غري  �ل�صتخد�م  فيها  مبا 

لرعاية  جتارة  �إىل  �ملحليني  �ل�صكان  قبل  من  و�حلياة  للبقاء  هدف 

قطعان كبرية من �ملو��صي ينه�ص بها جتار لديهم قدر�ت مالية كبرية 

�للحوم  على  �ملتنامي  �لطلب  ظل  يف  �حل�صرية  �ملر�كز  يف  ويقطنون 

)تقرير �لتنمية �لن�صانية �لعربية 2009(.

من جهة ثانية فاإن هجرة �لأر��صي �لزر�عية ب�صبب نق�ص �ملياه �أو �لتملح �أو 

�جلفاف و�لذي يجعلها ذ�ت ه�صا�صة عالية وغري مقاومة لالجنر�ف �لريحي 

يهدد  �ملغرب  �لت�صحر عليها. ففي  و�متد�د  �لتدهور  �إىل  بها  يوؤدي  و�ملائي، 

و�ملر�عي  �لزر�عية  �لأر��صي  12.5 مليون هكتار من  �ملائي حو�ىل  �لجنر�ف 

)يقدر �لفاقد من �لرتبة ب�صبب �لجنر�ف �ملائي بنحو 20 طن/هكتار(، ويف 

تون�ص فاإن حو�ىل 60% من �لأر��صي �لقابلة للزر�عة مهددة �أي�صًا بالجنر�ف 

�ملائي )يقدر �لجنر�ف �ملائي يف حدود 9 ماليني طن/�صنة، ويف �لأردن يقدر 

)�أك�صاد  �صنويًا  200 طن  �ملائي يف حدود  �لجنر�ف  بفعل  �لرتبة  �لفاقد من 

2009(. ويف �ليمن ز�دت م�صاحة �لأر��صي �ملتاأثرة بالجنر�ف �ملائي من 5.5 

ماليني هكتار عام 1992 �إىل 12 مليون هكتار عام 2000.

و�أخري�ً ل بد من �ل�صارة هنا �إىل �أنه من �ملتوقع �أن يزد�د �لطلب على �ملاء 

و�ل�صتعمالت  لل�صرب  �ملائية  �لحتياجات  لتلبية  �لعربية  �ملنطقة  يف 

�ملنزلية، نتيجة �لتز�يد �ل�صكاين و�لتو�صع �حل�صري �لكبري �لذي ت�صهده 

�لدول �لعربية. ففي عام 1975 كان حو�يل 35% من �ل�صكان يعي�صون 

 ،2005 عام  يف   %55 �إىل  �لن�صبة  هذه  و�رتفعت  �حل�صرية  �ملناطق  يف 

�أن تتجاوز 60% يف عام 2020 )تقرير �لتنمية �لن�صانية  ومن �ملتوقع 

�لعربية 2009(. وهذ� �لأمر �صيوؤدي بال �صك، يف ظل حمدودية �ملو�رد 

�ملائية، �إىل تخفي�ص ح�صة �ملياه �ملخ�ص�صة للزر�عة، مما يعني �نح�صار�ً 

تتخذ  للت�صحر يف حال مل  وزيادة فر�صة تعر�صها  �لزر�عية  لالأر��صي 

�إجر�ء�ت منا�صبة لذلك، ويف مقدمها �لتو�صع يف ��صتخد�م �ملياه �ملعاجلة 

يف �لزر�عة ومكافحة �لت�صحر ل�صد �لنق�ص يف �ملياه �لطبيعية.

د. عبداللـه الدروبي مدير اإدارة املوارد املائية يف املركز العربي لدرا�صات املناطق 

اجلافة والأرا�صي القاحلة )اأك�صاد(.

املراجــع:

اأك�صاد، 2007: حالة الت�صحر يف الوطن العربي )درا�صة حمدثة(، املركز العربي 

لدرا�صات املناطق اجلافة والأرا�صي القاحلة )اأك�صاد(.

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ـ املكتب الإقليمي للدول العربية، 2009: تقرير 

التنمية الإن�صانية العربية، 288 �صفحة.

اإيفاد، 2004: وثيقة م�رصوع تنمية املنطقة ال�صمالية ال�رصقية من �صورية.

اأك�صاد، 2009: الت�صحر يف الوطن العربي ـ جملة الزراعة واملياه، العدد 24، �صفحة 12 ـ 19.

اأك�صاد، 2009: وثيقة م�رصوع الإدارة املتكاملة للموارد املائية ـ م�رصوع مقدم اإىل 

القمة القت�صادية والجتماعية، الكويت 2009.

UNEP, 2010: Global Environment outlook in the Arab region.
CEDARE, AWC, 2004: State of the water report in the Arab region, 102 
pp.
FAO State, 2008: AQUASTAT Database Query Results.



�إد�رة مياه �لرّي�لف�صل 684

اأّي  تغيب  ما  غالبًا  اأّنه  اإىل   )Duffy, 2002( دايف  واأ�شار 

املمار�شات  ور�شد  البيئي  االأثر  بتقييم  خا�شة  اأحكام 

املياه  �شوؤون  اإدارة  وممار�شات  عامة  ب�شورة  الزراعية 

ق  يطبَّ  )FAO, 2003( الفاو  وبح�شب  خا�شة.  ب�شورة 

املادية  امل�شاريع  تخطيط  على  عادة  البيئي  االأثر  تقييم 

ولكن  وال�شناعات(،  واالأنابيب  والطرقات  ال�شدود  )مثاًل 

االإمنائية  وامل�شاريع  املزارع  ممار�شات  على  ق  يطبَّ ما  نادرًا 

املالئم  غري  التخطيط  ا�شتمّر  لذلك،  ونتيجة  الريفية. 

ويف  االأرا�شي.  ال�شتغالل  املنا�شبة  غري  واملمار�شات 

املائية  واملوارد  واالأرا�شي  الرتبة  ت�شتعَمل  كثرية،  مناطق 

الفقر  بينما  مرتّدية،  حالة  يف  هي  اأو  فعالة،  غري  بطريقة 

باأن  الفاو  تقرير  يو�شي  كما  تزداد.  الدخل  يف  والفوارق 

الزراعية  للم�شاريع  البيئي  االأثر  تقييم  �شيا�شات  ت�شمل 

اإىل الفقراء يف الريف، من خالل  ال�شرورية  املعرفة  "نقل 
يف  امل�شاركة  من  يتمّكنوا  لكي  الزراعي،  ع  التو�شّ خدمات 

وتخطيط  الزراعية  املائية  املوارد  الإدارة  البيئي  التقييم 

امل�شاريع". ويوؤّكد دايف على "اأّن الرابط بني تخفيف الفقر 

واحلماية البيئية واملحافظة على التنوع البيولوجي يجعل 

نة  املح�شّ واملمار�شات  اال�شتثمارات  تكون  اأن   
ّ

البديهي من 

املدى  على  هائلة  منافع  توليد  على  قادرة  بيئيًا  االإيجابية 

وراء  االأ�شا�شي  املنطقي  التربير  هو  هذا  بالفعل،  الطويل. 

موجودة  الربامج  اإّن  الواقع،  يف  البيئي".  االأثر  تخفيف 

اإدارة  مقابل  املزارعني  على  للتعوي�ص  وم�شّممة  اليوم 

مزارعهم بطريقة م�شتدامة بيئيًا من خالل حفظ الرتبة، 

االأنظمة  واإ�شالح  البيئية،  اخلدمات  على  واملحافظة 

وبح�شب  الرطبة(.  االأرا�شي  )مثاًل  وحمايتها  البيئية 

ال�شندوق الدويل للتنمية الزراعة )IFAD, 2009(، يزداد 

االإقرار باأّن للخدمات البيئية وخدمات اإدارة امل�شتجمعات 

لفقراء  اإ�شايف  لدخل  حمتماًل  م�شدرًا  بكونها  قيمة  املائية 

يف  زالت  ما  البيئي  النظام  خدمات  تقييم  اأّن  اإاّل  الريف. 

ما  والتنفيذ  الن�شبية  للزيادة  املوؤ�ش�شية  واالآليات  بداياتها 

االأطراف  من  كبرية  جمموعة  �شفوف  يف  تناَق�ص  زالت 

املعنيني.

املياه  ا�صتخدامات  بني  التفاعل   .VI
الزراعية وغري الزراعية

اإ�شالحات  اأّن  اإىل   )Droubi, 2009( الدروبي  اأ�شار 

نتائج  اإىل  توؤّد  مل  العربية  البلدان  يف  املائية  ال�شيا�شات 

ال�شيا�شات  متار�شه  الذي  القوي  التاأثري  ب�شبب  مر�شية، 

وتخطيط  والطاقة  املالية  وال�شوؤون  للتجارة  املو�شوعة 

�شبكات  وبرامج  امُلدين  والتنظيم  االأرا�شي  ا�شتخدام 

خارج  ال�شيا�شات  هذه  وُتناق�ص  االجتماعية.  االأمان 

موؤ�ش�شات املياه. وي�شري الدروبي اإىل اأّن اختيار املحا�شيل 

الزراعة،  يف  املياه  ال�شتخدام  اأ�شا�شي  د  حمدِّ عن�شر  هو 

املزارع  اأكرث بكثري بال�شعر الذي يح�شل عليه  وهذا يتاأّثر 

لتلك املحا�شيل منه ب�شعر خدمات الرّي الذي يكون عادة 

ال�شلع  �شعر  اأّما  املزارع.  تكاليف  من  جدًا  �شغرية  ح�شة 

غري  ال�شيا�شات  من  مبجموعة  بدوره  د  فيحدَّ الزراعية 

واملالية.  واالأرا�شي  والنقل  التجارة  مثل  باملياه  املتعلقة 

بالتايل، ال تكون النتائج املرجّوة ل�شيا�شات املياه م�شتدامة 

على  قادرين  جميعهم  املياه  م�شتخِدمو  يكون  عندما  اإاّل 

التوا�شل والتن�شيق والتخطيط ا�شرتاتيجيًا. مبا اأّن املياه 

البلدان  يف  املياه  ا�شتخدام  من   %85 نحو  متّثل  الزراعية 

املناف�شة  مع  التكّيف  يف  ت�شرع  اأن  يجب  فهي  العربية، 

�شيمانتوف  واأ�شار  النادرة.  املائية  املوارد  على  املتزايدة 

جانب  اإىل  املياه،  اأّن  اإىل  اأي�شًا   )Simantove, 1989(

الن�شبي  احلجم  حتّدد  اأخرى،  بنيوية  اجتماعية  عوامل 

للقطاعات االقت�شادية على اختالفها يف بلد ما، كعن�شر 

هاّم يف التبادالت بني الزراعة والقطاعات غري الزراعية.

املياه،  ا�شتخدام  اأمناط  تغيري  اإىل  احلاجة  على  وكمثل 

ي�شري �شيمانتوف اإىل اأّن املياه �شت�شبح النقطة االأ�شا�شية 

بحماية  اخلا�شة  وتلك  الزراعية  ال�شيا�شات  بني  للتفاعل 

ولكن  املياه  جودة  حفظ  اإىل  احلاجة  �شيولد  ما  البيئة، 

جودتها.  وحت�شني  املياه  تدوير  اإعادة  اإىل  احلاجة  اأي�شًا 

متبادل،  ربح  حالة  يخلق  اأن  التفاعل  هذا  �شاأن  ومن 

للمحافظة على �شحة االأنظمة البيئية املائية مع املحافظة 

على القدرة على زرع ال�شلع الغذائية على املدى الطويل.

VII. خال�صة وتو�صيات

يقع العامل العربي يف منطقة قاحلة و�شبه قاحلة، حيث 

وبالتايل  وبعلية.  مروية  زراعة  من  خمتلط  منط  ُيعتَمد 

فاإّن التحّديات املطروحة كبرية وت�شتلزم مقاربات جديدة 

لتحقيق االإدارة الفعالة ملورد مائي حمدود اأ�شاًل.  

ف�شيا�شات كّل بلد يجب اأن تاأخذ بثالثة حماور: 

•تنمية املوارد املائية؛ 	
•مكا�شب فعالية ا�شتخدام املياه؛ 	

•حماية ال�شحة العامة والبيئة. 	

ي�شمل املحور االأّول تنمية املياه اجلوفية، من دون اإغفال 

اأّنها لي�شت متجّددة، مع اأّن عملية تنميتها وا�شتخدامها 

م�شتمّر.  ب�شكل  والتنظيم  والر�شد  ال�شبط،  ت�شتلزم 

ا�شتخدام  نطاق  تو�شيع  من  بّد  ال  البعلية،  املناطق  ويف 

ما  التعاون  اأّن  كما  والتوزيع.  املياه  ح�شاد  تكنولوجيات 

بني بلدان حو�ص النهر يجب اأن يحّفز تنمية املوارد املائية 
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مل�شلحة اأطراف مبادرة حو�ص النهر كافة.

االإجراءات  من  جمموعة  اعتماد  الثاين  املحور  ويعني 

اخلا�شة بال�شيا�شات املر�شومة لتح�شني فعالية ا�شتخدام 

ممار�شات  وتطبيق  الرّي  مياه  خ�شائر  بخف�ص  املياه، 

بالاليزر،  لالأرا�شي  دقيقة  ت�شوية  )مثل  جّيدة  زراعية 

تعّزز  اإلخ(  املدة،  ق�شرية  اأ�شناف  الرتبة،  حت�شني 

ا�شتخدام  حت�شني  ميكن  كما  للمياه.  فعااًل  ا�شتخداًما 

م�شتوى  على  التحديث  تكنولوجيات  عرب  الزراعية  املياه 

وحت�شني  االأنابيب،  اأو  امل�شقاة  تبطني  )مثاًل  املزرعة 

نقطة رفع املياه، واالأنابيب املطمورة، واأن�شطة مماثلة(. 

ال�شرف  مياه  ا�شتخدام  اإعادة  تعترَب  البلدان  بع�ص  ويف 

امل�شتمّر  الدفق  يكون  عندما  خيارًا  الو�شيطة  الزراعي 

منخف�شًا فال يلّبي الطلب العايل على املياه.

د  دَّ جُتَ اأو  ت�شتبَدل  اأن  اإّما  فيجب  البالية  التحتية  البنى  اأّما 

عند  اململوكة  االأرا�شي  على  خا�شة  عادل،  توزيع  لتاأمني 

اإ�شالح  بتطبيق  ويو�شى  الطلب.  مو�شوع  املنطقة  طرف 

وجمال�ص  املياه  مل�شتخِدمي  رابطات  اإن�شاء  عرب  موؤ�ش�شي 

د  ع من اإدارة الطلب على املياه اأن تر�شّ ل�شوؤون املياه. ويتوقَّ

للقطاعات  املياه  خدمات  دي  مزوِّ وعلى  املياه.  ا�شتخدام 

التجارية وال�شناعية اأن يتمّكنوا من تغطية كلفة الت�شغيل 

وال�شيانة لديهم لتحقيق هام�ص ربح ال�شتدامتهم املالية. 

اأّما املحور الثالث في�شمل جمموعة اإجراءات:

التغلغل  من  ال�شناعية  ثات  امللوِّ منع   : 1 .1 املجموعة 

ث يدفع”؛ اإىل النظام وتطبيق مبداأ “امللوِّ

�شعبة   ) 2 .1( املجموعة  كانت  اإن   :2 املجموعة 

التطبيق، يجب اأن يلتزم اأ�شحاب امل�شروع مبعاجلة 

مياه ال�شرف؛

( فعاًل، يجب  املجموعة 3: اإن مل تنجح املجموعة )2. 3

اعتماد اإجراءات �شبط لتخفي�ص عبء التلّوث.

دينامية.  كعملية  ال�شيا�شات  تخطيط  اإىل  النظر  يجب 

االخت�شا�شات  متعددة  فرق  وجود  دومًا  ت�شتلزم  فهي 

�شياغة  يف  النا�ص  فاإ�شراك  املعارف.  تبادل  من  والكثري 

لهم  ويقّدم  بامللكية  ح�شًا  مينحهم  وتنفيذها  ال�شيا�شات 

منربًا للتعبري عن اآرائهم.

االإنتاج  وظيفة  عن  تتخّلى  اأن  عليها  احلكومات  اأّن  كما 

لتف�شح جمااًل اأكرب للقطاع اخلا�ص كي يوؤّدي هذا الدور. 

الناظم  دور  هو  م�شروع  بدور  ت�شطلع  اأن  يجب  لكّنها 

واملراقب لل�شوق.
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I.  مقدمة
املوارد  ق�ضايا  اأهم  الطاقة،  هي  كما  املياه،  ت�ضبح  �ضوف 

الطبيعية ح�ضا�ضية التي تواجه معظم دول العامل. بحلول 

العامل  �ضكان  جممل  من   %35 يعي�ش  �ضوف   2025 �ضنة 

حتت ظروف ال�ضح اأو الإجهاد املائي مقارنة بن�ضبة 6% يف 

العربي،  العامل  يف  اأما   .)Al Radif, 1999(  1990 العام 

اأجزائه بالهالل اخل�ضيب، فاإن  والذي �ضبق و�ضف بع�ش 

موجات  حدوث  ن�ضبة  وتزداد  قليلة  الأمطار  هطول  كمية 

اجلفاف، وهنالك فقط القليل من الأنهار الدائمة. و�ضمن 

تتعر�ش  �ضوف  املنطقة  دول  فاإن  الراهن  الو�ضع  �ضيناريو 

لنق�ش حاد يف املياه يف ال�ضنوات القادمة وهذا �ضيوؤدي اإىل 

اآثار وخيمة على خطط التنمية القت�ضادية والجتماعية. 

اإىل ذلك فاإن العديد من اخلرباء يحذرون مـن  وبالإ�ضافة 

�ضيا�ضيًا  توترًا  تخلق  اأن  لها  ميكن  املياه  على  اخلالفات  اأن 

مهمًا  عاماًل  تعترب  املياه  فاإن  ولهذا   .)Darwish, 1994(

ميكن اأن يعزز ال�ضتقرار والتعاون اأو مينعهما معًا. وتعترب 

امل�ضكلة الرئي�ضية يف مواجهة اأزمة املياه هي غياب الإرادة 

م�ضارات  واتخاذ  ال�ضتهالك  تر�ضيد  لتعزيز  ال�ضيا�ضية 

جديدة او الإ�ضتثمار يف البحوث احلديثة. ويف حماولتها 

الدول  حتتاج  املياه،  يف  العجز  م�ضاكل  حلل  الالمتناهية 

للمياه  التقليدية  غري  امل�ضادر  على  العتماد  اإىل  العربية 

وخا�ضة التحلية ومعاجلة املياه العادمة واإعادة ا�ضتخدامها 

.)Chatila, 2003( ملواجهة الطلب املتزايد

اأن  العربية  احلكومات  على  املياه،  �ضح  مواجهة  اأجل  ومن 

املائية  للموارد  الأمثل  ال�ضتخدام  اإىل  الو�ضول  ت�ضتهدف 

املتاحة وت�ضيف عليها عن طريق ا�ضتغالل موارد جديدة، 

�ضواء اأكانت طبيعية اأو غري تقليدية. وميكن حتقيق ذلك 

املياه �ضبه  العادمة وحتلية  املياه  اإعادة ا�ضرتداد  من خالل 

املاحلة ومياه البحر وح�ضاد مياه الأمطار. وعلى كل حال 

فاإن تعزيز املوارد املائية لن يقدم بال�ضرورة حاًل م�ضتدامًا، 

�ضيا�ضات  تبني  املياه  نق�ش  حالت  مواجهة  تتطلب  حيث 

املياه  اإدارة  خمططة بطريقة منا�ضبة وتركز على حت�ضني 

وتر�ضيد ا�ضتهالكها وحماية امل�ضادر املائية من ال�ضتخدام 

من  منظومة  وجود  املطلوب  من  والتلوث.  اجلائر 

الت�ضريعات وال�ضيا�ضات التي تقوم احلكومات من خاللها 

املوا�ضفات  ومنها  �ضمولية،  وموا�ضفات  معايري  باإنفاذ 

التو�ضيات  من  جمموعة  الف�ضل  هذا  ويقدم  ال�ضحية. 

املتعلقة بال�ضيا�ضات والت�ضريعات التي ميكن اأخذها بعني 

الإعتبار يف التخطيط املائي.

اإن الن�ضبة العالية للنمو ال�ضكاين يف الدول العربية تتجاوز 

بكثري ن�ضبة منو امل�ضادر املائية. ونتيجة لذلك، فاإن ح�ضة 

عال  مبعدل  ترتاجع  املائية  امل�ضادر  من  ال�ضنوية  الفرد 

خالل  من  احلالية  امل�ضكلة  الف�ضل  هذا  يتناول  ومتزايد. 

ثالثة حماور مرتابطة: 

الطلب  توقعات  عن  خمت�ضرًا  عر�ضًا  الف�ضل  يقدم  1 .

جلنة  يف  الأع�ضاء  الدول  يف  املائية  والإمدادات 

اآ�ضيا  لغربي  والجتماعية  القت�ضادية  املتحدة  الأمم 

توقعات  حتديد  مت  وقد   .2050 �ضنة  اإىل  )الإ�ضكوا( 

ق�ضم  من  املزودة  البيانات  على  بناء  ال�ضكاين  النمو 

مت  كما  بريوت.  يف  الإ�ضكوا  مكتب  يف  الإح�ضاءات 

ال�ضتهالك  ح�ضب  املياه  على  الطلب  توقعات  تطوير 

وال�ضناعية  والزراعية  البلدية  القطاعات  يف  الفردي 

على  بناء  قطاع  كل  يف  الكلي  الطلب  اإىل  بالإ�ضافة 

ذلك  وبعد  الفردي،  والطلب  ال�ضكاين  النمو  توقعات 

مت حتديد �ضنة التوازن ما بني الطلب املتوقع والتزويد 

املتوقع لكل دولة. 

املقرتحة  والت�ضريعات  ال�ضيا�ضات  من  منظومة  2 .

بهدف التخفيف من حدة النق�ش املائي يف امل�ضتقبل 

القريب.

مع  املائية  للتعرفة  منا�ضب  نظام  تطوير  مناق�ضة  3 .

والزراعية  البلدية  املياه  لت�ضعري  مقرتحة  مبادئ 

وال�ضناعية. 

II. الطلب والتزويد املائي

اأ ـ التوقعات ال�شكانية

جمتمعة  م�ضاحتها  ت�ضل  دولة   13 الإ�ضكوا  منطقة  ت�ضم 

جغرافيًا  مق�ضمة  وهي  مربع،  كيلومرت  ماليني   4 اإىل 
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و�ضبه  امل�ضرق  هما  فرعيتني  منطقتني  اإىل  واإيكولوجيًا 

اجلزيرة العربية. وتت�ضمن منطقة امل�ضرق كاًل من لبنان 

الغربية  )ال�ضفة  وفل�ضطني  والعراق  والأردن  و�ضورية 

وقطاع غزة(، بال�ضافة اإىل م�ضر، بينما تت�ضمن منطقة 

وقطر  وعمان  والكويت  البحرين  العربية  اجلزيرة  �ضبه 

وتقل  واليمن.  املتحدة  العربية  والإمارات  وال�ضعودية 

 100 عن  املنطقة  من   %72 على  الهاطلة  الأمطار  كميات 

 %18 يف  ملم   300 ـ   100 اإىل  ت�ضل  بينما  �ضنويًا،  ملم 

كميات  فيها  ت�ضل  التي  امل�ضاحة  تزيد  ول  امل�ضاحة،  من 

 ACSAD,( %10 الأمطار اىل ما بني 300 ـ 1300 ملم عن

.)1997

التعداد  حول  التاريخية  البيانات  جمع  مت  الف�ضل  هذا  يف 

مكتب  من   2000 العام  حتى  املنطقة  دول  يف  ال�ضكاين 

توقعات  اإعداد  مت  عليها  وبناء  الإ�ضكوا،  يف  الإح�ضاءات 

للنمو ال�ضكاين حتى العام 2050 بناء على مناهج اإح�ضائية 

لتقدير  الأرقام  هذه  ا�ضتخدام  مت  وقد  الإنحدار.  وحتليل 

ويظهر  وال�ضناعية،  والزراعية  البلدية  املياه  على  الطلب 

اجلدول رقم 1 الإح�ضاءات ال�ضكانية ال�ضابقة واملتوقعة يف 

منطقة الإ�ضكوا.

هذه الزيادة يف النمو ال�ضكاين هي اأعلى من املعدل العاملي، 

وتتجاوز كثريًا معدل النمو ال�ضكاين يف الدول ال�ضناعية. 

19501960197019801990200020102020203020402050

115.6156.1219.6347.0490.0617.2713.1812.2895.9947.5991.6
21834.027840.035285.043749.056332.868469.780063.390490.7100371.0108369.4114844.2
5158.36847.09356.013007.318078.123114.930338.737664.343929.149476.354915.7
916.01694.01703.72165.93423.35003.16279.77837.99610.711607.613837.9
152.2278.0744.31374.92143.01971.62419.72813.43115.23347.73526.9
25.045.0111.3229.2485.4599.1692.2760.6793.3818.0844.1

456.4558.2722.91130.01784.52541.73517.54719.35996.37208.58309.9
1442.71857.42469.02669.22555.33281.83722.94172.54605.94928.55168.9
3201.44074.75744.89604.416045.321606.728778.536424.242990.748661.254461.0
3495.14561.06258.08704.012386.016124.620464.124555.128078.131624.634490.1

69.690.2222.81015.21920.52441.42851.23169.73375.93509.33615.2

560.6740.9938.51207.41838.82859.63244.04095.75065.36153.77361.7

4316.05247.06331.68218.711589.618112.125366.234189.843734.151855.858801.1

199020002010201520202025203020402050
540555585600620642667723789
130135145150157164172191213
160170190200214228245282326
130135145150157164172191213
540555585600620642667723789
540555585600620642667723789
130135145150157164172191213
356370380390396404412428446
356370380390396404412428446
130135145150157164172191213
540555585600620642667723789

9095105115125136150182221
9095105115125136150182221

اجلدول 1

اجلدول 2

عدد ال�شكان )ال�شابق واملتوقع( يف دول الإ�شكوا من 1950-2050 )بالألف( 

الطلب على املياه البلدية )ال�شابق واملتوقع( للفرد يف دول الإ�شكوا من 1990 ـ 2050 )ليرت للفرد يوميًا(

الدولة

البحرين

م�شر

العراق

الأردن

الكويت

قطر

عمان

لبنان

ال�شعودية

�شورية

الإمارات

ال�شفة الغربية

وغزة

اليمن

الدولة

البحرين

م�شر

العراق

الأردن

الكويت

قطر

عمان

لبنان

ال�شعودية

�شورية

الإمارات

ال�شفة الغربية  وغزة

اليمن
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خالل  يت�ضاعف  �ضوف  ال�ضكان  عدد  اأن  اجلدول  ويبني 

كبري  تاأثري  له  �ضيكون  ما  وهذا  القادمة،  الـ25  ال�ضنوات 

على  نف�ضه  الو�ضع  وينطبق  املتاحة.  املائية  املوارد  على 

الدول العربية الأخرى.

ب ـ توقعات الطلب

املياه  على  الطلب  توقعات  حتديد  اإىل  الف�ضل  هذا  يهدف 

حتى  الإ�ضكوا  دول  يف  والزراعية  وال�ضناعية  البلدية 

دولة  لكل  الطلب  جممل  ح�ضاب  مت  حيث   ،2050 �ضنة 

ومقارنته باملوارد املائية املتاحة يف الدولة، كما مت حتديد 

الطلب  توقعات  حتديد  مت  وقد  دولة.  لكل  التوازن  �ضنة 

وجداول  املائية  املوارد  حول  متعددة  درا�ضات  على  بناء 

مت اإعدادها من قبل الإ�ضكوا اأو جتميعها من عدة م�ضادر 

يف  الإ�ضكوا  مكاتب  يف  اخلرباء  ملجموعات  واجتماعات 

بريوت خالل ال�ضنوات القليلة املا�ضية، اإ�ضافة اإىل لقاءات 

املياه  و�ضلطات  املعنية  الوزارات  مع  �ضخ�ضية  وات�ضالت 

ب�ضكل  يهتم  الف�ضل  هذا  اأن  ومع  الأع�ضاء.  الدول  يف 

خا�ش باإدارة املياه البلدية )املنزلية( وال�ضناعية، فاإننا قد 

اأدخلنا توقعات الطلب على املياه للقطاع الزراعي لأغرا�ش 

املقارنة.

مت جمع البيانات التاريخية حول الطلب على املياه البلدية 

ال�ضناعي  القطاع  قبل  من  طلب  من  يقابلها  وما  للفرد 

التطبيقات  على  وبناء  الإ�ضكوا.  م�ضادر  من  والزراعي 

199020002010201520202025203020402050
95100110115119123128139150
3035455055616884103
5075125150184221261355465
3035455055616884103
15203040506175107146
95100110115119123128139150
15203040506175107146
556595115142174211299407
3035455055616884103
3035455055616884103
95100110115119123128139150
51020253239476688

15203040506175107146

اجلدول 4

اجلدول 3

الطلب على املياه الزراعية )ال�شابق واملتوقع( للفرد يف دول الإ�شكوا من 1990 ـ 2050 )ليرت للفرد يوميًا(

الطلب على املياه ال�شناعية  )ال�شابق واملتوقع( للفرد يف دول الإ�شكوا من 1990 ـ 2050 )ليرت للفرد يوميا(

الدولة

البحرين

م�شر

العراق

الأردن

الكويت

قطر

عمان

لبنان

ال�شعودية

�شورية

الإمارات

ال�شفة الغربية وغزة

اليمن

الدولة

البحرين

م�شر

العراق

الأردن

الكويت

قطر

عمان

لبنان

ال�شعودية

�شورية

الإمارات

ال�شفة الغربية وغزة

اليمن

199020002010201520202025203020402050
67155477282086691998011281297

2,4172,3952,1192,0702,0241,9821,9501,9281,934
6,8531,07286,0875,8865,7255,6175,5535,4105,253

520433330302352259243219200
102139138139140142146158173
615876615500513743763814860

1,7661,6321,1391,014917838776706672
9387931,1711,2561,3281,4021,4751,6231,781

2,4931,8741,3581,151975826699498353
1,5332,6122,0762,0702,0872,0972,1032,1342,202
1,3551,5711,5551,6021,6611,7261,7981,9692,135

209208206202197192188184185
638463315304269229219190171
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لإنتاج  الثانية  الدرجة  من  معادلت  ا�ضتخدام  مت  احلديثة 

بيانات مالئمة مبعامل اإرتباط معقول يقرتب من التماثل 

يف معظم احلالت. ومع اأن التماثل الأ�ضي ميكن اأن يقدم 

نتائج جيدة، لكن التماثل املتعدد احلدود كان اأكرث جناحًا. 

الفرد  ح�ضة  اأ�ضا�ش  على  الطلب  توقعات  حتديد  مت  وقد 

الإح�ضائية  املناهج  با�ضتخدام   2050 حتى   2010 لل�ضنوات 

والتحليل الإنحداري، كما هو ظاهر يف اجلداول 2 و3 و4. 

وقد مت ا�ضتخدام بيانات توقعات النمو ال�ضكاين مع بيانات 

توقعات الطلب على املياه من اأجل احل�ضول على اإجمايل 

البلدية  للقطاعات  مكعب  مرت  مليون  بوحدة  الطلب 

وال�ضناعية والزراعية كما يف اجلداول 5 و6 و7.

من  ب�ضيط  جزء  جمرد  البلدية  املياه  على  الطلب  ميثل 

مبا  مقارنتها  عند  خا�ضة  امل�ضتخدمة،  املياه  اإجمايل 

يف  التطور  اأدى  وقد  الزراعي.  القطاع  يف  ي�ضتخدم 

للم�ضتهلكني  املقدمة  واخلدمات  املعي�ضة،  م�ضتويات 

الطلب  يف  زيادة  اإىل  احل�ضرية،  املناطق  اإىل  والهجرات 

يف  ال�ضناعية  التحتية  البنية  وتتجه  البلدية.  املياه  على 

الإ�ضتهالكية  الب�ضائع  اإنتاج  اإىل  الإ�ضكوا  دول  من  العديد 

من  قريبًا  الن�ضاطات  معظم  ترتكز  حيث  النفط،  واإنتاج 

حمددًا  قدرًا  ال�ضناعات  بع�ش  تتطلب  احل�ضرية.  املراكز 

ال�ضناعة،  نوعية  ح�ضب  تختلف  والتي  املائية  املوارد  من 

بينما يح�ضل القطاع الزراعي على ح�ضة الأ�ضد من املياه. 

وتظهر البيانات املاأخوذة من الإ�ضكوا اأن املناطق املزروعة 

اجلدول 5

اجلدول 6

الطلب على املياه البلدية )ال�شابق واملتوقع( يف دول الإ�شكوا من 1990 ـ 2050 )مليون مرت مكعب(

الطلب على املياه ال�شناعية )ال�شابق واملتوقع( يف دول الإ�شكوا من 1990 ـ 2050 )مليون مرت مكعب(

الدولة

البحرين

م�شر

العراق

الأردن

الكويت

قطر

عمان

لبنان

ال�شعودية

�شورية

الإمارات

ال�شفة الغربية وغزة

اليمن

الدولة

البحرين

م�شر

العراق

الأردن

الكويت

قطر

عمان

لبنان

ال�شعودية

�شورية

الإمارات

ال�شفة الغربية وغزة

اليمن

199020002010201520202025203020402050
97125152167184200218250286

2,6733,3744,2374,6695,1865,7126,3017,5558,929
1,0561,4342,1042,4822,9423,3953,9285,0936,534

1622473323864495226038091,076
4223995175736376957588831,016

96121148159172182193216243
85125186225270321376503646

332443516562603647693770841
2,0852,9183,9924,6415,2655,8556,4657,6028,866

5887951,0831,2321,4071,5751,7632,2052,681
3794956096597177678229261,041

6099124154187227277409594
3816289721,2501,5601,9342,3943,4454,743

199020002010201520202025203020402050
172329323538424854

6178751,3151,5561,8172,1252,4913,3234,318
3306331,3841,8622,5303,2914,1856,4119,321

37641031291 57194239356520
12142638516685131188
172228303335374146
1019396086119164282443
5178129166216279355538768

1762764735957318841,0671,4922,047
1362063364114935866979701,297

6789114126138147158178198
3102433486587148236

631322784356248671,1972,0253,134
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منها  هكتار،  مليون   20.2 حوايل  كانت   1997 العام  يف 

44.6% مروية با�ضتخدام املياه ال�ضطحية واجلوفية، بينما 

تعتمد بقية املناطق على الأمطار.

ج ـ توقعات التزويد املائي

تختلف م�ضتويات تطوير ا�ضتخدام املوارد املائية ال�ضطحية 

الدول العربية يف منطقة الإ�ضكوا اعتمادا  واجلوفية بني 

مثل  الدول  بع�ش  دولة.  لكل  واخل�ضائ�ش  الظروف  على 

لبنان و�ضورية والأردن وم�ضر والعراق وفل�ضطني حتتوي 

عالية  كميات  لوجود  نظرًا  منا�ضبة  �ضطحية  موارد  على 

ن�ضبيًا من الهطول املطري، حيث تتمثل املوارد املائية يف 

النيل  الأنهار  اأهم  ومن  والينابيع.  الرئي�ضية  الأنهار  هيئة 

يف م�ضر ودجلة والفرات يف العراق و�ضورية والعا�ضي يف 

لبنان و�ضورية والليطاين يف لبنان ونهر الأردن يف الأردن 

وال�ضفة الغربية. وبالإ�ضافة اإىل ذلك يتم دعم هذه املوارد 

من خالل الحتياطي من املياه اجلوفية.

والبحرين  والكويت  ال�ضعودية  مثل  دوًل  فاإن  املقابل،  يف 

وقطر والإمارات وعمان واليمن تت�ضم باملناخ ال�ضحراوي، 

حيث اأن كمية املياه ال�ضطحية قليلة جدًا، ولذلك فاإن هذه 

التحلية  مثل  التقليدية  غري  املوارد  على  تعتمد  الدول 

اجلوفية  الأحوا�ش  وتوفر  العادمة.  املياه  ومعاجلة 

للمياه،  اآخر  م�ضدرًا  امللوحة  من  املختلفة  مب�ضتوياتها 

البلدية  املياه  متطلبات  لتلبية  ا�ضتخدامها  يتم  حيث 

يف  تقدميها  مت  قطرية  تقارير  عدة  على  وبناء  والزراعية. 

اجتماعات فريق اخلرباء التي عقدت يف مقر الإ�ضكوا يف 

اجلدول 7

اجلدول 8

الطلب على املياه الزراعية )ال�شابق واملتوقع( يف دول الإ�شكوا من 1990 ـ 2050 )مليون مرت مكعب(

اإجمايل الطلب ال�شنوي على املياه )ال�شابق واملتوقع( يف دول الإ�شكوا من 1990 ـ 2050 )مليون مرت مكعب( 

الدولة

البحرين

م�شر

العراق

الأردن

الكويت

قطر

عمان

لبنان

ال�شعودية

�شورية

الإمارات

ال�شفة الغربية وغزة

اليمن

الدولة

البحرين

م�شر

العراق

الأردن

الكويت

قطر

عمان

لبنان

ال�شعودية

�شورية

الإمارات

ال�شفة الغربية وغزة

اليمن

199020002010201520202025203020402050
120125201228257286320390469

49,69759,85461,92464,43166,85169,03871,43976,26281,070
45,21955,07667,40573,04878,70483,64289,03797,698105,292

6507917567781,0078258529281,010
80100122133144154166193223

109192155133142211221243265
1,1501,5141,4621,5241,5801,6391,6981,8582,038

8759501,5911,8102,0222,2462,4802,9203,360
14,60014,77914,26513,69612,96211,97110,9688,8457,017

6,93115,37315,50617,00718,70520,14321,55324,63327,721
9501,4001,6181,7601,9222,0622,2162,5222,817
140217244271295321348413497

2,6993,0612,9163,3043,3573,2573,4963,5963,670

199020002010201520202025203020402050
234272382427476525580688809

52,98764,10367,47670,65673,85376,87580,23287,13994,316
46,60557,14370,89377,39284,17690,32897,151109,202121,147

8501,1011,1921,2931,6141,5411,6942,0932,606
5145146657448329141,0101,2071,426
221335331322348428451500554

1,2451,6581,6871,8101,9362,0792,2392,6423,127
1,2581,4712,2372,5372,8423,1723,5274,2274,969

16,86117,97318,72918,93218,95818,71118,50017,93917,930
7,65416,37316,92618,65020,60522,30424,01227,80731,699
1,3951,9842,3422,5462,7772,9763,1953,6264,056

2043273924585296147129701,327
3,1433,8214,1664,9895,5416,0587,0889,06611,547
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بريوت يف 1995 و1996و1997 و1999، فاإن البيانات التالية 

حول التزويد املائي متثل املوارد املائية التقليدية يف الدول 

الأع�ضاء.

والطلب  الإمدادات  بني  ما  التوازن  �ضنة  تقدير  مت  وقد 

ت�ضتمر  �ضوف   .10 اجلدول  يف  مو�ضح  هو  كما  دولة  لكل 

بع�ش الدول يف العتماد على املياه ال�ضطحية من الأنهار 

الرئي�ضية، بينما �ضيكون اعتماد الدول الأخرى على املياه 

اجلوفية واملحالة.

د ـ مناق�شة عامة

اآ�ضيا بكثري  تتجاوز ن�ضبة النمو ال�ضكاين العالية يف غرب 

معدل تنمية املوارد املائية. ونتيجة لذلك فاإن ح�ضة الفرد 

هذه  وتظهر  �ضريع.  مبعدل  ترتاجع  املياه  من  ال�ضنوية 

الو�ضع  اأ�ضلوب  ح�ضب  املائية  املوارد  تطوير  اأن  الدرا�ضة 

املياه  يف  حاد  لنق�ش  عر�ضة  املنطقة  �ضيرتك  الراهن 

العجز  �ضي�ضل  حيث  العربية  اجلزيرة  �ضبه  يف  وخا�ضة 

ومن   .2015 العام  يف  الطلب  من   %67 حوايل  اإىل  املائي 

اأن تلبي الطلب  املياه احلالية ل ميكن  اأن م�ضادر  الوا�ضح 

العام 2005 بدون تطوير  اأبعد كثريًا من حدود  امل�ضتقبلي 

موارد جديدة اأو و�ضع �ضيا�ضات حديثة. ومن املمكن فعليًا 

خا�ضة  العجز،  هذا  �ضد  لي�ش  ولكن  املائي،  العجز  تقليل 

يف حال الرتكيز على اإيقاف الهدر يف ال�ضتخدام، خا�ضة 

يف قطاع الزراعة الذي ي�ضكل الن�ضبة الأكرب من ا�ضتخدام 

ال�ضيا�ضات  حتويل  خالل  من  واأي�ضًا  املنطقة،  يف  املياه 

حتقيق  على  الكبري  الرتكيز  عن  بعيدًا  حاليًا  القائمة 

الق�ضوى  احلدود  ا�ضتغالل  يتم  الغذائي.  الذاتي  الإكتفاء 

من موارد املياه املتجددة يف املنطقة حاليًا اأو اأنها جتاوزت 

فعاًل حدود الأمان، بينما �ضوف ي�ضتمر الطلب بالإزدياد. 

بوا�ضطة  املائي  النق�ش  من  جزء  تعوي�ش  يتم  وحاليًا 

من  الذي  اجلوفية،  للمياه  اجلائر  وال�ضتخدام  التحلية 

�ضاأنه الت�ضبب بالإ�ضتنزاف ال�ضريع للمخزون املائي اجلويف 

وتدهور نوعية املياه وزيادة امللوحة يف الرتبة. وبالإ�ضافة 

حاليًا  القائمة  العادمة  املياه  معاجلة  مرافق  فاإن  ذلك،  اإىل 

املياه  طرح  ب�ضبب  �ضحية  مبخاطر  تت�ضبب  اأن  ميكن 

العادمة غري املعاجلة. وعلى العموم فاإن قطاع املياه يعاين 

من �ضعف املوؤ�ض�ضات وعدم كفاية القدرات الفنية و�ضعف 

التن�ضيق بني ال�ضلطات املعنية. بناء على ذلك هنالك حاجة 

ما�ضة اإىل مراجعة ال�ضيا�ضات املتعلقة بتنمية املوارد املائية 

يتطلب  و�ضوف  املنطقة.  كل  يف  املنا�ضب  وا�ضتخدامها 

وتف�ضيلية  دقيقة  درا�ضات  اإ�ضافية  مائية  م�ضادر  تطوير 

ومتكاملة يتم التخطيط لها ب�ضكل منا�ضب حول القدرات 

وغري  واجلوفية  ال�ضطحية  املائية  املوارد  متتلكها  التي 

التقليدية لتلبية الطلب املتزايد والتعاون ما بني الدول يف 

ال�ضيا�ضات  تطوير  عملية  وتعتمد  الدرا�ضات.  هذه  اإجراء 

توفر  فاإن  وبالتايل  البيانات،  وجود  على  مكثف  ب�ضكل 

البيانات املوثوقة يعترب الأ�ضا�ش الفعلي للتخطيط ال�ضليم 

وتطبيق هذه ال�ضيا�ضات.

الطلب  بني  ما  التوازن  عدم  ملواجهة  خيارات  عدة  توجد 

الو�ضع  ا�ضتمرار  خيار  ويفرت�ش  املياه.  على  والإمدادات 

الراهن عدم توقع حتقيق اية تنمية اإ�ضافية للموارد املائية، 

ا�ضتخدامات  يف  الأولويات  حتديد  على  بالتايل  ويركز 

وعلى  فالزراعي.  ال�ضناعي  ثم  ومن  املنزيل  للقطاع  املياه 

العموم فاإن ميل الدول عادة يتجه نحو ا�ضتغالل امل�ضادر 

تتطلب  بينما  الإتاحة،  حيث  من  �ضهولة  الأكرث  املائية 

0100258358
55,5004,1004,85064,450
70,3702,00051372,883

3502774861,113
0160405565
185185271

9185501,6443,112
2,5006002403,340
2,2303,85014,43020,510

16,3755,1003,50024,975
1851309001,215
30185200415

2,2501,4002,2005,850

* Water supply data are based on years 1995, 1996, 1997, and 1999

الإمدادات املائية من امل�شادر التقليدية  يف دول الإ�شكوا )مليون مرت مكعب(اجلدول 9

الدولة

البحرين

م�شر

العراق

الأردن

الكويت

قطر

عمان

لبنان

ال�شعودية

�شورية

الإمارات

ال�شفة الغربية وغزة

اليمن

اإجمايل التزويد املائيا�شتخدام املياه اجلوفيةخمزون الأحوا�ض اجلوفية املجدداملياه ال�شطحية
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املوارد الباقية ا�ضتثمارات كبرية ودرا�ضات طويلة وبرامج 

تن�ضاأ  اأن  ميكن  ذلك  اإىل  وبالإ�ضافة  مكثفة.  علمي  بحث 

يتم  مل  اإذا  امل�ضرتكة  املائية  باملوارد  يتعلق  ما  يف  النزاعات 

اأدوات وبرامج فعالة حلل النزاعات. اخليار الثاين  تطوير 

لتعزيز الإ�ضافة اإىل املوارد احلالية هو الإ�ضتثمار يف املوارد 

وهذا  امل�ضتخدمني،  احتياجات  لتلبية  التقليدية  غري 

اخليار لي�ش �ضهل التنفيذ بكلفة معقولة. ولكن من املهم 

وت�ضغيل  التكنولوجيا  يف  امل�ضتمر  التطور  باأن  التذكري 

املرافق والبنية التحتية �ضاهم يف تقليل الكلفة الراأ�ضمالية 

والت�ضغيلية للم�ضادر غري التقليدية.

و�ضيا�ضات  اإجراءات  تبني  هو  املالئمة  اخليارات  اأحد 

يف  ومنا�ضبًا  مطردًا  تراجعًا  حتقق  اأن  ميكن  ت�ضحيحية 

الكفاءة  حت�ضني  ممار�ضات  خالل  من  ال�ضتهالك  اأمناط 

وحت�ضني  املياه  ا�ضتخدامات  على  تعرفة  وفر�ش  الري  يف 

اإىل  ما�ضة  حاجة  هنالك  فاإن  ولهذا  العادمة.  املياه  اإدارة 

م�ضادر  لتطوير  وتنمية  اإ�ضالح  وبرامج  مكثفة  درا�ضات 

والتاأثري  املائي  الفاقد  وتقلي�ش  املطلوبة  الإ�ضافية  املياه 

على حتقيق ال�ضتخدام الأمثل للمياه.

III. الإ�صالحات امل�ؤ�ص�صية وال�صيا�صية

اإ�ضاءة  و/اأو  الإمدادات  قلة  عن  املياه  �ضح  ينتج  اأن  ميكن 

ا�ضتخدام ما هو متاح من املوارد. وي�ضاهم التلوث ال�ضناعي 

واملياه العادمة من املدن ومياه ال�ضرف الزراعي يف تدهور 

نوعية امل�ضادر املائية و�ضالحيتها. لقد مت توثيق الرتاجع 

اجلائر  ال�ضخ  ب�ضبب  اجلوفية  املياه  م�ضتويات  يف  امل�ضتمر 

غري  الزراعية  املمار�ضات  ت�ضاهم  كما  الأحوا�ش،  من 

اإىل  وتوؤدي  واإجنرافها  الرتبة  ملوحة  زيادة  يف  املنا�ضبة 

زيادة يف اأحمال الروا�ضب يف املجاري املائية. ويوؤدي تدفق 

املياه العادمة ال�ضناعية اإىل املياه ال�ضطحية اأو خلطها مع 

املياه العادمة املنزلية اإىل اإثارة القلق من حدوث تداعيات 

ل�ضتخدام  املن�ضبطة  غري  املمار�ضات  اأما  و�ضحية.  بيئية 

لتدهور  اأ�ضا�ضيًا  �ضببًا  تعترب  فهي  للري  العادمة  املياه 

ال�ضحة العامة.

تتطلب الإدارة املالئمة للمياه البلدية وال�ضناعية جمموعة 

التي  والت�ضريعات  واملعايري  واملوا�ضفات  ال�ضيا�ضات  من 

وحماية  التلوث  وجتنب  املياه  اإتاحة  �ضمان  �ضاأنها  من 

ال�ضحة العامة. ويجب اأن يتغري دور احلكومات من املزود 

تقوم  اأن  يجب  املثال  �ضبيل  وعلى  املخطط،  اأو  املنظم  اإىل 

لالإ�ضتثمارات  بالتخطيط  احلكومية  املائية  املوؤ�ض�ضات 

�ضمن  امل�ضاريع  تطبيق  وتنظم  الدرا�ضات  وتطرح  املائية 

اأن  يجب  املياه.  لقطاع  وطنية  ا�ضرتاتيجية  �ضمولية  خطة 

تو�ضح مثل هذه اخلطة كيف �ضيتم تطوير امل�ضادر املائية 

وحتديد  املختلفة،  لال�ضتخدامات  وتخ�ضي�ضها  املتاحة 

الكلفة  ا�ضتعادة  وو�ضائل  وال�ضيانة  الت�ضغيل  احتياجات 

الرت�ضيد  وبرامج  التاأهيل  اإعادة  م�ضاريع  من  وجمموعة 

ورفع الكفاءة والبنية الإدارية لتحقيق اأهداف اخلطة.

يف  الرئي�ضية  امل�ضوؤولية  املياه  دوائر  تتحمل  اأن  يجب  كما 

اإعداد موا�ضفات املياه وال�ضحة وتنظيم وتر�ضيد ا�ضتخدام 

الو�ضالت  من  واحلد  وزراعيًا،  و�ضناعيًا  منزليًا  املياه 

وو�ضع  اخلا�ش  القطاع  م�ضاركة  وت�ضجيع  ال�ضرعية  غري 

امل�ضتخدمني  واإ�ضت�ضارة  املقدمة  اخلدمات  موا�ضفات 

ال�ضيانة  ن�ضاطات  يف  الريفية  املجتمعات  م�ضاركة  ودعم 

والت�ضغيل واإدخال التكنولوجيا والأجهزة املالئمة.

الر�ضمي،  الر�ضمي وغري  التوثيق  وبالرغم من عدم وجود 

كلها،  يكن  مل  اإن  العربية،  الدول  غالبية  لدى  توجد 

املياه  لإدارة  والت�ضغيلية  الفنية  ال�ضيا�ضات  من  جمموعة 

توجيهات  ال�ضيا�ضات  تلك  وتت�ضمن  وال�ضناعية.  البلدية 

ونوعية  للم�ضتهلكني  اخلدمات  توفري  مب�ضتويات  تتعلق 

املياه التي يتم تزويدها والقيا�ش اخلا�ش بالأنظمة وقيا�ش 

واملمار�ضات  الأن�ضب  واملوا�ضفات  امل�ضرتكني  ا�ضتهالك 

وثيقة  اإعداد  املهم  ومن  والبناء.  املواد  اإختيار  يف  احلالية 

موحدة ومرجعية لكافة املمار�ضات اخلا�ضة باإدارة املوارد 

املائية يف كل دولة، بحيث تقوم بتوفري املعايري الإر�ضادية 

اإىل  للو�ضول  الأخرى  املعنية  واجلهات  للمهند�ضني 

اإىل  اإ�ضافة  والتوزيع،  النقل  لأنظمة  الأمثل  الت�ضاميم 

املوا�ضفات الت�ضغيلية يف قطاع الإمدادات املائية والإلتزام 

للنق�ش  ونتيجة  املياه.  �ضلطات  حتددها  التي  باملتطلبات 

التو�ضيات  من  املنظومة  هذه  اقرتاح  ميكن  حاليًا  املوجود 

يف جمال اإ�ضالح ال�ضيا�ضات:

اأ ـ حماية البيئة

حماية  على  املياه  �ضلطات  ممار�ضات  تركز  اأن  يجب 

ومن  تلوثها،  ومنع  املياه  نوعية  تاأهيل  واإعادة  وتعزيز 

نطاق  وتو�ضعة  حت�ضني  اإىل  الرامية  اجلهود  دعم  املهم 

ويتوقع  العادمة.  املياه  ومعاجلة  الفعال  ال�ضحي  ال�ضرف 

الكفاءة  تعزز  ت�ضعري  برامج  تطبق  اأن  املياه  �ضلطات  من 

تطبيق  وكذلك  املياه،  ا�ضتهالك  تر�ضيد  على  للت�ضجيع 

مبداأ »امللوث يدفع« من خالل فر�ش ر�ضوم تلوث لتقليل 

املائي  وال�ضرف  ال�ضناعية  املخلفات  من  التلوث  حالت 

املهم  ومن  العادمة.  املياه  وتدفق  التعدين  عن  الناجت 

القت�ضادية  احلوافز  تت�ضمن  متوازنة  �ضيا�ضة  ا�ضتخدام 

التنظيمية  والإر�ضادات  واملوا�ضفات  الفعالة  والت�ضريعات 

املخلفات  حجم  تقليل  اأجل  من  التلوث،  �ضبط  مل�ضتويات 



79 البيئة العربية: املياه

ال�ضامة.  املواد  وجود  حال  يف  خا�ضة  امل�ضدر،  يف  ال�ضائلة 

اأما بالن�ضبة للتلوث الناجم عن الن�ضاطات الزراعية، فيجب 

واإعادة  الرتبة  اإجنراف  تقليل  اإىل  الهادفة  املبادرات  دعم 

تدهورت  التي  واجلوفية  ال�ضطحية  املياه  وحماية  تاأهيل 

نوعيتها بفعل امللوثات الزراعية.

اقت�ضاديًا  جمدية  واأدوات  اإ�ضرتاتيجيات  تطبيق  ويجب 

تاأهيل  واإعادة  وحماية  اإيكولوجيًا،  امل�ضتدامة  لالإدارة 

املائية  الإيكولوجية  الأنظمة  اإىل  املياه  �ضخ  اإعادة  مناطق 

واملناطق  املائي  الغمر  ومناطق  الرطبة  الأرا�ضي  مثل 

اجلوفية،  للمياه  املتزايدة  الأهمية  على  وبناء  ال�ضاحلية. 

من املهم تعزيز الربط ما بني املياه اجلوفية وال�ضطحية يف 

اإدارة الأحوا�ش النهرية وتطوير برامج و�ضيا�ضات ت�ضاهم 

ومناطق  اجلوفية  املياه  نوعية  تاأهيل  واإعادة  حماية  يف 

اإعادة ال�ضخ.

ويتطلب تقليل تلوث املياه يف املناطق احل�ضرية �ضيا�ضات 

وخطوات من�ضقة لتقليل حجم تدفق املياه العادمة البلدية 

وال�ضناعية. وبهدف تقلي�ش كلفة معاجلة املخلفات يجب 

والبلديات  ال�ضناعات  من  لكل  حوافز  منح  ال�ضلطات  على 

وميكن  عنها.  الناجمة  املخلفات  اأحمال  من  للتقليل 

فر�ش ر�ضوم خا�ضة ملعاجلة املياه العادمة البلدية ت�ضاف 

املخلفات.  حجم  على  وتعتمد  املياه  اإمدادات  ر�ضوم  اإىل 

ال�ضرف  ل�ضبكات  ال�ضناعي  الإ�ضتخدام  يعتمد  اأن  ويجب 

من  بو�ضوح،  حمددة  موا�ضفات  على  البلدية  ال�ضحي 

بحجم  بدورها  ترتبط  ا�ضتخدام  ور�ضوم  امل�ضبقة  املعاجلة 

واأحمال التلوث املوجودة يف املخلفات ال�ضناعية ال�ضائلة. 

اإىل  للو�ضول  املمار�ضات  لأف�ضل  معايري  تطوير  ميكن 

امل�ضتويات الدنيا من التلوث يف كل من م�ضادر املخلفات 

البلدية وال�ضناعية وتطبيق هذه املعايري. ويتطلب تطوير 

املوا�ضفات املثلى حتلياًل دقيقًا للتكاليف والعوائد، اآخذين 

بعني الإعتبار الكلفة العالية لعمليات التنظيف واملراقبة 

مبتكرة  اأنظمة  ل�ضتخدام  ميكن  والإلزام.  والإلتزام 

حلماية املياه واإدارة الطلب وف�ضل امللوثات ال�ضامة واإعادة 

معاجلة  كلفة  من  تقلل  اأن  الزراعة  يف  للمياه  ال�ضتخدام 

مياه ال�ضرف ال�ضحي.

ب ـ م�شاركة املجتمع والقطاع اخلا�ض

يجب تطوير منظومة جديدة من ال�ضيا�ضات والت�ضريعات 

الكفيلة بت�ضجيع م�ضاركة القطاع اخلا�ش يف اإدارة املياه، 

املحلية  املجتمعات  مل�ضاركة  ميكن  ذلك  اإىل  وبالإ�ضافة 

معلومات  بوجود  الإلزام.  فر�ش  من  حت�ضن  اأن  اأي�ضًا 

اأن توفر طريقة  اأف�ضل ميكن لهذه امل�ضاركة  ودعم قانوين 

بالإلزام.  املتعلقة  امل�ضاكل  لتحديد  اقت�ضاديًا  جمدية 

املعلومات  عن  العام  الإف�ضاح  هو  اجلوهري  العن�ضر  اأن 

املتعلقة مب�ضادر التلوث ال�ضناعية والبلدية، حيث ي�ضاهم 

الإف�ضاح يف حت�ضني الإلزام عن طريق دعم اأنظمة املراقبة 

املتاأثرة.  املجتمعات  مع  بالتعاون  العامة  املوؤ�ض�ضات  لدى 

مثل هذا التطور يعزز جهود الإلزام من خالل تركيز جهود 

بعدم  املرتبطة  وال�ضحة  البيئة  م�ضاكل  على  امل�ضوؤولني 

وتنظيم  املياه  ا�ضتخدام  يف  الهدر  منع  ويجب  الإلتزام. 

املائية.  املوارد  ت�ضر  التي  التعدين  ن�ضاطات  عمل  و�ضبط 

ويف ما يتعلق بالإ�ضتثمارات يف م�ضاريع قطاع املياه، يجب 

منح اأهمية كبرية لالأبعاد البيئية حلماية الأنظمة البيئية 

اأقل  بيئية  ملناطق  التطوير  م�ضاريع  وتوجيه  الطبيعية 

ح�ضا�ضية وتاأثرًا، اأو مت بالفعل تغيري نظامها الطبيعي.

ج ـ موا�شفات طرح املياه العادمة

لنوعية  عامة  موا�ضفات  باإعداد  ال�ضلطات  تقوم  اأن  يجب 

املياه املعاجلة التي يتم طرحها اإىل املجاري املائية وغريها 

املوا�ضفات  هذه  ت�ضميم  ويجب  املائية.  الأج�ضام  من 

غري  الطرح  عن  الناجتة  الأمرا�ش  وانت�ضار  التلوث  ملنع 

البيئية  املخاطر  بني  التمييز  اأدى  لقد  للمخلفات.  امللتزم 

تطوير  اإىل  املختلفة  املياه  ل�ضتخدامات  والإن�ضانية 

املوا�ضفات التي يتم حتديدها بناء على القدرة الإ�ضتيعابية 

وخا�ضة  امللوثات،  من  متعددة  لفئات  للمياه  الق�ضوى 

اأن  دائمًا  يجب  البحرية.  البيئة  اإىل  طرحها  يتم  التي  تلك 

من  وكنوع  للمعاجلة،  خا�ضعة  ال�ضناعية  املخلفات  تكون 

على اجلدول 10 والطلب  املتاحة  املائية  املوارد  بني  التوازن  �شنة 

املياه يف دول الإ�شكوا 

)1( ي�صري م�صطلح الإمدادات الفعلية اإىل م�صادر املياه التقليدية فقط.

)2( ي�صري م�صطلح الإمدادات الفعالة اإىل م�صادر املياه التقليدية وغري التقليدية معًا.
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منازلها  اىل  العمومي  الهاتف  ل  َو�صَ ببلدة  �صمعت  هل 

الق�صة احلقيقية  انها  ال�صفة؟  اليها مياه  اأن ت�صل  قبل 

لأهايل بلدة تنورة يف البقاع الغربي يف لبنان.

فيما  فارغة،  »غالونات«  حاملني  وذهابًا  جيئة  يرك�شون  الأطفال 

وحمار  اليد.  عربات  يف  باملاء  اململوءة  الغالونات  يو�شنب  اأمهاتهم 

فيما  املاء،  براميل  �شاحبه  يحّمله  لكي  الطريق  جانب  على  ينتظر 

انتهاء  ينتظر  اجلمع  الطريق.  لخالء  بوقه  �شهريج  �شائق  يطلق 

زهية وبناتها من تعبئة اآخر غالون من نبع بلدة تنورة. قالت لنا 

زهية: »كل هذا العناء من اأجل تعبئة قليل من املاء الذي ل اأ�شتعمله 

مالب�ض  به  اأغ�شل  ل  اأنني  حتى  جداً،  ملوث  فهو  الأر�ض.  مل�شح  ال 

العائلة«.

هذه البلدة اللبنانية يف ق�شاء را�شيا ل تعاين فقط من نق�ض املياه، 

بل من جميع امل�شاكل املتعلقة باملياه. ونبع البلدة، الذي كان امل�شدر 

الوحيد لل�شرب، بات ملوثًا مبياه ال�شرف اىل حد ل ميكن ا�شتعمال 

مياهه يف غ�شل ال�شحون.

يرتتب على اأهايل تنورة �شراء املياه التي تنقلها �شاحنات �شهريجية 

التي  العائالت  كاهل  يرهق  ما  ليرت،   2000 لكل  دولرات   10 بكلفة 

تعي�ض بدخل �شهري ل يتجاوز 450 دولراً كمعدل و�شطي، وحتتاج 

اىل اأربع حمولت يف ال�شهر. ومبا اأن بع�ض املقيمني ل ي�شتطيعون 

مقت�شدة.  �شلوكيات  يتبعوا  اأن  عليهم  كان  العبء،  هذا  حتمل 

قبل  مرات  ثالث  اأو  مرتني  املياه  ا�شتعمال  تعيد  العائالت  فمعظم 

ت�شريفها يف احلفرة ال�شحية. على �شبيل املثال، جتمع مياه غ�شل 

املالب�ض لتنظيف الأر�شيات، ومن ثم جتمع من جديد ل�شتعمالها 

يف املراحي�ض.

لو كانت هناك م�شابقة عاملية لإدارة الطلب على املياه، لفازت بلدة 

تنورة باجلائزة الأوىل!

للمياه منذ  اأنابيب وخزانني عموميني  تنورة ب�شبكة  بلدة  زودت 

�شخ  لعدم  ت�شققت  اذ  �شنة   20 بعد  ا�شتبدالها  مت  �شنة،  اأربعني 

املياه فيها. وحتى الآن مل ت�شل قطرة اىل منازل الأهايل، لأن �شبكتهم 

را�شيا  ق�شاء  تزود  التي  �شم�شني  نبع  مياه  ب�شبكة  تو�شل  مل 

»ال�شبكة  اأن  زور  اأبو  مفيد  البلدية  رئي�ض  واأخربنا  ال�شرب.  مبياه 

على  باملياه  متالأ  مل  لأنها  جديد  من  �شدئة  الآن  باتت  واخلزانني 

الإطالق. والأهايل فقدوا الأمل بحل م�شكلتهم، وباتوا ل يثقون باأي 

م�شروع مقرتح«.

املياه بالتعاون  منذ ع�شرين عامًا وبلدية تنورة حتاول حل عقدة 

مع �شخ�شيات نافذة يف املنطقة، من دون اأن ينفذ اأي م�شروع ب�شكل 

كامل.

اأتى عام 2006 ببع�ض الأمل لأهايل تنورة، عندما �شرع مركز ال�شرق 

اللبنانية  واجلمعية   )MECTAT( املالئمة  للتكنولوجيا  الأو�شط 

الرمادية”  “املياه  ملعاجلة  م�شروع  تنفيذ  يف  املالئمة  للتكنولوجيا 

اأحوا�ض اجللي يف املطابخ وغ�شالت املالب�ض واحوا�ض  الناجتة عن 

حتى  ي�شتغل  مل  موجود  كمورد  ا�شتخدامها  واعادة  ال�شتحمام، 

يف  الغذائية  املزروعات  انتاج  وتعزيز  الري  مياه  توفري  وميكنه  الآن 

احلدائق املنزلية.

د كل منزل جمموعة  ي�شتفيد من امل�شروع 35 منزًل يف البلدة. وقد زوِّ

من ثالثة براميل اأو اأربعة، تعالج فيها املياه الرمادية لهوائيًا، ومن 

اأمل  تقول  احلديقة.  يف  تركب  بالتنقيط  للري  �شبكة  اىل  ت�شخ  ثم 

�شرحال: “بف�شل م�شروع املياه الرمادية، اأ�شتطيع الآن ال�شتفادة 

با�شتعمال  لطفايل  والفاكهة  اخل�شر  فاأزرع  القاحلة،  حديقتي  من 

املياه التي ن�شتهلكها يف املنزل، من دون كلفة اأو جهد”.

م�شروع املياه الرمادية، الذي موله املركز الدويل لبحوث التنمية يف 

كندا )IDRC(، لي�ض جمرد بحث علمي، وامنا ينطوي اأي�شًا على 

حياة  نوعية  حت�شني  هدفه  ت�شاركي  وتثقيفي  اجتماعي  عن�شر 

ون�شاطات  تدريبية  دورات  خالل  من  الن�شاء  متكني  ويتم  الأهايل. 

تتطلب اتخاذ قرارات. تقول اإخال�ض اأبو زور: “بف�شل التدريب على 

موؤونة  بتح�شري  املال  توفري  على  قادرة  اأ�شبحت  املاأكولت  ت�شنيع 

التي يبلغ عمرها 18 �شنة وهي ع�شو  التقي،  اأما عتاب  العائلة”. 

يف جلنة امل�شتفيدين من املياه الرمادية، فتاأمل اأن حتفز م�شاركتها 

ن�شاء اأخريات على امل�شاهمة يف حت�شني بيئة بلدتهن.

يف  اأخرى  بلدات  وت�شع  تنورة  يف  الرمادية  املياه  م�شروع  جناح  ان 

م�شاريع  تبني  على  احلكومة  ي�شجع  اأن  �شاأنه  من  را�شيا،  ق�شاء 

فائدتها على  وتعم  تنفيذها  ي�شهل  الرمادية  املياه  ملعاجلة  �شغرية 

امل�شتويني املنزيل واملجتمعي.

بلدة تنورة لي�شت ا�شتثناء يف العامل العربي، فهناك األوف البلدات 

التي تعاين من امل�شاكل ذاتها، حيث الهمال يبقي نق�ض املياه ق�شية 

حياتية حتى يف هذا الع�شر احلديث.

نادين حداد وليا قاعي، جملة البيئة والتنمية

مياه »رمادية« تروي حدائق تّن�رة
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 )PVC( ت�شل بينها اأنابيب بال�شتيك )PE( اأربعة براميل بال�شتيك

ت�شكل وحدة معاجلة املياه الرمادية. الربميل الأول يف�شل ال�شحوم 

والزيوت واجلوامد، وكذلك يعمل كحجرة معاجلة م�شبقة اأو اأولية، 

حيث ترت�شب يف اأ�شفله اجلوامد التي حتملها املياه الرمادية، وتطفو 

ال�شابون.  ورغوة  ال�شحوم  مثل  اخلفيفة  املكونات  ال�شطح  على 

الطافية  املواد  هذا الربميل مزود بغطاء وا�شع ي�شمح بتنظيفه من 

واملرت�شبة.

بعد احتبا�ض اجلوامد املرت�شبة واملواد الطافية يف الربميل الأول، تدخل 

املياه الأنقى ن�شبيًا اىل اأ�شفل الربميل الثاين. ومن ثم تدخل من اأعلى 

اأ�شفل الربميل الثالث، وتنتقل اىل الربميل الرابع  الربميل الثاين اىل 

لهوائية  بكترييا  تعمل  الأو�شطني،  الربميلني  يف  ذاتها.  بالطريقة 

الربميل  ويكون  املياه.  يف  املوجودة  الع�شوية  املواد  تفكيك  على 

املعاجلة. وعندما ميتلئ، ت�شغل عّوامة  للمياه  الأخري مبثاية خزان 

)فّوا�شة( م�شخة تدفع املياه املعاجلة عرب �شبكة للري بالتنقيط يف 

او ت�شكيلة من  اىل 30 �شجرة مثمرة  املنزل حيث ت�شقي 20  حديقة 

الري  ان  املخربية  النتائج  بينت  وقد  ال�شيفية.  والبقول  اخل�شار 

باملياه الرمادية املعاجلة ماأمون ولي�ض له تاأثريات بيئية و�شحية.

تكنولوجيا ب�صيطة ملعاجلة املياه الرمادية

ر�شم بياين لتدفق املياه داخل نظام الأربعة براميل ملعاجلة املياه الرمادية

هذا النظام حمكم ال�شد هوائيًا ومائيًا. الأ�شهم الرمادية ت�شري اإىل وجهة ان�شياب املياه الرمادية يف الرباميل الأربعة والأ�شهم اخل�شراء 

ت�شري اىل وجهة الغازات املنتجة خالل عملية اله�شم، التي تخرج عرب اأنبوب فوق م�شتوى �شطح املنزل. ل رائحة يف املوقع.

 انبوب خروج

الغازات

 انبوب دخول

املياه الرمادية

الربميل الأول

الربميل الثاين

مرت�شبات

فوا�شة  خمرج املياه

الفائ�شة

 انبوب خروج

املياه املعاجلة

الربميل الثالث الربميل الرابع

 مواد

طافية

م�شخة
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لن  طرحها  يتم  التي  املخلفات  هذه  باأن  الإ�ضايف  ال�ضمان 

تتجاوز القدرة ال�ضتيعابية الق�ضوى للبيئة البحرية، فاإن 

املوا�ضفات الرئي�ضية للمخلفات املطروحة يجب اأن تطبق. 

ويتم التعبري عن املوا�ضفات اخلا�ضة باملخلفات املطروحة 

ب�ضكل رقمي من اأجل ت�ضهيل مراقبتها و�ضبطها من قبل 

ال�ضلطات املعنية.

د ـ اإعادة ا�شتخدام املياه العادمة

للمياه،  كم�ضدر  املعاجلة  العادمة  املياه  ا�ضتخدام  يزداد 

لري  غالبًا  ت�ضتخدم  املعاجلة  املياه  هذه  فاإن  ذلك  ومع 

واملتنزهات  الطرق  واأ�ضجار  واحلدائق  العلفية  املحا�ضيل 

املياه  من  الباقية  الكميات  طرح  ويتم   .)Zubari, 1997(

حيث  منها،  للتخل�ش  خم�ض�ضة  مناطق  يف  العادمة 

اإىل  طرحها  يتم  اأو  ال�ضحلة  املائية  الأحوا�ش  اإىل  تن�ضاب 

لها  يكون  اأن  امل�ضتعادة  العادمة  للمياه  ميكن  البحر. 

تطبيق  ب�ضرط  للمياه،  تقليدي  غري  كم�ضدر  كبري  دور 

املعاجلة  م�ضتوى  يعتمد  ال�ضحيحة.  الزراعية  املمار�ضات 

�ضواء  املعاجلة،  العادمة  للمياه  النهائي  ال�ضتخدام  على 

التعامل  املهم  ومن  اجلوفية.  املياه  �ضخ  لإعادة  اأو  للزراعة 

ب�ضكل خا�ش مع مراقبة التغريات البيئية التي تنجم عن 

منهجيات  وتطوير  للزراعة  املعاجلة  املياه  ا�ضتخدام  اإعادة 

الثالثية  للمعاجلة  اقت�ضاديًا  وجمدية  تكنولوجيا  ممكنة 

للمياه العادمة امل�ضتعادة.

هـ  ـ نوعية املياه املزودة

منظمة  معايري  تتجاوز  اأو  املياه  نوعية  تلتزم  اأن  يجب 

ال�ضحة العاملية ملياه ال�ضرب )WHO, 1993(. يجب تنفيذ 

برامج جلمع العينات املنهجية والع�ضوائية من قبل �ضلطات 

املياه املحلية ملراقبة التغريات يف نوعية املياه على امتداد 

امل�ضتهلكني.  حنفيات  اإىل  امل�ضدر  من  التوزيع  �ضبكات 

على  للح�ضول  كافيًا  العينات  جمع  تكرار  يكون  اأن  يجب 

النقاط  كافة  منهجيًا  وتغطي  اإح�ضائيًا  مفيدة  معلومات 

غري الظاهرة يف منطقة التزويد. يجب اأن تقوم ال�ضلطات 

املعنية باإجراء مراقبة م�ضتمرة لنوعية املياه يف كل املواقع 

التي يتم اأخذ املياه منها مبا�ضرة من املياه ال�ضطحية لأجل 

وجود  اإىل  اخلطورة  تقييم  ي�ضري  حيثما  وكذلك  املعاجلة، 

معايري  تطابق  ل  مياه  على  احل�ضول  من  كبرية  خماطر 

على  �ضلبية  تداعيات  وتت�ضمن  العاملية  ال�ضحة  منظمة 

ال�ضحة العامة.

و ـ مراقبة ت�شرب املياه

يعترب ت�ضرب املياه من �ضبكة التوزيع م�ضدرًا مهمًا لفقدان 

من  املياه  من  عينات  على  احل�ضول  يتم  اأن  يجب  املياه. 

�ضمن  رئي�ضية  مواقع  يف  العينات  جلمع  دائمة  مناطق 

ال�ضبكة  يف  دوريًا  ال�ضغط  مراقبة  يجب  كما  ال�ضبكة، 

البيانات التي يتم احل�ضول عليها من هذه املراقبة  وجمع 

قاعدة  لإن�ضاء  املياه  ونوعية  وال�ضغط  للتدفق  امل�ضتمرة 

بيانات حول الأداء الطويل الأمد.

ز ـ اإدارة الطلب

مرتابطة  �ضيا�ضات  ثالث  املياه  على  الطلب  اإدارة  تت�ضمن 

اأنظمة  على  الكبري  وال�ضغط  املياه  فقدان  تقليل  بهدف 

التوزيع، بالعالقة مع امل�ضتوى امل�ضمم من اخلدمة و�ضبط 

التدفق يف �ضبكات وو�ضالت اخلدمة.

�شيا�شة الت�شرب: يجب على الكوادر يف ال�ضلطات    .1

لكل  الت�ضرب  من  مقبول  م�ضتوى  حتديد  املعنية 

الهدف.  هذا  لتحقيق  برنامج  وتطوير  تزويد  منطقة 

يجب  منطقة  بكل  اخلا�ضة  العدادات  اإدخال  وفور 

اإجراء تقييم تف�ضيلي للتباين يف الت�ضرب �ضمن كل 

منطقة تزويد، وهذا ما �ضيو�ضح اأي تزايد تدريجي اأو 

�ضريع مل�ضتويات الت�ضرب.

تركز  اأن  يجب  احلالت  بع�ش  يف  ال�شغط:  تقليل    .2

الإ�ضافية  الو�ضالت  ت�ضميم  اأثناء  املحلية  ال�ضلطات 

لل�ضبكة وقراءة عدادات املناطق على حتديد الفر�ش 

جمديًا  يكون  بحيث  الكلي،  ال�ضغط  لتقليل  املتاحة 

اأي�ضًا  الإعتبار  بعني  الخذ  يتم  اأن  ويجب  اقت�ضاديًا. 

لل�ضغط  جزئي  تقليل  اإىل  توؤدي  التي  املخططات 

خالل جزء من اليوم اأو املو�ضم.

املعنية  ال�ضلطات  على  يجب  ال�شتهالك:  �شبط    .3

م�ضتوى  حتقيق  يتم  عندما  واقعية  ر�ضوم  فر�ش 

مقبول من خدمات التزويد. يتم ت�ضميم تعرفة املياه 

يجب  بينما  ثابت،  مبعدل  عدادات  توجد  ل  حيث 

العدادات  ا�ضتهالك  قراءة  اإىل  ال�ضلطات  تهدف  اأن 

املدى  على  منا�ضبة  طريقة  تعترب  والتي  الفردية 

الطويل لتحديد الر�ضوم.

IV. التعرفة املائية

يجب اأن تقوم ال�ضلطات املعنية بتحديد تعرفة مائية على 

ويف  املائي.  التزويد  خدمات  مقابل  دفعها  امل�ضتهلكني 

املبداأ يف  التعرفة من حيث  اأن ت�ضاهم هذه  احلقيقة يجب 

وكميات  جيدة  بنوعية  مياه  لتزويد  الكلية  الكلفة  تغطية 

البلدية  املياه  تعرفة  فاإن  الأمر  واقع  يف  ولكن  منا�ضبة. 

ال�ضيانة.  وتكلفة  املوظفني  رواتب  لتغطية  كافية  غري 

التدفق  من  الأدنى  احلد  مبعدلت  املنزلية  املياه  بيع  ويتم 
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ال�ضغرية  البلدات  يف  اأدنى  املعدلت  تكون  حيث  اليومي 

امل�ضتخدمني  جميع  يقوم  ول  املدن.  حجم  مع  وتتزايد 

بالدفع ول تكون �ضلطات املياه قادرة على ال�ضيطرة التامة 

ومنع الو�ضالت غري القانونية. اأما بالن�ضبة اىل املمار�ضات 

مبعدلت  اأو  ثابت  مبعدل  املياه  ت�ضعري  فيتم  الزراعية، 

بالإ�ضتثمار  للم�ضتهلكني  ي�ضمح  التي  املناطق  مع  ترتبط 

فيها. ويو�ضح هذا الق�ضم اأبعادًا خمتلفة من بنية التعرفة 

جديد  نظام  لت�ضميم  وتو�ضيات  مفاهيم  ويقدم  املائية 

العتبارات  اأن  اإىل  الإنتباه  املهم  ومن  املائية.  للتعرفة 

املالئمة  الأطر  حت�ضري  يف  مهمة  اأ�ضبحت  القت�ضادية 

للقرارات اخلا�ضة بتزويد املياه يف امل�ضتقبل. ومن ال�ضائع 

الكلفة  يف  كبرية  ارتفاعات  وجود  توقع  حاليًا  واملقبول 

الهام�ضية لتزويد املياه يف امل�ضتقبل، حيث قد يتم ا�ضترياد 

املياه العذبة اأو انتاجها عن طريق حتلية مياه البحر. ولهذا 

�ضيكون من ال�ضعب احلفاظ على التعرفة املائية املنخف�ضة 

حاليًا، وعلى امل�ضتهلك اأن يكون م�ضتعدًا لتحمل ارتفاعات 

جوهرية يف الكلفة احلقيقية للتزويد املائي.

اأ ـ عوامل حتديد التعرفة

التعرفة  حتديد  على  توؤثر  اأن  ميكن  عوامل  عدة  هنالك 

املنزيل  القطاع  يف  بالإعتبار.  توؤخذ  اأن  يجب  املائية 

نوعية  منها  خمتلفة  لعوامل  التعرفة  ت�ضتجيب  اأن  يجب 

اخلدمة وم�ضتوى ال�ضتهالك امل�ضتمر واأغرا�ش ا�ضتخدام 

املياه. يف القطاع الزراعي يجب اأن تعك�ش ال�ضعار كثافة 

ا�ضتخدامات  اأجهزة  وعدد  حم�ضول  لكل  املياه  ا�ضتخدام 

املياه وم�ضاحة الأر�ش املروية. اأما يف القطاع ال�ضناعي فاإن 

الت�ضعري يجب اأن ياأخذ بالعتبار التبانيات بني ال�ضناعات 

املياه  وجودة  املائي  امل�ضدر  ونوعية  ال�ضتخدام  كثافة  يف 

املزودة ونوعية املخلفات ال�ضائلة الناجمة. 

ب ـ معايري التعرفة

عدة  اىل  املياه  ا�ضتخدامات  تعرفة  حتديد  معايري  ت�ضتند 

عوامل، منها م�ضتوى القبول املحلي والكفاءة القت�ضادية 

من  القبول  م�ضتوى  ويتمثل  والعدالة.  الكلفة  وا�ضتعادة 

قبل امل�ضتخدمني بالقدرة على الدفع، ويعترب من املعايري 

الإحتياجات  تلبية  ب�ضرورة  الإعتناء  يجب  حيث  املهمة 

ال�ضا�ضية للفقراء اأو الفئات التي ل ت�ضتطيع دفع املعدلت 

على  القت�ضادية  الكفاءة  وتركز  التعرفة.  من  اجلديدة 

الأدنى،  بالكلفة  املائية  اخلدمات  من  ال�ضتفادة  حتقيق 

والتي ميكن الو�ضول اإليها عندما يكون �ضعر املياه معادًل 

ال�ضعر  اأن  اإىل  الكلفة  ا�ضتعادة  وت�ضري  الهام�ضية.  للكلفة 

يعك�ش الكلفة احلقيقية للمياه، بحيث يتم تغطية �ضيانة 

وتو�ضعة نظام التوزيع املائي. وتعتمد العدالة على تقا�ضم 

كلفة نظام تزويد املياه بني امل�ضتهلكني بطريقة من�ضفة. 

ويجب اأن يتم اأي�ضًا الأخذ بعني الإعتبار وجود م�ضتهلكني 

كبار يف القطاع ال�ضناعي والزراعي، حيث تكون ال�ضلطات 

كبرية  تزويد  اأنظمة  ت�ضغيل  يف  الإ�ضتمرار  على  جمربة 

باأن  خماوف  هنالك  تكون  وحيث  احتياجاتهم،  لتلبية 

بدًل  املياه  كلفة  لدفع  �ضي�ضطرون  ال�ضغار  امل�ضتهلكني 

اخلا�ضة  العدادات  مراقبة  يجب  الكبار.  امل�ضتهلكني  من 

والتجاري  ال�ضناعي  القطاع  يف  الكبار  للم�ضتهلكني 

واملوؤ�ض�ضات ب�ضكل دوري، ومقارنتها ب�ضجالت التح�ضيل. 

اأدوات  املياه  لتعرفة  الفعالة  البنى  تت�ضمن  اأن  ويجب 

اأن  دون  من  املائية،  للخدمات  احلقيقة  الكلفة  ل�ضتعادة 

ينجم عن هذا التقليل من الأ�ضعار اأو املبالغة فيها اأو تقدمي 

الإعانات لبع�ش امل�ضتهلكني على ح�ضاب الآخرين.

ج ـ اإ�شرتاتيجيات ت�شعري املياه

وكذلك  الجتماعية  ـ  القت�ضادية  الإعتبارات  تدعو 

�ضيا�ضة  تطبيق  نحو  تدريجي  حتول  اإىل  ال�ضيا�ضية 

والإ�ضتثمارية  الهام�ضية  الكلفة  تت�ضمن  املياه  لت�ضعري 

من  الت�ضعري  خطط  وتنفيذ  باإعداد  ال�ضروع  وقبل  للمياه. 

ال�ضروري اإجراء تقييم ملوارد املياه وخ�ضائ�ش الطلب على 

يتم  اأن  يجب  والجتماعية.  القت�ضادية  والظروف  املياه 

منح اإعتبارات عالية لطبيعة املوارد املائية، بحيث تعك�ش 

اأمناط  ا�ضتمرت  حال  ويف  وزمانية.  مكانية  تباينات 

احلكومات  فاإن  تعديل،  بال  احلايل  املنزيل  ال�ضتهالك 

العربية �ضتكون بحاجة اإىل تخ�ضي�ش موارد مالية لإن�ضاء 

ومرافق  التوزيع  واأنظمة  الهيدروليكية  التحتية  البنى 

املتزايد.  الطلب  ل�ضتيعاب  املطلوبة  القدرات  ذات  الدعم 

�ضوف تكون هناك اأي�ضًا حاجة اإىل عدد كبري من حمطات 

للمياه  الكبري  احلجم  مع  للتعامل  العادمة،  املياه  معاجلة 

العادمة الناجم، ومثل هذا الإ�ضتثمار الكبري قد يوؤدي اإىل 

حمدودية  ظل  يف  خا�ضة  الدول،  على  اقت�ضادية  �ضغوط 

منظومة  فاإن  ذلك  ومع  املقيدة.  واملوازنات  املالية  املوارد 

اإ�ضافة  والتزويد،  للطلب  متكاملة  اإدارة  لتحقيق  منا�ضبة 

اإىل التخ�ضي�ش العادل للموارد املائية امل�ضرتكة، ميكن اأن 

ي�ضاهما ب�ضدة يف تخفيف العجز املائي. ويف هذه احلالة، 

تطبيق  تت�ضمن  الطلب  لإدارة  برامج  تطبيق  املهم  من 

املالئم  الت�ضعري  على  تركز  منا�ضبة  اقت�ضادية  معايري 

الطلب  بني  ما  التوازن  عدم  عن  الناجمة  الفجوات  ل�ضد 

كفاءة  لتح�ضني  فعالة  اإجراءات  تنفيذ  وكذلك  والعر�ش، 

ال�ضتخدام.

تعتمد هذه ال�ضرتاتيجية على روؤية مفادها اأن املياه متثل 

�ضلعة قابلة للتداول يف ال�ضوق وذات قيمة حتدد بوا�ضطة 

قانون العر�ش والطلب. اإن عملية ربط القيمة القت�ضادية 

وت�ضجع  والكفاءة  الرت�ضيد  تعزز  اأن  �ضاأنها  من  باملياه 
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املوارد  وتوزيع  ومعاجلة  تطوير  عمليات  خ�ضخ�ضة  على 

اأ�ضاليب  لتح�ضني  كمعيار  تعمل  اأن  لها  ميكن  كما  املائية، 

الربط  اأن  لها.  الإدارية  والكلفة  املياه  خم�ض�ضات  حتديد 

املبا�ضر ما بني املياه وتكاليف اإنتاجها يجب اأن يتم �ضمن 

يحظى  اأن  يجب  حيث  الدولة،  يف  الجتماعي  ال�ضياق 

الفقراء بحقوق مطالبة مبياه ال�ضرب مت�ضاوية مع غريهم 

و�ضمن �ضعر عادل. وحتت ظروف معينة ميكن ا�ضتخدام 

املياه،  كميات  من  املطلوب  الأدنى  احلد  لتزويد  الإعانات 

كما يجب اإعالم الراأي العام عن اأهمية �ضيا�ضات الت�ضعري 

القادمة.  لالأجيال  وحمايتها  املائية  املوارد  لإدارة  كو�ضيلة 

وبالتايل فاإن تطوير وتطبيق �ضيا�ضة مالئمة لت�ضعري املياه 

للموارد  امل�ضتدامة  الإدارة  يف  بقوة  ت�ضاهم  اأن  لها  ميكن 

املائية.

ميكن لهذا النظام املقرتح للتعرفة املائية يف حال تطبيقه 

تغطية  ال�ضروري  من  حيث  اإ�ضافية،  عوائد  يحقق  اأن 

الت�ضغيل  لكوادر  الرواتب  ودفع  املياه  �ضخ  طاقة  تكاليف 

وال�ضبكات  ال�ضخ  لأجهزة  الت�ضليحات  واإجراء  وال�ضيانة 

تقع  املياه  �ضلطات  لأن  امل�ضتخدمة،  والطاقة  املواد  وكلفة 

تكاليف  وتغطية  العوائد  زيادة  متطلبات  �ضغط  حتت 

اإبراهيم الغ�شني 

عرفت منطقة اخلليج يف ال�شرق الأو�شط، منذ اأوا�شط القرن املا�شي، فرتة 

انتعا�ض غري م�شبوقة، كان من بني نتائجها انعكا�شات �شلبية على موارد 

اأ�شواق النفط، مع ما رافقه من ارتفاع املداخيل  املياه يف املنطقة. فازدهار 

وتدّفقات ال�شّكان، زاد من اإجهاد موارد املنطقة النادرة مّما اأف�شى اإىل ازدياد 

يف  ع  بالتو�شّ ذلك  عن  عموًما  التعوي�ض  غري  من  التحلية  معامل  وتو�شيع 

قدرات معامل معاجلة مياه ال�شرف. وظّلت امل�شادر اجلديدة للماء، على 

مدى عقود من الزمن، تقت�شر على بناء مرافق جديدة للتحلية، ومل يبداأ 

التفكري اجلّدي باإعادة ا�شتخدام مياه ال�شرف اإل يف الآونة الأخرية.

ويف العام 1998 حّققت املنطقة قفزة رائدة يف جمال اإعادة ا�شتخدام مياه 

مياه  ا�شتخدام  اإعادة  عملّيات  التطّور  هذا  وجتاوز  وتنقيتها.  ال�شرف 

ل  الطبيعية، حيث تو�شّ املعاجلة ثالثّيًا لري احلدائق واملناظر  ال�شرف 

اإىل اإنتاج مياه ال�شرف املنّقاة التي ت�شاهي مياه ال�شرب يف جودتها، وذلك 

يف حمّطة ال�شليبية ملعاجلة وتنقية مياه ال�شرف ال�شحي يف الكويت.

�شّمت  �شركات  احّتادات  بتاأهيل  البدء  مع   1998 عام  امل�شروع  انطلق 

وذلك  �شني،  متخ�شّ مقاولني  اإىل  بالإ�شافة  واأجانب  حملّيني  م�شتثمرين 

البناء  نظام  اأ�شا�ض  على  ال�شرف  مياه  وتنقية  معاجلة  حمّطة  لإن�شاء 

والت�شغيل ونقل امللكّية وفقًا خلّطة حكومة دولة الكويت الهادفة اإىل م�شاركة 

تنفيذ  بتويّل  الوطني  القت�شاد  تدعيم  يف  فّعال،  ب�شكل  اخلا�ّض،  القطاع 

م�شاريع البنية التحتية. وهذا ما حتّقق من م�شروع حمّطة ال�شليبّية.

بني  م�شرتك  م�شروع  الغاية،  حمّددة  �شركة  وهي  املرافق،  تنمية  و�شركة 

اإلكرتيك(.  )جرنال  اأيونك�ض  و�شركة  الكويتّية  الوطنّية  اخلرايف  جمموعة 

حمّطة  امتياز  عقد  بتنفيذ  للقيام   ،2001 عام  الكويت،  يف  تاأ�ش�شت  وقد 

املوّقع  ال�شليبية ملعاجلة وتنقية مياه  ال�شرف ال�شحي ملدة ثالثني عامًا 

ونقل  والت�شغيل  البناء  لنظام  وفقًا  وذلك  الكويت،  دولة  حكومة  مع 

ُيبنى وفق  املنطقة  اأّول م�شروع بنية حتتّية يف  امل�شروع هو  امللكية. وهذا 

هذا النظام، وحمّطته هي اأكرب حمّطة من نوعها يف العامل تعمل با�شتخدام 

تقنّية التنا�شح العك�شي لتنقية مياه ال�شرف ال�شحي. واجلدير بالذكر اأّن 

موا�شفات املياه املنّقاة املنَتجة يف حمطة ال�شليبية تفوق، يف نقائها، معايري 

وتاأمني  الهند�شة  اأعمال  تبلغ قيمة  ال�شرب.  ملياه  العاملية  ال�شحة  منظمة 

املواّد والإن�شاء يف امل�شروع 500 مليون دولر، وجمموع مداخيله حوايل 1.8 

الكويت، خالل فرتة  امل�شروع على حكومة  يوّفر  اأن  وُيتوّقع  بليون دولر. 

المتياز، ما يزيد على 12 بليون دولر.

وتعترب حمطة ال�شليبية ملعاجلة وتنقية مياه ال�شرف ال�شحي م�شروعًا 

اأول مرفق بنية  اإّنها  الأو�شط فح�شب حيث  ال�شرق  فريداً من نوعه، ل يف 

حتتّية بهذا احلجم ُينّفذ وفق نظام البناء والت�شغيل ونقل امللكية، واإمّنا 

اأي�شًا على نطاق العامل باأ�شره لكونها اأكرب مرفق من هذا النوع ُت�شتخدم 

فيه تقنّية التنا�شح العك�شي لتنقية مياه ال�شرف ال�شحي. بداأت املحطة 

العمل مبعاجلة ما ي�شل اإىل 425.000 مرت مكعب من ماء ال�شرف ال�شحي 

اخلام يومّيًا. وُينتظر اأن ت�شل طاقتها يف نهاية الأمر، على مدى مدة المتياز 

البالغة ثالثني عامًا، اإىل 600.000 مرت مكعب يومّيًا، علمًا باأّن املحطة تعالج 

حوايل 60% من جممل مياه ال�شرف ال�شحي يف الكويت.

ال�شتخدامات  يف  حم�شورة  املنّقاة  املياه  هذه  من  ال�شتفادة  اأّن  اإىل  ُي�شار 

اأخرى لال�شتخدام يف  احتمالت  اإىل ب�شعة  بالإ�شافة  وال�شناعية،  الزراعية 

ري احلدائق وغ�شل املباين وال�شيارات. ف�شاًل عن ذلك، ميكن اإعادة حقنها 

اأّن حكومة  اإ�شرتاتيجيًا. وُيذكر  الطبقات اجلوفية لتكون خمزونًا مائيًا  يف 

دولة الكويت ت�شرتي كل اإنتاج املحطة من املياه املنّقاة.

ي�شّم م�شروع حمطة ال�شليبية املرافق التالية:

1- حمطة املعاجلة البتدائية وال�شّخ يف العار�شّية.

حمّطة ال�صليبية ملعاجلة وتنقية مياه ال�صرف ال�صحي يف الك�يت
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�ضوء  على  والغرامات  الر�ضوم  فر�ش  يجب  كما  الت�ضغيل، 

ا�ضتخدام املياه.

احل�ضرية،  املناطق  يف  املائي  بالتزويد  يتعلق  ما  يف  اأما 

فيجب اأن تقوم الإ�ضرتاتيجية اجلديدة با�ضتبدال الر�ضوم 

من  مكون  جديد  تعرفة  بنظام  حاليًا  ال�ضائعة  املوحدة 

توفر  متبدل.  واآخر  وثابت  موحد  ر�ضم  هما  جزئني، 

ميكن  العوائد  من  تدفقا  للمزود  والثابتة  املوحدة  التعرفة 

تقدم  بينما  اجلارية،  النفقات  لتغطية  عليه  التعويل 

ل�ضتخدام  وحوافز  خيارات  للم�ضتهلك  املتغرية  التعرفة 

املياه بطريقة اأكرث كفاءة. وعلى الرغم من ذلك فاإن الر�ضوم 

الثابتة يجب اأن تكون عالية ب�ضكل يكفي ل�ضتدامة تدفق 

امل�ضتهلكون  يقم  مل  حال  يف  حتى  املياه،  لهيئات  مايل 

الر�ضوم  ربط  جدوى  اإن  كبرية.  بكميات  املياه  با�ضتخدام 

ا�ضتخدام  فعالية  على  متامًا  تعتمد  ال�ضتهالك  بحجم 

متزايدة  معدلت  اإدخال  ال�ضروري  من  حيث  العدادات، 

ما  حد  اإىل  وتقليلها  العالية،  لال�ضتخدامات  الأ�ضعار  من 

يقلل  ما  وهذا  جدًا،  العايل  ال�ضتهالك  لأ�ضحاب  بالن�ضبة 

ال�ضتهالك.  اأمناط  على  الت�ضعري  �ضيا�ضة  تاأثريات  من 

وكذلك فاإن النظام نف�ضه يجب اأن ينطبق على ال�ضناعات. 

2- خطوط النقل من العار�شّية اإىل ال�شليبية.

3- مرافق املعاجلة البيولوجية يف ال�شليبية.

4- حمطة التنقية يف ال�شليبية.

تبداأ املعاجلة البتدائية ملياه ال�شرف لدى و�شولها اإىل من�شاآت املاء الداخل يف 

ه مياه  العار�شية بعمليات الت�شفية واإزالة الرمال وال�شحوم. بعد ذلك، ُتوجَّ

ال�شرف اإىل خّزانني للموازنة، ُقْطر كّل منهما 67 مرتاً وعمقه 7 اأمتار. ينّظم 

اخلّزانان تدّفقات املياه الآتية اإىل العار�شية قبل �شّخها اإىل ال�شليبية.

اثنتان  منها  م�شّخات،   8 على  العار�شية  يف  ال�شّخ  حمّطة  حتتوي 

احتياطّيتان، لدفع مياه ال�شرف عرب ثالثة خطوط اأنابيب �شغطّية يبلغ 

قطر كل منها 1400 ملم، وهي متتّد م�شافة 25 كيلومرتاً من العار�شية اإىل 

ال�شليبية. وحر�شًا على �شمان حماية البيئة يف حميط من�شاآت املاء الداخل 

يف العار�شية نظراً لقربها من مناطق �شكنّية، فاإّن جميع املن�شاآت يف املوقع 

دة باأحدث اأنظمة معاجلة و�شبط الروائح. مغطاة، ف�شاًل عن اأنها مزوَّ

ال�شليبية،  حمطة  يف  املعاجلة  عملية  اأ�شا�ض  هي  البيولوجية  واملعاجلة 

من  منها  كّل  يتاألف  البيولوجية  للمعاجلة  خطوط  ت�شعة  توجد  لذلك 

حو�ض تهوئة )طوله 147 مرتاً، وعر�شه 28 مرتاً، وعمقه 8 اأمتار( وحو�ض 

تر�شيب ثانوي دائري بقطر 56 مرتاً وعمق 8 اأمتار. ثم جتري املياه املعاجلة 

ثنائيًا اإىل حمطة التنقية.

فات ثقالّية،  اأّما احلماأة امل�شتقّرة يف اأحوا�ض الرت�شيب فيتّم تكثيفها يف ُمكثِّ

يبلغ طول كل منها 58 مرتاً  اأحوا�ض ه�شم هوائية،  ثمانية  ثم ه�شمها يف 

وعر�شه 24 مرتاً وعمقه 7 اأمتار. ُت�شّخ احلماأة، بعد انتهاء عملية اله�شم، 

اإىل اأحوا�ض خا�شة لتجفيفها، وتخّزن بعد ذلك مّدة �شتة اأ�شهر، اأي اإىل اأن 

ي�شبح بالإمكان ا�شتخدامها ك�شماد طبيعي.

حات قر�شّية دّوارة، ثّم ُتر�شل  يبداأ العمل يف حمطة التنقية بخم�شة مر�شّ

املياه اإىل مبنى الرت�شيح الفائق الدّقة الذي يتاألف من 5 خطوط ت�شّم 8704 

اأغ�شية للتنقية. وتن�شاب املياه من معمل الرت�شيح الفائق الدقة اإىل معمل 

ات. وي�شّم  التنا�شح العك�شي الذي يتاألف من 6 خطوط للتنقية على 3 من�شّ

ات  املن�شّ التنقية يف هذه  اأغ�شية  ويبلغ جمموع  نّقالة،  ات  7 من�شّ كل خّط 

20832 غ�شاء. وت�شمن اأغ�شية الرت�شيح هذه الإزالة التاّمة للمواّد ال�شلبة 

املعّلقة واجلراثيم. تنتقل املياه املنّقاة بعد ذلك اإىل حو�ض التجميع، ومنه 

ُت�شّخ يف خطوط اأنابيب اإىل من�شاأة وزارة الأ�شغال العامة يف ال�شليبية.

ول بّد من الإ�شارة اإىل اأن معظم عملّيات املعاجلة والتنقية يف خمتلف مرافق 

الكومبيوتر  اأنظمة  اأحدث  فيها  وُت�شتخدم  بالكامل  اآيل  ب�شكل  تتّم  املحطة 

واملراقبة.

بعد اإنتاج اأول قطرة من املياه املنّقاة يف 14 ت�شرين الثاين )نوفمرب( 2004 

ومع بداية ت�شغيل املحطة على نطاق جتاري يف الأول من �شهر كانون الأول 

)دي�شمرب( 2004، وذلك  قبل موعده املقّرر �شابقًا، توّلت جمموعة اخلرايف 

اأعمال  الربيطانية،  يوتيليتيز  يونايتد  �شركة  مع  بال�شرتاك  الوطنية، 

انتهاء  اإىل حني  الأعمال  ت�شتمّر يف هذه  اأن  املحطة، على  و�شيانة  ت�شغيل 

اإيطالبا  �شركة  مع  الوطنية  اخلرايف  جمموعة  تعاقدت  وقد  المتياز.  فرتة 

)جي اإي( لتنفيذ اأعمال ت�شغيل و�شيانة حمطة التنقية يف ال�شليبية.

د. اإبراهيم الغ�صني مدير عام �رشكة تنمية املرافق -جمموعة اخلرايف الوطنية، الكويت
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جدوى  مدى  درا�ضة  على  العمل  مبكان  الأهمية  ومن 

فر�ش �ضريبة خا�ضة على املياه التي يتم تزويدها للمرافق 

مياه  مل�ضاريع  جزئي  متويل  توفري  اأجل  من  ال�ضناعية 

ال�ضرب يف القرى واملراكز �ضبه احل�ضرية.

بالن�ضبة ملياه الري، فاإن اأ�ضلوب الت�ضعري ميكن اأن يفر�ش 

الكلفة  من  بدًل  ال�ضتهالك  معدل  على  بناء  ر�ضومًا 

الهام�ضية للتزويد. يجب اأن تقوم الهيئات املائية بح�ضاب 

هذه الر�ضوم عن طريق تق�ضيم معدل كلفة اخلدمات على 

النتائج ح�ضب املوا�ضم  م�ضاحة الأر�ش املروية، مع تعديل 

األ  وميكن  امل�ضتخدمة.  التكنولوجيا  اأو  املحا�ضيل  ونوعية 

وجود  حال  يف  حتى  املنطقة  ح�ضب  الر�ضوم  تعديل  يتم 

م�ضوؤولة  بدورها  تكون  املتاحة  املياه  يف  اإقليمية  تباينات 

عن التكاليف املختلفة للمياه والتكنولوجيا امل�ضتخدمة.

د ـ التعرفة املقرتحة

يجب اأن متتلك هيئات املياه القوة الكافية لفر�ش وتعديل 

اأ�ضعار املياه من خالل تبني الت�ضعري املعتمد على العدادات 

والأ�ضعار  الثابتة  التعرفة  واإزالة  ال�ضتهالك  وكميات 

املنخف�ضة. وهنالك اأي�ضًا حاجة اإىل زيادة موؤثرة يف اأ�ضعار 

خطط  تنفيذ  خالل  من  وذلك  امل�ضتخدمني،  جلميع  املياه 

الأمد  وطويلة  ق�ضرية  اأهداف  لتحقيق  املياه  لت�ضعري 

وا�ضتعادة التكلفة وت�ضجيع تر�ضيد ا�ضتهالك املياه وحماية 

البيئة وتوفري حوافز مرتبطة بطبيعة الداء ملزودي املياه، 

وذلك لتقليل كلفة التزويد املائي، وحلث امل�ضتخدمني على 

من  جمموعة  وتاليًا  كفاءة،  اأكرث  بطريقة  املياه  ا�ضتخدام 

اأمناط التعرفة املائية املقرتحة لأهم م�ضتخدمي املياه.

تعرفة املياه البلدية واملياه املعاجلة

يجب اأن ت�ضمم تعرفة املياه البلدية واملياه العادمة املعاجلة 

من خالل حتديد ا�ضعار لأحجام ال�ضتهالك، بحيث تزداد 

النوعية  هذه  ويف  ال�ضتهالك.  زيادة  مع  التعرفة  اأ�ضعار 

بعني  يوؤخذ  فرد  لكل  منها  العائد  الدخل  فاإن  التعرفة  من 

ويجب  ا�ضتهالك.  وحدة  كل  كلفة  حتديد  اثناء  الإعتبار 

وتطويرها  امل�ضدر  من  املياه  �ضخ  كلف  التعرفة  تغطي  اأن 

ومعاجلتها ونقلها وتخزينها ومعاجلتها واإعادة ا�ضتخدام 

البيئية  التاأثريات  وكافة  منها  والتخل�ش  املعاجلة  املياه 

املرتبطة بها، مثل تقليل خمزون املياه اجلوفية الأحفورية 

)غري املتجددة(. وميكن تلخي�ش هذه التكاليف يف ثالث 

فئات هي:

•الكلفة الراأ�ضمالية 	
•الكلفة الت�ضغيلية 	

•الكلفة املرتبطة بنق�ضان اأو تغذية امل�ضادر. 	

وال�ضتخدام  التزويد  كفاءة  زادت  اإذا  اأنه  القول  ملخ�ش 

التخل�ش  ومت  التزويد  نظام  يف  اخل�ضائر  وتراجعت  املائي 

من الو�ضالت غري القانونية، فاإن عوائد املياه �ضوف تتمكن 

عندئذ من تغطية كلفة التزويد. ولكن ذلك يتطلب مراقبة 

�ضلطات  قبل  من  تطبق  وتنظيم  �ضبط  وعمليات  فعالة 

املياه.

تعرفة مياه الري

على  املطبقة  الري  مياه  تعرفة  ت�ضميم  يتم  اأن  ميكن 

يف  تزايد  اأو  للت�ضعري  موحد  نظام  خالل  من  املزارعني 

نظام  نحو  التحول  هو  جدوى  الأكرث  التوجه  الأ�ضعار. 

بالإدارة  ت�ضمح  كفوءة  اأداة  يعترب  لأنه  املتزايد،  الت�ضعري 

نق�ش  فداحة  مدى  وتعك�ش  املياه  على  للطلب  املالئمة 

املياه وتوفر حوافز فعالة لرت�ضيد ال�ضتهالك.

تعرفة املياه ال�شناعية

املتزايدة  التعرفة  نظام  ال�ضناعي  القطاع  يتبنى  اأن  يجب 

نف�ضه املقرتح لقطاع املياه البلدية، �ضواء اأكانت ال�ضناعات 

خا�ضة.  اآبار  من  اأو  املياه  هيئات  من  املياه  على  حت�ضل 

لبع�ش  خا�ضة  اآبار  توجد  احلالت،  من  كثري  ويف 

ووحدات  واجلامعات  املتو�ضطة،  اأو  الكبرية  ال�ضناعات 

اجلي�ش واملنظمات احلكومية، وهي ل تقوم بالدفع نظري 

ا�ضتخدامها لهذه الآبار. ويف هذا ال�ضياق تكون لها مطلق 

رقابة  اأية  دون  من  تريدها  التي  الكميات  �ضخ  يف  احلرية 

اأو اأدوات �ضبط. هوؤلء امل�ضتخدمون ل يدفعون اإل الكلفة 

الت�ضغيلية لأجهزتهم اخلا�ضة، وهذه املمار�ضات ل ت�ضاعد 

اأبدًا على تعزيز حفظ وكفاءة ا�ضتخدام املياه، وتوؤدي غالبًا 

اجلوفية.  املياه  موارد  ون�ضوب  ال�ضتخدام  يف  الهدر  اإىل 

وكذلك  الرقابة  غياب  و�ضببها  توثيقها،  مت  حالت  وهذه 

التلوث  تراكيز  لتخفيف  العذبة  املياه  اإ�ضافة  يف  املبالغة 

يف املياه العادمة من اأجل تلبية الإ�ضرتاطات واملوا�ضفات 

الأخرى  التخل�ش  مناطق  اأو  الأودية  يف  املياه  هذه  لطرح 

يف البيئة املحيطة.

V. خال�صة وت��صيات

من اأجل مواجهة التحديات املائية امل�ضتقبلية والتخفيف من 

نق�ش املياه، ل بد من اأن تركز ال�ضيا�ضات وال�ضرتاتيجيات 

املائية على املنهج التكاملي لتحقيق الإدارة املتزامنة للطلب 

والعر�ش، ومنها املعايري القت�ضادية يف تخ�ضي�ش املوارد 

ا�ضتخدامها.  يف  والكفاءة  املختلفة  للقطاعات  املائية 

وهنالك حاجة اإىل تقييم مزايا ربط قيمة اقت�ضادية باملياه، 

حيث يتم التعامل مع املياه كمورد اقت�ضادي �ضحيح ويتم 

حمايته بهذا التوجه.
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تركز  مائية  ا�ضرتاتيجيات  العربية  الدول  تتبنى  اأن  يجب 

البلدية  املائية  املوارد  اإدارة  حت�ضني  اإىل  احلاجة  على 

وال�ضناعية، مع تركيز خا�ش على ا�ضتدامة ال�ضتخدامات 

ترتكز  اأن  يجب  ذلك،  على  وبناء  وامل�ضتقبلية.  احلالية 

واإدارة  تنمية  التالية:  الأبعاد  على  املائية  الإ�ضرتاتيجيات 

املوارد  اإدارة  والت�ضريعية،  املوؤ�ض�ضية  الإ�ضالحات  املوارد، 

املوا�ضفات  الأداء،  العامة،  التوعية  امل�ضرتكة،  املائية 

القطاع  بني  ال�ضراكة  اخلا�ش،  القطاع  م�ضاركة  ال�ضحية، 

العام واخلا�ش، م�ضاركة املجتمع، التمويل، منع التلوث، 

مراقبة النوعية، منع ن�ضوب املوارد، البحث والتطوير.

الطلب والتزويد

للوفاء  الإ�ضكوا  دول  يف  التقليدية  املياه  موارد  تكفي  ل 

بالطلب على املياه العذبة يف ظل النمو ال�ضناعي املتزايد 

ت�ضبب  اأن  يتوقع  والتي  للمعي�ضة،  العالية  وامل�ضتويات 

احلد  ا�ضتنزاف  حاليًا  ويتم  املياه.  على  الطلب  يف  زيادة 

املنطقة،  يف  املتجددة  املياه  موارد  من  املتاح  الأق�ضى 

وبالتايل ل ميكن معاجلة العجز املائي اإل عن طريق تبني 

ا�ضتخدام  واإعادة  الكفاءة  وزيادة  املالئمة  ال�ضتخدامات 

واخليار  والتحلية،  املائية  املوارد  وحفظ  العادمة  املياه 

الأخري �ضوف يلعب دورًا رئي�ضيًا يف توفري كميات اإ�ضافية 

من املياه اإىل املوارد التقليدية. �ضوف ت�ضتمر بع�ش الدول 

الرئي�ضية،  الأنهار  من  ال�ضطحية  املياه  على  العتماد  يف 

فاإن  ولهذا  اجلوفية،  املياه  على  الأخرى  تعتمد  بينما 

تت�ضم  العربي  العامل  يف  املياه  باإتاحة  اخلا�ضة  التوقعات 

قبل  من  ا�ضرتاتيجية  ا�ضتثمارات  وتتطلب  اليقني  بعدم 

للقطاعات  املياه  تخ�ضي�ش  اإعادة  يف  العربية  الدول 

هذه  تتبع  اأن  ميكن  ال�ضتخدام.  كفاءة  وزيادة  املتناف�ضة 

املوارد  يف  الإ�ضتثمارات  بع�ش  باإدارة  املتعلقة  الإجراءات 

غري التقليدية لتنمية م�ضادر اإ�ضافية. وبالإ�ضافة اإىل ذلك 

امل�ضتقبل  يف  املائية  املوارد  على  العتماد  قابلية  مدى  فاإن 

�ضوف ت�ضبح ق�ضية اأكرث اأهمية وتتطلب اإجراءات طوارئ 

للجفاف  والفعالة  ال�ضريعة  ال�ضتجابات  ل�ضمان  منهجية 

اآثارها  وتقليل  الأخرى  املناخية  والتغريات  والفي�ضانات 

ال�ضلبية. يعترب تطبيق هذه ال�ضيا�ضات هو املفتاح ملعاجلة 

معاجلة  يف  الف�ضل  عن  ينجم  اأن  وميكن  املياه،  عجز  اأزمة 

يف  التدهور  من  مزيد  والعر�ش  الطلب  بني  التوازن  عدم 

نوعية املياه وكميتها.

اإ�شالح ال�شيا�شات

توجيه  �ضاأنه  من  ال�ضيا�ضات  لتحليل  �ضامل  اإطار  تبني  اإن 

تظهر  اأو  توجد  حيث  اإىل  املائية  املوارد  اإدارة  �ضيا�ضات 

وكفاءة  املياه  ب�ضح  يتعلق  ما  يف  الأهمية،  ذات  امل�ضاكل 

الأ�ضرار  اأو  املياه  ا�ضتخدامات  وتخ�ضي�ش  اخلدمات 

بناء  التحليل  هذا  تعقيد  م�ضتوى  يختلف  �ضوف  البيئية. 

لأطر  ميكن  ولكن  حالة،  كل  يف  والظروف  القدرات  على 

الأولوية.  ذات  الق�ضايا  تو�ضح  اأن  ن�ضبيًا  ب�ضيطة  حتليل 

الأولويات  جميع  حتديد  على  التحليل  يعمل  اأن  يجب 
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حالة  تقييم  وعلى  والقت�ضادية،  والبيئية  الجتماعية 

املوارد املائية باملقارنة مع م�ضتوى بنية الطلب املتوقع، كما 

يجب توجيه اهتمام خا�ش اإىل اآراء جميع ا�ضحاب ال�ضاأن. 

واملوا�ضفات  وال�ضيا�ضات  للقوانني  عام  فهم  خالل  ومن 

واملياه  املياه  اإدارة  عملية  حتكم  التي  املختلفة  واملقايي�ش 

املعاجلة، ميكن اقرتاح ما يلي:

تخفيف الإجهاد املائي املتوقع من خالل الإجراءات   -

ودمج  ال�ضتخدام  يف  الكفاءة  لتح�ضني  ال�ضرورية 

�ضاملة  خطط  �ضمن  اجلوفية  املياه  تغذية  اإعادة 

لإدارة الأحوا�ش املائية.

لتاأ�ضي�ش  املياه  نوعية  حول  بيانات  على  احل�ضول   -

املنهجيات  با�ضتخدام  متكامل  بيانات  بنك 

من  رئي�ضي  كجزء  التدريب  ودمج  املوحدة  الدولية 

العملية.

املعاجلة املالئمة للمياه العادمة قبل طرحها لتجنب   -

التلوث، ودمج ممار�ضات اإعادة ال�ضتخدام واإ�ضدار 

ت�ضريعات وتعليمات بيئية يف م�ضاريع التخطيط.

تبني منهجية متكاملة لإدارة امل�ضاقط املائية لتنفيذ   -

وحماية  واإدارة  تنمية  وا�ضرتاتيجيات  �ضيا�ضات 

التي  املالئمة  التكنولوجيا  واختيار  املائية  امل�ضادر 

الجتماعية  واخل�ضائ�ش  القدرات  مع  تن�ضجم 

والقت�ضادية.

كاأداة  اجلغرافية  املعلومات  نظم  برامج  تطبيق   -

املائية  املوارد  اإدارة  مل�ضاريع  التخطيط  يف  ا�ضا�ضية 

والرتكيز على الظروف املائية املناخية اأثناء تطبيق 

التقنيات احلديثة.

تاأ�ضي�ش اآلية تن�ضيق بني الوزارات املعنية والهيئات   -

احلكومية لتجنب ت�ضتت امل�ضوؤوليات بني ال�ضلطات 

والهيئات املختلفة.

لهذه  املختلفة  التاأثريات  ملراقبة  موؤ�ضرات  تطوير   -

ال�ضيا�ضات ومدى حتقيقها لأهدافها.

حت�ضني ا�ضتعادة الكلفة وحتديث الأنظمة الإدارية   -

واملالية يف البلديات.

تبني مقاربات م�ضتدامة ل�ضتخدامات املياه لو�ضع   -

وحماية  واإدارة  تطوير  وا�ضرتاتيجيات  �ضيا�ضات 

املوارد املائية قيد التنفيذ، بحيث يتم الرتكيز على:

ترتبط  للمياه:  النموذجية  ال�شتخدامات  اأ. 

املوؤ�ضرات  مع  املياه  ا�ضتخدامات  يف  التوجهات 

توفر  واأحيانًا  الرئي�ضية،  القت�ضادية  ـ  الجتماعية 

للتوفري  فر�ضًا  واملو�ضمية  الق�ضوى  ال�ضتخدامات 

الرا�ضمايل الفعال. ولكن اخل�ضائر من النظام تكون 

عالية يف الكثري من املناطق.

ب�ضيطة  تقنيات  تطبيق  التقنية:  املبادرات  ب. 

اإىل  بالإ�ضافة  املياه،  ا�ضتهالك  لتوفري  فعالة  ولكن 

ت�ضجيع  العامة.  للتوعية  اإر�ضادية  وحمالت  برامج 

حيث  والت�ضرب،  الفاقد  لتقليل  تقنيات  ا�ضتخدام 

تكون  اأن  التاأهيل  واإعادة  الت�ضليح  لتقنيات  ميكن 

جمدية اقت�ضاديًا.

املبادرات التمويلية: تعترب كلفة تقييم اخلدمات  ج. 

مهمة جدًا للهيئات املائية من اأجل الت�ضغيل الكفوء. 

اإن�ضاء  لت�ضجيع  الأ�ضعار  حتديد  اإىل  حاجة  هنالك 

واجلرد،  التح�ضيل  وحت�ضني  م�ضتدامة  اأنظمة 

وكذلك فاإن تقليل الدعاوى والعقوبات يعترب فعاًل 

مثل حتليل الديون واإعادة الهيكلة.

تت�ضمن  وهي  وال�شيانة:  الت�شغيل  مبادرات  د. 

خارجية  بخدمات  وال�ضتعانة  اخل�ضخ�ضة 

والتناف�ضية يف الأداء والتدقيق والتقومي الت�ضغيلي 

دفع  وخطط  التنظيمي  والت�ضميم  الهيكلة  واإعادة 

احلوافز والتدريب والتطوير.'

املعاد  املعاجلة  املياه  وتت�ضمن  تكميلية:  موارد  هـ. 

مياه  احتجاز  واأنظمة  املائي  واحل�ضاد  تدويرها 

الفي�ضانات  من  اجلريان  مياه  والتقاط  الأمطار 

واملياه ذات امللوحة املتو�ضطة والينابيع حتت البحر، 

وا�ضتبدال املحا�ضيل والتحلية.

وعلى �ضيا�ضات املياه اأن حتقق الأهداف التالية:

اإجراءات مكثفة لزيادة كفاءة  ال�شناعات: تطبيق   -

املياه  كمية  من  جوهريًا  للتقليل  املياه  ا�ضتخدام 

امل�ضادر  تلويث  ومنع  اإنتاج،  وحدة  لكل  امل�ضتخدمة 

املائية اأو تقليل حجم املياه العادمة التي يتم اإنتاجها 

والتاأكد  الإنتاج  عملية  يف  تغيريات  خالل  من 

الرقابية  املوا�ضفات  لتلبية  املخلفات  معاجلة  من 

ال�ضارمة قبل طرحها.

املياه البلدية ومياه ال�شرف ال�شحي:   -

املائية  اخلدمات  لتزويد  كفاءة  اأكرث  اأنظمة  تطبيق   

وجمع مياه ال�ضرف ال�ضحي ومعاجلتها والتخل�ش 

منها، مع حتقيق الهدف الرئي�ضي يف الو�ضول اإىل 

املوارد  تو�ضيع  اأي�ضًا  املهم  ومن  التامة.  التغطية 

واإعادة  املياه  ا�ضتخدام  كفاءة  خالل  من  املتاحة 

مع  م�ضتدامة،  طرق  خالل  من  وذلك  ا�ضتخدامها، 

واملنظمات  اخلا�ش  القطاع  اإ�ضراك  على  احلر�ش 

وحماولة  امل�ضتخدمني  وجمموعات  احلكومية  غري 

املالية،  ال�ضتدامة  ل�ضمان  الكلفة  ا�ضتعادة  حتقيق 

مبوازاة فر�ش ر�ضوم تدريجية لدعم الفقراء.
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باجناز  كبريين،  وتناميًا  تو�شعًا  تون�ض  يف  ال�شحي  ال�شرف  �شهد 

م�شاريع �شخمة من اأبرزها تركيز منظومة معاجلة مياه ال�شرف يف 

منطقة �شيدي ح�شني ال�شيجومي، حيث انطلق بناء حمطة �شرف 

األف مرت مكعب يف اليوم، مع مد  �شحي عمالقة بطاقة ا�شتيعاب 60 

40 كيلومرتاً من ال�شبكات. ومن املنتظر اأن ينتهي �شنة 2010 تاأهيل 

من  كيلومرتاً   132 ت�شمل  التي  الكربى،  لتون�ض  املعاجلة  منظومة 

القنوات. ويف اجلمهورية التون�شية اليوم 106 حمطات معاجلة، حيث 

بلغت كمية املياه املعاجلة 238.5 مليون مرت مكعب �شنة 2009.

اأي�شًا املناطق ال�شناعية، حيث يجري تو�شيع  ي�شمل هذا القطاع 

اأول  ان�شاء  مت  وقد  امل�شانع.  تفرزها  التي  املياه  معاجلة  جمال 

عرو�ض،  بن  منطقة  يف  للعا�شمة  اجلنوبية  ال�شاحية  يف  حمطة 

وت�شجيع ال�شناعيني على تركيز حمطات للت�شفية الأولية بدعم 

مادي من الدولة، ل �شيما من خالل الآليات التي يتيحها �شندوق 

مقاومة التلوث.

 ،2009 عام  معاجلتها  متت  مكعب  مرت  مليون   238.5 اأ�شل  ومن 

اأي ما ن�شبته 27%، حيث  ا�شتعمال 63 مليون مرت مكعب،  اأعيد 

اآلف هكتار.  املعاجلة نحو ع�شرة  باملياه  املروية  امل�شاحات  بلغت 

ل  ما  اىل   2014 �شنة  لت�شل  ال�شتعمال  اعادة  ن�شبة  رفع  وينتظر 

حمطات  تفرزها  التي  الكميات  جمموع  من  املئة  يف   50 عن  يقل 

املعاجلة.

كما ينتظر قريباً اجناز م�شروع فريد و�شخم لتحويل كميات من 

املياه املعاجلة من ال�شمال اىل مناطق يف الو�شط، حيث �شتخ�ش�ض 

اإىل  اإ�شافة  املثمرة،  والأ�شجار  العالف  لزراعة  كربى  م�شاحات 

حبوب  واإنتاج  الت�شحر،  ومقاومة  الرمال  زحف  لوقف  م�شدات 

الآلية  اإطار  يف  امل�شروع  متويل  و�شيتم  احليوي.  للوقود  �شاحلة 

الدولية للتنمية النظيفة.

وحت�شني  الريف  يف  ال�شحي  ال�شرف  مياه  معاجلة  قرار  اإطار  يف 

الدويل  تون�ض  مركز  اىل  عهد  التون�شية،  القرى  يف  العي�ض  اإطار 

وغري  وب�شيطة  حملية  تقنيات  عن  بالبحث  البيئة  لتكنولوجيا 

املركز،  فبادر  الريفية.  املناطق  امل�شتعملة يف  املياه  مكلفة ملعاجلة 

بالتعاون مع وزارة البحث العلمي والديوان الوطني للتطهري، اىل 

اجناز املحطة النموذجية ملعاجلة املياه امل�شتعملة يف جهة ال�شمال 

والنباتات  والرتبة  املناخ  خل�شو�شية  اعتباراً  وذلك  ال�شرقي، 

املوجودة يف املنطقة والتي ميكن ا�شتعمالها كاأداة طبيعية لتطهري 

املياه، عو�شًا عن التجهيزات الكهروميكانيكية امل�شتعملة تقليديًا 

يف حمطات املعاجلة.

اأن�شاأ املركز حمطة منوذجية جتريبية لقرية جوقار يف ولية  وقد 

زغوان، يتم فيها تطبيق تقنية معاجلة املياه امل�شتعملة بوا�شطة 

وهي  ال�شاعة،  يف  واحداً  مكعبًا  مرتاً  طاقتها  تبلغ  املائية،  النباتات 

املعاجلة  املياه  ا�شتعمال  اعادة  وميكن  �شاكن.   800 نحو  تخدم 

مماثلة  ريفي  تطهري  حمطات  لن�شاء  هو  الآن  والتوجه  الري.  يف 

الغربي  ال�شمال  يف  التون�شية  املناخات  خمتلف  مع  متاأقلمة 

على  املحطات  لهذه  التدريجي  والتعميم  واجلنوب،  والو�شط 

خمتلف املناطق.

اأن الربنامج الوطني لالقت�شاد يف مياه الري، الذي انطلق  ويذكر 

عام 1995، قدم دعمًا ماليًا وتكنولوجيًا مما اأدى اإىل تزويد 345.000 

هكتار من الأرا�شي الزراعية باملعدات املقت�شدة يف املياه.

�صليمان بن يو�صف، جملة البيئة والتنمية

تدوير املياه يف ت�ن�س



اإدارة املياه البلدية وال�شناعيةالف�شل 905

املراجع

Al Radif, A. (1999). “Integrated water 
resources management (IWRM): An 
approach to face the
challenges of the next century and to avert 
future crises.” Desalination, 124, 1999: 
145–153.

ACSAD (1997). “Water Resources and their 
Utilization in the Arab World.” 2nd Water 
Resources Seminar, March 8-10, Kuwait. 
Arabic Centre for the Studies of Arid Zones 
and Drylands, Damascus.

Chatila, J.G. (2003). “Laws, policy measures, 
standards and regulations in the water sector 
in Lebanon: a review and perspective.” 
Water Policy, 5, 2, 2003: 165-177.

Darwish, A. (1994). “Water Wars: The Next 
Major Conflict in the Middle East.” Lecture 
at the Geneva Conference on Environment 
and Quality of Life.

WHO (1993). Guidelines for Drinking Water 
Quality. World Health Organization, Rome.

Zubari, W. K. (1997). “Towards the 
Establishment of a Total Water Cycle 
Management and Re-use Program in the 
GCC Countries.” 7th Regional Meeting of 
Arab IHP Committees, 8-12 September, 
Rabat, Morocco.

مع  احلديث  الري  ممار�ضات  اإدخال  الري:  مياه   -

على  وال�ضيطرة  الكلفة  ا�ضتعادة  على  اأكرب  حر�ش 

من  احلد  واإجراءات  وامللوحة  الت�ضريف  اأنظمة 

الأنظمة  يف  والت�ضغيل  ال�ضيانة  وحت�ضني  التلوث 

القائمة وتقوية الإ�ضتثمارات.

اإبداء  يجب  الفقر:  من  واحلد  البيئة  حماية   -

اإعادة  اإجراءات  من  التقليل  على  ال�ضديد  احلر�ش 

والأنظمة  احليوي  التنوع  وحماية  التوطني 

املائية  امل�ضاريع  ت�ضميم  اثناء  الإيكولوجية 

وتنفيذها. ميكن ا�ضتخدام موارد املياه والطاقة التي 

جديدة  م�ضادر  تطوير  من  بدًل  عليها  احلفاظ  يتم 

حماية  وبالتايل  للفقراء،  اخلدمات  نطاق  لتو�ضعة 

ال�ضعي  على  العمل  دائمًا  ويجب  البيئية.  الأنظمة 

لتنفيذ اإجراءات قليلة الكلفة ورفيقة بالبيئة.

هيكلية التعرفة

من  منطقية  مائية  تعرفات  ت�ضميم  املياه  هيئات  على 

اأجل ا�ضتعادة الكلفة، ولكن بطريقة تدريجية. ومن اأجل 

يجب  والجتماعية،  القت�ضادية  الظروف  على  احلر�ش 

لتعك�ش  مرات  وثالث  مرتني  التعرفة  م�ضاعفة  تتم  ل  اأن 

الكلفة احلقيقية خالل فرتة ق�ضرية. هنالك حاجة لفر�ش 

م�ضتويات  على  بناء  للدفع  قابلة  با�ضعار  مائية  تعرفات 

حر�ش  اإظهار  ويجب  املختلفة.  املجتمع  لقطاعات  الدخل 

اأجل  من  للفقراء  الأ�ضا�ضية  الإحتياجات  لتلبية  خا�ش 

اأية �ضائقة و�ضعوبات، بحيث يتم ت�ضميم التعرفة  جتنب 

حقيقية.  وفنية  واقت�ضادية  اجتماعية  بيانات  على  بناء 

توعية  حملة  مع  التعرفة  تطبيق  يرتافق  اأن  اأي�ضًا  ويجب 

"امل�ضتهلك  وات�ضال �ضعبية لإقناع الراأي العام بقبول مبداأ 

للمياه  ت�ضعري  �ضيا�ضة  اية  ترتبط  اأن  يجب  كما  يدفع". 

موؤ�ض�ضية  وحدات  وجود  مع  اقت�ضاديًا  وجمدية  فعالة 

اإدارية متلك اأدوات تقنية ومالية و�ضالحيات موؤثرة.

املياه  ت�ضعري  �ضيا�ضات  تطبيق  اأن  حقيقة  اإنكار  ميكن  ل 

يقاوم  اأن  ميكن  حيث  ال�ضعوبة،  غاية  يف  اأمرًا  يعترب 

للح�ضول  الدفع  �ضرورة  املياه  خدمات  يف  امل�ضرتكون 

على املياه، كما ميكن اأن يلجاأوا لل�ضغط ال�ضيا�ضي لوقف 

القدرة  اأن  كما  ال�ضاأن،  هذا  يف  اإ�ضالحية  �ضيا�ضات  اأية 

خطط  وفر�ش  لتقييم  كافية  تكون  ل  قد  والفنية  الإدارية 

الت�ضعري اجلديدة. ويف هذه احلالت قد تلجاأ احلكومات 

لت�ضجيع  ت�ضعريية  غري  اإجراءات  اإىل  العربي  العامل  يف 

الكفاءة،  من  مبزيد  املياه  ا�ضتخدام  على  امل�ضتهلكني 

اأو  امل�ضتخدمني  ملجموعات  الإدارة  م�ضوؤوليات  نقل  ومنها 

املعتقد  ومن  املياه.  ا�ضواق  اأو  املياه  حقوق  تطوير  ت�ضجيع 

اإىل  الإدارة  م�ضوؤوليات  نقل  عن  �ضتنتج  عديدة  فوائد  اأن 

املياه  م�ضتخدمي  جمموعات  تقوم  حيث  امل�ضتخدمني، 

البنية  مرافق  على  وحتافظ  املياه  على  الر�ضوم  بجمع 

اأجل  من  املف�ضل  هو  اأ�ضبح  التوجه  هذا  اأن  بل  التحتية، 

حت�ضني ال�ضتدامة املالية لأنظمة املياه.

يحدث حاليًا تغري جوهري يف منظومة اإدارة املياه، بحيث 

تقوم املحددات املالية والجتماعية والبيئية باإعادة تعريف 

واملعاجلة  الإنتاج  كلفة  فقط  تت�ضمن  ل  والتي  املياه،  قيمة 

وال�ضحة  احلياة  نوعية  على  العام  التاأثري  اأي�ضًا  ولكن 

وال�ضالمة والتاأثريات القت�ضادية على املجتمع وال�ضناعة. 

بامل�ضاهمة  مطالبة  العربي  العامل  يف  املجتمعات  فاإن  ولهذا 

القيم  الأطفال  وتعليم  املياه  ا�ضتهالك  من  التقليل  يف 

العملية والأخالقية لتوفري ا�ضتهالك املياه من اأجل الأجيال 

القادمة وحماية البيئة. ل يجب اأن ينظر اإىل م�ضاركة الراأي 

العام واملنظمات غري احلكومية يف �ضوؤون املياه باأنها جمرد 

خيار، ولكن ك�ضرط رئي�ضي لالإدارة الفعالة وحماية موارد 

مياه ال�ضرب با�ضعار ميكن حتملها.
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I. مقدمة

العامة  واملعرفة  ال�شعبي  الأدب  يف  دائمًا  املاء  يو�شف 

وجدت  ملا  دونها  ومن  بثمن  تقدر  ل  نفي�شة  مادة  باأنه 

التي  ذاتها  املادة  فهي  ذلك  ومع  الأر�ض.  على  احلياة 

ق�شد  عن  ويقومون،  ثمنها  ت�شديد  من  كثريون  يتربم 

اهتمام  قلة  واظهار  وتلويثها  بتبديدها  ق�شد،  غري  من  اأو 

الأكرب  واحل�شة  احلياة.  على  احلفاظ  يف  البارز  بدورها 

انتاج  يف  انتباه،  دون  من  تذهب،  للمياه  ا�شتهالكنا  من 

الغذاء والعمليات ال�شناعية، اأو بب�شاطة كناقل للنفايات. 

ولن يتم توزيع الفوائد الناجتة من موارد املياه بالت�شاوي 

املتعاقبة،  الأجيال  بني  اأو  املجتمع  قطاعات  خمتلف  بني 

اذا مل تتم حماية املوارد احلالية ل�شتعمالها يف امل�شتقبل. 

القليلة  العقود  يف  املياه  موارد  لتطوير  ال�شريعة  والوترية 

التلوث  ازدياد  حيث  من  البيئة  على  بثقلها  األقت  املا�شية 

ال�شمكية  املخزونات  وا�شتنزاف  الرطبة  الأرا�شي  وتدمري 

وتعري�ض احلياة البحرية للخطر يف م�شبات الأنهار.

ومما يزيد تفاقم هذه الق�شايا املعقدة املتعلقة با�شتعمال 

يف  واجلافة  اجلافة  �شبه  املناطق  يف  املياه  �شح  املياه 

املياه  ت�شبح  الأو�شاع،  هذه  ظل  ويف  العربية.  املنطقة 

ـ  الجتماعية  التنمية  اىل  بالن�شبة  ح�شمًا  الأكرث  العامل 

تكون  قد  الطلب،  يف  امللحوظ  الرتفاع  ومع  القت�شادية. 

البيئية. لقد  تاأثريات �شلبية على الأو�شاع  املائية  للتنمية 

كان �شح املياه قاعدة احلياة يف املنطقة العربية منذ اآلف 

مع  تكيفت  التي  احل�شارات  اأقدم  مهد  فاملنطقة  ال�شنني. 

هذه الأحوال الطبيعية القا�شية، من خالل تطوير �شبكات 

ري كفوءة تخف�ض النتح امل�شحوب بالتبخر وحتافظ على 

توزيع موارد املياه على نحو قابل لال�شتمرار ومن�شف. وقد 

�شهد نظام القنوات حتت �شطح الأر�ض وال�شاقية والربامج 

التقليدية لتوزيع املياه بع�ض عمليات التجديد التي دامت 

لكن   .)Jagannathan et al., 2009( هذا  يومنا  حتى 

الرتفاع الهائل يف عدد ال�شكان يف مطلع القرن الع�شرين 

فاق التو�شع يف امدادات املياه الذي اأحدثته ال�شتثمارات 

ب�شرعة  اأوقعت  الأو�شاع  هذه  للمياه.  التحتية  البنية  يف 

اإن  �شاأنه،  من  مائي  فقر  يف  العربية  البلدان  من  الكثري 

النمو  يعيق  اأن  املنا�شب،  الوقت  يف  معه  التعامل  يتم  مل 

ويفاقم الفقر ويزيد اأكرث عدم ال�شتقرار يف املنطقة.

وعلى اأثر اأزمات كربى �شببها اجلفاف يف عدة بلدان نامية 

اأجرى  وجماعة،  تغذية  �شوء  اىل  واأدت  واآ�شيا  اأفريقيا  يف 

للحديث  حا�شمًا  تقييمًا  لها،  ا�شتجابة  الدويل،  املجتمع 

هامتني  قمتني  يف  واجتمع  املياه،  موارد  تنمية  حول 

املياه.  ملوارد  املتكاملة  لالدارة  الرئي�شية  املبادئ  لتقدمي 

يف  املائية،  دبلن  مببادئ  اأوًل  ُعرفت  التي  املبادئ  هذه 

ا�شارة اىل املوؤمتر الدويل حول املياه والبيئة يف العا�شمة 

يف  لحقًا  ودجمها  تنقيتها  مت   ،1992 عام  دبلن  الرلندية 

جدول الأعمال الذي اأقره موؤمتر الأمم املتحدة حول البيئة 

 Agrawal et al.,( 1992 والتنمية يف ريو دي جانريو عام

القت�شادية  الكفاءة  ثالثية  على  وبت�شديدها   .)2000
والعدالة الجتماعية وال�شتدامة البيئية، ما زالت مبادئ 

املركزي  املو�شوع  حتديد  يف  م�شتمرة  املائية  ريو  ـ  دبلن 

الف�شل  هذا  ف  ويعرِّ املائية.  للموارد  املعا�شرة  لالدارة 

منوذج الدارة املتكاملة للموارد املائية ومبادئ دبلن ـ ريو 

مع  لتنفيذها  را�شخًا  اطارًا  ويقدم  لها،  اأ�شا�شًا  ت�شكل  التي 

تركيز على م�شائل املوارد املائية يف املنطقة العربية.

II.  ن�شوء منوذج االدارة املتكاملة 
للموارد املائية

خطت ادارة املوارد املائية خطوات كبرية عززها فهم اأف�شل 

يف  وحت�شن  املائية،  الدورة  ت�شري  التي  الطبيعية  للعمليات 

مما  الن�شاء  �شناعة  يف  وتقدم  وحتليلها،  البيانات  جمع 

�شهدت  وقد  ومعقدة.  وا�شعة  حتتية  بنية  تطوير  من  مكن 

مائية  حتتية  بنى  م�شاريع  تطوير  واأوروبا  ال�شمالية  اأمريكا 

�شخمة حتى �شتينات القرن الع�شرين، اأدت اىل دعم خطط 

وحماية  املياه  اىل  اأكرب  و�شول  عززه  ُمدين  ومنو  كبرية  ري 

اأف�شل من الفي�شانات. لكن حتوًل يف املوقف الثقايف نحو 

الن�شان  بحقوق  املتعلق  القلق  وازدياد  الطبيعة،  حماية 

اأ�شلية  جمتمعات  اىل  بالن�شبة  الأر�ض  امتالك  يف  واحلق 

الكوارث  عدد  يف  وارتفاعًا  متاأثرة،  مناطق  ت�شتوطن 

ال�شبعينات  يف  قوية  بيئية  حركة  األهب  البيئية  واحلوادث 

احلكومية.  المنائية  ال�شيا�شات  جابهت  والثمانينات 

تغيري  على  كثرية  غربية  حكومات  اأجربت  التطورات  هذه 

�شيا�شاتها املتعلقة بتطوير املوارد املائية، من تلك التي تركز 

ب�شكل ح�شري تقريبًا على النمو القت�شادي اىل تلك التي 

تكافح لتحقيق عدالة اجتماعية وا�شتدامة. وي�شمل مفهوم 

مثلى  اقت�شادية  ـ  اجتماعية  تنمية  حتقيق  ال�شتدامة 

للموارد الطبيعية، مع احلفاظ على قدرتها على ال�شتمرار 

ل�شتعمالها من قبل الأجيال املقبلة و�شون خدماتها البيئية 

التحولت  لهذه  ونتيجة  الطبيعي.  اليكولوجي  والتوازن 

متامًا  الكبرية  ال�شدود  ان�شاء  توقف  ال�شيا�شة،  يف  املثرية 

اإحياء  يف  للم�شاعدة  اخلدمة  من  عدة  �شدود  خرجت 
ُ
واأ

الوليات  غرب  �شمال  ال�شلمون  مثل  �شمكية،  جتمعات 

املتحدة. ومتتلك وكالة حماية البيئة الأمريكية �شلطة حق 

مرات  مار�شتها  وقد  املائية،  باملوارد  تتعلق  م�شاريع  نق�ض 

وقد  كربى.  مائية  مب�شاريع  تتعلق  خطط  لتجميد  عدة 
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ال�شمالية  اأمريكا  يف  ت�شددًا  اأكرث  تنظيمية  قواعد  ُو�شعت 

واأوروبا لوقف تلوث املوارد املائية ال�شطحية واجلوفية.

متعلقة  كربى  مدمرة  كوارث  حر�شت  �شابقًا،  ُذكر  وكمـا 

دبلـن  مبادئ  لتطوير  عـاملية  جهود  بـذل  علـى  باجلفاف 

ـ ريـو املائية، التـي حتدد بالتف�شيل منهجًا �شموليًا لدارة 

 Slanes and( متكاملة للمـوارد املائية علـى النحـو الآتي

:)Gonzalez-Villarreal, 1999

املبداأ االأول: املياه العذبة مورد حمدود و�شريع التاأثر،    -

وهو �شروري للحفاظ على احلياة والتنمية والبيئة.

وادارتها  املياه  تنمية  تكون  اأن  يجب  الثاين:  املبداأ    -

امل�شتخدمني  ي�شمل  ت�شاركي،  منهج  على  مبنية 

جميع  على  ال�شيا�شة  و�شانعي  واملخططني 

امل�شتويات.

تاأمني  يف  حموريًا  دورًا  الن�شاء  توؤدي  الثالث:  املبداأ    -

املياه وادارتها وحمايتها.

جميع  يف  اقت�شادية  قيمة  للمياه  الرابع:  املبداأ    -

�شلعة  اعتبارها  ويجب  التناف�شية،  ا�شتعمالتها 

اقت�شادية.

يف  العذبة  للمياه  الرئي�شي  الدور  على  الأول  املبداأ  ي�شدد 

للتنمية  و�شرورتها  احلياة  اأ�شكال  جميع  على  احلفاظ 
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املائية  املوارد  وفرة  رغم  وعلى  القت�شادية.  ـ  الجتماعية 

العذبة يف اجزاء معينة من العامل، فهي موجودة بكمية 

بالن�شاطات  �شلبًا  تتاأثر  اأن  وميكن  حمدودة  طبيعية 

الب�شرية التي ل جتعلها غري مالئمة لال�شتهالك الب�شري 

فح�شب، وامنا تخّل اأي�شًا بالتوازن اليكولوجي. هذا املبداأ 

املوارد  هذه  حلماية  اجراء  اتخاذ  اىل  �شمنًا  النا�ض  يدعو 

احليوية واحلفاظ عليها.

يف  املعنيني  جميع  ا�شراك  باأهمية  الثاين  املبداأ  ويعرتف 

عملية ادارة املوارد املائية. وعدم القيام بذلك، من خالل 

ثني اجلمهور عن امل�شاركة يف �شنع القرار وتقييد امل�شاءلة 

وتهمي�ض الفقراء، من �شاأنه اأن يوؤدي اىل عدم توازن يف 

توزيع املياه وخدماتها.

وي�شلط املبداأ الثالث ال�شوء على ورطة كثري من الن�شاء، 

اللواتي  املتخلفة،  الفقرية  البلدان  يف  الفتيات،  خ�شو�شًا 

ت�شغلهن با�شتمرار ن�شاطات م�شنية تتعلق بجلب املياه، 

والفتيات  يوم.  كل  كيلومرتات  عدة  ال�شري  تتطلب  قد 

والمنائية  التعليمية  فر�شهن  يخ�شرن  قد  ال�شغريات 

يحرر  وتو�شيلها  املياه  خدمات  وحت�شني  لذلك.  نتيجة 

وممار�شة  التعلم  على  القبال  عليهن  وي�شهل  الن�شاء 

ن�شاطات منتجة اأكرث.

التي  للمياه  القت�شادية  القيمة  على  الرابع  املبداأ  وي�شدد 

تتعلق  �شيا�شات  و�شع  اأثناء  اغفالها  اىل  اجتاه  يوجد 

يف  مبالغة  اىل  يوؤدي  ما  البلدان،  بع�ض  يف  املياه  بادارة 

للمياه  �شعر  وحتديد  النتاجية.  وفقدان  ال�شتغالل 

ب�شبب  البلدان  بع�ض  يف  للنزاع  مثرية  م�شاألة  يكون  قد 

ت�شعريية  �شيا�شات  و�شع  لكن  ودينية.  ثقافية  اعتبارات 

منا�شبة ميكن اأن ينقل اىل امل�شتهلكني القيمة احلقيقية 

على  معها  التعامل  على  امل�شتخدمني  ويحفز  للمياه 

وتر�شيد  انتاجيتهم  زيادة  اىل  يدفعهم  ما  الأ�شا�ض،  هذا 

ا�شتعمالهم لها.

توفر  ل  فهي  عامليًا،  املبادئ  هذه  على  املوافقة  رغم  وعلى 

من  املائية،  للموارد  املتكاملة  لالدارة  عامًا  خمططًا  اإل 

دون اأن تقدم تعريفًا وا�شحًا للطريقة التي ميكن اأن تنفذ 

بها. وهناك اتفاق عام على اأن ادارة املوارد املائية يجب اأن 

حتقق توازنًا بني الكفاءة القت�شادية والعدالة الجتماعية 

املنهج  هذا  الدويل  البنك  تبنى  وقد  البيئية.  وال�شتدامة 

يف ورقة عن �شيا�شة ادارة املوارد املائية ُن�شرت عام 1993، 

املائية  للموارد  املتكاملة  بالدارة  التزامه  تاأكيد  واأعاد 

 )World Bank, ال�شرتاتيجية  يحدد  حديث  من�شور  يف 

التعاون  منظمة  اأجرته  بتحليل  وم�شت�شهدًا   .2004(

القت�شادي والتنمية لقطاع املياه يف البلدان املتقدمة، اأقر 

البنك الدويل، مع ذلك، باأن و�شع الدارة املتكاملة للموارد 

حتى  ال�شعوبات  من  كثري  يعرت�شه  املمار�شة  قيد  املائية 

يف البلدان املتقدمة جدًا. ويف مقدم هذه العقبات ادخال 

غيـر كاف للق�شايا البيئية فـي �شيا�شات قطاعية اأخرى، 

ت�شعريية  وهياكل  �شاملة،  غيـر  املياه  لنوعية  ومقايي�ض 

للمياه غري وافية حتوز علـى القيمة القت�شادية والبيئية 

املياه،  كفـاءة  حت�شني  فـي  التقدم  وانعدام  للمياه،  التامة 

وادارة لينة للطلب علـى املياه، وا�شرار علـى العانات فـي 

.)World Bank, 2004( القطاع الزراعي

املائية،  للموارد  املتكاملة  الدارة  عن  عنيد  وكمدافع 

مفاهيم  لرتجمة  جهودًا  للمياه  العاملية  ال�شراكة  قادت 

عملي  مفهوم  اإطار  اىل  املائية  للموارد  املتكاملة  الدارة 

ميكن تكييفه يف خمتلف اأو�شاع البلدان. الأجزاء الآتية 

 Agarwal et( شتعتمد على هذه اجلهود كما ُن�شرت يف�

املتكاملة  الدارة  حتديات  جمموعة  ملناق�شة   ،)al. 2000
للموارد املائية وميزاتها ومنهجيات تنفيذها.

االدارة  اأن تعاجلها  التي يجب  الق�شايا   .III
املتكاملة للموارد املائية

تلبية  بني  يوازن  دقيق  عمل  هي  املائية  املوارد  ادارة  اإن 

يف  ل�شتعمالها  املوارد  ا�شتمرار  على  واحلفاظ  الطلب 

امل�شتقبل من دون تعري�ض �شالمة البيئة للخطر. وت�شكل 

ل�شتخدام  الأول  الهدف  للب�شر  الأ�شا�شية  الطلبات  تلبية 

عدة  متقدمة  جمتمعات  اأن  رغم  وعلى  املائية.  املوارد 

بلدانًا  فان  املطالب،  هذه  تلبية  يف  كمال  �شبه  حققت 

نامية عدة ما زالت متخلفة يف تاأمني احل�شول على مياه 

نظيفة لل�شرب واخلدمات ال�شحية. وهناك اأي�شًا تباينات 

كبرية بني قطاعات اقت�شادية ـ اجتماعية خمتلفة، حيث 

الأ�شعار  منخف�شة  نظيفة  مياه  على  يح�شلون  الأثرياء 

عالية  مائية  بامدادات  ير�شوا  اأن  الفقراء  على  بينما 

الأ�شعار وغري جديرة بالثقة وقد تكون ملوثة.

عاماًل  املياه  ت�شكل  واجلافة،  اجلافة  �شبه  البلدان  ويف 

لال�شتمرار  قابل  زراعي  قطاع  على  احلفاظ  يف  حا�شمًا 

كبرية  �شريحة  ي�شغل  اأي�شًا  ولكن  الغذاء،  فقط  ينتج  ل 

اأن توؤدي اىل  من ال�شكان. وموجات احلر الطويلة ميكن 

�شعف املحا�شيل وخ�شارة املوا�شي مما قد يت�شبب بنزوح 

يف  جماعة  وحتى  تغذية  و�شوء  ونزاعات  واأوبئة  ال�شكان 

ن�شاطات  تزاول  ال�شكان  من  كبرية  �شرائح  حيث  بلدان 

زراعية ورعوية لك�شب رزقها. وعلى �شبيل املثال، ادخلت 

الع�شرين  القرن  ثمانينات  يف  طويلة  جفاف  موجات 
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نوبات  يف  الأفريقية  ال�شحراء  جنوب  الواقعة  البلدان 

جماعة متعددة قتلت مئات اآلف الأ�شخا�ض.

الأ�شا�شية  احلياتية  احلاجات  على  احلفاظ  اىل  وا�شافة 

القطاعات  معظم  يف  رئي�شي  عن�شر  فاملياه  والزراعة، 

الغذاء  و�شنع  الطاقة  انتاج  ذلك  يف  مبا  ال�شناعية، 

وال�شناعة الثقيلة. وعلى العموم، تعيق المدادات املائية 

ـ القت�شادية وقد توؤدي  التنمية الجتماعية  الكافية  غري 

يف  عام  تراجع  اىل  كبري  ب�شكل  املقيدة  املائية  الأو�شاع 

املجتمعات.

حتديات  املتفاوت  وتوزعها  املت�شاقطات  تقلب  وميثل 

الفي�شانات.  من  ووقاية  ماأمونة  مائية  امدادات  لتوفري 

مائي  توازن  لديه  لبنان  اأن  رغم  على  املثال،  �شبيل  فعلى 

بال�شكان،  املكتظة  ال�شاحلية  مدنه  فان  �شامل،  ايجابي 

لبنان،  �شكان  عدد  ن�شف  توؤوي  التي  بريوت  وخ�شو�شًا 

البلدية.  الطلبات  لتلبية  كافية  غري  مائية  موارد  لديها 

اأدى  زبائنها  طلب  تلبية  على  بريوت  بلدية  قدرة  وعدم 

اىل تكاثر ال�شحب غري امل�شروع للمياه من اخلزان اجلويف 

خطري  ت�شرب  اىل  اأدى  ما  الطلب،  لرفد  املحلي  ال�شاحلي 

.)Saadeh, 2008( ملياه البحر اىل هذا اخلزان

وكمثال على ال�شعوبات يف ادارة خطر حدوث في�شانات 

يف مناطق جافة ت�شهد هطوًل مطريًا متقطعًا، تتعر�ض 

لعوا�شف  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  كربى  مدن 

مطرية نادرة لكنها بالغة ال�شدة مثل تلك التي عانت منها 

جدة يف اأواخر عام 2009. ومما فاقم كارثة جدة عدم قدرة 

وُيروى  ال�شتيعاب.  على  الأمطار  مياه  ت�شريف  �شبكة 

ت�شهد  املنطقة  اأن  افرت�شوا  التحتية  البنية  م�شممي  اأن 

م�شتويات هطول متدنية جدًا واأهملوا التح�شب حلوادث 

هطول بالغ ال�شدة.

القت�شادية  ـ  والجتماعية  الدميوغرافية  التغريات  ان 

والأو�شاع  املياه  ونوعية  املياه  على  الطلب  يف  كثريًا  توؤثر 

اىل  العرب  ال�شكان  من  املزيد  ويتحول  اليكولوجية. 

من  هي  مبعدلت  يتو�شعون  زالوا  وما  املدن  يف  العي�ض 

اجمايل  يف  زيادة  التمدن  �شّبب  وقد  العامل.  يف  الأعلى 

على  امُلدين  الزحف  اأخل  كما  للفرد.  والطلب  الطلب 

املياه  وجتمعات  الرطبة  والأرا�شي  الزراعية  الأرا�شي 

وزاد  اليكولوجية  النظم  لهذه  اليكولوجي  بالتوازن 

تعر�شها للتلوث ال�شناعي والبلدي. والإبادة �شبه الكاملة 

لالأ�شماك يف بحرية املنزلة يف م�شر نتيجة دخول كميات 

القاهرة  من  اليها  املعاجلة  غري  ال�شرف  مياه  من  كبرية 

)Abbassy et al., 2003( هي مثال �شارخ على الطريقة 

التي ميكن اأن يتاآمر بها النمو ال�شريع لتدمري �شحة النظم 

اليكولوجية وت�شتيث م�شادر رزق قاطنيها. وهي توؤكد 

الأرياف  و�شكان  املدن  �شكان  بني  القوة  يف  التباين  اأي�شًا 

يف ادارة املوارد املائية.

IV. تنفيذ االدارة املتكاملة للموارد املائية

كما ُذكر �شابقًا، فان مبادئ دبلن ـ ريو هي جمرد خطوط 

والأجزاء  والتنفيذ.  للتف�شري  كبريًا  جماًل  ترتك  توجيهية 

الذي  وا�شع  نطاق  على  املقبول  الطار  على  مبنية  الآتية 

ال�شكل  يف  واملبني  للمياه،  العاملية  ال�شراكة  اقرتحته 

لالدارة  الثالثة  الرئي�شية  الأهداف  ترتيب  مت  وقد   .1

القت�شادية  الكفاءة  وهي  املائية،  للموارد  املتكاملة 

لتحيط  اليكولوجية  وال�شتدامة  الجتماعية  والعدالة 

على  الت�شديد  اأجل  من  التنفيذ  عنا�شر  ميثل  مبثلث 

التنفيذ.  وطرق  قرارات  جميع  يف  متحدة  ابقائها  اأهمية 

با�شتخدام  الرتقاء  �شرورة  على  الأول  الهدف  وي�شدد 

�شح  اأو�شاع  ظل  يف  خ�شو�شًا  الق�شوى  الدرجة  اىل  املياه 

املياه. ولتجنب جعل جماعات اأقل تاأثريًا وفقرية يف و�شع 
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غري موؤات نتيجة انعدام التمثيل اأو القدرة على دفع املال 

اأو  مقابل اخلدمات، يدعو الهدف الثاين اىل خم�ش�شات 

تعوي�شات خا�شة لهذه اجلماعات. وعلى اأي ا�شرتاتيجية 

الهدف  حددها  التي  القواعد  حترتم  اأن  تنفيذية  اأداة  اأو 

الثالث.

اخلا�ض  للمياه  العاملية  ال�شراكة  اإطار  عنا�شر  تنظيم  ومت 

عناوين  ثالثة  حتت  املائية  للموارد  املتكاملة  بالدارة 

املوؤ�ش�شاتية"  و"الأدوار  نة"  املمكِّ "البيئة  رئي�شية: 

وميثل   .)Agarwal et al., 2000( "الدارية و"الو�شائل 

العن�شر الأول ملخ�شًا لل�شيا�شات والت�شريعات والأنظمة 

اأدوار  الثاين  العن�شر  ويحدد  املعنية.  للجهات  املتوافرة 

وي�شكل  املوؤ�ش�شات.  يف  واملعنيني  الالعبني  خمتلف 

اخلا�شة  الأدوات  من  وا�شعة  جمموعة  الثالث  العن�شر 

بالتنظيم والرتقاء بالو�شع القت�شادي واملراقبة.

نة لالدارة املتكاملة  V. البيئة املمكِّ
للموارد املائية

من  نظام  اىل  املائية  للموارد  املتكاملة  الدارة  حتتاج 

والآليات  والربامج  والأنظمة  والقوانني  ال�شيا�شات 

اىل  حتتاج  وهي  فيها.  املوؤثرة  واجلهات  ن�شاطاتها  لدعم 

املعنيني،  جميع  وم�شاركة  توا�شل  وت�شجع  ت�شهل  ثقافة 

تكون  اأن  اىل  متيل  التي  املهم�شة  اجلماعات  خ�شو�شًا 

عن  للتعبري  فر�شة  اأدنى  لديها  ذلك  ومع  بها  تاأثرًا  الأكرث 

راأيها حول القرارات املتعلقة بادارة املوارد املائية.

اأ. دور احلكومات يف االدارة املتكاملة 

للموارد املائية

دورًا  احلكومات  توؤدي  للمياه،  العامة  للطبيعة  مراعاة 

احلكومات  حتافظ  اأن  املتوقع  ومن  ادارتها.  يف  رئي�شيًا 

على اأدوارها يف و�شع ال�شيا�شات املائية وتطوير المدادات 

بوا�شطة  النزاعات  يف  والبت  الفي�شانات  ومكافحة  املائية 

يكون  اأن  على  املعا�شرة  املائية  احلوكمة  وتركز  التحكيم. 

للحكومات دور اأقل يف توفري اخلدمات املائية، مع احلفاظ 

على دور تنظيمي. والقطاع اخلا�ض الذي تراقبه وت�شرف 

مائية  خدمات  يقدم  اأن  بامكانه  �شفافة  اأنظمة  عليه 

على  حيث  حالت  ويف  وم�شاءلة.  وموثوقية  كفاءة  اأكرث 

عليها  يجب  اخلدمات،  مقدمي  دور  تاأخذ  اأن  احلكومات 

التنظيمية  الهيئات  بني  يف�شل  �شاماًل  منهجًا  تتبع  اأن 

ال�شفافية  على  للحفاظ  للخدمات  املقدمة  والهيئات 

وامل�شاءلة.

Agarwal et al., 2000
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وجه  على  العتبار  يف  تاأخذ  اأن  الأنظمة  على  ويجب 

ال�شلبي  الأثر  منع  اأو  لتخفيف  خا�شة  ن�شو�شًا  التحديد 

ل�شيا�شات التنمية املائية وت�شعري املياه على الفقراء. وهذا 

مهم خ�شو�شًا يف املدن الكربى التي منت ب�شكل كبري يف 

وامل�شردين  الأرياف  �شكان  هجرة  نتيجة  املا�شية  العقود 

كواحدة  فيها.  البوؤ�ض  اأحياء  اأو  الفقرية  �شواحيها  اىل 

النمو  اأن  كيف  القاهرة  متثل  العامل،  يف  املدن  اأكرب  من 

الع�شوائي جتاوز تطوير البنية التحتية لالمدادات املائية، 

ما يجعل كثريًا من النا�ض ل يح�شلون على مياه عذبة اأو 

خالل  بريوت  تو�شعت  اأقل،  درجة  واىل  �شحية.  خدمات 

اىل  الآلف  مئات  انتقال  نتيجة  املا�شية  الثالثة  العقود 

من  وتعاين  اأ�شاًل  م�شكونة  غري  كانت  املدينة  من  اأجزاء 

والتدمري  الحتالل  ماآ�شي  من  للهروب  اخلدمات،  �شوء 

ال�شرائيلي لالأجزاء ال�شرقية واجلنوبية من البالد.

لتحقيق  فعالة  كاآلية  للمياه  اأ�شواق  اقامة  البع�ض  واأيد 

حتول  اأن  املتوقع  ومن  املائية.  للموارد  اأمثل  ا�شتخدام 

القيمة  منخف�شة  قطاعات  من  املياه  ا�شتخدام  الأ�شواق 

اىل قطاعات عالية القيمة. ويف املمار�شة، فان احل�شول 

و�شوء  متفاوت،  اأو  كاف  غري  ب�شكل  املعلومات  على 

املائية، وخطر حدوث احتكار، وا�شتبعاد  حتديد احلقوق 

الفقراء، وال�شتخفاف بالقيم الجتماعية والبيئية للمياه 

اأو�شاعًا غري موؤاتية  اأن يخلق  اأو اهمالها متامًا، من �شاأنه 

لأ�شواق املياه. ومن املتوقع من احلكومات اأن تطور وتنفذ 

ايجاد  لت�شهيل  ال�شلبية  الأو�شاع  هذه  ت�شبط  اأنظمة 

اأ�شواق ناجحة للمياه.

ب. ت�سريع مائي لت�سهيل االدارة املتكاملة

للموارد املائية

خمتلف  وحقوق  وم�شوؤوليات  �شلطات  الت�شريع  يحدد 

يعطي  فهو  وبالتحديد  املائية.  املوارد  ادارة  يف  املعنيني 

اأنظمة  وفر�ض  تنفيذ  اىل  تبادر  كي  للحكومة  ال�شلطة 

خمتلف  على  يتوجب  الذي  الدور  يو�شح  كما  املياه. 

املعنيني ممار�شته، ويحدد القواعد لدارة املوارد املائية.

تطوير  عند  عدة  م�شائل  العتبار  يف  توؤخذ  اأن  ويجب 

ت�شريع جديد اأو حتديث ت�شريع قائم. كما يجب اأن تو�شع 

موؤيدة  املائية  للموارد  وطنية  �شيا�شة  التنفيذ  مو�شع 

لتطوير  الأر�شية  لر�شاء  املائية  للموارد  املتكاملة  لالدارة 

املياه  لقطاع  ال�شيا�شة  تتطرق  اأن  ويجب  فعال.  ت�شريع 

والقطاعات غري املائية يف حتديد اأولويات لتحقيق تنمية 

اأن  ويجب  مثلى.  بيئية  وحماية  اقت�شادية  ـ  اجتماعية 

امل�شاركة من قبل جميع املعنيني، وخ�شو�شًا من  ت�شجع 

هيمنة.  الأقل  للجماعات  خا�شة  ن�شو�ض  و�شع  خالل 

حلماية  املائية  احلقوق  بو�شوح  يحدد  اأن  الت�شريع  وعلى 

املنازعات  ح�شم  ولت�شهيل  للملكية  الأ�شا�شية  احلقوق 

واإقامة اأ�شواق كفوءة للمياه. كما يجب اأن يحدد اجراءات 

 Agarwal et al.,( املائية  اخلدمات  احتكار  �شد  وقائية 

.)2000

ج. اأدوار وم�سوؤوليات يف تطوير 

وا�ستثمار املوارد املائية

بني  لالختالف  التحديد  جيد  و�شف  عمومًا  يوجد  ل 

يف  اخلا�ض  والقطاع  احلكومية  ال�شلطات  م�شاهمة 

اأن تكون  تطوير وا�شتثمار املوارد املائية. لكن من املتوقع 

البنية  وادارة  تطوير  عن  عمومًا  م�شوؤولة  احلكومات 

مرافق  مثل  عامة  وخدمات  �شلعًا  توفر  التي  التحتية 

التخزين والتحويل لدارة تقلب املياه، والتوزيع املتفاوت، 

الطويلة.  اجلفاف  وموجات  الفي�شانات  من  واحلماية 

مثل  التحتية،  البنية  مل�شاريع  يكون  ذلك،  اىل  وا�شافة 

الكلفة،  ل�شرتداد  طويلة  واأوقات  طويل  عمر  ال�شدود، 

اأمواًل من القطاع اخلا�ض  اأن جتتذب  ولذلك من ال�شعب 

لتمويل ان�شائها.

وعلى العك�ض، فان اخلدمات املائية البلدية، مثل تقدمي 

ومعاجلتها،  ال�شرف  مياه  وجتميع  املائية  اخلدمات 

يتم  اأن  ميكن  جيدًا،  حمددة  الفردية  الفوائد  حيث 

من  م�شتثمرين  قبل  من  اأكرث  بكفاءة  وادارتها  تطويرها 

ل  احلكومية  املرافق  تخ�شي�ض  لكن  اخلا�ض.  القطاع 

اأكرث  وجعلها  اخلدمات  حت�شني  اىل  بال�شرورة  يوؤدي 

املائية  وال�شيا�شات  الف�شاد  اأما  الكلفة.  حيث  من  كفاءة 

غري املرنة والتدخالت ال�شيا�شية والفتقار اىل املعلومات 

اىل  يوؤدي  حتى  اأو  املائية  اخلدمات  يعرقل  اأن  فيمكن 

اأو  ت�شريع  وجود  عدم  فان  ذلك،  على  وعالوة  ف�شلها. 

التي  املياه  اأ�شعار  من  الفقراء  حلماية  منا�شبة  اآليات 

يف  كبرية  تباينات  يخلق  قد  احتمالها  ي�شتطيعون  ل 

احل�شول على خدمات املرافق.

وم�ستخدمي  القطاعات  بني  التن�سيق  د. 

جممعات املياه واخلزانات اجلوفية الوطنية

يف  مبا  القطاعات  خمتلف  يف  مهمًا  دورًا  املياه  توؤدي 

لذلك،  ونتيجة  والتجارة.  وال�شياحة  وال�شكن  الطاقة  ذلك 

املائية خمتلف  ال�شامل للموارد  اأن ي�شمل التخطيط  يجب 

وتن�شيق  املائية،  للموارد  اأمثل  توزيع  ل�شمان  الوزارات 

وجتنب  املوارد،  هذه  تطوير  على  احلكومي  النفاق 

الوزراء  على  املثال،  �شبيل  فعلى  املتناق�شة.  ال�شيا�شات 

اأن  البيئة  وحماية  والري  امُلدنية  التنمية  عن  امل�شوؤولني 

ـ  اجتماعي  توزيع  ل�شمان  ون�شاطاتهم  �شيا�شاتهم  ين�شقوا 

اقت�شادي وبيئي اأمثل للموارد املائية. ويف بع�ض البلدان، 
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قد يوؤدي جو من التناف�ض املعوق لبلوغ الهدف بني خمتلف 

الوزراء اىل ادارة غري م�شتدامة للموارد املائية.

�شمن  يجري  ك�شائل  للمياه  الديناميكية  الطبيعة  اإن 

جممع مائي اأو خزان جويف، جتعل التعاون بني خمتلف 

ا�شتعمالها  اىل  بالن�شبة  جدًا  حا�شمًا  اأمرًا  امل�شتخدمني 

يف  املائية  املوارد  م�شتخدمي  على  ويجب  امل�شتدام. 

جممع مياه اأو خزان جويف اأن ين�شقوا ن�شاطاتهم ل�شمان 

النزاعات  وتخفيف  املوارد  لهذه  وم�شتدام  عادل  توزيع 

خزان  اأو  مياه  جلمع  املتكاملة  الدارة  ومتثل  املحتملة. 

اخلزانات  اأو  املياه  جممعات  لدارة  ناجحًا  منوذجًا  جويف 

اأر�ض وطنية واحدة. فعلى �شبيل  اجلوفية الواقعة داخل 

املثال، جنحت م�شلحة نهر الليطاين يف لبنان يف تاأمني 

الع�شرين  القرن  خم�شينات  يف  جوهري  دويل  متويل 

من  العلوي  للجزء  الكهرمائية  المكانيات  لتطوير 

يف  مفيدًا  للم�شلحة  الكهرمائي  النظام  وكان  احلو�ض. 

اأكرث من  اإذ وفر  ـ القت�شادية للبالد،  التنمية الجتماعية 

70 يف املئة من اجمايل حاجة البالد للكهرباء حتى اأوا�شط 

�شبعينات القرن الع�شرين. وعلى رغم اأن امل�شلحة واجهت 

وم�شائل  متويل  اىل  الفتقار  نتيجة  جوهرية  �شعوبات 

ادارية وطول مدة الحتالل واحلرب الأهلية، فهي تخطط 

حاليًا م�شاريع اأ�شا�شية لالمدادات املائية والري.

هـ. ادارة املياه عرب احلدود الوطنية

كما ُذكر �شابقًا، لالدارة املتكاملة ملجمعات املياه واخلزانات 

امل�شتوى  على  اجلهود  تن�شيق  يف  ح�شنات  اجلوفية 

الوطني. لكن ما اإن تعرب املياه احلدود الوطنية حتى تربز 

وعلى  منتج.  لتعاون  رئي�شية  كعقبة  الوطنية  ال�شيادة 

رغم وجود قوانني مائية دولية حلل النزاعات بني البلدان 

الواقعة على �شفاف الأنهار، فان هذه البلدان غري ملزمة 

بالتقيد بها وقد تختار عدم التقيد يف حال �شدور قرارات 

حمتملة قد تقو�ض امتيازاتها الراهنة. ويوؤكد زيتون واألن 

)Zeitoun and Allan 2008( اأن توازن القوة عامل حا�شم 
يف ادارة املياه عرب احلدود. وعلى رغم الفتقار اىل اتفاقية 

ملزمة، توفر بع�ض املبادرات، مثل مبادرة حو�ض النيل، 

لتن�شيق  الأنهار  �شفاف  على  الواقعة  للبلدان  منتدى 

اجلهود وتبادل املعلومات واخلربة التقنية. وعلى رغم اأن 

املبادرة جنحت يف احلفاظ على اأو�شاع �شلمية يف حو�ض 

البلدان  م�شاعدة  يف  ناجحة  تكن  مل  ذلك  مع  فهي  النيل، 

ال�شفية لالتفاق على معاهدة نهائية.

وعلى رغم هذه العقبات، على البلدان الواقعة على �شفاف 

الدارة  ت�شهل  اتفاقيات  اىل  للتو�شل  تنا�شل  اأن  الأنهار 

امل�شتدامة للموارد املائية امل�شرتكة. وعدم القيام بذلك من 

�شاأنه اأن ي�شر يف املدى البعيد مب�شالح جميع الأطراف، 

عليها،  املتنازع  املائية  باملوارد  يتعلق  ما  يف  فقط  لي�ض 

وال�شياحة  التجارة  مثل  امل�شرتكة  ن�شاطاتها  مبجمل  لكن 

والتبادل الثقايف. والأطراف امل�شتقلة املوؤثرة، مثل البنك 

الدويل بتاأثريه الدويل الوا�شع على متويل امل�شاريع املائية، 

للنزاع  املثرية  الق�شايا  حل  يف  مهمًا  دورًا  توؤدي  اأن  ميكن 

بني البلدان الواقعة على �شفاف الأنهار.

VI. و�شائل ادارة املياه

يقدم اأغاروال روؤية مو�شعة للطرق واملناهج الرا�شخة التي 

ت�شمل  وهي  املائية.  املوارد  ادارة  يف  ا�شتخدامها  ميكن 

تقييم  يف  ت�شتعمل  التي  الو�شائل  من  وا�شعة  جمموعة 

املوارد املائية والأنظمة والدارة القت�شادية وحل النزاعات 

اجلزء  هذا  ويغطي  اجلديدة.  والتكنولوجيا  والت�شالت 

.)Agarwal et al., 2000( جزئيًا بع�ض هذه الطرق

اأ. تقييم املوارد املائية

معلومات  على  احل�شول  املائية  املوارد  تقييم  ي�شمل 

واخلدمات  والنوعية،  الزمني،  ـ  املكاين  توزعها  حول 

يف  الطلب  حتديد  اىل  بال�شافة  والبيئية،  الجتماعية 

قطاعات خمتلفة، واخليارات المنائية املحتملة، وق�شايا 

وفقًا  املهمة  املعلومات  قائمة  وتختلف  املحتملة.  النزاع 

لرتكيز التنمية.

وتطوير قاعدة معلومات �شرط مهم لجراء تقييم موثوق 

يف  خ�شو�شًا  حتديًا،  املهمة  هذه  وت�شكل  املائية.  للموارد 

البلدان العربية اذا اأخذنا يف العتبار الفجوات اجلوهرية 

ويف  ال�شنني،  مرور  مع  تراكمت  التي  املعلومات  يف 

الدرجة الأوىل نتيجة حتديد اأولويات اأدنى جلمع البيانات 

وحتليلها. وي�شف اإيفانز )Evans et al., 2004( ال�شرق 

بالبيانات"  "�شاآلة  الأكرث  املناطق  من  باأنه  الأو�شط 

من  كثريًا  الأخ�ض  على  عّقد  النق�ض  هذا  العامل.  يف 

العربية.  املنطقة  يف  املائية  والمنائية  البحثية  اجلهود 

مراقبة  يف  العربية  البلدان  ت�شتثمر  اأن  ال�شروري  ومن 

املعلومات املتعلقة باملياه وجمع البيانات اخلا�شة بها.

لتطوير  والبيئية  الجتماعية  املالب�شات  وادارة  فهم  اإن 

للموارد  املتكاملة  الدارة  �شلب  يف  هما  املائية  املوارد 

املائية. وهناك حت�شن عام يف املنطقة العربية يف ما يتعلق 

باأهمية هذه الق�شايا التي يدفعها يف الدرجة الأوىل �شغط 

الدولية،  املمولة  اجلهات  من  كثري  ومطالبة  جماهريي 

البيئي  لالأثر  �شاملة  تقييمات  باجراء  الدويل،  البنك  مثل 

للم�شاريع املائية ك�شرط للموافقة عليها.
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وهناك اأدلة متزايدة، ترتبط عمومًا بتغري املناخ، وتتعلق 

اململكة  )مثل  �شديدة  في�شانات  حوادث  تكرار  بتزايد 

طويلة  جفاف  وموجات  واجلزائر(  ال�شعودية  العربية 

عنف  اأعمال  ون�شوب  اأفريقيا(  و�شمال  �شورية  )مثل 

�شوء  ويف  دارفور(.  )مثل  املائية  املوارد  ب�شح  تتعلق 

من  الأحداث،  لهذه  الوخيمة  والعواقب  الكبري  الغمو�ض 

املخاطر  لدارة  منهج  خالل  من  معها  التعامل  الأف�شل 

يربط ال�شتثمار يف الجراءات التخفيفية بفوائد تخفي�ض 

خ�شارة الأرواح وال�شرر املادي.

ب. الطرق التنظيمية

الو�شائل  اأغاروال  ي�شنف  التطبيق،  طريقة  علـى  بنـاء 

التنظيمية فـي ثالث فئات: ال�شوابط املبا�شرة، والو�شائل 

القت�شادية، والتنظيم الذاتي. ال�شوابط املبا�شرة هي تلك 

التي تطبقها ال�شلطات احلكومية لمالء ا�شتعمال املياه اأو 

التاأثري فيه )Agarwal et al., 2000(. وتلجاأ احلكومات 

القيود  مثل  معينة  قواعد  لتنفيذ  التنفيذية  الأنظمة  اىل 

من  التخل�ض  اأو  اجلوفية  املياه  ا�شتخراج  على  املفرو�شة 

خ�شو�شًا  معينة،  ظروف  ويف  ال�شحي.  ال�شرف  مياه 

الأنظمة  تكون  قد  و�شيكة،  اأزمات  مع  التعامل  اأثناء 

د الأردن  التنفيذية فعالة وكفوءة. فعلى �شبيل املثال، جمَّ

القائمة  لالآبار  حدًا  وو�شع  الآبار  حلفر  تراخي�ض  منح 

الهبوط  لوقف  حماولة  يف  الزرقاء  ـ  عّمان  حو�ض  يف 

املياه.  نوعية  وتدهور  اجلوفية  املياه  م�شتويات  يف  املثري 

الأرا�شي  مالكو  يبديها  التي  العنيدة  املقاومة  رغم  وعلى 

وعقوبات  باهظة  غرامات  احلكومة  فر�شت  الأقوياء، 

بال�شجن لتنفيذ الأنظمة. ومما يثري الهتمام، اأن الزيادة 

امللحوظة يف اأ�شعار وقود الديزل، التي تعاظمت وتريتها 

الرفع  عن  ف�شاًل   ،2007 عام  اىل  الت�شعينات  اأوا�شط  منذ 

التدريجي لعانات الوقود من قبل احلكومة، كبحت اأكرث 

.)Assaf, 2009( ا�شتخراج املياه

اإن تثبيت حقوق املياه هو طريقة تنظيمية مبا�شرة اأخرى 

مت تطبيقها بنجاح يف الوليات املتحدة واو�شرتاليا لتوزيع 

تقّبل  يتم  ل  لكن  اأعلى.  قيمة  ذات  ل�شتخدامات  املياه 

املياه عمومًا ب�شكل موؤاٍت ول ُتنظم ح�شب  تنظيم حقوق 
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حممد اأ. داود

اأبوظبي  منذ �ستينات القرن الع�سرين، �سّجل ا�ستخدام املياه فورًة يف 

ع الزراعة يف االأرا�سي املحيطة  نتيجًة ل�سيا�سات حتريج ال�سحراء وتو�سّ

املياه  من  كبرية  احتياطات  اكت�ساف  اأّن  كما  التقليدية.  بالواحات 

اجلوفية يف لوا وبني لوا والعني، �سمح بتو�سيع الزراعة لت�سمل املناطق 

ال�سحراوية �سابًقا. ومّت حتريج م�سالك �سحراوية وا�سعة وطرق نقل. 

وطوال الفرتة نف�سها، ارتفع عدد ال�سّكان ب�سكل كبري ليبلغ 1.5 مليون 

ا. وبينما وّفرت املياه اجلوفية يف �سّتينات القرن الع�سرين  ن�سمة حاليًّ

الطاقة  على  الطلب  يف  الالحقة  الزيادة  اأّدت  ال�سرورية،  ال�سرب  مياه 

وعلى املياه اإىل بناء حمّطات كربى للتوليد امل�سرتك للطاقة احلرارية.

 كان للنمو ال�سريع يف االقت�ساد الريفي واملديني طوال ال�سنوات الـ 48 

االأخرية اأثر عميق على املوارد الطبيعية يف اأبوظبي. فقد جّفت الواحات 

التقليدية وا�سُتنفدت جيوب املياه اجلوفية العذبة ال�سغرية التي كانت 

اجل�سع  الطلب  لتلبية  اأ�سا�ًسا  وال�ساحلية  الريفية  املجتمعات  تغّذي 

االآتي من القطاع الزراعي. واأّدت طبقة املياه اجلوفية املرتاجعة اإىل تدّفق 

ا  املزيد من املياه املاحلة من امل�ستويات االأدنى يف اخلزان اجلويف وجانبيًّ

ا من املناطق املجاورة.  اأي�سً

ملياه  الكثيفة  ال�سحب  عمليات  تهدد  اخلليج،  يف  ال�ساطئية  املناطق  يف 

البيولوجي للبيئة البحرية وت�ساهم يف  التنوع  البحر الأغرا�ض التحلية 

ا يف العامل. زيادة درجات احلرارة ملياه البحر، وهي من االأعلى حاليًّ

 

 Plan Abu(  2030 اأبوظبي  خطة  باهتمام  حتظى  الهموم  هذه 

Dhabi 2030( التي توّفر ت�سّوًرا لعا�سمة عاملية تعطي اأولوية كربى 
لال�ستدامة البيئية. 

بيئي  تقييم  اإعداد  اأهداف:  ثالثة  ظبي  اأبو  يف  املائية  املوارد  خلطة 

ا�سرتاتيجي لدور املياه يف االإمارة، حتديد اخلطوات ال�سرورية يف قطاع 

املياه  بنية  تعزيز  وحمايتها،  املائية  البيئية  االأنظمة  لت�سليح  املياه 

واالإدارة البيئية. 

  بالتايل، تقت�سي اخلطة تو�سيح االأهداف االإمنائية والبحث يف اخليارات 

االأهداف  هذه  وتخ�سع  االأهداف.  هذه  لتحقيق  ال�سرورية  االإمنائية 

للقيود املفرو�سة بفعل بيئة اأبوظبي، والتكنولوجيا املتوفرة، وتكييف 

االأمثوالت امل�ستخل�سة من التجربة العاملية. 

وال�سبل الكفيلة بتحقيق هذه االأهداف كثرية، فالـخطة تقرتح م�سالك 

ميكن اّتباعها وحتّدد االإجراءات التي يجب اّتخاذها.  

 اإ�سالح ا�ستخدام املياه اجلوفية

املتجددة  اجلوفية  املائية  املوارد  ثلثي  والغابات  الزراعة  ت�ستهلك 

امل�ستخدمة يف اأبوظبي. وكال هذين القطاعني ال ي�ستعمل املوارد املائية 

لبناء  الداعمة  تلك  فيها  مبا  املكّثف،  الدعم  عمليات  ب�سبب  بفعالية 

املزارع، واإ�سالح االأرا�سي، والبنى التحتية للري. كما اأّن عمليات الدعم 

للكهرباء وللمدخالت  تقّل�ض تكاليف الت�سغيل، بينما عمليات الدعم 

يف  ال�سيا�سات  هذه  �ساهمت  وقد  جّيدة.  نتائج  ت�سمن  للمخرجات 

التطور ال�سريع للرّي، الذي و�سل اإىل ذروته يف العام 2007.  

تعتربرَ الغابات ظاهرة غريبة يف مناخ اأبوظبي ال�سحراوي والقاحل، مع 

االأرا�سي وت�سّكل م�سدر فخر  األف هكتار من م�ساحة  اأّنها تغّطي 300 

وطني. فبينما توّفر موائل هامة يف النظام البيئي، يبقى كثري منها يف 

حالة مزرية وتتّم �سيانتها فقط من خالل الرّي باملياه اجلوفية املموحلة 

التي تتوفر بكلفة عالية.   

واخليارات اال�سرتاتيجية ثالثة: 

طوال  تدريًجا  يف�سل  الزراعي  النظام  وترك  الت�سّرف  عدم  1 .

ال�سنوات الـ20-40 املقبلة؛

اّتخاذ اإجراءات اإيجابية لتخفي�ض الطلب على املياه؛ 2 .

املياه  بوا�سطة  الزراعي  القطاع  من  الطلب  اإىل  اال�ستجابة  3 .

املحاّلة.

 لي�ض عدم الت�سّرف خياًرا، اإذ قد يكون له نتائج اجتماعية. ووفًقا للخيار 

ا 11% من كميات املياه املحاّلة املنتجة يف  الثالث، ت�ستهلك الزراعة ر�سميًّ

ا هذه الن�سبة املئوية هي اأعلى بكثري. وما من حتاليل  البالد. ولكن عمليًّ

اأو مالية متوفرة لتقدمي تربير اقت�سادي لهذه املقاربة. لكن  اقت�سادية 

التحليل الدقيق الذي تال ال�سابقة التي حّققها اإ�سالح قطاع اإنتاج البلح 

بقيادة ال�سيخ حمد بن زايد اآل نهيان، ميكن ا�ستن�ساخه يف اأجزاء اأخرى 

من القطاع الزراعي.  كخيار اآخر، ت�ستطيع احلكومة اأن تعتمد �سيا�سات 

يجب  كما  الثاين.  اخليار  وتطبيق  والطاقة  الزراعة  لقطاعي  تقّدمية 

ت�سريع اأي برنامج يهدف اإىل تقلي�ض الدعم الزراعي. ويجب دعم اخلطط 

يخّف�ض  اأن  �ساأنه  من  ما  اجلفاف،  تتحمل  التي  االأجنا�ض  ت�سّجع  التي 

الزراعي  القطاع  يف  امل�ستهلكة  الطاقة  اأما  الن�سف.  اإىل  املياه  ا�ستخدام 

فاأ�سعارها اأقّل من امل�ستوى املقبول، فاملزراعون يدفعون 14% فقط من 

التعرفات  لزيادة  �سائبة  مالية  اأ�سباب  وتربز  الفعلية،  الكهرباء  كلفة 

التجربة  فح�سب  فعالة.  اأداة  التعرفات  وت�سّكل  التكاليف.  ال�سرتجاع 

بن�سبة  الطلب  تخّف�ض  التعرفات  يف   %10 بن�سبة  زيادة  اإّن  العاملية، 

4-7%. بالتايل، فاإّن زيادة تعرفات الطاقة من �ساأنها اأن جترب املزارعني 

على زيادة فعالية ا�ستخدام املياه واعتماد اأمناط زراعة جديدة ت�ستهلك 

كمية اأقّل من املياه، مع تف�سيل اخل�سار على حما�سيل احلقول. وبينما 

خطة الدارة املوارد املائية يف اأبوظبي
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االجتماعية  النتائج  فاإّن  الزراعة،  جمال  �سيرتكون  املزارعني  من  الكثري 

لذلك تتّم معاجلتها ب�سورة اأف�سل من خالل برامج دعم مبا�سر للدخل 

تكون �سفافة وال يكون لها تلك النتائج البيئية غري املتوقعة. 

ا�ستهالك االأ�سر املفرط  للمياه

 )ADWEC( ت�سري التوقعات االأخرية ل�سركة اأبوظبي للماء والكهرباء

لن  القائمة  امل�سرتكة  التوليد  قدرة  اأن  اإىل  الطاقة  على  الذروة  لطلب 

ت�ستجيب للطلب على املياه بعد �سنة 2012. و�سوف تربز احلاجة اإىل 

قدرة جديدة اإاّل اإذا مّت تقلي�ض الطلب. ومبا اأّن معظم املياه املحاّلة يتّم 

اإنتاجها بوا�سطة التوليد امل�سرتك للطاقة واملياه، فهذا �سوف يوؤّثر على 

العر�ض امل�ستقبلي ملياه ال�سفة لال�ستجابة اإىل طلب االأ�سر، واحلكومة، 

والتجارة، وال�سناعة. وي�سري النظر يف املوارد الغازية وم�سادر الطاقة 

احلّل  تقّدم  اأن  ميكن  بذاتها  امل�ستقلة  الكهرباء  حمطات  اأّن  اإىل  البديلة 

قرار  خذ  اتُّ وقد  امل�ستقبلي.  الطلب  اإىل  لال�ستجابة  مرونًة  االأكرث 

با�ستطالع اإنتاج الطاقة النووية. يف هذا القطاع ثالثة خيارات لتاأمني 

تزويد املياه يف امل�ستقبل: تقلي�ض الطلب، زيادة العر�ض، اأو مزيج من 

اخليارين ال�سابقني. 

يف الوقت احلايل، ي�سيع 17% فقط من املياه يف عملية النقل والتوزيع. 

وبف�سل اإدارة ع�سرية ميكن تخفي�ض هذه الن�سبة اإىل 10%، لكّن الكلفة 

الكفيلة  فالتكنولوجيات  متزايد.  ب�سكل  مرتفعة  ت�سبح  الهام�سية 

ا يف قطاع خدمات  د حاليًّ تعتمرَ بتقلي�ض اخل�سائر معروفة جّيًدا وهي 

املياه يف اأبوظبي، وهو من القطاعات التي تتمتع باأف�سل اإدارة واأف�سل 

�ساأن  من  للطلب،  اال�ستجابة  ناحية  ومن  االأو�سط.  ال�سرق  يف  تنظيم 

اأن توؤّجل فقط الفجوة بني العر�ض والطلب  برامج تخفي�ض الت�سّرب 

الفجوة  التاريخ، �ستزداد  من �سنة 2012 حتى �سنة 2014.  بعد ذاك 

تعرفات  اأن  تبنّي  الكهرباء،  غرار  على  ب�سرعة.  والطلب  العر�ض  بني 

ا. بالتايل فاإّن  اأي�سً اأداة فعالة لتخفي�ض الطلب ومفعولها مماثل  املياه 

من  باأكرث  الطلب  تخف�ض  اأن  ميكن  املياه  تعرفات  يف  ت�ساعدية  زيادة 

الن�سف. 

فائق  ال�سحي  ال�سرف  مياه  جتميع  نظام  اأّن  البارزة  النتائج  ومن 

الفعالية، وهو على االأرجح اأف�سل بن�سبة 90% من جتميع املياه املنزلية 

ا�ستخدام  اأواًل على  توؤثر  اأن  املياه  �ساأن فر�ض تعرفات  الداخلية. ومن 

ال�سرف  نظام  يلتقطها  منها  قليلة  وكمية  لالأ�سر،  اخلارجي  املياه 

ال�سحي. بالتايل لن توؤدي الزيادة يف التعرفات على املياه بال�سرورة اإىل  

ة، التي ت�سكل م�سدر مياه هامًا لري  انخفا�ض يف مياه ال�سرف املعاجلرَ

امل�ساحات اخل�سراء ولال�ستخدام اليومي.  

اجلديدة  املياه  اإنتاج  حمطات  اأّن  اإىل  في�سار  العر�ض،  اإىل  بالن�سبة  اأما 

ا، مبا يتعدى بليوين دوالر. ويلزم  تتجه الأن تكون كبرية ومكلفة جدًّ

هذه اال�ستثمارات الكبرية حتى �سّت �سنوات لت�سل اإىل امل�ستوى املطلوب 

ال  للطلب  اإدارة  غياب  ويف  والبناء.  والتعاقد،  الت�سميم،  ناحية  من 

خيار اإاّل يف بناء قدرة جديدة. وبح�سب املمار�سة العاملية الف�سلى، فاإن 

البيئية  واملنافع  الكلفة  حيث  من  اأف�سلية  العك�سي  التنا�سح  ملحطات 

ومع  ا.  حاليًّ الرائجة  املراحل  املتعدد  الوم�سي  التقطري  عمليات  على 

اأن تكون  اإىل اعتماد الطاقة النووية، يقرترَح  امليل على ال�سعيد الوطني 

اال�سرتاتيجية امل�ستقبلية الفورية ردم الفجوة بني العر�ض والطلب على 

ا. ميكن حتلية املياه اجلوفية املموحلة بالتنا�سح  مراحل �سغرية ن�سبيًّ

اإ�سافة  العك�سي.  بالتنا�سح  البحر  العك�سي بن�سف كلفة حتلية مياه 

اإىل ذلك، لهذه الطريقة منفعة اإ�سافية يف توليد كمية من املياه القلوية 

املركزة اأقّل بالن�سف اأو بثالثة اأرباع وتخفي�ض اإنبعاثات غازات الدفيئة 

ذ توليد الطاقة بعني االعتبار. لكن هذا االقرتاح  اإىل حّد كبريعندما يوؤخرَ

احتكرت  التي  اخلا�سة  امل�سالح  ب�سبب  �سر�سة  معار�سة  يلقى  �سوف 

ما  الع�سرين،  القرن  �ستينات  منذ  اخلليج  منطقة  يف  املياه  توليد 

اخلطة.  هذه  يف  ممكًنا  كان  مما  بكثري  اأكرب  معّمًقا  حتلياًل  �سي�ستلزم 

االقت�سادية  للمنافع  ممتازين  مثلني  واأو�سرتاليا  �سنغافورة  وت�سكل 

والبيئية للتنا�سح العك�سي.   

�سيكون االإ�سالح املوؤ�س�سي �سرورًيا

لتحقيق التغيريات املقرتحة لهذا التقييم اال�سرتاتيجي، ال بّد من تطوير 

البنى املوؤ�س�سية الإمارة اأبوظبي يف اإدارة املياه والبيئة. والتو�سية االأهم 

هنا هي اإن�ساء جمل�ض للمياه يف اأبو ظبي، يكون م�سوؤواًل عن التخطيط 

اال�سرتاتيجي والتنمية عرب امل�سادر املائية كافة وم�ستخدميها جميًعا. 

فالنظام احلايل عبارة عن �سل�سلة من االأجراءات التي تقوم على توا�سل 

ا�سرتاتيجي حمدود بني جمموعات اإدارة نظام املوارد املائية االأ�سا�سية 

اأن ي�سمن  وجمموعات امل�ستخِدمني. ومن �ساأن جمل�ض املياه اجلديد 

توجيًها  ويوّفر  امل�ستقبل.  يف  للمياه  ومتما�سكة  مدجمة  �سيا�سات 

واإ�سراًفا م�ستقّلني للتو�سل اإىل اال�سرتاتيجية االأكرث عقالنية من الناحية 

املياه  م�ستهِلكي  عرب  املياه  اإىل  احلاجات  اإىل  لال�ستجابة  االقت�سادية 

النظرة  اإطار  اأن تكون هذه احلاجات متوازنة يف  كافة، واحلر�ض على 

ال�سيا�سة  اأهداف  تلّبي  التي  املمكنة  والطاقة  املياه  لتوفري  امل�ستقبلية 

البيئية الوطنية. ويف موازاة ذلك، تربز احلاجة الفعلية لهيئة ناظمة 

للبيئة. كما تربز احلاجة اإىل و�سع معايري واأنظمة وممار�سات مقبولة 

االآثمة  املياه  التخل�ض من  الطبيعية و�سبط  املوارد  با�ستغالل  وكفيلة 

مبا  النا�سئة،  التطورات  اآثار  على  ال�سيطرة  اأجل  من  وذلك  البيئة  يف 

اإ�سراف ناظم، �سوف يتعّر�ض  املياه والطاقة. ومن دون  يف ذلك توفري 

اال�ستخدام امل�ستدام للمياه وللموارد الطبيعية االأخرى ملزيد من اخلطر 

يف امل�ستقبل مع تردٍّ هائل يف الرفاه االقت�سادي. كما اأنه من ال�سروري 

اأجل  االإمارة من  الب�سرية يف  املوارد  القدرات ولتطوير  لبناء  التخطيط 

املراقبة وفر�ض التطبيق.  

الإمارات  اأبوظبي،   - البيئة  هيئة  املائية،  املوارد  دائرة  مدير  داود  حممد  د. 

العربية املتحدة.
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املياه  تعترب  حيث  العربية،  البلدان  معظم  يف  الأ�شول 

�شلعة عامة. وما يثري الهتمام، اأن نظمًا را�شخة حلقوق 

املياه والجتار بها، كالنظام املعمول به يف املغرب واملبني 

املياه  حلقوق  عمومًا  متوفرة  قائمة  وهي  ـ  اجلريدة  على 

د بناء على �شاعات التدفق التامـ  متت ممار�شتها  التي حُتدَّ

منذ عقود على رغم الأنظمة الأكرث حداثة، التي و�شعتها 

احلكومة والتي حتد من قيام املزارعني ببيع املياه العذبة 

.)World Bank, 2007( اىل م�شتخدمني يف املدن

وميكن تنظيم الأرا�شي ل�شبط ا�شتخدام املياه وتخفي�ض 

يف  واحلكومات  اجتماعية.  خدمات  وتقدمي  التلوث 

التنمية  البلدان تفر�ض ب�شكل روتيني قيودًا على  بع�ض 

فعلى  املائية.  المدادات  تلوث  ملنع  وال�شناعية  ال�شكنية 

خمتارة  مناطق  حول  نطاقًا  الأردن  �شرب  املثال،  �شبيل 

النمو  م�شر  وحولت  اجلوفية.  املياه  م�شادر  تلوث  ملنع 

امُلدين عن مدنها الكربى اىل مناطق �شحراوية لتخفيف 

التلوث  وتخفي�ض  املائية  المدادات  نظم  على  ال�شغط 

الناجت من التخل�ض من مياه ال�شرف.

وعلى رغم ان الطرق التنظيمية املبا�شرة هي اأكرث انت�شارًا، 

للتاأثري  متزايد  ب�شكل  ت�شتعمل  القت�شادية  الو�شائل  فان 

الأموال  وتوفر  للم�شتخدمني  ال�شتهالكي  ال�شلوك  على 

حتديد  الو�شائل  هذه  مقدم  ويف  الدارية.  النفقات  لدعم 

وميكن  املياه.  كلفة  عامل  ا�شرتداد  بغية  للمياه  اأ�شعار 

التي  املحتملة  ال�شائقة  لتخفيف  املالية  العانات  تطبيق 

ت�شتهدف  التي  املبا�شرة  والعانات  الفقراء.  منها  يعاين 

امل�شتخدمني الفقراء من خالل ت�شخي�ض موثوق هي اأف�شل 

القت�شاد  ت�شجع  ل  الأخرية  لأن  ال�شاملة  العانات  من 

لل�شريحة  كافية  غري  حماية  توفر  وقد  املياه  ا�شتخدام  يف 

الفقرية. وكبديل اأو بالتوازي مع العانات، ميكن بفعالية 

ال�شتخدام  لعاقة  ت�شاعدي  مائية  ر�شوم  هيكل  ت�شميم 

امل�شرف وتوفري احلماية للجماعات الأقل انتفاعًا.

ال�شرف  مياه  من  التخل�ض  على  املفرو�شة  الر�شوم 

مياه  ا�شتعمال  اعادة  وت�شجع  املياه  على  الطلب  تقل�ض 

عادة  املدن  يف  امل�شتخدمني  على  وُتفر�ض  ال�شرف. 

اأ�شا�ض  على  ال�شرف  مياه  من  التخل�ض  لقاء  ر�شوم 

باملياه.  القت�شاد  ي�شجع  مما  امل�شتخدمة،  املياه  حجم 

فيها  تتوافر  ل  التي  الأماكن  يف  انه  الهتمام،  يثري  ومما 

يف  كما  ال�شحية،  احلفر  وت�شتعمل  �شرف  مياه  �شبكات 

الفل�شطينية،  والأرا�شي  والأردن  لبنان  يف  �شغرية  قرى 

باهظة  ر�شوم  دفع  لتجنب  باملياه  امل�شتخدمون  يقت�شد 

التخل�ض  خدمات  لقاء  اخلا�ض  القطاع  من  م�شغلني  اىل 

من مياه ال�شرف. والر�شوم املفرو�شة على نوعية وكمية 

مياه ال�شرف ال�شناعي التي يتم التخل�ض منها حتفز على 

القت�شاد باملياه واعادة ا�شتعمالها.

VII.مواجهة حتدي ال�شح الت�شاعدي

اأو�شاع  فـي  املائية  املوارد  ادارة  فاإن  الدويل،  البنك  ووفق 

ادارة املياه حتت ال�سح الت�ساعديال�سكل 2

ا�ستجابة هدف ال�سيا�سة

كفاءة توزيعية

كفاءة اال�ستخدام 

النهائي للخدمات

ادارة االمدادات

قيمة اأكرث 

لكل قطرة

ا�ستخدام اأكرث 

لكل قطرة

مزيد 

من املياه

م�ساءلة

منظمات

هند�سة

امل�صدر: البنك الدويل، 2007
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ال�شح متر عرب ثالث مراحل مـن التغيريات فـي ال�شيا�شة 

علـى  الت�شديد  �شيكون  اأوًل،   .)2 )ال�شكل  وال�شتجابة 

كلفة  باأدنى  تتمتع  موارد  مـن  مائية  امدادات  تاأمني 

تطوير. لقد تـم حتقيق ذلك ب�شكل كبري فـي بلدان عربية 

مورد  لكل  املخزنة  املياه  من  ن�شبة  اأعلى  لديها  باأن  تفتخر 

)World Bank, 2007(. وعندما مت تطوير  مائي متجدد 

اىل  الت�شديد  حتول  اأكرث،  احتمالها  ميكن  مائية  موارد 

تطوير وتقوية منظمات م�شوؤولة عن خدمة امل�شتخدمني 

لالرتقاء با�شتخدام املياه اىل درجة ق�شوى على م�شتوى 

اإحلاحًا  اأكرث  حاجة  هناك  ال�شح،  تزايد  ومع  امل�شتخدم. 

ل�شتنباط �شيا�شات لتحقيق توزيع اأكرث كفاءة للمياه على 

امل�شتخدمني. هذه املهمة الأخرية والأكرث حتديًا تتطلب 

امل�شاءلة ويخلق جوًا من  نظامًا موؤ�ش�شاتيًا �شفافًا ي�شمن 

الثقة والأمان بني امل�شتخدمني و�شانعي ال�شيا�شة.

VIII. املياه ك�شلعة اقت�شادية

حقيقة  يعك�ض  اقت�شادية  ك�شلعة  املياه  على  الت�شديد  اإن 

عملية باأن قابلية اخلدمات املائية للتطبيق ماليًا ت�شتوجب 

من  باأدنى  مائية  خدمات  وتوفري  للكلفة.  تامًا  ا�شرتدادًا 

ويفر�ض  امل�شرف  ال�شتخدام  ي�شجع  احلقيقية  كلفتها 

والت�شديد  الفر�ض.  متليها  مائية  تكاليف  املجتمع  على 

لأن  باجلدل  حماطًا  كان  للمياه  القت�شادية  القيمة  على 

والبيئي  الجتماعي  الدور  اهمال  يف  يت�شبب  قد  تطبيقه 

اجلماعات  لقدرة  حمتمل  تقليل  يف  خ�شو�شًا  للمياه، 

تدمري  ويف  عذبة  مياه  اىل  الو�شول  على  ي�شرًا  الأقل 

حمتمل للموائل الطبيعية.

"حتديد  بني  التمييز  يجب  املعقد،  الإبهام  هذا  وحل�شم 

 .)Agarwal et al., 2000( "قيمة"  للمياه و"فر�ض �شعر لها

هي.  وبوجودها  مل�شتخدميها  بفائدتها  املياه  قيمة  وتتعلق 

مادي،  اأي  اقت�شادي،  اعتبار  على  الفائدة  جت�شيد  وميكن 

وغري  املبا�شرين  مل�شتخدميها  قيمتها  من  تتكون  وهي 

غري  والتدفقات  العائد،  من  الفوائد  و�شايف  املبا�شرين، 

م�شاعدة  مثل  اجتماعية  لأهداف  والفوائد  امل�شتعملة، 

املياه  لقيمة  املختلفة  املكونات  وفهم   .)3 )ال�شكل  الفقراء 

�شروري لو�شع �شيا�شات واجراءات لالرتقاء با�شتخدامات 

املياه اىل احلد الأق�شى.

بكلفة  للمياه  الكاملة  الكلفة  تتعلق  قيمتها،  عن  ومتييزًا 

الراأ�شمالية  النفقات  فقط  ي�شمل  ل  وهذا  ا�شتخدامها. 

والتكاليف الت�شغيلية وال�شيانية ل�شتخراجها ومعاجلتها 

ي�شمل  لكن  النفايات،  ومعاجلة  وتوزيعها،  وحتويلها 

اأي�شًا التكاليف التي متليها الفر�ض، مثل الفوائد املحققة 

Agarwal et al., 2000

ادارة املياه حتت ال�سح الت�ساعدي
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القيمة احلقيقية
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العوامل  عن  ف�شاًل  ـ  اأخرى  حمتملة  ا�شتخدامات  من 

ويق�شي   .)4 )ال�شكل  والبيئية  القت�شادية  اخلارجية 

ت�شرتد  باأن  اقت�شاديًا  املتعقل  املائية  اخلدمات  ت�شغيل 

يوؤدي  الهدف  هذا  حتقيق  يف  والف�شل  التامة.  الكلفة 

حالة  يف  اأو  خا�شة،  ب�شورة  الت�شغيل  عمليات  ف�شل  اىل 

الحتياطات  من  الدفعات  حتويل  اىل  احلكومية،  املرافق 

العربية  البلدان  معظم  يف  القاعدة  هي  هذه  احلكومية. 

حيث املياه مدعومة اىل حد بعيد. ويف البلدان اخلليجية 

على �شبيل املثال، تباع املياه املحالة مقابل جزء �شئيل من 

مدعومة  العربية  البلدان  معظم  يف  الري  ومياه  كلفتها. 

يحفزها  التي  العامة  بال�شيا�شات  تقيدًا  بعيد،  حد  اىل 

حتقيق اكتفاء ذاتي يف الغذاء ودعم ال�شكان الذي يعملون 

يف الزراعة.

IX. درا�شة حالة ـ م�شروع املوارد املائية 
       يف حو�ض �شنعاء

ا�شتغالًل  اليمن،  راأ�شمال  موطن  �شنعاء،  حو�ض  يواجه 

والفتقار  واجلوفية.  ال�شطحية  املائية  ملوارده  مفرطًا 

غري  والتلوث  احلفر  اأعمال  على  ال�شراف  اىل  املطلق 

على  بثقلها  األقت  الكفوءة  غري  الري  وممار�شات  املميز 

 World Bank,( احلو�ض  يف  املائية  املوارد  ونوعية  توافر 

�شنوات   10 مدته  م�شروعًا  الدويل  البنك  وميول   .)2004
الريفي  اأن يحث على حتول مثري يف القت�شاد  من �شاأنه 

خالل  من  يتحقق  وهذا  املياه.  على  اعتمادًا  اأقل  لي�شبح 

الأطر  وتقوية  واملائية،  الأر�شية  املوارد  ادارة  توحيد 

القانونية واملوؤ�ش�شاتية، وادخال معدات وطرق ري حديثة 

واعادة  املائية،  والنتاجية  الزراعية  الكفاءة  لتح�شني 

املائية  املخزونات  بتحويل  اخلا�شة  التحتية  البنية  تاأهيل 

م�شاركة  وت�شهيل  الكفاءة،  وحت�شني  اخل�شائر  لتخفي�ض 

اجلمهور يف �شنع القرارات، وبناء القدرات يف نظم ادارة 

.)World Bank, 2004( املعلومات ودعم القرارات

X. و�شع االدارة املتكاملة للموارد املائية 
      يف املنطقة العربية

البيئة  ملركز  درا�شات  عـدة  زيد  واأبو  وجدي  ا�شتعر�ض 

)�شيداري(  واأوروبا  العربية  املنطقة  فـي  والتنمية 

للموارد  املتكاملة  الدارة  اعتماد  يف  التقدم  تفح�شت 

الدرا�شات  وا�شتغرقت  العربية.  البلدان  قبل  من  املائية 

واأ�شارت   .2006 عـام  الـى   2000 عـام  مـن  املمتدة  الفرتة 

الكلفة التامة للمياهال�سكل 3

اخلارجيات البيئية

اخلارجيات االقت�سادية

الكلفة التي متليها الفر�ض

نفقات راأ�سمالية

كلفة الت�سغيل 

وال�سيانة

الكلفة التامة 

لالمدادات

الكلفة االقت�سادية

الكلفة التامة

Agarwal et al., 2000 امل�صدر:
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العربية  البلدان  اأن  الـى   2000 عام  يف  الأوىل  الدرا�شة 

بخيارات  جديـًا  تفكر  الع�شرين  القرن  نهاية  مـع  بداأت 

الطلب على املياه بعد اأن تعر�شت لنواق�ض مائية خطرية 

قـد ل ميكن ادارتها مـن خالل تطوير املوارد املائية القليلة 

املتبقية غري امل�شتثمرة. ولـم تكن امل�شائل املتعلقة بنوعية 

املياه والبيئة قـد عوجلت ب�شكـل مالئم. واأ�شارت درا�شة 

فـي  حت�شن  الـى   2003 عام  )�شيداري(  اأجراها  لحقة 

ادراك ودعم الدارة املتكاملة للموارد املائية علـى م�شتوى 

�شنع ال�شيا�شة، ف�شاًل عـن ازدياد م�شاركة املعنيني مـن 

)تون�ض  للمياه  وطنية  وجمال�ض  جلان  ت�شكيل  خالل 

وتطوير  )م�شر(  املياه  م�شتخدمي  وجمعيات  وليبيا(، 

 Wagdy( )اجلزائر(  لالأحوا�ض  املتكاملة  الدارة  �شلطات 

.)and Abu Zeid, 2006

يف عام 2006، اأجرت �شيداري درا�شة م�شحية اأكرث اتقانًا 

بناء على ا�شتبيان �شممه املعهد الهيدروليكي الدمناركي 

)يونيب(.  للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  مع  بالتعاون 

للموارد  املتكاملة  الدارة  و�شع  ال�شتبيان  يتناول 

ال�شيا�شات  ون�شج  توافر  ذلك  يف  مبا  ما،  بلد  يف  املائية 

والت�شريعات والأنظمة املائية الوطنية، والأطر والقدرات 

للموارد  املتكاملة  الدارة  وادراك  املوؤ�ش�شاتية،  والقيود 

 Wagdy and Abu Zeid,( املائية لدى خمتلف املعنيني 

لدى  اأن  اىل  لال�شتبيان  ال�شتجابات  واأ�شارت   .)2006
وت�شريعات  وقوانني  �شيا�شات  العربية  البلدان  جميع 

مائية وطنية تدعم م�شاركة اجلمهور، وتعترب املياه ملكية 

عامة، ول تفرق على اأ�شا�ض اجلن�ض. 

يف  املائية  للموارد  املتكاملة  الدارة  دمج  رغم  وعلى 

بفعالية  اأقل  ثقة  الدرا�شة  اأظهرت  املائية،  الت�شريعات 

عدم  اىل  الأوىل  بالدرجة  هذا  وُين�شب  املائية.  الأنظمة 

اىل  بال�شافة  والر�شميني  امل�شتخدمني  لدى  الوعي 

�شعف القدرة املوؤ�ش�شاتية، وبدرجة اأقل، تعقيد الأنظمة 

و�شعف تنفيذ العقوبات.

للقدرة  الرئي�شية  العنا�شر  يف  اأي�شًا  الدرا�شة  ونظرت 

املائية.  للموارد  املتكاملة  الدارة  تنفيذ  على  املوؤ�ش�شاتية 

التكاليف  ا�شرتداد  يف  والرتاخي  املراقبة  �شعف  واعترب 

تخطيط  تقييم  من  تبني  اأقل،  درجة  واىل  الأكرب.  العيب 

كاف.  غري  ذلك  اأن  عليها  واملحافظة  وحمايتها  املوارد 

وجمع  ال�شيا�شة،  ا�شتنباط  اعترب  اليجابي،  اجلانب  ومن 

املائية  املوارد  تقييم  اأقل  درجة  واىل  وادارتها،  البيانات 

حتديد  ومت  مر�شيًا.  الت�شريعات،  و�شوغ  البيئي  والتقييم 

عوامل متعددة تعيق تطوير موؤ�ش�شات �شحية لدارة املوارد 

املائية، وهي ت�شتمل على معدات غري مالئمة، وتداخل يف 

غام�شة  واأوامر  خمتلفة،  معاهد  لدى  وامل�شوؤوليات  الأدوار 

اأي�شًا  الدرا�شة  واأ�شارت  �شعيف.  ومتويل  �شيئة  وحكمية 

اىل نواق�ض يف م�شتويات تدريب املوظفني ومو�شوعيته.

اىل  الدرا�شة  اأ�شارت  بالإ�شم،  البلدان  حتديد  دون  ومن 

ثالثة  لدى  تناولتها،  التي  الثمانية  البلدان  اأ�شل  من  انه 

منها خطة عمل تتعلق بالدارة املتكاملة للموارد املائية، 

وتتوىل اأربعة تطوير خطة، وبلد واحد لي�شت لديه خطط 

يف هذا ال�شاأن اإطالقًا.

XI. خال�شة وتو�شيات

قدم هذا الف�شل روؤية عامة لالدارة املتكاملة للموارد املائية، 

الجتماعية  والعدالة  القت�شادية  الكفاءة  على  م�شددًا 

وال�شتدامة البيئية. وقد بحث التحديات يف تنفيذ الدارة 

املتكاملة للموارد املائية خ�شو�شًا يف التعامل مع �شح املياه 

والق�شايا الجتماعية والبيئية. وقدم الف�شل اإطارًا تنفيذيًا 

ال�شراكة  اقرتحته  كما  املائية  للموارد  املتكاملة  لالدارة 

العاملية للمياه مع تركيز على املنطقة العربية.

وتغري  الطلب،  وارتفاع  طبيعية،  باأ�شباب  مدفوعًا  ال�شح 

املناخ، هي التحديات املائية الأكرث اإحلاحًا للبلدان العربية. 

العامل  يف  اأخرى  مناطق  العربية  املنطقة  جتاوزت  وقد 

املتجددة.  املائية  باملوارد  تتعلق  حتتية  بنية  تطوير  يف 

يتجاوز  الطلب  يف  ارتفاعًا  تواجه  التي  العربية  والبلدان 

تتخذ  اأن  عليها  احتمالها،  ميكن  التي  املائية  المدادات 

اجراء قويًا لتقوية القدرة املوؤ�ش�شاتية والأجهزة التنظيمية 

وامل�شاءلة يف تخطيط املوارد املائية. ويجب اعتماد منهج 

اأكرث تكاماًل ي�شمل قطاعات اأخرى غري مائية جلعل توزيع 

للفقراء  احلماية  توفري  مع  الكفاءة،  وحتقيق  اأولوية  املياه 

واحلفاظ على ال�شتدامة البيئية.
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I.  مقدمة

يف معظم البلدان العربية تفر�ض موارد املياه املحدودة قيودًا 

�سبل  وتهدد  واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية  على  �سارمة 

عي�ض النا�ض. وفيما تتناق�ض املياه ال�سطحية املتوافرة، اأدى 

التجدد  معدالت  يتجاوز  مبا  اجلوفية،  للمياه  املفرط  ال�سخ 

فـي  زيادة  و�سبب  املياه،  من�سوب  تخفي�ض  الـى  الطبيعي، 

ملوحة املياه اجلوفية، وا�ستنزافًا للميـاه اجلوفية، وتدهورًا 

.)World Bank, 2009( ايكولوجيًا

اجهادًا  املا�سية  الثالثة  العقود  يف  العربي  العامل  �سهد  وقد 

هذه  نوعيتها.  وتدهور  املياه  �سح  حيث  من  متناميًا،  مائيًا 

على  كثرية  حكومات  حفزت  االأفق  يف  تلوح  التي  االأزمة 

ال�سعي اىل مزيد من اال�ستعمال الكفوء ملوارد املياه وتطوير 

اأ�ساليب لت�سييق الفجوة بني العر�ض والطلب يف املنطقة.

هي  البلدية  ال�سرف  مياه  ا�ستعمال  اعادة  اأن  املعتقد  من 

ا�سرتاتيجية تدّخل حمتملة لتطوير موارد مياه غري تقليدية. 

بعيد  حد  اىل  هي  الزراعة  فاإن  العربية،  البلدان  معظم  ويف 

املئة  يف   80 بنحو  مثاًل  ت�ستاأثر  اإذ  للمياه،  الرئي�سي  امل�ستهلك 

من جمموع امدادات املياه يف تون�ض وما ي�سل اىل 90 يف املئة 

اعادة  فان  لذلك،   .)AHT Group AG, 2009( �سورية  يف 

والأغرا�ض  الري  يف  املعاجلة  ال�سرف  ملياه  ع  املو�سَّ اال�ستعمال 

"االإجهاد  تخفي�ض  يف  كبري  ب�سكل  ت�ساهم  اأن  ميكن  اأخرى 

املائي" و"�سح املياه" يف البلدان العربية كجزء من منهج ادارة 

الواقع،  ويف   .)Qadir et al., 2007( املياه  ملوارد  متكاملة 

فاإن النتائج االأف�سل العادة ا�ستعمال مياه ال�سرف، من حيث 

ح�سب  املعاجلة  املياه  ا�ستعمال  خالل  من  املمكنة،  الكمية 

اجلوفية  املياه  م�سادر  من  كبديل  الري،  الأغرا�ض  االأ�سول 

.)AHT Group AG, 2009( وال�سطحية التقليدية

اإن اعادة ا�ستعمال مياه ال�سرف املعاجلة يف املنطقة العربية 

تون�ض  يف  خ�سو�سًا  االأوىل،  بالدرجة  الزراعة  ت�ستهدف 

ومالعب  العامة  احلدائق  ري  اأن  كما  واالأردن.  و�سورية 

الغولف هو يف ازدياد يف البلدان االأع�ساء يف جمل�ض التعاون 

لكن   .)World Bank, 2007( اأفريقيا  �سمال  ويف  اخلليجي 

تعيق  وبيئية  و�سحية  وموؤ�س�ساتية  اقت�سادية  قيودًا  هناك 

اعادة ا�ستعمال مياه ال�سرف واعادة تدويرها ب�سكل م�ستدام 

والتزام  جهد  اىل  القيود  لهذه  الت�سدي  ويحتاج  وماأمون. 

م�سرتك من قبل احلكومات العربية واىل دعم من منظمات 

وكذلك  املعاجلة  ال�سرف  مياه  كميات  لزيادة  ودولية  اقليمية 

اجلزء من مياه ال�سرف املعاجلة الذي يعاد ا�ستعماله.

واملوارد  البيئة  حماية  اىل  واحلاجة  املياه  �سح  حفز  وقد 

الطبيعية البلدان العربية على اإدخال معاجلة مياه ال�سرف 

واعادة ا�ستعمالها كمورد مياه ا�سايف يف خططها الوطنية 

الدارة موارد املياه. ويف بع�ض الدول العربية، باتت معاجلة 

مياه ال�سرف واعادة ا�ستعمالها ممار�سة موؤ�س�ساتية اىل حد 

ما، لكن ما زال هناك جمال كبري لتو�سيع تطبيقها.

ي�ستعر�ض هذا الف�سل ممار�سات وجتارب وتطبيقات اعادة 

ا�ستعمال مياه ال�سرف يف البلدان العربية. وُبنيت البيانات 

لعدد  قة  معمَّ ومطالعة  تقليدية،  ملن�سورات  مطالعات  على 

وعلى  العربية،  املياه  ا�ستعمال  اإعادة  م�ساريع  من  كبري 

النتائج التي تو�سلت اإليها اأوراق علمية. وي�سري هذا التقييم 

اأنه من اأجل زيادة ا�ستخدام مياه ال�سرف امل�ست�سلحة،  اىل 

هناك حاجة لرتتيبات موؤ�س�ساتية اأو�سح، وو�سائل اقت�سادية 

اأكرث تفانيًا، وو�سع خطوط توجيهية العادة ا�ستعمال املياه. 

و�سوف ي�ساعد بالتاأكيد االبتكار التكنولوجي واقامة اأف�سل 

يف  تغيري  هو  كبري  ب�سكل  مطلوب  هو  ما  لكن  املمار�سات، 

نظرة اجلهات املعنية اىل دورة املياه.

ال�سرف  مياه  ا�ستعمال  اعادة  م�ستقبل    .II
يف املنطقة العربية

التحدي الرئي�سي ملعظم البلدان العربية هو تاأمني الو�سول 

جمل�ض  ويقدر  نظيفة.  �سحية  وخدمات  ماأمونة  مياه  اىل 

اىل  يحتاجون  ن�سمة  مليون   83 اأن   )2006( العربي  املياه 

اىل  بحاجة  زالوا  ما  مليونًا  و96  ماأمونة  مبياه  اإمدادهم 

لالألفية.  االمنائية  باالأهداف  للوفاء  نظيفة  �سحية  خدمات 

بنحو  يقدر  ال�سكان،  من  متزايد  عدد  حاجات  و�سعت  وقد 



109 البيئة العربية: املياه

علـى  م�سافًا  �سغطًا   ،)AOAD, 2009( مليونًا   343.8

جمموع �سحب املياه. وي�ستهلك القطاع الزراعي نحو 86 فـي 

املئة مـن هـذا املجموع )Qadir et al., 2009(. وعالوة على 

ال�ستعماالت  املياه  على  الطلب  يزداد  اأن  املتوقع  من  ذلك، 

�سريع  ُمدين  بتو�سع  مدفوعًا  و�سناعية  وبلدية  منزلية 

وت�سنيع وهجرة ريفية اىل املدن.

وبناء على تقديرات منظمة االأغذية والزراعة )فاو( التابعة 

لالأمم املتحدة )FAO AQUASTAT(، يظهر يف اجلدول 1 

حجم مياه ال�سرف التي يولدها القطاعان املنزيل وال�سناعي 

يف خمتلف البلدان العربية.

تلك  اىل  احلجم  بح�سب  املعاجلة  ال�سرف  مياه  ن�سبة  ان 

مما  اأعلى  وهي   ،%54 اإىل  ت�سل  العربية  املنطقة  يف  املولدة 

هي عليه اآ�سيا )35%( واأمريكا الالتينية / الكاريبي )%14( 

)Qadir et al., 2009( .)%1( واأفريقيا

ممار�سات اعادة اال�ستعمال يف املنطقة    .III
العربية

جمل�ض  وبلدان  واالأردن  تون�ض  فاإن  العربي،  العامل  يف 

ا�ست�سالح  جمال  يف  الرائدة  الدول  هي  اخلليجي  التعاون 

مياه ال�سرف واعادة ا�ستعمالها. ويختلف الو�سع يف الدول 

االأخرى بن�سب متفاوتة.

اأ. تون�س

ا�ستعمال  يف   )1965 )منذ  طويلة  خربة  تون�ض  لدى 

واأ�سجار  احلم�سيات  ب�ساتني  لري  املعاجلة  ال�سرف  مياه 

�سمال  كيلومرتات   8( للري  �سكرة  م�سروع  �سمن  الزيتون 

 Bahri,( هكتار   600 م�ساحة  يغطي  الذي  تون�ض(  �سرق 

.)2008a

ال�سرف  مياه  معاجلة  حمطات  عدد  كان   ،2008 العام  يف 

اجلدول 1

FAO AQUASTAT Database :امل�صدر

البلد

اجلزائر

ال�شعودية

البحرين

جزر القمر

جيبوتي

م�شر

االمارات

العراق

ليبيا

االأردن

الكويت

لبنان

املغرب

موريتانيا

ُعمان

قطر

�شورية

ال�شومال

ال�شودان

فل�شطني

تون�س

اليمن

جمموع كمية املياه امل�شحوبة 

)بليون مرت مكعب / ال�صنة(

جمموع مياه ال�شرف املنتجة 

)بليون مرت مكعب / ال�صنة(

حجم مياه ال�شرف املعاجلة 

)بليون مرت مكعب / ال�صنة(

6.070 (2000)0.8200 (2002)-

23.670 (2006)0.7300 (2000)0.5475 (2002)

0.357 (2003)0.0449  (1991)0.0619 (2005)

0.010 (1999)--

0.019 (2000)-0.000 (2000)

68.300 (2000)3.7600 (2001)2.971 (2001)

3.998 (2005)0.5000 (1995)0.289 (2006)

66.000 (2000)--

4.326 (2000)0.546 (1999)0.0400 (1999)

0.941 (2005)0.082 (2000)0.1074 (2005)

0.913 (2002)0.2440 (2003)0.2500 (2005)

1.310 (2005)0.3100 (2001)0.0040 (2006)

12.600 (2000)0.6500 (2002)0.0400 (1999)

1.700 (2000)-0.0007 (1998)

1.321 (2003)0.0900 (2000)0.0370 (2006)

0.444 (2005)0.0550 (2005)0.0580 (2006)

16.700 (2003)1.3640 (2002)0.5500 (2002)

3.298 (2003)-0.000 (2003)

37.320 2000)--

0.418 (2005)--

2.850 (2001)0.1870 (2001)0.2150 (2006)

3.400 (2000)0.0740 (2000)0.0460 (1999)

جمموع �شحب املياه ومياه ال�شرف غري املعاجلة املولدة ومياه ال�شرف املعاجلة يف خمتلف البلدان العربية
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كيلومرت  بليون   0.24 جتمع  حمطة،   61 تون�ض  يف  العاملة 

يعاد  املئة  يف   30 من  اأقل  منها  ال�سرف،  مياه  من  مكعب 

 Chenini,( واحلم�سيات  الكرمة  ب�ساتني  لري  ا�ستعمالها 

والتفاح  واالجا�ض  واخلوخ  الزيتون  واأ�سجار   ،)2008
وال�سرغوم،  الف�سة  مثل  العلفية  واملحا�سيل  والرمان، 

واحلبوب،  والتبغ،  القطن  مثل  ال�سناعية  واملحا�سيل 

و�سو�سة  واحلمامات  تون�ض  مدينة  يف  الغولف  ومالعب 

م�ستويات  حتى  ال�سرف  مياه  معاجلة  وتتم  واملن�ستري. 

مياه  مقابل  مدعومة  اأ�سعارًا  املزارعون  ويدفع  ثانوية 

 Bahri,( حقولهم  لري  ي�ستعملونها  التي  املعاجلة  ال�سرف 

.)2008a

ب. االأردن

عقود.  عدة  منذ  للري  االأردن  يف  ال�سرف  مياه  ت�ستعمل 

وكان ادخال اعادة ا�ستعمال مياه ال�سرف يف اال�سرتاتيجية 

حجم  اعطاء  على  دلياًل   1998 منذ  للبالد  الوطنية  املائية 

املياه امل�ست�سلحة اأولوية عالية. ومتثل مياه ال�سرف 10 يف 

 WaDlmena,( االأردن  يف  املياه  امدادات  جمموع  من  املئة 

مياه  من  املئة  يف   85 اىل  ي�سل  ما  ا�ستعمال  ويعاد   )2008
ال�سرف املعاجلة )MED WWR WG, 2007(. لكن اجلدير 

بالذكر اأن مياه ال�سرف املعاجلة مُتزج مع املياه العذبة ومن 

ثم ت�ستعمل لري غري ح�سري يف وادي االأردن.

الوطنية  املائية  اال�سرتاتيجية  ن�سر  مت   ،2009 العام  يف 

اجلديدة. ولزيادة الدعم العادة ا�ستعمال مياه ال�سرف يف 

الري، تقرتح خطة 2008 ـ 2022، بني اأمور اأخرى، ما ياأتي:

كفاءة  لتعزيز  منا�سبة  مائية  وحوافز  تعرفات  ادخال    -

للمنتجات  االقت�سادية  العائدات  ورفع  الري  يف  املياه 

الزراعية املروية؛

ادارة ميـاه ال�سرف املعاجلة كم�سدر ميـاه دائـم يجب    -

اأن يكون جزءًا ال يتجزاأ من املوازنة املائية الوطنية؛

املزارع  لعمال  ال�سحية  املقايي�ض  تعزيز  �سمان    -

املنتجة  املعاجلة  ال�سرف  مياه  كل  ووفاء  وامل�ستهلكني 

اأو  البلدية  ال�سرف  مياه  معاجلة  حمطات  جميع  من 

ومراقبتها  ال�سلة  ذات  الوطنية  باملقايي�ض  ال�سناعية 

بانتظام؛

القيام على نحو دوري بتحليل ومراقبة جميع املحا�سيل    -

املروية مبياه �سرف معاجلة اأو مياه ممزوجة؛

واملزارع  اجلمهور  توعية  حول  برنامج  وتنفيذ  ت�سميم    -

لتعزيز اعادة ا�ستعمال مياه ال�سرف املعاجلة، وطرق 

.)JMWI, 2009a( الري، ومعاملة االنتاج

املنزلية  ال�سرف  مياه  ملعاجلة  حمطة   21 االأردن  يف  يوجد 

اأنتجت عام 2008 اأكرث من 100 مليون مرت مكعب من مياه 

ال�سرف املعاجلة )JMWI, 2009a(. وتقع حمطات املعاجلة 

بهذه  حتيط  كبرية  مناطق  تخدم  لكنها  كربى  مدن  يف 

املعاجلة  حمطات  من  الناجتة  املعاجلة  املياه  جميع  املدن. 

ت�ستعمل اإما مبا�سرة للري اأو تخزن اأواًل يف خزانات اأو �سدود 
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مياه  كمية  اأن  والري  املياه  وزارة  وتقدر  للري.  ت�ستعمل 

التي ت�ستعمل للري �سوف ت�سل اىل 223  ال�سرف املعاجلة 

 .)FOEME, 2010(  2020 �سنة  بحلول  مكعب  مرت  مليون 

منظمات  من  بدعم  االأردن،  حكومة  تنفذ   ،2002 عام  ومنذ 

دولية، عدة ن�ساطات مبا�سرة تتعلق باعادة ا�ستعمال املياه 

ا�ستعمال  اعادة  اأن  اإثبات  هدفها  مو�سى  ووادي  العقبة  يف 

جتاريًا  للتطبيق  وقابلة  موثوقة  تكون  قد  امل�ست�سلحة  املياه 

ومقبولة اجتماعيًا وم�ستدامة بيئيًا وماأمونة.

برتا  مدينة  قرب  التجريبي  مو�سى  وادي  مزرعة  م�سروع 

مياه  معاجلة  حمطة  يف  املعاجلة  املياه  ي�ستعمل  التاريخية 

املحا�سيل  من  ت�سكيلة  لزرع  برتا  يف  االقليمية  ال�سرف 

ة والذرة وعّباد ال�سم�ض وح�سي�سة  الزراعية مبا يف ذلك الف�سَّ

احللبي  الفت�سق  مثل  ال�سجرية  واملحا�سيل  ال�سودان، 

والبي�سية  واحلور  والليمون  التمور  ونخيل  والزيتون  واللوز 

ال�سو�سن  مثل  الزينية  االأزهار  اأنواع  من  وكثري  والعرعر، 

واإبرة الراعي والبطونية وزهرة الربيع.

ج. لبنان

مياه  من  مكعب  مرت  ماليني   310 انتاج  مت   ،2001 العام  يف 

وال�سناعي  املنزيل  القطاعني  قبل  من  لبنان  يف  ال�سرف 

 4 معاجلة  متت   ،2004 العام  ويف   .)FAO AQUASTAT(

ماليني مرت مكعب من مياه ال�سرف ومت ا�ستعمال مليوين 

ويتم   .)FAO AQUASTAT( ر�سمي  غري  لري  مكعب  مرت 

يف  للري  املعاجلة  غري  ال�سرف  مياه  ا�ستعمال  اعادة  اأي�سًا 

البقاع  منطقة  يف  يحدث  وهذا  لبنان.  من  متعددة  مناطق 

ال�سرف  مياه  لتمكني  عمدًا  املجارير  بع�ض  �سد  يتم  حيث 

مياه  ت�سريف  يتم  اأخرى،  مناطق  ويف  للري.  التحول  من 

كما  للري  ت�ستعمل  التي  اجلداول  اأو  االأنهار  يف  ال�سرف 

يحدث يف عكار والبقاع )راأ�ض العني وزحلة(.

ملياه  املن�سبط  وغري  القانوين  غري  اال�ستعمال  اإعادة  اإن 

هي  مبا�سر،  غري  اأو  مبا�سر  ب�سكل  املعاجلة،  غري  ال�سرف 

اأحيانًا ممار�سة �سائعة يف لبنان يعود تاريخها اىل االأزمنة 

وال  الزراعي  للري  اال�ستعمال  اعادة  وتهيمن  القدمية. 

اأو  واملزارعون  املحا�سيل.  على  املفرو�سة  القيود  حُترتم 

ال  املعاجلة  غري  ال�سرف  مياه  مع  يتعاملون  الذين  العمال 

يتبعون دائمًا التو�سيات املتعلقة بال�سحة العامة وكثريًا ما 

وقد  وقائية.  وقّفازات  ال�ساق  عالية  اأحذية  انتعال  يهملون 

اأظهرت التجربة اأن التما�ض مع مياه ال�سرف املعاجلة ثانويًا 

ميكن اأن يثري احل�سا�سية واأمرا�سًا جلدية وَمِعدية ـ معوية 

�سرف  مبياه  ُرويت  منتجات  وا�ستهالك  اأخرى.  خطرية 

�سحية  ملخاطر  امل�ستهلكني  يعر�ض  اأن  ميكن  معاجلة  غري 

التي ت�ستعمل  ال ي�ستهان بها. ومياه ال�سرف غري املعاجلة 

اأن ت�سبب  لري منتجات وخ�سار توؤكل غري مطبوخة ميكن 

 )Ascaris( َغر  ال�سَّ دودة  ت�سببها  دودية  الأمرا�ض  انتقااًل 

كثرية  اأدلة  اأظهرت  وقد   .)Trichuris( ال�سوطية  والدودة 

اأن الكولريا ميكن اأن تنتقل من خالل القناة ذاتها. ولتجنب 

تف�سي هذه االأمرا�ض، يجب معاجلة مياه ال�سرف بال�سكل 

ُيروى  اأن  يجب  الذي  املح�سول  نوع  مع  لتتما�سى  املنا�سب 

وفق اجراءات الوقاية ال�سحية املكيفة.

د. بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

 40 نحو  ُي�ستعمل  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  بلدان  يف 

توؤكل  ال  حما�سيل  لري  املعاجلة  ال�سرف  مياه  من  املئة  يف 

 Al-Zubari,( العامة  احلدائق  عن  ف�ساًل  املا�سية  وعلف 

وا�ست�سالح  معاجلة  حمطة  ُتعترب  الكويت،  ويف   .)1997
من  االأكرب  املرفق  بعيد  حد  اىل  ال�سليبية  يف  ال�سرف  مياه 

الغ�سائية  املياه  تنقية  نظم  ي�ستعمل  الذي  العامل  يف  نوعه 

الدقة  الفائق  والرت�سيح   )RO( العك�سي  التنا�سح  بوا�سطة 

)UF(. وتبلغ القدرة اليومية االأولية للمحطة 375000 مرت 

يف  يوميًا  مكعب  مرت   600000 اىل  تو�سيعها  ميكن  مكعب، 

ت�ساهم  �سوف  املعاجلة  ال�سرف  مياه  اأن  وُيعتقد  امل�ستقبل. 

املياه  على  ال�سامل  الطلب  جمموع  من  املئة  يف   26 بن�سبة 

غري  م�سادر  من  ال�سنوي  الطلب  يخف�ض  ما  الكويت،  يف 

مليون   26 اىل  مكعب  مرت  مليون   142 من  لل�سرب  �ساحلة 

مرت مكعب.

هـ. �شورية

حمطتا  ت�ستاأثر   ،)2005( العاملية  ال�سحة  منظمة  بح�سب 

باأكرث  �سورية  يف  ال�سرف  مياه  ملعاجلة  وحم�ض  دم�سق 

من 98 يف املئة من كل مياه ال�سرف املعاجلة، اإذ تبلغ قدرة 

االأوىل 177 مليون مرت مكعب يف ال�سنة والثانية 49 مليون 

حمطات  الت�سغيل  حيز  تدخل  وقد  ال�سنة.  يف  مكعب  مرت 

مدن  يف  االن�ساء  قيد  هي  ال�سرف  مياه  ملعاجلة  جديدة 

العاملية  ال�سحة  منظمة  ووفق  والالذقية.  حلب  مثل  اأخرى 

من  مكعب  مرت  مليون   177 نحو  ا�ستعمال  يعاد   ،)2005(

مياه ال�سرف املعاجلة �سنويًا لري 9000 هكتار يف دم�سق.

و. م�شر

مياه  من  مكعب  مرت  باليني   3.5 نحو  �سنويًا  م�سر  تنتج 

يف  هي  احلالية  املعاجلة  قدرة  بينما  البلدية،  ال�سرف 

حدود 1.6 بليون مرت مكعب يف ال�سنة. وُت�ستهدف قدرة 

�سنة  بحلول  مكعب  مرت  بليون   1.7 تبلغ  ا�سافية  معاجلة 

القدرة  زيادة  اأن  رغم  وعلى   .)Tawfic, 2008(  2017

امل�ستقبلية  الزيادة  لتلبية  كافية  تكون  لن  فهي  كبرية، 

فان  ولذلك  بلدية،  م�سادر  من  ال�سرف  مياه  انتاج  يف 

املائية  االأج�سام  اىل  �ست�سل  التي  املعاجلة  غري  االأحمال 
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بوغو�س غوكا�شيان

االأو�شط  ال�شرق  منطقة  اأ�شبحت  العذبة،  املياه  يف  النق�س  ا�شتمرار  ظّل  يف 

ة اإىل م�شادر بديلة للمياه. ومتّثل املياه الرمادّية،  و�شمال اأفريقيا يف حاجة ما�شّ

بو�شفها م�شدر مياه غري تقليدي، حلًّ ممكنًا بالن�شبة للأُ�َشر، وخ�شو�شًا يف 

املناطق الريفّية وتخوم املدن، لرّي حدائق املنازل على اأ�شا�س المركزّي.

تلّوثًا  اأقّل  �شرف  مياه  عن  عبارة  وهي  منزل،  كّل  يف  الرمادّية  املياه  تنتج 

غ�شل  واآالت  امللب�س  وغ�ّشاالت  املطابخ  اأحوا�س  ا�شتخدام  عن  ناجمة 

ال�شحون ومغا�شل االأيدي واأحوا�س االغت�شال )الد�ّس(، وهي ال ت�شتمل على 

مياه ال�شرف ال�شحي »ال�شوداء« من املراحي�س التي تت�شّمن كمّيات كبرية 

من املواد الغائطّية والبول. ومع اأن املياه الرمادّية ال ت�شهم اإال بجزء �شئيل 

اإدارة الطلب على  اأداة فاعلة يف جمال  يف الر�شيد املائي الوطني فهي ُتعترب 

املياه. وهي ت�شبه جتميع مياه االأمطار حيث ي�شتطيع املرء اأن يجمع املياه 

املفيدة يف موقعه، خ�شو�شًا يف املناطق الريفّية. 

ومّول ع�شرة  الكندي  الدولّية  التنمية  دعم مركز بحوث   ،1998 العام  منذ 

منطقة  يف  ا�شتخدامها  واإعادة  الرمادّية  املياه  ملعاجلة  اختبارّية  م�شاريع 

واليمن  ولبنان  واالأردن  فل�شطني  من  كّل  يف  ُنّفذت  وقد  االأو�شط،  ال�شرق 

دوالر.  املليوين  املركز  ا�شتثمارات  وجتاوزت  و2008.   1998 العامني  بني 

وبف�شل ا�شتخدام اأ�شاليب معاجلة املياه الرمادّية اأ�شبح مبقدور العائلت، 

يف املناطق التي تعاين من اإجهاد مائي، توفري ما بني 100 و150 مرتاً مكعبًا 

من املياه الرمادّية يف كّل عام، وهي كمّية كافية لرّي ما بني 20 و30 �شجرة 

 50 بني  ما  الرمادّية  املياه  وت�شّكل  املحا�شيل.  اإنتاج  وزيادة  املنزل  فناء  يف 

و70% من مياه ال�شرف املنزلّية، فاإذا ما مّتت معاجلة هذه الكمّيات واأعيد 

ا�شتخدامها فاإنها ت�شهم يف حت�شني اأو�شاع ال�شحة العامة والظروف البيئّية، 

كما اأّن م�شتخدميها يجنون فوائد اقت�شادّية.

الرمادّية  املياه  عة ملعاجلة  البلدان تقنيات متنوِّ ا�شُتخدمت يف خمتلف  وقد 

التي دعمها مركز بحوث  امل�شاريع  اأّما  الكفاءة والفعالّية.  تتفاوت من حيث 

التنمية الدولّية يف بلدان ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا فقد َطّورت نظامني 

للمعاجلة هما نظام الرباميل االأربعة ونظام اخلندق املح�شور، وهما يتمّيزان 

ب�شهولة اال�شتخدام وانخفا�س الكلفة. وقد بات هذان النظامان معتَمدين االآن 

يف اأجهزة معاجلة املياه الرمادّية لل�شتخدامات غري املركزّية، علمًا باأن طريقة 

ملياه  املاأمون  اال�شتعمال  حول  التوجيهّية  املبادئ  مع  تتوافق  فيهما  االأداء 

ال�شرف واالإفرازات واملياه الرمادّية، ال�شادرة عن منّظمة ال�شّحة العاملّية يف 

العام 2006، وهي تعطي االأولوّية لتحقيق االأهداف ال�شحّية واالإدارة اجليدة 

للمياه الرمادّية على م�شتويات جودة املاء.

لقد متّكن �شركاء مركز بحوث التنمية، حتى االآن، من جتهيز ما يربو على 2000 

وحققوا  الرمادّية  املياه  معاجلة  مبعدات  ولبنان  وفل�شطني  االأردن  يف  منزل 

نتائج واعدة. فاإذا ما مّت تركيب نظام ملعاجلة املياه الرمادّية يف كّل منزل فقري 

وراءه فناء �شغري وكل مدر�شة لديها رقعة اأر�س ت�شلح لتكون ب�شتانًا ويف كل 

م�شجد، يف اأنحاء منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا، فاإن وقع ذلك �شيكون 

بالغ االإيجابّية على اأو�شاع الفقر واالأمن الغذائي وتوافر املياه.

بل  فيها،  ميكانيكّية  معّدات  فل  بالب�شاطة،  املعاجلة  جتهيزات  تتمّيز 

براميل  اأربعة  هو  بالرباميل  الرمادّية  املياه  معاجلة  ملجموعة  يلزم  ما  كّل 

متجاورة،  الرباميل  ُت�شّف  ليرت.   200  -  160 منها  كّل  �شعة  بل�شتيكّية، 

كلورايد  فينيل  البويل  بل�شتيك  من  اأنابيب  بوا�شطة  بينها  ما  يف  وُيربط 

)PVC(. تتّم معاجلة الدفق الداخل من املياه الرمادّية من دون التعر�س 

للهواء، وهو يجري من املنزل بفعل اجلاذبية من�شباً يف الربميل االأول حيث 

ال�شافية  الرمادّية  املياه  ه  ُتوجَّ ثّم  للر�شوب.  والقابلة  الطافية  املواد  حُتجز 

ان�شياب  الثالث. واأثناء  اأ�شفل الربميل  الثاين فاإىل  اأ�شفل الربميل  اإىل  ن�شبيًا 

املياه الرمادّية �شعوداً يف الربميلني الثاين والثالث، فاإّن اجلراثيم اللهوائّية 

اأّما  ثات الع�شوّية املوجودة يف املياه الرمادّية وتعالج تلك املياه.  ته�شم امللوِّ

الربميل الرابع فهو مبثابة خّزان للمياه الرمادّية املعاجَلة التي ُت�شّخ اآليًا اإىل 

نظام الرّي بالتنقيط الذي يروي االأ�شجار وغريها من املزروعات.

اأن  ميكن  وال  وللماء،  للهواء  عازلة  هي  الرمادّية  املياه  معاجلة  واأ�شاليب 

يف  روائح  العملّية  عن  ي�شدر  ال  اأخرى.  ح�شرة  اأي  اأو  البعو�س  فيها  يتوالد 

ُتنَفث من فوق م�شتوى  الربميل  اله�شم يف  اأثناء  املنبعثة  فالغازات  املوقع، 

�شطح املنزل. اإال اأّنه اأثناء دورة ال�شّخ التي تدوم 10 دقائق كل يوم تنبعث 

بع�س الروائح من اأنابيب �شبكة الري بالتنقيط.

عدم  عربية  دول  اأربع  يف  ُنّفذت  التي  الع�شرة  االختبارّية  امل�شاريع  اأظهرت 

اأّن  اإاّل  الرّي.  املعاجَلة يف  الرمادّية  املياه  ا�شتخدام  وجود خماطر �شحّية من 

مدى تقّبل الراأي العام لفكرة تقنّية املياه الرمادّية هو حجر االأ�شا�س للنجاح 

يف اعتماد اإعادة ا�شتخدام املياه الرمادّية على م�شتوى املنازل. وقد لوحظ، 

اأنهم كانوا يظهرون  اإال  اأّن امل�شتفيدين قد ترّددوا يف البداية،  حل�شن احلّظ، 

املرعّية  املعايري  ا�شتيفائها  حال  يف  الرمادّية  املياه  ا�شتخدام  يف  املمانعة  عدم 

بالن�شبة للنفايات ال�شائلة. كما اإن ا�شتخدام املياه الرمادّية مل يتك�ّشف عن 
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املياه  جتهيزات  �شيانة  على  حافظوا  والذين  حمظورات،  اأو  حمّرمات  اأي 

فوائد  وجنوا  املحا�شيل  اإنتاج  يف  زيادة  حّققوا  املنا�شب  بال�شكل  الرمادّية 

اقت�شادّية، وكانوا كذلك را�شني عن اأداء هذه التجهيزات.

بالن�شبة للبنان، فاإّن النتائج امُلر�شية التي حّققها م�شروعا املياه الرمادّية 

يف  ُنّفذا  والّلذان  الدولّية  التنمية  بحوث  مركز  من  املدعومان  االختبارّيان 

الفرتة    2002 - 2008، حفزت جمتمعات حملية اأخرى ومانحني اآخرين 

على تكرار تطبيق اأ�شلوب معاجلة املياه الرمادّية يف بلدات اأخرى. فمثًل، 

مياه  م�شاريع  ثلثة  و2010،   2008 بني  الفرتة  يف  لبنان  جنوب  يف  ُنّفذت، 

ُرّكب يف ثلث بلدات، مئة وحدة معاجلة بح�شب نظام  اإذ  رمادّية جديدة 

اأربعة  يف  حم�شورة  خنادق  وحدات  وخم�س  املنازل  يف  االأربعة  الرباميل 

م�شاجد ومدر�شة رو�شة اأطفال. ونظًرا للفوائد امللمو�شة التي حّققتها هذه 

اليوم  بناوؤها  يتّم  التي  اجلديدة  البيوت  من  كثري  ت�شميم  فاإّن  امل�شاريع، 

اأ�شبح ياأخذ يف االعتبار م�شاألة ف�شل املياه الرمادّية واإعادة ا�شتعمالها.

املياه  م�شاريع  تطبيق  يف  النجاح  فاإّن  التخطيط،  �شيا�شات  �شعيد  وعلى 

التي  واملياه  الطاقة  وزارة  مع  بّناء  تعاون  اإىل  اأف�شى  قد  لبنان  يف  الرمادّية 

اأدرجت، موؤخراً، مفهوم اإعادة ا�شتخدام املياه الرمادّية يف اخلّطة الع�شرية 

لبنان  يف  البلدّيات  خمتلف  اأ�شبحت  اأخرى،  ناحية  ومن  لبنان.  يف  للمياه 

هذا  يف  وي�شار  الرمادّية.  املياه  ا�شتخدام  اإعادة  مبداأ  لرتويج  اهتمامًا  تويل 

املجال اإىل اأّن احّتاد بلدّيات ق�شاء بنت جبيل قد قّرر تعميم مفهوم معاجلة 

املياه الرمادّية يف بلدّياته االثنتي ع�شرة.

اأّما يف االأردن فقد اأّدى تنفيذ ثلثة م�شاريع للمياه الرمادّية اإىل و�شع "املبادئ 

"ف�شل  ت�شمني  على  العمل  ويجري  الرمادّية"  املياه  ال�شتخدام  الوطنّية 

املياه الرمادّية واإعادة ا�شتخدامها" يف قوانني البناء املعمول بها يف البلد.

واإعادة  الرمادّية  املياه  ملعاجلة  جتريبّية  م�شاريع  تنفيذ  وبعد  اليمن،  ويف 

للم�شاجد  املتاخمة  الب�شاتني  اأي  »املقا�شم«،  يف  ناجح  ب�شكل  ا�شتخدامها 

املياه  ا�شتخدام  اإعادة  تقنّيات  اعتماد  على  االإقبال  ازداد  لها،  والتابعة 

الرمادّية يف الب�شاتني املجاورة للعديد من امل�شاجد االأخرى يف البلد، وذلك 

بالتعاون مع احلكومة والهيئة العاّمة للموارد املائّية واملنّظمات االأهلية.

االأو�شط  ال�شرق  بلدان  يف  الرمادّية  للمياه  االختبارّية  امل�شاريع  اأثبتت  لقد 

حتقيق فوائد اأ�شا�شّية من اإعادة ا�شتخدام املياه الرمادّية املعاجَلة الغنّية 

يات لرّي نباتات املحا�شيل، خ�شو�شًا واأّن البديل عن ذلك هو اإلقاوؤها  باملغذِّ

يف حفر املجاري اأوالوديان اأوتفريغها مع املياه ال�شطحّية.

على  الفوائد  من  اأنواع  بثلثة  املعاجَلة  الرمادّية  املياه  ا�شتخدام  عاد  وقد 

املاء  امل�شوؤولّية. فهي وّفرت لهم  اأظهروا حتّليهم بروح  الذين  امل�شتخِدمني 

االأمن الغذائي الأفراد  لرّي املزيد من نباتات املحا�شيل، و�شاهمت يف تعزيز 

االأ�شر، وحّلت م�شاكل طفح خزانات التعفني وغريها من امل�شاكل ال�شحّية.

و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  ُنّفذت  التي  التجريبّية  امل�شاريع  وت�شري 

الرمادّية  املياه  جتهيزات  �شيانة  على  حتافظ  التي  العائلت  اأن  اإىل  اأفريقيا 

بال�شكل املنا�شب حتّقق ا�شتفادة �شافية مبعّدل 300 دوالر �شنويًا لكل عائلة. 

الراأ�شمالّية يف  املبا�شرة مثل تخفي�س اال�شتثمارات  الفوائد غري  هذا عدا عن 

خّزانات التعفني والتاأثريات البيئّية االإيجابّية وغريها من الفوائد.

وُي�شار اإىل اأن اجلدوى املالّية الإعادة ا�شتخدام املياه الرمادّية وكذلك جدواها 

بيد  ثابتة.  اأموراً  اأ�شبحت  قد  االأخلقّية  الناحية  من  و�شلمتها  التقنية 

الرمادّية  املياه  تقنيات  ا�شتخدام  ا�شتدامة  دون  حتول  قد  عقبات  ثّمة  اأّن 

واالإقبال عليها وتكرار جتربتها، على راأ�شها:

فهي  �شنوات،  وثلث  �شنتني  بني  ترتاوح  التي  امل�شاريع  مّدة  •ِق�شر  	
بالتايل غري كافية لتحقيق نتائج ملمو�شة للم�شتفيدين.

•فقدان احل�ّس بامل�شوؤولّية لدى بع�س امل�شتفيدين. 	
اأمناط  الرّي، وذلك الأنها اعتادت  اأهمّية مياه  االأ�شر  •عدم تقدير بع�س  	
جتهيزات  ب�شيانة  يهتّمون  اّلذين  اأّما  التقليدّية.  املطرية  الزراعة 

املعاجلة بال�شكل امللئم فيح�شلون على نتائج جيدة ويواظبون على 

ا�شتخدام املياه الرمادّية املعاجَلة.

•ثّمة �شعوبة اأخرى تتمّثل يف ت�شحيح بع�س املمار�شات اخلاطئة لرّبات  	
املنازل، مثل عدم التنّبه ل�شبط م�شادر الزيوت وال�شحوم واجُل�َشْيمات 

هة للمعاجلة. الكربى يف املطبخ، وذلك لتجنب اختلطها باملياه املتوجِّ

•من الناحية التقنّية، حتتاج عملية معاجلة املياه الرمادّية اإىل املزيد من  	
حاجة  واأقّل  والعناء  االإزعاج  من  خاليًا  ت�شغيلها  لي�شبح  التح�شينات 

اإىل ال�شيانة.

االأ�شا�شي  املعيار  هي  الروائح  م�شاألة  اأّن  امل�شتفيدين  بع�س  •َيعترب  	
لتقييم جتهيزات معاجلة املياه الرمادّية، مع العلم باأن الروائح تنبعث 

عند بدء عملّية ال�شّخ فقط.

وعلى كّل حال، فاإّن حت�شني الو�شع بحاجة اإىل تدّخل حكومي لتحقيق 

ما يلي:

•جعل املياه الرمادّية جزءاً ال يتجّزاأ من برامج اإعادة ا�شتخدام املاء التي  	
تقرها الوزارات.

مل�شتخِدمي  االقت�شادّية  احلوافز  املائّية  املوارد  ووزارة  البلدّيات  •توفري  	
املياه الرمادّية املحتَملني.

واإعادة  الرمادّية  املياه  ملعاجلة  وطنّية  توجيهّية  مبادئ  •و�شع  	
يف  العاملّية  ال�شّحة  ملنظمة  التوجيهّية  املبادئ  �شوء  على  ا�شتخدامها، 

العام 2006 ونتائج االأبحاث والتجارب املحلّية على املياه الرمادّية.

وذلك  الريفّية،  املناطق  يف  الرمادّية  املياه  معاجلة  تطبيق  •ت�شجيع  	
بفر�س قوانني البناء املنا�شبة.

•حتديد املعايري اللزمة الإن�شاء االنظمة املنا�شبة ملعاجلة املياه الرمادّية  	
وت�شجيع االأبحاث يف هذا املجال.

بوغو�ص غوكا�صيان مدير اجلمعّية اللبنانّية للتكنولوجيا املالئمة /  مركز ال�رشق 

الأو�صط لنقل التكنولوجيا املالئمة.
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منطقة  تنتج  املقبلة.  ال�سنوات  يف  تنخف�ض  اأن  يتوقع  ال 

ال�سنة،  يف  مكعب  مرت  بليوين  من  اأكرث  وحدها  الدلتا 

اأكرب مركزين ُمُدنيني يف م�سر هما  غالبيتها نا�سئة من 

يف   55 املعاجلة  حمطات  وتخدم  واال�سكندرية.  القاهرة 

املئة من ال�سكان يف قرى ومدن )Tawfic, 2008(. ويعاد 

املحا�سيل  لري  املعاجلة  ال�سرف  مياه  معظم  ا�ستعمال 

واحلزام  والتجميلية  والوقودية  وال�سناعية  الغذائية 

والغابات.  ال�سحراوية  الطرق  على  واالأ�سجار  االأخ�سر 

ويبنى نظام اعادة ا�ستعمال املياه يف م�سر على املر�سوم 

44/2000 الذي يحدد نوع الرتبة وطريقة الري واملحا�سيل 

التي يجب اأن تروى.

ا�ستعمال  اعادة  على  املفرو�سة  القيود   .IV
مياه ال�سرف يف املنطقة العربية

اأ. ال�شيا�شة والعوامل ال�شيا�شية

اإن عدم وجود التزام �سيا�سي و�سيا�سة اأو ا�سرتاتيجية وطنية 

لدعم معاجلة مياه ال�سرف واعادة ا�ستعمالها ي�سكل قيودًا 

جوهرية يف معظم البلدان العربية.

وانعدام  املالية  القيود  اىل  باال�سافة  مثاًل،  املغرب  ففي 

توجد  ال  احلكومية،  ال�سلطات  موؤ�س�سات  لدى  الوعي 

�سيا�سة وطنية العادة ا�ستعمال مياه ال�سرف. وموؤخرًا، 

بغية  ال�سحية  للخدمات  وطنية  رئي�سية  خطة  اطالق  مت 

حماية موارد املياه. ويف الواقع، ومب�ساعدة من منظمات 

باليني  اأربعة  نحو  تبلغ  موازنة  املغرب  خ�س�ض  دولية، 

�سنة  بحلول  اجنازها  �سيتم  �سحي  �سرف  مل�ساريع  يورو 

حما�سيل  لري  اختبارية  جتارب  اأظهرت  وقد   .2015

متعددة )خ�سار، اأعالف، حبوب، حما�سيل زينية( فائدة 

ا�ستعمال مياه ال�سرف املعاجلة يف زيادة انتاج املحا�سيل 

 Choukr-Allah,( البيئة  وحماية  االأ�سمدة  وتوفري 

2005(. لكن اخلربة املكت�سبة فـي م�ساريع معاجلة ميـاه 
فـي  التقدم  مـن  قلياًل  ولدت  ا�ستعمالها  واعادة  ال�سرف 

املمار�سة نتيجة قيود �سيا�سية )Chenini, 2009(. ويف 

متعددة  م�ساريع  املغربية  احلكومة  اطلقت   ،2008 العام 

الري  مياه  توفري  على  اأ�سا�سًا  ركزت  اال�ستعمال  العادة 

الطبيعية  املناظر  جتميل  والغرا�ض  الغولف  ملالعب 

م�ساحة  تغطي  واأغادير،  وبن�سليمان  مراك�ض  مدن  يف 

�سطحية مقدارها 3000 هكتار.

ال�سك  اىل  االأ�سخا�ض  من  كثري  ينزع  العربية،  املنطقة  يف 

املياه  نوعية  من  متاأكدين  غري  الأنهم  اال�ستعمال  باعادة 

يجعل  جمانًا  املعاجلة  غري  ال�سرف  مياه  وتوافر  املعاجلة. 

مياه  مقابل  ر�سوم  بدفع  املزارعني  اقناع  ال�سعب  من 

م�ست�سلحة يعتربون اأنها لي�ست ذات نوعية جيدة. وت�سري 

من  امل�ست�سلحة  املياه  علـى  الطلب  اأن  اىل  عديدة  م�ساريع 

م�سادر  علـى  الطلب  من  عمومًا  اأدنى  هو  املزارعني  قبل 

مياه عذبة بديلة. هذا االرتياب يبدو جليًا فـي تون�ض، حيث 

ال�سرف  مياه  مقابل  املزارعني  علـى  يفر�ض  الـذي  ال�سعر 

العذبة.  املياه  اأ�سعار  مـن  مرات  اأربع  اأدنى  هـو  امل�ست�سلحة 

ورمبا يكون االأهم اأن تعذر ا�ستعمال املياه امل�ست�سلحة لـري 

ن�سف  نحـو  عزمية  يثبط  القيمة  عالية  نباتية  حما�سيل 
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مزارعـي املحا�سيل ال�ساحلـة لالأكل )Bahri, 2002(. وقد 

بخيارات  اخلا�سة  واالأنظمة  االجتماعي  القبول  اأن  تبني 

على  بقوة  توؤثر  االأخرى  الزراعية  واالعتبارات  املحا�سيل 

.)Shetty, 2004( القرارات املتعلقة باعادة ا�ستعمال املياه

يف فل�سطني، ترتبط م�ساريع اعادة ا�ستعمال مياه ال�سرف 

يف ال�سفة الغربية بعقبات �سيا�سية، باال�سافة اىل العقبات 

اعادة  تزال  وال  والتقنية.  واملوؤ�س�ساتية  واالجتماعية  املالية 

ال�سيا�سية  بالق�سايا  مرتبطة  ال�سرف  مياه  ا�ستعمال 

تعترب  ا�سرائيل  الأن  الفل�سطينية،  املائية  باحلقوق  املتعلقة 

احل�سة  جمموع  من  جزءًا  ا�ستعمالها  املعاد  ال�سرف  مياه 

الفل�سطينية يف املياه العذبة. وما زالت ُتفتقد روؤية متكاملة 

لق�سايا اعادة ا�ستعمال مياه ال�سرف، وهذه يجب ان ت�سمل 

اجلوانب ال�سيا�سية واملوؤ�س�ساتية وال�سيا�سة املائية والتوعية 

.)Samhan, 2008( والت�سويق والتعرفات

يف  ال�سرف  مياه  تدوير  يتطلب  جميعًا،  االأ�سباب  لهذه 

البلدان العربية عادة التزامًا حكوميًا طويل االأجل. ويجب 

تكري�ض جهد اأكرب النتاج مياه �سرف معاجلة جيدة النوعية 

الوعي  تعزيز  ويجب  احل�سري.  غري  الري  يف  ال�ستعمالها 

اجلماهريي واالمتثال التنظيمي واملراقبة.

ب. التاأثريات ال�شحية واالأمان البيئي

هـي  والبيئة  الب�سرية  بال�سحة  املتعلقة  املخاوف  اأن  وُيعتقد 

اأهم القيود التي تعيق اعادة ا�ستعمال مياه ال�سرف املعاجلة 

اأن  االأحيان  من  كثري  يف  واحلالة   .)Fatta et al., 2005(

حمطات معاجلة مياه ال�سرف يف البلدان العربية ال تعمل 

مياه  ت�سريفات  تفوق  احلاالت  معظم  ويف  مر�ض،  ب�سكل 

ال�سرف املعاجلة احلدود الق�سوى املقبولة قانونيًا و�سحيًا. 

منا�سب  ب�سكل  مدربني  موظفني  وجود  لعدم  يعزى  وهذا 

ف�ساًل  املحطات،  هذه  لت�سغيل  تقنية  مهارات  لديهم  ممن 

عن االفتقار اىل موازنة كافية ل�سيانة املحطات وت�سغيلها.

ي�سبب الري مبياه �سرف معاجلة ب�سكل غري كاف خماطر 

م�سدر  هي  ال�سرف  مياه  اأن  اىل  نظرًا  جدية،  عامة  �سحية 

اجلراثيم  مثل  الرباز  يف  موجودة  ملمر�سات  رئي�سي 

والفريو�سات واالأوليات والديدان التي ت�سبب اأمرا�سًا َمِعدية 

ال�سرف  مياه  ا�ستعمال  "وي�سبب  الب�سر.  لدى  معوية  ـ 

على  مبا�سرة  وغري  مبا�سرة  خماطر  منا�سب  غري  ب�سكل 

ال�سحة الب�سرية نتيجة ا�ستهالك حما�سيل واأ�سماك ملوثة. 

ال�سرف  مياه  مع  مبا�سر  متا�ض  على  هم  الذين  واملزارعون 

 WaDlmena,( للخطر"  اأي�سًا  معر�سون  امللوثة  والرتبة 

منا�سبة  غري  �سرف  مياه  ا�ستعمال  اعادة  اأن  كما   .)2008
يف الزراعة قد يوؤدي اىل اأمرا�ض ت�سيب املوا�سي.

املخاوف املتعلقة باعادة ا�ستعمال مياه ال�سرف امل�ست�سلحة 

وتكنولوجيا  للمعاجلة  التحتية  البنية  على  تقت�سر  ال 

املعاجلة املطبقة ذات ال�سلة، لكن متتد اىل معايري رئي�سية 

املياه املعاجلة، ا�سافة اىل خيارات اعادة  اأخرى مثل نوعية 

كما  احلالية  النوعية  مقايي�ض  وفق  الالحقة  اال�ستعمال 

 AHT Group AG,( الوطنية  الت�سريعات  يف  حمددة  هي 

ب�سكل  لة  حممَّ العربية  املنطقة  يف  ال�سرف  مياه   .)2009
الثقيلة  املعادن  مثل  م�سرة  تكون  قد  ا�سافية  مبواد  متزايد 

ع�سوية،  وغري  ع�سوية  مركبات  على  ت�ستمل  وملوثات 
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يجب  وهذه  ال�سيدالنية،  املواد  مثل  نا�سئة  وملوثات 

اأن  كما  ال�سرف.  مياه  ا�ستعمال  اعادة  قبل  جميعًا  ازالتها 

وال�سوديون  الكال�سيوم  مثل  ذائبة،  ع�سوية  غري  مكونات 

ازالتها العادة ا�ستعمال  والكربيتات، قد يكون من الواجب 

غري  ال�سناعية  املياه  جماري  وت�سريف  ال�سرف.  مياه 

ا�سافيًا  عبئًا  ي�سكل  ال�سحي  ال�سرف  �سبكة  يف  املعاجلة 

�سوف  النهاية  يف  )التي  املعاجلة  ال�سرف  مياه  نوعية  على 

يعاد ا�ستعمالها يف الزراعة(. وهذه هي احلال يف �سناعات 

اأحمااًل  ف  ت�سرِّ التي  باملغرب،  اأغادير  يف  االأ�سماك  م�سايد 

املياه  يف  امللوحة  ازدياد  اىل  يوؤدي  الذي  امللح  من  كبرية 

املعاجلة ال�سادرة عن حمطة ملزار.

ومن حيث االأمان البيئي، قد يوؤدي الري غري املنظم مبياه 

الرتبة  )تكتل  الرتبة  بنية  تدهور  مثل  م�ساكل  اىل  ال�سرف 

ال�سرف  مياه  يف  العالقة  اجلوامد  حمتوى  ارتفاع  نتيجة 

الرتبة  ومتلح  الرت�سيح  يف  برداءة  يت�سبب  مما  املعاجلة(، 

 Choukr-Allah and Kampa,( النبات  على  ي  مِّ �سُ وتاأثري 

الرتبة  يف  امللح  م�ستويات  زالت  ما  االأردن،  ويف   .)2007
مبياه  ُرويت  التي  املناطق  بع�ض  يف  االزدياد  اىل  متيل 

ال�سرف  مياه  ملوحة  اىل  ذلك  وُين�سب  معاجلة،  �سرف 

 .)Fatta et al., 2004( املزارع العمل يف  ادارة  ف�ساًل عن 

االأقل  املحا�سيل  من  معنيًا  عددًا  اأن  امللوحة  ارتفاع  ويعني 

مقاومة ال ميكن ريها مبياه ال�سرف.

ا�ستعمال  اعادة  من  الناجتة  املحتملة  البيئية  التاأثريات  اإن 

مياه ال�سرف يف الزراعة قد ت�سمل اأي�سًا تلوث املياه اجلوفية 

والنظم  الطبيعية  املوائل  تدهور  عن  ف�ساًل  وال�سطحية، 

النوعي  القيد  املثال،  �سبيل  على  تون�ض،  يف  االيكولوجية. 

ال�سرف  مياه  ا�ستعمال  اعادة  يعيق  الذي  الرئي�سي  البيئي 

هو زيادة النيرتوجني.

ج. املقايي�س واالأنظمة

واعادة  ال�سرف  مياه  معاجلة  يف  مهم  عن�سر  هناك 

واأنظمة  مقايي�ض  �سياغة  هو  م�ستدام  ب�سكل  ا�ستعمالها 

 .)AHT Group AG, 2009( وتنفيذها  حتقيقها  ميكن 

قد  تنفيذها  يتعذر  التي  واالأنظمة  الواقعية  غري  واملقايي�ض 

على  واأنظمة  مقايي�ض  وجود  عدم  من  اأكرث  �سررًا  ت�سبب 

القواعد  جتاه  الالمباالة  من  و�سعًا  حُتدث  الأنها  االطالق، 

حد  على  واالداريني  ثني  امللوِّ لدى  وذلك  عمومًا،  واالأنظمة 

مياه  معاجلة  كلفة  تكون  قد  املثال،  �سبيل  فعلى  �سواء. 

اىل  مانعة  عالية  ميكروبيولوجية  مقايي�ض  وفق  ال�سرف 

حد اأن ا�ستعمال مياه ال�سرف غري املعاجلة ي�سمح بحدوثه 

من دون اأن يكون منظمًا للوفاء باالأهداف املتعلقة باالنتاج 

.)Fatta et al., 2004(

التوجيهية  اخلطوط  تنفيذ  يبقى  �سك،  دون  ومن 

املحا�سيل  على  املفرو�سة  القيود  اأو  امليكروبيولوجية 

�سحة  حماية  بني  اأف�سل  توازن  حتقيق  يجب  لكن  مهمًا، 

املزارعني،  عي�ض  �سبل  وحماية  )واملزارعني(  امل�ستهلكني 

يف  املطلوبة  التغيريات  فيها  تكون  اأو�ساع  يف  خ�سو�سًا 

Choukr-( واقعية  غري  الزراعية  الهند�سة  اأو  املياه  معاجلة 

.)Allah and Kampa, 2007

ممار�سات  على  واالأنظمة  املقايي�ض  تركيب  ُيبنى  عادة، 

مياه  ا�ستعمال  اعادة  مقايي�ض  ومعظم  اأخرى.  دولية 

تبنى  افريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  ال�سرف 

حماية  وكالة  عن  ال�سادرة  التوجيهية  اخلطوط  على  اإما 

 WaDlmena,( اأو منظمة ال�سحة العاملية البيئة االأمريكية 

لو�سع  حاجة  هناك  احلاالت،  بع�ض  يف  لكن   .)2008
االعتبار  يف  تاأخذ  تكيفًا  اأكرث  توجيهية  وخطوط  مقايي�ض 

.)Abu-Madi, 2004( ال�سروط املحددة يف كل خطة وبلد

توجيهية  خطوطًا  املنطقة  يف  البلدان  بع�ض  طورت  لقد 

بالتف�سيل  مبينة  هي  كما  املياه،  ا�ستعمال  العادة  �سحية 

البحرين واالأردن  املثال، تبنت  يف اجلدول 2. وعلى �سبيل 

عن  ال�سادرة  التوجيهية  اخلطوط  جزئيًا،  اأو  كليًا  واملغرب، 

وتبنت  والزراعة.  االأغذية  ومنظمة  العاملية  ال�سحة  منظمة 

واالمارات  وال�سعودية  وُعمان  الكويت  مثل  اأخرى،  بلدان 

العادة  �سارمة  �سحية  توجيهية  خطوطًا  املتحدة،  العربية 

الواليات  بع�ض  يف  بها  املعمول  لتلك  مماثلة  اال�ستعمال 

االأمريكية )اأي اأن البكترييا القولونية الربازية تقل عن 2.2 

البلدان  هذه  اأر�ست  وقد  مليليرت(.   100 كل  يف  م�ستعمرة 

هذه  لتحقيق  والالزمة  باملعاجلة  اخلا�سة  التحتية  البنية 

ال�سحة  قوانني  ت�ستخدم  اأخرى  بلدانًا  لكن  املتطلبات. 

فيما  اال�ستعمال،  اعادة  ممار�سات  لتنظيم  الوطنية  العامة 

التوجيهية  اخلطوط  من  نوع  اأي  اىل  تفتقر  البلدان  بع�ض 

.)MED WWR WG, 2007( التنظيمية

ال�سحة  حلماية  خمتلفة  مناهج  العربية  البلدان  طورت 

ي�سريِّ  الذي  الرئي�سي  العامل  لكن  والبيئة.  العامة 

هو  ال�سرف  مياه  ا�ستعمال  العادة  تنظيمية  ا�سرتاتيجية 

العامل االقت�سادي، خ�سو�سًا كلفة املعاجلة واملراقبة. وقد 

خطوطًا  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  بلدان  غالبية  و�سعت 

توجيهية اأو مقايي�ض منخف�سة املخاطر ب�سكل وقائي )مثل 

مقايي�ض كاليفورنيا( مبنية على مفهوم تكنولوجيا متقدمة 

وتكنولوجيات  العالية  املقايي�ض  لكن  عالية.  كلفة  ذي، 

الكلفة العالية ال ت�سمن دائمًا انخفا�ض املخاطرة الأن اخلربة 

الت�سغيلية غري الكافية وارتفاع تكاليف الت�سغيل وال�سيانة، 

واال�سراف التنظيمي قد تكون لها تاأثريات �سلبية.
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ا�سرتاتيجية  الدخل  املنخف�سة  العربية  البلدان  وتوؤيد 

مفهوم  اعتماد  خالل  من  ال�سحية  املخاطر  ل�سبط  اأخرى 

تكنولوجيا منخف�سة بكلفة منخف�سة، مبني على تو�سيات 

حلاالت  اأي�سًا  التنبه  ويجب  العاملية.  ال�سحة  منظمة 

مطلب  مع  للتعامل  كافية  غري  القائمة  االأنظمة  فيها  تكون 

ين�ض  م�سر،  يف  فمثاًل  املياه.  ا�ستعمال  اعادة  ن�ساطات 

قانون اال�ستعمال على مقايي�ض �سارمة العادة اال�ستعمال 

�سرف  مبياه  ريها  ميكن  التي  املحا�سيل  واأنواع  املبا�سر، 

ال�سارمة  االأنظمة  هذه  من  اأيا  لكن  جدًا.  حمدودة  معاجلة 

ال�سرف  ملياه  املبا�سر  غري  اال�ستعمال  اإعادة  على  ينطبق  ال 

ممار�سة  هي  التي  الزراعية،  الت�سريف  قنوات  بوا�سطة 

فقط  تنظم  ال�سلة  ذات  القوانني  هنا،  م�سر.  يف  �سائعة 

الزراعي.  الت�سريف  قنوات  يف  بالتفريغ  اخلا�سة  املقايي�ض 

وعمليًا، ال تتقيد نوعية املياه املعاجلة يف كثري من حمطات 

املعاجلة واأجهزة التفريغ املبا�سر بهذه املقايي�ض. وا�سافة اىل 

ذلك، ال تن�ض القوانني على اأي قيود تتعلق باملحا�سيل التي 

.)AHT Group AG, 2009( تروى مبياه قنوات الت�سريف

مياه  ا�شتعمال  العادة  التوجيهية  اخلطوط  د. 

ال�شرف

ميكن تق�سيم البلدان العربية اىل ثالث فئات وفقًا ملمار�ساتها 

املتعلقة بالتخل�ض من مياه ال�سرف على النحو االآتي:

وال�سعودية  وُعمان  البحرين  املجموعة  هذه  ت�سمل   :1 الفئة 

جميع  وتتبع  املتحدة.  العربية  واالمارات  والكويت  وقطر 

البلدان يف جمل�ض التعاون اخلليجي طرقًا مماثلة للتخل�ض 

مياه  من  عالية  ن�سبة  ا�ستعمال  ويعاد  ال�سرف.  مياه  من 

ال�سرف بعد معاجلة الحقة يف ري االأرا�سي الزراعية اأو يف 

جتميل املناظر الطبيعية، بينما يتم التخل�ض من البقية يف 

البحر بعد كثري من خطوات املعاجلة املتقدمة. هذه املمار�سة 

معاجلة  حمطات  توافر  ب�سببب  اخلليج  منطقة  يف  �سائعة 

جمهزة جيدًا ومتقدمة. وُتتبع مقايي�ض نوعية �سارمة قبل 

التخل�ض واعادة اال�ستعمال، لكن يعتقد اأنه ميكن تخفيف 

بع�ض املعايري من اأجل ا�ستعمال احلجم املتزايد على الدوام 

للمياه املعاجلة ثانويًا ا�ستعمااًل تامًا.

رخي�شًا  نظامًا  ُعمان  يف  قابو�س  ال�شلطان  جامعة  يف  باحثون  �شمم 

الإعادة تدوير مياه الو�شوء ل�شقي حديقة م�شجد. وتعد مياه الو�شوء 

التي  ال�شحي  ال�شرف  الأنها ال تختلط مبياه  الرمادية”،  “املياه  من 

تعد من “املياه ال�شوداء”.

ثم  ال�شلبة،  املواد  لت�شفية  الرمل  من  بطبقة  اأواًل  الو�شوء  ماء  مير 

كلور  مب�شخة  وبعدها  الروائح،  الإزالة  املن�شط  الكربون  من  بطبقة 

مت�شل  اأر�شي  خزان  يف  املعاجلة  املياه  وتتجمع  اجلراثيم.  الإبادة 

بنظام ري باملر�شات.

اأبحاث من ق�شم الرتبة  مل يكلف املر�شح )الفلرت( الذي �شممه فريق 

اأرخ�س  بذلك  دوالراً. وهو  اجلامعة �شوى 390  والهند�شة يف  واملياه 

الدول  من  امل�شتوردة  الرمادية  املياه  معاجلة  اأنظمة  من  بكثري 

ال�شناعية. وبلغت الكلفة االجمالية للنظام كله 3900 دوالر.

وقال املهند�س �شيف بن �شامل العدوي، الذي �شارك يف ابتكار املر�شح 

وهي  دوالر،   200 على  تزيد  ال  ال�شنوية  ال�شيانة  كلفة  ان  املحلي، 

�شنتيمرتات  خم�شة  ب�شماكة  الرمل  حاجز  من  طبقة  ق�شط  ت�شمل 

هو  للمر�شح  االفرتا�شي  العمر  اأن  واأ�شاف  املن�شط.  الكربون  وتغيري 

ع�شر �شنني.

لعبارة  اخت�شاراً  وذلك   WWW هذا  اجلديد  املعاجلة  نظام  دعي 

 .)Wadu Water Works( الو�شوء  مياه  اأ�شغال  تعني  باالنكليزية 

وهو يعمل حاليًا يف م�شجد حممد بن حمود يف ال�شيب، بالقرب من 

املياه يوميًا،  األف ليرت من  الُعمانية م�شقط. ويعالج زهاء  العا�شمة 

وتبلغ  رم�شان.  �شهر  وخلل  اجلمعة  اأيام  يف  املقدار  هذا  ويزداد 

زيادة  ال�شتيعاب  كافية  وهي  مكعبة،  اأمتار  اأربعة  االجمالية  �شعته 

اال�شتخدام يف امل�شتقبل.

الرخي�س يف دول اخلليج  النظام  انت�شار هذا  يوؤدي  اأن  املتوقع  ومن 

املناطق  هذه  الأن  بيئية،  طفرة  اإحداث  اىل  اال�شلمية  البلدان  وبقية 

تقع يف احلزام اجلاف و�شبه اجلاف وتعاين من �شح املياه.

جملة البيئة والتنمية

تدوير مياه الو�سوء ل�سقي حديقة م�سجد يف ُعمان
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طارق اأمطرية

جميع  يف  املياه  من  كبرية  كميات  لتوفري  اإمكانّيات  ثّمة  اأّن  ُيعتقد 

اأّن  غري  العربية.  البلدان  يف  اخلا�ّس  للقطاع  االقت�شادية  الن�شاطات 

اأخذنا  واإذا  منهجية.  درا�شة  اإىل  بحاجة  غالبًا  تزال  ال  االإمكانيات  هذه 

املاء  اإنتاج  ُتعّد كلفة  ال�شعودية، حيث  العربية  اململكة  مثل  بلداً  مثًل 

من االأغلى يف العامل، تزداد اأهمّية درا�شة مثل هذه االإمكانّيات. لذلك 

اأطلقت جمموعة من �شركات القطاع اخلا�س يف العام 2007، بدعم من 

وزارة املياه والكهرباء، مبادرة »وفري« لدرا�شة اإمكانّيات الكفاءة املائية 

يف القطاع ال�شناعي ال�شعودي.

ونظراً لنق�س املعلومات حول اخلربات التقنية املحّلية يف جمال كفاءة 

برنامج  و�شع  اإىل  املبادرة  منّظمو  عمد  ال�شناعي،  القطاع  يف  املياه 

خمتارة  جمموعة  ومب�شاركة  دوليني  �شركاء  مع  بالتعاون  جتريبي 

تقييم  الربنامج  هدف  كان  ال�شناعية.  جّدة  مدينة  يف  ال�شركات  من 

مقاربة منهجية لرت�شيد ا�شتخدام املياه يف املن�شاآت ال�شناعية وحتديد 

الفر�س االقت�شادية والتقنّية لتوفري املياه بتطبيق مبادئ »التخفي�س 

ر توثيق الدرو�س امل�شتفادة  واإعادة التدوير واإعادة اال�شتخدام«. وَتقرَّ

من العمل مع ال�شركات الرائدة ونتائج اإجراءات التدخل وذلك لن�شرها 

واحتمال تو�شيع الربنامج لي�شمل مدنًا اأخرى يف اململكة. ومن اأهداف 

الربنامج اأي�شًا بناء القدرات وتدريب املهند�شني املحلّيني على اعتماد  

التدقيقات املائية وا�شتخدام و�شائل املحا�شبة املائية.

ت�شرين  يف  وانتهى   2008 العام  اأوائل  يف  التجريبي  الربنامج  اأُطلق 

االأول)اأكتوبر( 2009. واجتذب الربنامج ثلث ع�شرة �شركة للم�شاركة 

ّممت هذه التدقيقات  يف تدقيقات مائية طوعية اأثناء تلك الفرتة. وقد �شُ

خرائط  ر�شم  من  الربنامج  فريق  ومتكني  املاء  تدّفقات  دورة  لر�شم 

ُمن�شاأة  كل  يف  واخلارجة  الداخلة  املاء  تدّفقات  ُتظِهر  للماء  ب�شرّية 

)مثًل خمّطط �شانكي(. ووجد فريق الربنامج، بنتيجة التوا�شل مع 

اإي�شاح ب�شرّية يف  اأّن هذه املخّططات مفيدة جداً كو�شيلة  امل�شاركني، 

مرافق  يف  املياه  توفري  احتماالت  حول  ال�شركات  مديري  مع  التباحث 

�شركاتهم.

بعد االنتهاء من ر�شم خرائط التدّفقات املائية، عمل فريق الربنامج مع 

�شبع من�شاآت من ال�شركات الرائدة للتعّمق يف حتديد وتقييم اأ�شاليب 

واإعادة  التدبري  ح�شن  اإجراءات  طريق  عن  املياه  ا�شتهلك  تر�شيد 

اال�شتخدام الداخلي ملياه العملّيات النظيفة، واإعادة التدوير الداخلي 

قبل الت�شريف، و/اأو فر�س ا�شتخدام املياه املعاجلة خارجّيًا. ودر�س 

»وفري« مبادرة الإيجاد �سوق للكفاءة املائية يف قطاع ال�سناعة واالأعمال التجارية يف ال�سعودية

منوذج خمطط �شانكي من اإحدى املن�شاآت امل�شاركة
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جدوى  احلاالت،  بع�س  يف  الربنامج،  فريق 

العمليات  يف  بديلة  تقنّيات  يف  اال�شتثمار 

بع�س  مثل  للمياه  ا�شتهلكًا  اأقّل  تكون 

الو�شائل التقنّية البديلة يف برج التربيد.

وقد اأمكن، بناًء على هذه الدرا�شات، تطوير 

خم�س  يف  املائية  الكفاءة  الإدارة  خطط 

نتائج  بني  امل�شرتك  اجلامع  وكان  من�شاآت. 

اإمكانيات لتوفري  التقييمات وجود  خمتلف 

بحاجة  ب�شيطة  اإجراءات  باعتماد  املياه 

ال  متو�شطة  اأو  منخف�شة  ا�شتثمارات  اإىل 

ويف  واحدة.  �شنة  ا�شرتدادها  فرتة  تتجاوز 

عن  املائية  الدورة  اإقفال  اإمكانّيات  اأّن  حني 

داخلّيًا  والتدوير  اال�شتخدام  اإعادة  طريق 

من  االإجراءات،  هذه  فاإّن  جداً،  مرتفعة 

اأكرب  ا�شتثمارات  اإىل  حتتاج  اأخرى،  ناحية 

وتكون فرتة ا�شرتداد كلفتها اأطول. ُيذكر اأّن 

هذه النتائج، باالإ�شافة اإىل غريها من نتائج املبادرة املوّثقة، من�شورة يف 

موقع الربنامج على �شبكة االإنرتنت )www.wafeer.net(. وت�شري 

املبادرة  هذه  من  امل�شتفادة  االأ�شا�شية  والدرو�س  امللحظات  بع�س 

من  معيقات  اإىل  باالإ�شافة  املياه  اإدارة  لتفعيل  �شائعة  فر�س  عّدة  اإىل 

املوؤ�ش�شات يف كافة اأنحاء منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا.

عاّمة  مقاربة  اأّي  وجود  عدم  العملّي،  ال�شعيد   على  الربنامج،  اأظهر 

التي  املن�شاآت  معظم  يف  املائية  للدورة  وا�شح  فهم  اأّي  اأو  املياه  الإدارة 

مّتت درا�شتها. فقد تبنّي مثًل اأّن املوّظفني امل�شوؤولني عن االإنتاج مل 

يتمّكنوا من االإجابة عن االأ�شئلة التالية:

ما هي العمليات التي ت�شتهلك اأكرب كميات املياه؟

ما هي كميات املياه املفقودة يف خطوات العمليات اأو يف االأنابيب؟

ما هي الفر�س املمكنة الإعادة التدوير واإعادة اال�شتخدام داخلّيًا؟

اأّي العمليات ميكن ربطها باملياه املعاجلة؟

هل جتد �شرورة لف�شل جماري مياه ال�شرف لزيادة اإمكانّيات اإعادة 

اال�شتخدام؟

واأدوات  املائية  املحا�شبة  و�شائل  ا�شتخدام  كان  احلالة،  هذه  مثل  ويف 

ُمعينًا  اأعله،  املذكور  �شانكي  خمطط  مثل  املنهجية،  اخلرائط  ر�شم 

يف  املياه  با�شتخدام  املرتبطة  التكاليف  تقدير  يف  للم�شاركني  مفيداً 

التدّخل  َمكاِمن  عن  والبحث  االإنتاج  عمليات  خطوات  من  خطوة  كل 

املحتَمل يف الدورة املائية.

اإجراءات  تعرت�س  التي  امُلعيقات  بع�س  اأي�شاً  الدرا�شة  نتائج  وحّددت 

مع  الت�شاهل  فمثًل،  املوؤ�ش�شاتي.  اإطارها  يف  وو�شعتها  املياه  توفري 

ال�شرف  مياه  بتفريغ  املتعّلقة  القوانني  تنفيذ  يف  ال�شناعية  امل�شاريع 

ال�شناعي ال يوّفر حافزاً فّعااًل لل�شتثمار يف اإجراءات توفري املياه. ويزداد 

يف  واملوؤّهلني  املدّربني  العاملني  توافر  عدم  ب�شبب  تفاقمًا  االأمر  هذا 

اإدارة املياه ال�شناعية والنق�س يف مرافق ت�شنيف املياه �شمن املن�شاآت 

املقرتحات  من  العديد  متابعة  جّداً  الع�شري  من  كان  لذلك  ال�شناعية. 

املطروحة يف تقارير املراجعة.

الدقيق  التطبيق  حيث  من  التنفيذ  مو�شع  االإجراءات  ُو�شعت  اإذا  لكن 

ل�شريبة تفريغ مياه ال�شرف و�شبط التفريغ غري القانوين وتوفري حوافز 

 – العلقة  ذات  واخلدمات  املاء  كفاءة  يف  واال�شتثمار  الفنّية  للم�شاندة 

فمن �شاأن كل ذلك اأن يعطي نتائج منظورة يف بلد مثل اململكة العربية 

توفريات  فاإن  وفري  مبادرة  م�شروع  بنتائج  العمل  مّت  واإذا  ال�شعودية. 

املاء املحتملة يف اململكة العربية ال�شعودية من اال�شتثمار يف التح�شينات 

الداخلية �شمن املوؤ�ش�شات ال�شناعية احلالية ال�شغرية احلجم واملتو�شطة 

وحدها ُتقّدر بني 30 و 35 مليون مرت مكّعب �شنوّيًا. وا�شتناداً اإىل اأ�شعار 

التكاليف  يف  التوفري  فاإّن  ال�شرف،  مياه  تفريغ  ور�شوم  احلالية  ال�شوق 

باأن  – 100 مليون دوالر �شنوّيًا. وال �شك   60 اأن يكون يف حدود  ميكن 

وتنفيذ  القدرات  بناء  يف  اال�شتثمار  يتطّلب  االأهداف  هذه  حتقيق 

االإجراءات التطبيقية. لكن حتى يف حال ارتفاع هذه اال�شتثمارات اإىل 200 

ع يف الربنامج، فمن املرّجح قيام �شوق ن�شطة  مليون دوالر، كما هو ُمتوقَّ

للكفاءة املائية �شريطة اأن ُتزال امُلعيقات االأ�شا�شية.

د. طارق اأمطرية مدير برنامج وفري 2008 – 2009. باحث رئي�صي يف املعهد 

الدويل لالقت�صاديات ال�صناعية البيئية يف جامعة لوند، ال�صويد.
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واالأردن  والعراق  م�سر  املجموعة  هذه  ت�سمل   :2 الفئة 

معتدلة  اأنظمة  البلدان  هذه  وتتبع  و�سورية.  واملغرب 

حمطات  من  الناجتة  واملياه  ال�سرف.  مياه  من  للتخل�ض 

اأو  الوطنية  باملقايي�ض  تفي  ال  ال�سرف  مياه  معاجلة 

من  اأو  القدرات  توا�سع  من  ناجتًا  يكون  قد  وهذا  الدولية. 

اأحمال  تلبية  على  القائمة  املعاجلة  حمطات  قدرة  عدم 

وبناء  اليها.  الداخلة  الطبيعية  ال�سرف  مياه  من  كبرية 

على هذه احلقيقة يتم التخل�ض من ن�سبة عالية من مياه 

ال�ستعمالها  �سطحية  مائية  اأج�سام  يف  اخلارجة  ال�سرف 

اأنواع  البلدان  هذه  يف  االأنظمة  وحتدد  الري.  يف  الحقًا 

املياه  من  النوع  هذا  با�ستعمال  ريها  ميكن  التي  املحا�سيل 

املياه  هذه  ا�ستعمال  يجوز  ذلك،  اىل  وا�سافة  املعاجلة. 

لتجميل املناظر الطبيعية اأو الأغرا�ض �سناعية. واحلكومة 

ال ت�سمح بالتخل�ض من مياه ال�سرف الطبيعية يف الوديان 

لهذه  خرقًا  هناك  اأن  يبدو  وقد  االأرا�سي.  يف  بالتفريغ  اأو 

مياه  ب�سبكة  تنتفع  ال  الأنها  الريفية  املناطق  يف  االأنظمة 

ال�سرف اأو غري مو�سولة بها.

واليمن  الغربية  ال�سفة  املجموعة  هذه  ت�سمل   :3 الفئة 

ولبنان، حيث يتم التخل�ض من جزء كبري من مياه ال�سرف 

بال  الزراعية  االأرا�سي  لري  الحقًا  وت�ستعمل  الوديان  يف 

مياه  من  التخل�ض  يتم  الغربية،  ال�سفة  ويف  معاجلة. 

لري  ُت�ستعمل  هناك  ومن  الوديان  يف  الطبيعية  ال�سرف 

للعمال  ُيعطى  وال  واخل�سار.  املحا�سيل  اأنواع  جميع 

اعتبار  اأي  اجلوفية  املياه  تلوث  واحتمال  والرتبة  واملنتجات 

ُت�ستعمل  اليمن،  ويف  وال�سحي.  البيئي  باال�سراف  يتعلق 

اأي  دون  من  وجد  حيثما  للري  الطبيعية  ال�سرف  مياه 

مياه  ا�ستعمال  اعادة  مبقايي�ض  للوفاء  �سرورية  معاجلة 

ال�سرف.

هـ. املراقبة والتقييم

مياه  معاجلة  نظم  ت�سريف  ي�ستويف  ال  كثرية،  حاالت  يف 

اجراءات  اتباع  لعدم  اإما  حمددة،  نوعية  مقايي�ض  ال�سرف 

توافر  لعدم  اأو  اأعاله(  مذكور  هو  )كما  قيا�سية  ت�سغيل 

املحطات  ت�سغيل  على  لال�سراف  تقنيًا  موؤهلني  موظفني 

ومراقبتها. وال�سلطات امل�سوؤولة عن مياه ال�سرف يف معظم 

بلدان منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا غري قادرة على 

اأن تراقب با�ستمرار املعايري الت�سغيلية يف حمطة املعاجلة. 

لال�سراف  اأ�سا�سي  مطلب  هو  متدربني  م�سغلني  ووجود 

ومراقبتها  اال�ستعمال  واعادة  املعاجلة  عمليات  جميع  على 

.)Fatta et al., 2004(

ال�سرف  مياه  ا�ستعمال  اعادة  نظم  وتقييم  مراقبة  اإن 

وغري  لالأ�سول  خمالفة  هي  العربية  البلدان  من  كثري  يف 

�سعف  اأ�سا�سًا  �سببه  هذا  اأن  ويبدو  جيد.  ب�سكل  متطورة 

اإلـى  واالفتقـار  املدربني،  املوظفني  ونق�ض  املوؤ�س�سات، 

التـي  الكلفة  فـي  الن�سبي  واالرتفـاع  املراقبة،  معدات 

املراقبة  اجراءات  اإهمال  اإن  املراقبة.  عمليات  تتطلبها 

اأن  وتنفيذ املراقبة ب�سكل غري منتظم وغري �سحيح ميكن 

املياه  ونوعية  ال�سحة  على  خطرية  �سلبية  تاأثريات  ي�سببا 

 Chukr-Allah and( وااليكولوجية  البيئية  واال�ستدامة 

ادخال  املهم  مـن  ذلك،  اىل  وباال�سافة   .)Hamdy, 2004
ت�سدر  اأن  بامكانها  منا�سبة  وتنظيمية  تقنية  اجراءات 

و�سيكة  اأعطال  بحدوث  حتذيرًا  وموثوق  منهجي  ب�سكل 

مديري  الـى  ال�سرف  مياه  معاجلة  حمطة  ت�سغيل  فـي 

مياه  لتدفق  تفاديًا  وذلك  املياه،  هـذه  ا�ستعمال  اعادة 

 Chukr-Allah( التوزيع  �سبكة  فـي  املعاجلة  غيـر  ال�سرف 

.)and Kampa, 2007
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اأن  ميكن  املنا�سبة  ال�سرف  مياه  تكنولوجيا  واختيار 

ال�سرف  مياه  وحمطات  واملراقبة.  التمويل  م�ساكل  يخفف 

متخ�س�سني  وم�سغلني  كبرية  ر�ساميل  اىل  عمومًا  حتتاج 

تكنولوجيا  اختيار  وقبل  لذلك،  جيد.  ب�سكل  ومدربني 

معاجلة مياه ال�سرف واال�ستثمار فيها، يجب القيام بتحليل 

لفاعلية الكلفة وتقييمها مقابل اخليارات املتوافرة االأخرى. 

بتح�سن  وت�سمح  ب�سهولة  تتكرر  التي  الب�سيطة  واحللول 

ت�سغيلها  ميكن  والتي  التغيري،  يقت�سيه  ما  وفق  ا�سايف 

تعترب  ما  غالبًا  مدربة  حملية  عمل  قوة  قبل  من  و�سيانتها 

اختيار  يعتمد  اأن  ويجب  بالكلفة.  واقت�سادًا  مالءمة  االأكرث 

التكنولوجيا على نوع اعادة اال�ستعمال. ويجب انتقاء خيار 

امل�ست�سلحة  واملياه  معقول.  اأ�سا�ض  على  اال�ستعمال  اعادة 

هي مورد مائي قّيم لكنه حمدود. ويجب اأن تكون التكاليف 

ذلك،  اىل  وا�سافة  املورد.  قيمة  مع  متنا�سبة  اال�ستثمارية 

ميكن  ما  اأقرب  اال�ستعمال  اعادة  موقع  يكون  اأن  يجب 

اأن  ويجب  وتخزينها.  ال�سرف  مياه  معاجلة  مرافق  من 

بيئيًا  م�ستدامة  ال�سرف  مياه  معاجلة  تكنولوجيات  تكون 

ومنا�سبة لالأو�ساع املحلية ومقبولة من امل�ستخدمني وميكن 

احتمالها من قبل اأولئك الذين عليهم اأن يدفعوا مااًل مقابل 

احل�سول عليها.

الالزمة  االأموال  تخ�س�ض  اأن  العربية  الدول  على  ويجب 

عمليات  لتطوير  املخ�س�سة  التطبيقية  االأبحاث  لدعم 

االأو�ساع  مع  للتكيف  قابلة  ال�سرف  ملياه  م�ستدامة  معاجلة 

االجتماعية ـ االقت�سادية واملناخية يف املنطقة.

V. تو�سيات

التي  البحثية  واحلاجات  لالأفعال  التنبه  فيه  املرغوب  من 

قيود  من  �سابقًا  بحثه  مت  ما  على  للتغلب  اأولويات  تعترب 

ا�ستعمالها  واعادة  ال�سرف  مياه  معاجلة  تعيق  رئي�سية 

مراجعة  على  مبنية  التو�سيات  اإن  العربية.  البلدان  يف 

م�ساريع  �سياق  يف  اخلرباء  وتبادل  ال�سلة  ذات  املن�سورات 

 Coordination( التن�سيق«  »اأعمال  موؤ�س�سة  تتوالها  عدة 

Actions( يف االحتاد االأوروبي.

م�سرتك  عربي  اإطار  تطوير  اىل  التو�سيات  هذه  تهدف 

مياه  ا�ستعمال  اعادة  لتخطيط  التوجيهية  اخلطوط  من 

ال�سرف املعاجلة، ونوعية املياه، وا�ستعماالت مياه ال�سرف 

الدارة  متناغمًا  مفهومًا  اأي�سًا  االطار  هذا  ويوفر  املعاجلة. 

لي�ض  املقرتح  االطار  اأن  ورغم  والبيئية.  ال�سحية  املخاطر 

اإلزاميًا ولي�ض له و�سع قانوين ر�سمي، فهو ي�ساهم يف هدف 

م�سرتك يف حني ي�سمح مبرونة مفهوم يتنا�سب مع االأو�ساع 

الوطنية واالقليمية اأو املحلية.

اأ. اجلوانب ال�شيا�شية والتنظيمية

حتتاج اعادة ا�ستعمال مياه ال�سرف املعاجلة يف املنطقة 

ا�سرتاتيجيات  وتطوير  قوي  �سيا�سي  دعم  اىل  العربية 

خطة  �سياق  يف  اال�ستعمال  اعادة  تعزز  منا�سبة 

باعادة  وااللتزام  بلد.  كل  يف  املياه  موارد  الدارة  �ساملة 

ا�ستعمال مياه ال�سرف يجب اأن يكون جزءًا من �سيا�سة 

املنطقة  بلدان  جميع  يف  معلنة  مائية  وا�سرتاتيجية 

العربية. وعدم وجود تنظيم يف قطاع اعادة اال�ستعمال 

الهيكلية  حتديد  بغية  ملحة  كم�ساألة  معاجلته  يجب 

وجمموعة  القطاع  لتطوير  املطلوبة  املنا�سبة  املوؤ�س�ساتية 

مقايي�ض  تنفيذ  ويجب  التنظيمية.  وقواعده  احكامه 

البيئة  حلماية  اجلديدة  اأو  القائمة  االأنظمة  مع  تتما�سى 

ووقاية �سحة امل�ستهلك. والبلدان العربية مطالبة باحلاح 

مياه  ا�ستعمال  العادة  �ساملة  عمل  خطة  تطور  باأن 

ال�سرف املعاجلة على اأن تكون لها اأدوار تنفيذية حمددة 

دوريًا  وتكييفها  باخلطة  النظر  اعادة  ويجب  بو�سوح. 

كلما مت اكت�ساب معارف.

اتخذت  التي  للبلدان  جيدان  مثالن  هما  واالأردن  تون�ض 

خطوات مهمة باجتاه ك�سب دعم �سيا�سي العادة ا�ستعمال 

 WaDlmena, 2008, MED WWR WG,( ال�سرف  مياه 

اأعلى  حققا  البلدين  هذين  اأن  بالذكر  وجدير   .)2007
معدالت ا�ستعمال مياه ال�سرف يف املنطقة حتى االآن.

ب. ال�شحة والبيئة

و�سع  اأي�سًا  يجب  والبيئية،  ال�سحية  املخاطر  لتخفيف 

ال�سرف  مياه  ا�ستعمال  العادة  م�سرتكة  ومقايي�ض  قواعد 

 Al Salem and Abouzaid,( املعاجلة يف املنطقة العربية

2006(. وحتى االآن، اتخذت بلدان عربية متعددة مناهج 
مياه  ا�ستعمال  اعادة  الدارة  خمتلفة  تنظيمية  ومقايي�ض 

املهم  من  ال�سياق،  هذا  ويف  واحلماأة.  املعاجلة  ال�سرف 

اخلطوط  عليها  ن�ست  التي  االطارية  باملعايري  التقيد 

 ال�سادرة عن منظمة ال�سحة العاملية ال�ستعمال 
1
التوجيهية

مياه ال�سرف باأمان.

ال�سلة  وثيقة  املذكورة  التوجيهية  اخلطوط  تكون  ولكي 

باملو�سوع و�سريعة اال�ستجابة، يجب تكييفها لتتما�سى مع 

اأن م�ستويات  االأو�ساع املحلية يف كل بلد عربي. واحلقيقة 

حوافز  تعطي  �سوف  املقبولة  النوعية  مقايي�ض  من  خمتلفة 

ويجب  الوقت.  مرور  مع  ال�سرف  مياه  نوعية  لتح�سني 

تقييم خيارات قابلة للتطبيق قائمة على م�ستويات معاجلة 

خمتلفة وا�ستعماالت نهائية خمتلفة ملياه ال�سرف )مبا يف 

املناظر  جتميل  اأو  الغذائية  وغري  الغذائية  املحا�سيل  ذلك 

املعايري  حتديد  بغية  اجلوفية(  املياه  د  جتدُّ اأو  الطبيعية 
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اخلا�سة بالقبول االجتماعي يف املنطقة العربية.

قواعد  بو�سع  يو�سى  االلزامية،  املتطلبات  اىل  وا�سافة 

خمتلف  يف  ال�سرف  مياه  ال�ستعمال  املمار�سات  اأف�سل 

قواعد  حتتوي  اأن  ويجب  متنوعة.  تطبيقات  يف  البلدان 

عدم  اأجل  من  معينة  ن�سو�ض  على  املمار�سات  اأف�سل 

اف�ساد نوعية املياه اجلوفية، وملنع االرت�ساح من اخلزانات، 

كما  الطق�ض.  اأحوال  على  بناء  التطبيق  فرتات  والختيار 

يجب اأن ت�سمل اأف�سل املمار�سات اختيار معايري للمحا�سيل 

ولطرق الري املنا�سبة. ويعتمد خيار طريقة تطبيق الري 

مبياه ال�سرف على نوعية املياه املعاجلة، واملحا�سيل التي 

ومهاراتهم،  وخلفياتهم  املزارعني  وتقاليد  زرعها،  يجب 

امل�ستخدمني  يهدد  الذي  املحتمل  اخلطر  على  واأخريًا، 

الري  )اأي  املركزية  الري  تقنيات  وتوفر  العامة.  وال�سحة 

اأق�سى  للمزارعني  والن�سي�ض(  والتنقيط  بالفوارات 

اىل  مبا�سرة  ال�سرف  مياه  تو�سل  الأنها  �سحية  حماية 

النباتات.

كان االأردن من اأوائل البلدان العربية التي تبنت اخلطوط 

ومنظمة  العاملية  ال�سحة  منظمة  عن  ال�سادرة  التوجيهية 

يف  املعاجلة  املياه  ا�ستعمال  اعادة  ب�ساأن  والزراعة  االأغذية 

الري )Al-Uleimat, 2008(، ما ي�سكل االأ�سا�ض للمقيا�ض 

"مياه  ب�ساأن   )2006/893 احلالية  )الن�سخة  االأردين 

GTZ/( املنزلية"  ال�سرف  و"مياه  امل�ست�سلحة"  ال�سرف 

مت  امل�ست�سلحة،  املياه  م�سروع  من  وبدعم   .)JVA, 2006
اقرتاح خطوط توجيهية ا�سافية لنوعية مياه الري ونوعية 

 .)GTZ, 2009( واملعلوماتية  املراقبة  ولنظم  املحا�سيل، 

اأجل  من  زراعية  توجيهية  خطوطًا  طور  امل�سروع  اأن  كما 

االأردن  وادي  يف  امل�ست�سلحة  للمياه  املاأمون  اال�ستعمال 

ا�ستعمال  تخفي�ض  بهدف   ،)Abdel-Jabbar, 2008(

اىل  وا�سافة  بها.  املرتبطة  والتكاليف  التجارية  االأ�سمدة 

ال�سفافية  من  مبزيد  املراقبة  ن�ساطات  تنفيذ  اأ�سهم  ذلك، 

مبياه  للري  البيئية  والتاأثريات  بال�سحة  يتعلق  ما  يف 

.)Vallentin, 2006( م�ست�سلحة

املواد  كمية  لتخفي�ض  مف�سلة  خلطط  اأي�سًا  حاجة  هناك 

يف  وتنتهي  خطرة  تكون  قد  التي  املركبات  اأو  العنا�سر  اأو 

ال�سرف.  مياه  وحماأة  ال�سرف  مياه  يف  ثم  ومن  املجرور، 

ال�سرف  مياه  يف  بوجودها  الكيميائية  املواد  هذه  وتدين 

واملطهرات  التنظيف  ملنتجات  اليومي  لال�ستعمال 

 Oller et( واالأدوية  ال�سخ�سية  العناية  وم�ستح�سرات 

مبعلومات  امل�ستهلكني  تزويد  يجب  لذلك،   .)al., 2009
حول تركيب هذه املواد التي قد تنتهي يف املجرور وكيفية 

التخل�ض منها بطريقة ال تلوث مياه ال�سرف.

ج. ادارة الطلب على املياه

هي  املياه  على  واحلفاظ  الطلب  ادارة  ا�سرتاتيجيات  ان 

ولذلك  ال�سحوبات،  لتخفي�ض  كلفة  االأقل  املناهج  بو�سوح 

جزءًا  تكون  اأن  يجب  باملراد،  اال�ستعمال  اعادة  تفي  لكي 

بفعالية  الطلب  وتنظم  تدير  اأكرب  مائية  ا�سرتاتيجية  من 

ذلك  على  اجليدة  االأمثلة  ومن   .)Kfouri et al., 2009(

يف  بال�سليبية  ال�سرف  مياه  وا�ست�سالح  معاجلة  حمطة 

الكويت، التي �سوف ت�ساهم بنحو 26 يف املئة من جمموع 

ال�سنوي  الطلب  يخف�ض  ما  الكويت،  يف  املياه  على  الطلب 

من م�سادر غري �ساحلة لل�سرب من 142 مليون مرت مكعب 

اىل 26 مليون مرت مكعب.

وفق  ال�سرف  مياه  ا�ستعمال  اعادة  تكييف  ويجب 

م�ساريع  على  الرتكيز  خالل  من  الطلب  ي�سريها  خطة 

ذلك  على  جيد  مثال  وهناك  اال�ستعمال.  باعادة  تلتزم 

مراك�ض  يف  املياه  توزيع  م�سلحة  بني  ال�سراكة  تو�سحه 

غولف.  ملعب   24 ومالكي  املغرب  ودولة   )RADEEMA(

 46.7 اىل  ي�سل  مببلغ  التوزيع  م�سلحة  ت�ساهم  و�سوف 

مليون دوالر، ومالكو مالعب الغولف بـ36.7 مليون دوالر 

 24 املحطة  تنتج  و�سوف  دوالر.  مليون  بـ16.1  والدولة 

مليون مرت مكعب من مياه ال�سرف الثالثية املعاجلة التي 

�سوف ت�ستعمل للري. ومثال جيد اآخر هو ال�سراكة القائمة 

املغرب  يف  ومراك�ض  اأغادير  يف  الغولف  مالعب  بني 

وم�سالح املياه يف هاتني املدينتني لتزويدهما مبياه �سرف 

املعاجلة  ال�سرف  مياه  على  والطلب  م�ستمرة.  معاجلة 

املياه  ملوحة  وارتفاع  مراك�ض  يف  املورد  هذا  �سح  يدفعه 

اجلوفية يف منطقة اأغادير.

د. التوعية

املعرفة  لن�سر  اطارًا  تطور  اأن  العربية  البلدان  على  يجب 

يف  القائمة  ال�سرف  مياه  معاجلة  مرافق  من  املكت�سبة 

اىل  يوؤدي  اأن  �ساأنه  من  املعرفة  وتقا�سم  العربية.  املنطقة 

حت�سني توافر املعلومات حول الفوائد االقت�سادية واملالية، 

واأحجام مياه ال�سرف املعاجلة واملعاد ا�ستعمالها، والفوائد 

كلفة  وا�ستعادة  املائي،  االقت�سادي  النظام  يجنيها  التي 

نظم اعادة ا�ستعمال املياه.

وحمالت  خطط  تطوير  ال�سيا�سة  �سانعي  على  ويجب 

توعية ذات اأبعاد وطنية لن�سر الثقافة حول ا�ستعمال مياه 

ال�سروري  ومن  اال�ستعمال.  هذا  ودعم  املعاجلة  ال�سرف 

اأي�سًا نقل املعلومات احلديثة حول تكنولوجيات الت�سنيع 

عن  امل�سوؤولة  ال�سلطات  اىل  املالئمة  املحا�سيل  وحماية 

معاجلة مياه ال�سرف واعادة ا�ستعمالها واىل امل�ستخدمني 

النهائيني.
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VI. خال�سة

مليون   343.8 نحو   2008 عام  العرب  ال�سكان  عدد  بلغ 

يف  منهم  املئة  يف   55 يوجد   )AOAD, 2009( ن�سمة 

مناطق ُمدنية )World Bank, 2007(، وهم ينتجون 10 

نح�ض  اننا  �سنويًا.  ال�سرف  مياه  من  مكعب  مرت  باليني 

احلكومات العربية على تكري�ض جهد جدي والتزام وا�سح 

املياه غري االعتيادية كجزء ال  لتعزيز اعادة ا�ستعمال هذه 

يتجزاأ من ادارة مواردها املائية.

لدى جميع بلدان املنطقة العربية برامج العادة ا�ستعمال 

مياه ال�سرف املعاجلة يف الري. وُتروى املحا�سيل العلفية 

على  املثمرة  واالأ�سجار  الزيتون  واأ�سجار  والف�سة  واحلبوب 

اأو�سع نطاق باملياه املعاجلة. لكن لدى بلدان قليلة خطوط 

توجيهية موؤ�س�ساتية لتنظيم اعادة ا�ستعمال مياه ال�سرف 

.)MED WWR WG, 2007( املعاجلة

املنطقة  يف  متعددة  ا�ستعمال  اعادة  م�ساريع  من  ويبدو 

كانت  اذا  ما  كثب  عن  نتفح�ض  اأن  علينا  يجب  انه  العربية 

الزراعة  خارج  املعاجلة  ال�سرف  مياه  ا�ستعمال  اعادة 

جمدية اقت�ساديًا وم�ستدامة ايكولوجيًا. والواقع اأن اعادة 

الرتفيهية  واملناطق  ال�سناعة  يف  ال�سرف  مياه  ا�ستعمال 

واحلراجة، ولتلبية حاجات مالعب الغولف تبدو اقت�سادية 

املعاد  ال�سرف  مياه  ن�سبة  تزيد  اأن  اأي�سًا  وميكن  اأكرث، 

اال�ستعمال  كفاءة  زيادة  يف  ي�ساهم  قد  وهذا  ا�ستعمالها. 

الوطني ال�سامل للمياه.

ال�سرف  ملياه  الكاملة  القيمة  ادراك  يتم  مل  ذلك،  ومع 

مائيًا  اجهادًا  تعاين  قليلة  عربية  بلدان  يف  اإال  املعاجلة 

يف  اخلليجي(.  التعاون  جمل�ض  بلدان  االأردن،  )تون�ض، 

هذه البلدان، حتدد االأنظمة املحلية اأو احلكومية املكتملة، 

التي تدعمها خطوط توجيهية وطنية، ال�سروط االأ�سا�سية 

ملعاجلة مياه ال�سرف واعادة ا�ستعمالها باأمان.

يجب اعتبار ا�ستعمال مياه ال�سرف املعاجلة و�سيلة لزيادة 

توافر املياه، فتكون اعادة ا�ستعمال املياه جزءًا ال يتجزاأ من 

خطة ا�سرتاتيجية مائية وطنية يف كل بلد.

ال�رشف  ملياه  املاأمون  لال�صتعمال  التوجيهية  اخلطوط  انظر   .1

والرباز واملياه الرمادية ـ املجلد 3: ا�صتعمال مياه ال�رشف والرباز يف 

تربية املائيات، على:

 www.who.int/water_sanitation_health/wastewater/gsuweg3/en/
index.html
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I.  مقدمة

يف  امل�ستخدمة  املياه  من  �سغرية  ن�سبة  املحاّلة  املياه  متّثل 

عدد  يف  كما  العربية،  املدن  من  الكثري  يف  اأّنها  اإاّل  العامل، 

املاء.  اإمدادات  كامل  متّثل  املنطقة،  بلدان  من  متزايد 

املتوافرة يف جميع  االإنتاجية  الكّلي للطاقة  ويبلغ املجموع 

معامل التحلية يف البلدان العربية، منذ العام 1944، وفقًا 

 24 عن  يزيد  ما  اإنتلجن�س،  ووتر  غلوبال  تقرير  يف  ورد  ملا 

مليون مرت مكّعب يف اليوم )GWI, 2010(. وهذا يوازي 

اإنتاج التحلية عامليًا.  اإجمايل طاقة  حواىل 50 يف املئة من 

لتاأمني  اأ�سا�سي  كم�سدر  التحلية  دور  يزداد  اأن  وُينتظر 

للنمّو  نظرًا  العربية،  البلدان  يف  املنزلية  املياه  اإمدادات 

وا�ستنزاف  والت�سنيع  احل�سري  ع  التو�سّ وزيادة  ال�سّكاين 

اإ�سالحات يف  اإدخال  امل�سادر غري املتجددة. لكن يتوّجب 

العربية  الدول  معظم  يف  االإدارة  وممار�سات  ال�سيا�سات 

هذا  يرّكز  لذلك  للماء.   م�ستدامًا  م�سدرًا  التحلية  جلعل 

على  وي�سّدد  املطلوبة  االإ�سالحات  تبيان  على  الف�سل 

�سرورة و�سعها مو�سع التنفيذ.

II. اأعمال التحلية يف البلدان العربية

التحلية  العتماد  �سببًا  العربية  املنطقة  يف  املياه  ندرة  كانت 

واالإ�سكندرية  النهرين  بني  ما  بالد  يف  ال�سنني  اآالف  منذ 

التاريخ احلديث، فقد  اأما يف   .)Al-Sofi, 2000( وفل�سطني

اأواخر  يف  االأحمر  البحر  منطقة  اإىل  التحلية  ا�ستخدام  عاد 

واأبوقري  �سواكن  مثل  املدن  بع�س  يف  ع�سر،  التا�سع  القرن 

اأّول  فاإّن   )Al-Sofi, 2000( ال�سويف  ووفق  وجّدة.  وعدن 

 1895 العام  حواىل  ا�ستخدم  قد  االأثر  اأحادي  تقطري  جهاز 

بعد  جتديده  عيد 
ُ
واأ كندا�سة.  با�سم:  اآنذاك  ُيعرف  وكان 

العاملية  احلرب  بعد  ثانية  َد  ُجدِّ ثم  االأوىل،  العاملية  احلرب 

مياه  حتلية  على  تعتمد  جّدة  مدينة  بذلك  جاعاًل  الثانية، 

عام  مئة  طيلة  ال�سرب  مياه  من  حاجتها  لتاأمني  البحر 

واأكرث. ثم ا�ستخدمت وحدات تقطري م�سابهة يف البحرين، 

ن�سئت اأجهزة تقطري متعّددة االآثار يف الكويت 
ُ
و�سرعان ما اأ

ُبدئ،  "اأّنه  ال�سويف  ويورد  واخلرب.  تنورة  وراأ�س  والظهران 

املتعّدد  الوم�سّي  التقطري  با�ستخدام  اخلم�سينيات،  يف 

معمل  اأّول  اأّما  اأواًل.  الكويت  يف  جتاري،  نطاق  على  املراحل 

GWI, 2010  :امل�صدر
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لالإمدادات  العك�سي  التنا�سح  با�ستخدام  البحر  مياه  لتحلية 

يف  ت�سغيله  بداأ  فقد  املتحدة  الواليات  خارج  البلدية  املائية 

جّدة يف العام 1978.

احلالّية  التجارية  التحلية  تقنّيات  معظم  فاإّن  اأ�سرنا،  وكما 

من  عدد  يف  النطاق  وا�سعة  تطبيقات  عرب  رت  ُطوِّ قد 

الدول العربية. وُتعّد اليوم دول جمل�س التعاون اخلليجي 

هذه  م�ستخدمي  اأكرب  وم�سر  وليبيا  اجلزائر  اإىل  باالإ�سافة 

التقنيات يف املنطقة، كما يتبنّي من املجموع الكّلي للطاقة 

ح يف  التحلية لديها ح�سبما هو مو�سّ االإنتاجّية يف معامل 

ال�سكل 1.

الطاقة  يف  العالية  ال�سنوّية  الزيادة  ن�سبة  و�ستتوا�سل 

كما   ،)GWI, 2010( القادم  العقد  خالل  املقّررة  االإنتاجّية 

مراجعة  الكبري  ع  التو�سّ هذا  وي�ستلزم   .2 ال�سكل  يو�سح 

زيادة  كيفّية  فيها  مبا  احلالّية،  واملمار�سات  ال�سيا�سات 

لالقت�سادات  امل�سافة  والقيمة  واملعرفة  املحلّية  القدرات 

املحلّية.

واملالحظ اأّن معظم معامل التحلية الكربى تبنيها موؤ�س�سات 

املنافع العاّمة احلكومّية، مثل املوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه 

وهيئة  اأبوظبي  وكهرباء  مياه  وهيئة  ال�سعودية  يف  املاحلة 

ت�ستغرق  العادة،  ويف  املياه.  وزارات  اأو  دبي،  ومياه  كهرباء 

احلكومات عدة �سنوات قبل املوافقة على اأي عقد ملعمل مياه 

اأثناء  ويف  للبناء،  �سنوات  عدة  من  فرتة  ذلك  ويتبع  كبري، 

ذلك يكون الطلب يف املدن الكربى قد ارتفع ارتفاعًا كبريًا. 

وهذا يخلق فجوات زمنّية بني ذروة الطلب والعر�س ويوؤدي 

الفائ�سة.  والطاقة  املياه  نق�س  من  معروفة  دورات  اإىل 

حيازة  على  اإ�سالحات  باإدخال  املاآزق  هذه  جتّنب  وباالإمكان 

معامل املاء واالإعالن م�سبقًا عن اأّي طاقة اإنتاجّية جديدة اأو 

ع الحقًا يف  رة يف كّل مدينة اأو منطقة. و�سنتو�سّ عة مقرَّ مو�سّ

االإ�سالحات املطلوبة يف هذا ال�ساأن.

من االإ�سالحات االأخرى التي ينبغي اإدخالها على ال�سيا�سات 

لة يف �سبكات  اإعطاء اأولوّية ملكافحة املياه املت�سّربة وغري املعلَّ

التوزيع، وذلك قبل اإن�ساء اأي طاقة اإنتاجية جديدة للتحلية. 

وتوّفر مبادئ االإدارة املتكاملة للموارد املائية االإطار العملي 

للبدء بتلك املمار�سات. فقبل توظيف مبالغ راأ�سمالية كبرية 

كلفًة  اأقّل  با�ستثمارات  القيام  اأواًل  ينبغي  االإمدادات  لزياة 

لتخفي�س هدر املياه.

واجلدير بالذكر اأّن القدرات واملعارف على ال�سعيد املحلي يف 
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هة نحو الت�سغيل وال�سيانة، وال تهتّم بت�سميم  املنطقة موجَّ

تعتمد  التي  البلدان  يف  حّتى  البناء،  اأو  الت�سنيع  اأو  املعامل 

اعتمادًا كبريًا على التحلية لتاأمني ن�سبة كبرية من حاجتها 

اال�ستثنائية  املهارات  توافر  من  وبالرغم  املنزلّية.  للمياه 

اآالف  على  الكبري  الطلب  لتلبية  كافية  لي�ست  فهي  املحلية، 

نظرًا  عام،  كّل  الالزمني  االإ�سافّيني  واملهند�سني  التقنّيني 

واإذا  العربية.  الدول  يف  املاهرة  العمالة  اإىل  احلاجة  لزيادة 

مل تعمد احلكومات اإىل تقدمي الدعم احلقيقي، فاإّن �سناعة 

امل�سري  تالقي  وقد  الرتّدي،  حالة  من  تخرج  لن  التحلية 

على  تعتمد  التي  االأخرى  ال�سناعات  فيه  وقعت  الذي  نف�سه 

التكنولوجيا.

III. اأمناط تكنولوجيا التحلية

كانت تقنّية التنا�سح العك�سي الطريقة االأكرث ا�ستخدامًا يف 

من  يظهر  كما  االأخرية،   25 الـ  ال�سنوات  خالل  العامل  اأنحاء 

اأ�سلوب  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  وتعتمد   .3 ال�سكل 

من  الكربى  املعامل  يف  واملاء  للكهرباء  املزدوج  التوليد 

ا�ستخدام  ي�سيع  ولذلك  الوقود.  ا�ستخدام  كفاءة  زيادة  اأجل 

اأّنه يف حال  تقنيات التحلية احلرارية يف هذه البلدان. غري 

توافر الطاقة الكهربائية اأو حني يكون املاء املمولح هو م�سدر 

اللقيم، ُت�ستخدم تقنّيات االأغ�سية.

يف  اليوم  امل�ستخدمة  التجارية  التقنيات  ت�سنيف  ميكن 

وتقنّيات  احلرارية  التقنّيات  هما  فئتني،  اإىل  التحلية 

االأغ�سية، وذلك على ال�سكل التايل: 

التقنّيات احلرارية:

•التقطري الوم�سي املتعدد املراحل 	
•التقطري املتعدد االآثار 	

•�سغط البخار 	

تقنّيات الأغ�شية:

•التنا�سح العك�سي ملاء البحر 	
•التنا�سح العك�سي للماء املمولح 	

•الديلزة الكهربائية / نزع االأيونات 	
•الرت�سيح الدقيق. 	

على  املمولح  املاء  لتحلية  املعتمدة  التقنية  اختيار  يتوقف 

درجة ملوحته. وي�سيع اليوم ا�ستخدام التنا�سح العك�سي اإذا 

كانت درجة ملوحته مرتفعة، يف حني اأّن الديلزة الكهربائية 

اأكرث فعالية لتحلية املاء املنخف�س امللوحة.

اأ�سل  من  التحلية  تقنّيات  ن�سب  توّزع   4 ال�سكل  يف  يظهر 

ال�سرق االأو�سط  الكّلي للطاقة االإنتاجية يف منطقة  املجموع 

و�سمال افريقيا، منذ العام 1944. واملالحظ اأّن تقنية التقطري 

الوم�سي املتعّدد املراحل ما زالت ت�سيطر على ال�سوق بالرغم 

من زيادة طاقة اإنتاج التنا�سح العك�سي موؤخرًا.

العامل  يف  العك�سي  التنا�سح  تقنّية  ا�ستخدام  ازدياد  اإىل  ُي�سار 

على  طراأ  الذي  ن  وللتح�سّ تكاليفها  النخفا�س  نظرًا  موؤخرًا 

هجينة  تقنيات  امل�ستقبل  يف  ُت�ستخدم  اأن  وميكن  االأغ�سية. 

ومنها  الكهربائية،  الطاقة  لتوليد  احلاجة  عند  الكفاءة  لزيادة 
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العك�سي،  والتنا�سح  املراحل  املتعدد  الوم�سي  التقطري  مثاًل 

اأثبتت  ما  واإذا  العك�سي.  والتنا�سح  االآثار  املتعّدد  التقطري  اأو 

امل�ساريع التجريبية احلالية واحللول التقنية قدرة على املناف�سة 

امل�ستقبل  يف  الكربى  املزدوج  التوليد  معامل  فاإّن  التجارية، 

الوم�سي  والتقطري  الدقيق  الرت�سيح  بني  جتمع  اأن  ميكن 

املتعّدد املراحل والتقطري املتعّدد االآثار والتنا�سح العك�سي.

قيد  تزال  ال  التي  اجلديدة  التحلية  تقنّيات  من  عدد  وثّمة 

التقنيات  هذه  ومن  العامل.  مناطق  من  العديد  يف  التطوير 

الكربونية،  النانوية  االأنابيب  واأغ�سية  باالأغ�سية،  التقطري 

واالأغ�سية  حيوية(،  )اإلكرتونات  االأكوابورين  واأغ�سية 

الدقيقة الرتكيب، والتنا�سح االأمامي، والديلزة الكهربائية/

يف  ي�سكّون  التحلية  خرباء  بع�س  اأّن  غري  االأيونات.  نزع 

 Hanbury,( البحر  مياه  حتلية  يف  التقنيات  هذه  اإمكانيات 

.)2010

IV. التحّديات التي تواجه التحلية

اإ�سالحات  واإدخال  املحلّية  التحّديات  على  التغّلب  ينبغي 

م�سدرًا  التحلية  ت�سبح  كي  واالإدارة  ال�سيا�سات  يف  حمّددة 

م�ستدامًا للماء يف الدول العربية.

اأ  ـ اإدارة التكاليف 

وتتاأّثر  والطاقة.  املال  راأ�س  من  الكثري  التحلية  ت�ستهلك 

خيارات خف�س التكاليف مبهارات الت�سغيل وتغرّيات نوعية 

نوعية  على  فتتوّقف  الراأ�سمالية  التكاليف  اأما  امللّقم.  املاء 

وكفاءة  الالزمة،  التحتية  والبنية  االإنتاجية  والطاقة  املاء 

باملكان.  ترتبط  اأخرى  وعوامل  املواّد،  واختيار  املعمل، 

الراأ�سمالية للوحدة يف معامل  اأّن التكلفة  واأعلُم من خربتي 

 ،2010 �سنة  منوذجّي  نحو  على  ترتاوح،  البحر  مياه  حتلية 

الطاقة  من  يوميًا  مكّعب  مرت  لكّل  دوالر   2000 و   1000 بني 

يف  للوحدة  الراأ�سمالية  التكلفة  وتقّدر  الق�سوى.  مة  امل�سمَّ

معامل املاء املمولح مبا بني 25 و 45 يف املئة من تكلفة الوحدة 

الت�سغيل  تكاليف   5 ال�سكل  يو�سح  البحر.  مياه  معامل  يف 

معامل  يف  الثالث  االأ�سا�سية  التحلية  لتقنّيات  الن�سبية 

احلرارية  املعامل  ت�سغيل  نفقات  باأّن  علمًا  املزدوج،  التوليد 

هي اأعلى بكثري من التكاليف املو�سحة الحقًا يف هذا الف�سل 

اإذا مل تتوافر احلرارة اأو البخار يف املوقع. كما نعلم اأّن التحلية 

هي عادًة اأكرث خيارات م�سادر املياه كلفًة من بني اخليارات 

املحلّية االأخرى.

م�ساألة  التكاليف  اإدارة  اأّن  اأعاله  الوارد  التحليل  من  ُي�ستَدّل 

دقيقة ينبغي اأن يواجهها �سانعو القرارات. واإذا ما اّتبع نهج 

اإحراز  ميكن  اأدناه،  مو�سح  هو  كما  ال�سيا�سات،  يف  جديد 

تقّدم يف هذا املجال.

الت�سّرب  من  احلّد  هو  تطبيقه  يجب  اأ�سا�سي  خيار  •اأّول  	
املياه  توفري  �سيا�سات  تعزيز  مع  التوزيع  �سبكات  من 
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ال�شكل 4
و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف   1944 العام  منذ  املتوافرة  الإنتاجية  للطاقة  الكلي  املجموع 

اأفريقيا، ح�شب التقنّيات

الديلزة الكهربائية/نزع الأيونات

التقطري املتعدد الآثار

التقطري الوم�شي املتعدد املراحل

التنا�شح العك�شي
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واحلوافز، وذلك قبل البدء ببناء معامل حتلية جديدة. 

قد ت�ستغرق هذه الطريقة �سنوات قبل حتقيق فوائدها، 

لكّنها �ستوؤّدي اإىل توفري كبري يف التكاليف الراأ�سمالية 

باال�ستغناء عن نفقات بناء معامل جديدة.

اإمكانية  تدر�س  اأن  احلكومية  الهيئات  على  •ينبغي  	
حتويل دورها من باٍن ملعامل التحلية اإىل م�سرٍت للماء. 

اأف�سل  تطبيق  �سي�سمن  ال�سيا�سات  يف  التغيري  وهذا 

اإّنه ي�ساهم م�ساهمة  التقنيات واأ�ساليب الت�سغيل. كما 

دور  وتو�سيع  املحلّية  والقدرات  املهارات  بناء  يف  فاعلة 

القطاع اخلا�س يف �سناعة التحلية. وعلى �سعيد اآخر 

اإىل  ل  اأهمية، �سيتحّول دور احلكومة من م�سغِّ ال يقّل 

هيئة ناظمة. ولتحقيق اأف�سل النتائج من هذه ال�سيا�سة 

اأن تعلن الدوائر احلكومية عن كّميات املياه التي  ال بّد 

تتوّقع �سراءها �سنويًا يف كّل مدينة.

تويّل  يف  احلكومّية  الهيئات  ا�ستمرار  حال  •يف  	
م�سوؤولّيات بناء معامل حتلية كبرية وت�سغيلها، يجب 

على  االأ�سول  هذه  الإدارة  الالزمة  اخلطوات  اّتخاذ 

اأ�سا�س تقلي�س تكاليف دورة حياة املاء اإىل اأق�سى حّد 

ممكن، وينبغي اإن�ساء موؤ�س�سات حكومّية لهذه الغاية، 

تعمل  كما  احلكومّية  املوؤ�س�سات  هذه  تعمل  اأن  على 

اأ�سعار  بح�سب  الطاقة  قيمة  فتقّدر  ة،  اخلا�سّ ال�سركات 

االأ�سواق العاملية ومتنح احلوافز لتاأ�سي�س دوائر للبحث 

والتطوير، وذلك للحّث على االبتكار الذاتي يف الو�سائل 

على  ُتقِدم  اأن  اأي�سًا  وعليها  الت�سغيل.  واأعمال  التقنّية 

جديدة.  تقنيات  على  جتارب  باإجراء  املجازفة  بع�س 

وميكن مراقبة اأدائها باإجراء تدقيقات داخلية.

•على احلكومات اأن تعيد النظر يف الفر�سية القائلة اإّنه  	
فاملعامل  النفقات.  انخف�ست  املعامل  حجم  كرب  كّلما 

املناطق  عن  بعيدة  مواقع  يف  عادًة  ُتبنى  ال�سخمة 

املزدوج.  التوليد  معامل  خ�سو�سًا  املكتّظة،  احل�سرية 

وخزنها  املياه  لنقل  االإ�سافية  التكاليف  فاإّن  لذلك 

اأقل  املركزية  غري  ال�سغرية  املعامل  جتعل  وتوزيعها 

واأقل  االإ�سرتاتيجّية  الناحية  من  اأمانًا  واأكرث  كلفة 

االأ�سغر  املعامل  اأّن  ذلك  اإىل  ُي�ساف  لالأعطال.  عر�سة 

حجمًا جتتذب عددًا اأكرب من املقاولني الذين يتقّدمون 

يعني  مّما  بنائها،  عقود  نيل  على  للتناف�س  بعطاءات 

التي  املدة  واخت�سار  الراأ�سمالّية  التكاليف  خف�س 

ي�ستغرقها االإن�ساء.

•قد يكون ا�ستخال�س معادن وفلزات خمتارة ذات قيمة  	
عالية من املاء املمولح يف معامل التحلية ال�سخمة عاماًل 

لال�ستثمارات  االقت�سادي  العائد  زيادة  يف  م�ساهمًا 

وخف�س تكاليف املاء.

ب ـ التحلية امل�شتدامة 

باالإمكان حتقيق اال�ستدامة املالية والبيئية ل�سناعة التحلية 

كم�سدر للماء اإذا ما مّت الت�سّدي للتحّديات التالية: 

تكاليف الت�شغيل الن�شبّية لتقنّيات التحلية يف معامل التوليد املزدوج.ال�شكل 5
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•ينبغي فر�س تعريفات للماء ال�سرتداد اإجمايل تكاليف  	
والنقل  التوزيع  تكاليف  فيها  مبا  ال�سرف،  ومياه  املاء 

اإىل  املاء  اإي�سال  ول�سمان  البيئية.  واالآثار  واملعاجلة 

املحتاجني، ميكن اللجوء اإىل االإعانات احلكومّية فقط 

اإذا كانت تخدم هذه الغاية دون �سواها.

املتوافرة  املتجّددة  الطاقة  م�سادر  ا�ستخدام  مّت  ما  •اإذا  	
من  ال�سم�سّية،  الطاقة  مثل  العربية،  الدول  يف  بكرثة 

اأجل التحلية، فاإّن ذلك ميكن اأن ُي�ساهم م�ساهمة فّعالة 

الكربونّية  الب�سمة  وتخفي�س  اال�ستدامة  حتقيق  يف 

واإدخال االقت�سادات املحلّية يف طور االإنتاج املبنّي على 

املعرفة، مع و�سع احلوافز املالئمة والدعم الالزم للبحث 

وينبغي  ال�سغرية.  املحلية  ال�سركات  يف  والتطوير 

االإقليمي  ال�سعيد  على  تتعاون  اأن  العربية  الدول  على 

امُلثلى من الطاقة ال�سم�سّية الهائلة  لتحقيق اال�ستفادة 

التي تنعم بها، وخ�سو�سًا لتاأمني اإمدادات املاء.

اأ�سا�سيًا  معيارًا  الطاقة  ا�ستخدام  كفاءة  تكون  اأن  •يجب  	
ُيراعى يف كّل عملية جتهيز ملعامل جديدة اأو حت�سني 

ل اإىل كفاءة الطاقة  ملعامل قائمة. لكن ال ميكن التو�سّ

�سعر  عن  جدًا  متدّنية  املتوافر  الوقود  كلفة  كانت  اإذا 

ال�سوق، كما هي احلال يف معظم دول جمل�س التعاون 
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تعزيز م�شتويات اإمدادات الطاقة اإىل احلّد الأمثل اعتماداً على تخزين املياه يف الطبقات اجلوفّية وا�شتخال�شه منهاال�شكل 6

فرتة جتدد الطبقات 

املائية اجلوفية

فرتة اإ�شتخراج املياه

من الطبقات اجلوفية

فرتة جتدد الطبقات 

املائية اجلوفية

الطلب على الطاقة احلمل الأ�صا�صي للتحلية احلرارية

جمموع اإنتاج املياه )حراري + تنا�صح عك�صي( مع التخزين يف الطبقات اجلوفية(

جمموع الطلب على الطاقةالطلب على املياه
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النفط  اإنتاج  من  املئة  يف   25 اأّن  اإىل  وُي�سار  اخلليجي. 

حمّليًا  ُي�ستخدم  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  والغاز 

 .)Al-Husayn,  2009( املاء  واإنتاج  الكهرباء  لتوليد 

فاإن  حاليًا  امل�سّجلة  الطلب  منّو  معّدالت  �سوء  وعلى 

Al-(  2030 �سنة  املئة  يف   50 اإىل  �سرتتفع  الن�سبة  هذه 

Husayn, 2009(. وال جدل يف اأن االقت�ساد ال�سعودي 
ال ميكن اأن يزدهر يف مثل هذا الو�سع. 

من الطرق  التي ميكن اأن توؤّدي اإىل كفاءة ا�ستخدام الطاقة 

يف  املتوافرة  الكهرباء  لتوليد  االحتياطية  الطاقة  ا�ستعمال 

املاء  وخزن  الإنتاج  اخلليجي  التعاون  جمل�س  بلدان  معظم 

ح يف ال�سكل 6. فتخزين  خارج �ساعات الذروة، كما هو مو�سّ

اأو  التحلية  معامل  حتت  املوجودة  اجلوفّية  الطبقات  يف  املاء 

القريبة منها وا�ستخال�سه، من االأمور التي حتتاج اإىل درا�سة 

وتطوير، الأّن ذلك ميكن اأن يحّقق هذا احلّل املحتمل. اإاّل اأّن 

املبادرة  هذه  اأّن  يرون  واملاء  للطاقة  املزدوج  التوليد  خرباء 

لي�س  لكن  املتحدة  العربية  االإمارات  مثل  بلدان  يف  معقولة 

الطاقة  كل  ُت�ستخدم  حيث  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف 

لتغذية  امل�سرتك  التوليد  معامل  يف  الناجتة  الكهربائية 

.)Al-Sofi, 2010( احلمل االأ�سا�سي

من  مكّون  مركزي  غري  نظام  الإقامة  ال�سعي  •يجب  	
الغايات  لتحقيق  وذلك  �سغرية،  حتلية  معامل 

)ب(  اإجمايل.  ب�سكل  املاء  توافر  زيادة  التالية:)اأ( 

خف�س تكاليف النقل والت�سّرب وكّل ما يتعّلق ب�سبكة 

تلزمي  لتنفيذ  ق�سرية  مواعيد  حتقيق  )ج(  التوزيع. 

عرب  املائي  االأمن  �سمان  د(  واإدارتها.  وبنائها  امل�ساريع 

للمقاولني  الفر�س  توفري  هـ(  وحدات.  عدة  توفري 

املحّليني القادرين على اإدارة امل�ساريع ال�سغرية ب�سكل 

فّعال واقت�سادي اأكرث من امل�ساريع ال�سخمة التي حتتاج 

اإىل اخلربة اللوج�ستّية التي ال تتوافر اإاّل لدى املقاولني 

العاملّيني.

املحّلية  لل�سركات  حوافز  �س  تخ�سّ اأن  احلكومات  •على  	
معامل  مكّونات  ت�سنيع  يف  اال�ستثمارات  جلذب 

التحلية حمليًا مثل اأغ�سية التنا�سح العك�سي وم�سّخات 

وميكن  الطاقة.  ا�ستعادة  واأجهزة  العايل  ال�سغط 

املحلّيني  امل�سّنعني  مب�ساعدة  بالبدء  ذلك  حتقيق 

مقاويل  ودفع  الدولية  اجلودة  ملعايري  وفقًا  االإنتاج  يف 

العقود املتكاملة اإىل تاأمني املواد من ال�سوق املحلية.

النا�سئة  امل�ساريع  احلكومات  تدعم  اأن  ُينتظر  •كذلك  	
امل�ستندة  االقت�ساد  قطاعات  يف  املحلية  واال�ستثمارات 

وحتقيق  حمليًا  االبتكار  لت�سجيع  وذلك  املعرفة،  اإىل 

االإ�سرتاتيجية  ال�سناعات  يف  االقت�سادية  اال�ستدامة 

الدول  حّققت  ما  واإذا  ال�سم�سية.  والطاقة  كالتحلية 

القطاعني  هذين  يف  رائدًا  عامليًا  مركزًا  العربية 

ذلك  من  امل�ستفيدين  اأكرث  �ستكون  االإ�سرتاتيجّيني، 

نظرًا العتماد اقت�ساداتها عليهما.

• 	
ج ـ املخاوف البيئية

تثري معامل التحلية القلق حول عدة نقاط ينبغي الت�سّدي 

لها ومعاجلتها، منها:

معامل  معظم  عن  الناجت  الرئي�سي  البيئي  االأثر  •يتعّلق  	
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)ما عدا اخلليج(
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و�صغط البخار احلراري
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اأماكن كثرية  ال�شباب طريقة علمية مت اعتمادها يف  املياه من  جتميع 

من العامل. وقد اأجرى مركز فقيه ال�شعودي لالأبحاث والتطوير درا�شة 

ميدانية يف ثالثة مواقع تابعة ملنطقة ع�شري ال�شعودية، هي: حممية 

ريدة ومنتزه ال�شباب )كلتاهما يف منطقة ال�شودة( ومدينة اأبها.

هذه  بني  الباحثون  اأجراها  التي  القت�شادية،  املقارنة  نتائج  اأثبتت 

الطريقة وطرق اأخرى للح�شول على املياه، مثل التحلية وال�شخ من 

الآبار، اأن هناك فارقًا كبرياً بني التكاليف مل�شلحة مياه ال�شباب، التي 

قد تكون اأف�شل من حيث اجلودة والنوعية.

عات معيارية لل�شباب،  قام فريق البحث بت�شميم وت�شنيع ثالثة جممَّ

ع يتاألف  اعتماداً على ت�شميم مت ا�شتخدامه يف دولة ت�شيلي. وكل جممَّ

معدنية،  وعوار�س  1م(،   × )1م  تظليل  بن�شبة  قما�شي  �شبك  من 

املياه،  لتجميع  واأدوات  وتو�شيالت  للمياه،  معدين  وم�شتوعب 

بالإ�شافة اإىل غرفة من ال�شبك املعدين حلماية املن�شاأة. واأجريت درا�شة 

ميدانية ملناطق ال�شباب، وبناًء عليها مت اختيار املناطق الثالث.

اآذار  اآخر �شهر  ابتداء من  ال�شباب ب�شكل يومي،  املياه من  بداأ جتميع 

اأعلى  على  احل�شول  يتم  اأن  العتبار  يف  الو�شع  مع   ،2006 )مار�س( 

قيمة و�شطية للمياه املجمعة يوميًا، خ�شو�شًا يف ف�شل ال�شتاء باعتبار 

اأن مو�شم ال�شباب الكثيف يبداأ عادة مع بداية ال�شتاء.

مع  ع�شري  منطقة  يف  ال�شباب  من  املح�شودة  املياه  كميات  مبقارنة 

بع�س النتائج التي مت احل�شول عليها يف مناطق خمتلفة من العامل، 

عامليًا،  الأعلى  من  هي  ال�شودة  منطقة  يف  املجمعة  الكميات  اأن  تبنيَّ 

وذلك لالأ�شباب الآتية: الرتفاع الكبري عن م�شتوى �شطح البحر )2260 

جبال  �شل�شلة  موقع  واجليولوجية،  املناخية  الظروف  مرت(،   3200 ـ 

)من  املنطقة  يف  ال�شائدة  الرياح  اجتاه  الأحمر،  للبحر  املجاورة  ع�شري 

البحر يف اجتاه �شل�شلة اجلبال(.

يف  تنح�شر  الدرا�شة  �شملتها  التي  املنطقة  يف  املتوافرة  املائية  امل�شادر 

مياه التحلية، ومياه الآبار، واأخرياً مياه ال�شباب. وقد اأ�شارت النتائج 

اإىل اجلدوى  الدرا�شة  ال�شباب يف منطقة  املياه من  لتجميع  الو�شطية 

القت�شادية املمتازة لهذه التقنية. واإذ ل يتوافر حاليًا م�شروع متكامل 

للح�شول على املياه من ال�شباب، �شوف يتم اإجراء مقارنة اقت�شادية 

منطقة  ل�شكان  التحلية  مياه  من  مكعبًا  مرتاً   28 تاأمني  بني  اأولية 

عامًا   12 ملدة  ال�شباب  من  الكمية  هذه  وجتميع  )ال�شودة(،  امل�شروع 

هي العمر الفرتا�شي لل�شبك امل�شتخدم.

وملا كانت كميات املياه املجمعة من ال�شباب يف منطقة ال�شودة م�شجعة 

جداً، ونظراً لوجود ال�شباب يف هذه املنطقة على مدار ال�شنة وخ�شو�شًا 

الدرا�شة  اأو�شت  الأمطار،  ال�شتاء حيث تزداد كثافته مع قلة  يف ف�شل 

اإجراء  بعد  ـ  لل�شرب  حتى  ـ  باملياه  للتزود  الطريقة  هذه  باعتماد 

املعاجلة ال�شرورية. وقد مت اعتماد هذه التقنية يف اأماكن خمتلفة من 

العامل اأقل ارتفاعًا ول يتوافر فيها ال�شباب بالكثافة املتوافرة يف منطقة 

ع�شري.

�شقوط  م�شتوى  املتحدة  العربية  المارات  عززت  اأخرى،  جهة  من 

ال�شحب املحملة  املئة عن طريق ا�شتمطار  الأمطار فيها بن�شبة 10 يف 

يوديد  من  كريات  واطالق  متخ�ش�شة  طائرات  حتليق  عرب  باملياه، 

الف�شة عليها، ما يزيد من قطرات املياه ويعجل �شقوط الأمطار.

الذين  �شكانها  احتياجات  لتغطية  زيادة مياهها  اىل  المارات  وحتتاج 

املياه  خمزونات  رغم  على  واأنهار  بحريات  غياب  يف  عددهم،  يتزايد 

وتعترب  وليوا.  العني  بينها  ومن  ال�شحراوية  الواحات  يف  اجلوفية 

لكنها  والزراعة،  ال�شرب  ملياه  الرئي�شي  امل�شدر  املياه  حتلية  حمطات 

مكلفة ب�شبب القدر الكبري من الطاقة الذي ت�شتهلكه.

�شرق  اجلبلية  العني  منطقة  يف  ال�شحب  ا�شتمطار  برنامج  وينفذ 

الأرا�شي  من  الأكرب  اجلانب  على  حتتوي  التي  اأبوظبي  العا�شمة 

موارد  لتعزيز  طريان  طلعة   97 نفذت  املا�شية  ال�شنة  ويف  الزراعية. 

املياه. و�شيزيد عدد مرات ال�شتمطار خالل هذه ال�شنة ب�شبب امتالك 

برنامج  ويكلف  ا�شتئجارها.  عليها  يتعني  فال  للطائرات  المارات 

ال�شتمطار 1.5 مليون دولر �شنويًا.

د. عبدالرزاق �صلطان، جملة البيئة والتنمية

مياه من ال�صباب يف ال�صعودية و�صناعة املطر يف االمارات
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التحلية مب�سادر طاقتها وبب�سماتها الكربونية. يو�سح 

ال�سكل 7 التفاوت الكبري يف الب�سمة الكربونية ملختلف 

املزدوج،  التوليد  معامل  يف  اليوم  امل�ستخدمة  التقنّيات 

حيث ترتاوح الب�سمة الكربونية ملعامل التقطري الوم�سي 

املتعّدد املراحل بني 10 و 20 كيلوغرامًا من ثاين اأوك�سيد 

التقطري  ملعامل  بالن�سبة  اأما  املكّعب،  املرت  يف  الكربون 

جمال  يف  فهي  احلراري  البخار  االآثار/�سغط  املتعّدد 

يف  الكربون  اأوك�سيد  ثاين  من  كيلوغرامًا   19.6 –  11.2

 Sommariva,( احلرارة  دورة  ملعّدل  وفقًا  املكّعب  املرت 

احلرارية  للمعامل  الكربونية  الب�سمة  وتبلغ   .)2010

االأحادية الغر�س )غري واردة يف ال�سكل 7( اأ�سعاف هذه 

اجلدير  ومن  املهدورة.  احلرارة  تتوافر  مل  اإذا  امل�ستويات 

يف  تقريبًا  احلرارية  املعامل  معظم  اأّن  اأي�سًا  باملالحظة 

الراأ�سمالية،  التكاليف  خف�س  حتاول  اخلليج  منطقة 

ذلك  عن  وينجم  منخف�سة،  حرارة  دورات  ت�ستخدم  فال 

اأّن  نذكر  اأن  كذلك  املفيد  ومن  اأكرب.  كربونية  ب�سمة 

الب�سمة الكربونية ملعامل توليد الطاقة ترتاوح بني 0.5 

و 0.8 كيلوغرام من ثاين اأوك�سيد الكربون لكل كيلوواط 

املعمل  وكفاءة  امل�ستخدم  الوقود  لنوعية  وفقًا  �ساعة 

.)Sommariva, 2010(

•مل جتِر اأي درا�سة معّمقة الآثار املاء املطروح من معامل  	
التحلية احلرارية على امل�ستوى االإقليمي. وثّمة ما يثري 

على  املاحلة  املياه  لت�سريف  املحتملة  االآثار  من  القلق 

الدويل  للبنك  تقرير  يف  جاء  وح�سبما  البحرية.  البيئة 

والكلور  ال�ساخن  املالح  املاء  ت�سريف  "فاإّن   )2007(

املتطايرة  والهيدروكربونات  املعدنّية  واالآثار  املتخّلف 

ر هي عوامل ذات تاأثريات  واملواد املانعة للرتّغي والتق�سّ

يف  ال�ساطئ  من  القريبة  البحرّية  البيئة  على  �ساّرة 

اخلليج  يف  النباتات  اأعداد  ازدياد  باأّن  علمًا  اخلليج". 

ي�ستدعيان  اأمران  مياهه،  حرارة  درجات  وارتفاع 

امل�ساكل  ملواجهة  مناذج  واإعداد  �ساملة  درا�سات  اإجراء 

امل�ستقبلّية املحتملة واإيجاد حلول لها.

املاحلة  املياه  اآثار  من  التخفيف  �سهولة،  بكّل  •ميكن،  	
احلياة  على  البحر  ملاء  العك�سي  التنا�سح  من  الناجتة 

املالئمة  التخفيف  عمليات  باإجراء  وذلك  البحرية، 

معامل  من  املالح  املاء  اأما  املخارج.  ت�سميم  وتعديل 

من  اأكرب  هّمًا  فيظّل  املمولح  للماء  العك�سي  التنا�سح 

اأن ُتعطى االأولوية  الناحيتني البيئية واملالية. وينبغي 

املعامل  هذه  من  املالح  املاء  كّميات  تخفي�س  لهدف 

وا�ستخدامه الأغرا�س اأخرى مفيدة مثل اإنتاج الطاقة.

على  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  يف  ُتالَحظ  •مل  	
حمتملة  �سّحية  خماطر  اأي  ال�سنني،  ع�سرات  مدى 

من  اأّنه  اإاّل  املحاّلة.  ال�سرب  مياه  بنوعّية  مرتبطة 

احلدود  لتعيني  الدرا�سات  من  املزيد  اإجراء  ال�سروري 

ال�سحية لتواجد معادن معّينة يف البيئات املحلية.

تنّظم  بيئية  قوانني  العربية  البلدان  بع�س  يف  •توجد  	
ذ.  اأعمال بناء معامل التحلية وت�سغيلها، اإاّل اأنها ال ُتَنفَّ

وينبغي تخ�سي�س املوارد الالزمة ل�سمان تقّيد من�ساآت 

القطاع اخلا�س واملن�ساآت احلكومّية بهذه االأنظمة. 

د  ـ تطوير القدرات 

ي�ستمل تطوير القدرات املحلية على اكت�ساب املقدرة الإيجاد 

اأجل  من  املعرفة  هذه  ال�ستخدام  والقابلّية  املتطّورة  املعرفة 

واالبتكار  التجديد  طريق  عن  االقت�سادية  القيمة  رفع 

اأن�شاأت هيئة البيئة ـ اأبوظبي حمطتني جتريبيتني لتحلية املياه اجلوفية 

داود،  الدكتور حممد  وقال  ال�شم�شية.  الطاقة  با�شتخدام  امللوحة  العالية 

مدير فريق موارد املياه يف الهيئة، ان ا�شتخدام م�شادر الطاقة املتجددة يف 

املنطقة لتقليل  التحلية يف  اأ�شا�شي يف م�شتقبل �شناعة  التحلية هو جزء 

الطاقة  جتميع  تقنية  ا�شتخدام  مت  اأنه  اىل  م�شرياً  الكفاءة،  وزيادة  الكلفة 

ال�شم�شية ووحدات حتلية تعتمد اأغ�شية التنا�شح العك�شي.

الطاقة  جتميع  نظام  كفاءة  زيادة  يف  هو  احلقيقي  التحدي  اأن  اىل  واأ�شار 

اآلية  بو�شع  حاليًا  تقوم  الهيئة  اأن  م�شيفًا  البيئي،  الأثر  وتقليل  ال�شم�شية 

اأكرث من 80 يف  “مياه الرجوع” بزيادة كفاءة املحطة اىل  للتخل�س الآمن من 

املئة، واإمكانية ا�شتخدام هذه املياه العالية امللوحة يف انتاج الأمالح اأو الأعالف 

احليوانية اأو الأ�شمدة واملخ�شبات الزراعية. وهذا �شوف يح�شن اقت�شاديات 

مثل هذه الأنظمة م�شتقباًل ويقلل الأثر البيئي لإلقاء مياه الرجوع يف اخلليج 

اأو حقنها يف اخلزانات اجلوفية العميقة.

جملة البيئة والتنمية 

حمطتان للتحلية بالطاقة ال�صم�صية يف اأبوظبي
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القيادات  رعاية  على  ذلك  ينطوي  كما  العاملي.  والت�سويق 

الإتاحة  واللوج�ستي  املايل  الدعم  وتوفري  املحلية  �سة  املتخ�سّ

املجال اأمام اأ�سحاب املواهب املحلية لتوظيف اأفكارهم واإنتاج 

التي  االإ�سالحات  بع�س  يلي  ما  ويف  امل�ستوى.  عاملية  قيمة 

ميكن اأن ت�ساهم يف حتقيق ذلك: 

ال�سخي  املايل  الدعم  العربية  احلكومات  •توفري  	
واإجراء  جديدة  تقنّيات  تطوير  يف  للم�ساعدة 

اجلامعات  منح  ينبغي  كما  لها.  جتريبية  اختبارات 

حركة  الإطالق  ائتمانّية  �سناديق  واالإقليمية  املحلية 

�سريدم  ما  وهذا  اجلديدة.  امل�ساريع  �سركات  تاأ�سي�س 

ومعظم  التجارية  املوؤ�س�سات  بني  حاليًا  القائمة  الهوة 

اجلامعات يف البلدان العربية. وُي�سار اإىل اأّن يف بع�س 

مثاًل(  ال�سعودية  العربية  )كاململكة  العربية  الدول 

والتكنولوجية  العلمية  للمبادرات  �سخمة  �سات  خم�سّ

الطموحة بناًء على النموذج املذكور اأعاله. ومل يّت�سح 

حتويل  يف  �ستنجح  املحلّية  اجلامعات  كانت  اإذا  بعد 

اإىل  جديدة،  م�ساريع  عرب  البحثّية،  الفكرّية  طاقاتها 

موارد اقت�سادية قّيمة.

للم�ساريع  �سناديق  اإىل  العربية  البلدان  اأكرثية  •تفتقر  	
ملوؤ�س�سات  حكوميًا  املدعوم  التمويل  اأو  اجلديدة 

ووفقًا  العالية.  املخاطر  ذات  اجلديدة  التكنولوجيا 

للمعلومات املتوافرة، ُي�ستثنى من ذلك تون�س اأّواًل، ثم 

املغرب. 

حيث  اجلنوبية  وكوريا  اليابان  من  املثل  ناأخذ  اأن  وميكن 

يتجّلى الدور احلكومي احليوي يف تخطيط وتعزيز قدرات 

البلدين  هذين  يف  االقت�ساد  جعل  مّما  املحلية،  املعرفة 

يقفز، يف غ�سون ب�سعة عقود، اإىل م�ساّف اأوائل الدول يف 

ال�سناعات والتقنّيات احلديثة.

•ينبغي اأن تقّدم احلكومات العربية منحًا درا�سية �سخّية  	
للطاّلب الواعدين ومتنح موؤ�س�سات املنافع املحلية الدعم 

تقوم  للتدريب.  مراكز  اإقامة  من  ميّكنها  الذي  املايل 

املحلية،  ال�سركات  مع  بالتعاون  ال�سعودية،  احلكومة 

�سة  املتخ�سّ التدريبية  املراكز  تلك  مثل  وجتهيز  ببناء 

لزيادة فر�س العمل املتاحة ملواطنيها. ولدى املوؤ�س�سة 

يف  الوحيد  التدريب  مركز  املاحلة  املياه  لتحلية  العامة 

املنطقة املخت�ّس بالتحلية.

بناء  يف  فاعاًل  دورًا  للمياه  العربي  املجل�س  •يوؤّدي  	
للمياه  العربية  االأكادميية  باإن�سائه  وذلك  القدرات 

وال�سبكة العربية لتكنولوجيا التحلية، من اأجل ت�سهيل 

التحلية  خرباء  بني  والتعاون  القدرات  وبناء  التوا�سل 

وُتعترب  عام.  ب�سكل  العامل  ويف  العربية  الدول  يف 

مثاًل  ظبي،  اأبو  ومركزها  للمياه،  العربية  االأكادميية 

بداأت  وقد  االإقليمي.  العربي  التعاون  فوائد  على  جّيدًا 

واإدارة  تنظيم  يف  القدرات  لبناء  براجمها  االأكادميية 

�سّم  اجتماع  اأّول   ،2010 �سنة  نّظمت،  اإّنها  كما  املياه. 

البلدان  يف  املياه  موؤ�س�سات  عن  امل�سوؤولني  القادة  كبار 

وبرامج  مبادرات  عنه  ينجم  اأن  ُينتظر  الذي  العربية 

عربّية م�سرتكة مفيدة يف جمال تطوير القدرات.

العربية  اململكة  يف  الوطنية  املياه  �سركة  •بداأت  	
ال�سعودية م�سروعًا طموحًا لبناء مركز وطني للتدريب 

يف جّدة خلدمة املنطقة باأكملها وليكون منوذجًا عامليًا 

يف اجلمع بني التدريب والتطوير التكنولوجي، وذلك 

املتعّلقة  احلقول  جميع  يف  واالبتكار  املعرفة  لتعزيز 

باملياه، ومن �سمنها التحلية.

V.  تو�صيات

مياه  حتلية  جعل  يف  ت�ساهم  مقرتحات  جملة  يلي  ما  يف 

البحرم�سدرًا م�ستدامًا للمياه:

•زيادة تعرفات املاء ال�سرتداد كامل كلفة اإمدادات املياه  	
اال�ستدامة  لتحقيق  وذلك  ال�سرف،  مياه  وخدمات 

اإقرار  وينبغي  املياه.  خدمات  لتوفري  والبيئية  املالية 

بداًل  للفقراء،  وموّجهة  وذكّية  هادفة  حكومّية  اإعانات 

من الدعم العاّم للماء، وذلك من اأجل �سمان املحافظة 

على املياه والعدالة االجتماعية.

قبل  املعّللة  وغري  ال�سبكات  من  املت�سّربة  املياه  من  •احلّد  	
االإنتاجية  الطاقة  م�ستويات  برفع  االإمدادات،  زيادة 

ملعامل التحلية القائمة اأو بناء معامل جديدة. وهذا اأمر 

اأ�سا�سي ل�سمان املحافظة على املوارد الطبيعية واملالية.

•حتويل مهّمة البلديات وكبار م�ستخدمي املياه اإىل �سراء  	
ونوعّيات  وبكّميات  للوحدة  اأدنى  ب�سعر  باجلملة  املاء 

حمّددة بداًل من �سراء معامل حتلية متكاملة. وينبغي 

ملعامل  املادية  االأ�سول  متّلك  عن  احلكومات  تكّف  اأن 

ع  التو�سّ ينبغي  كما  تنظيمي.  بدور  وتقوم  التحلية 
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واخلا�س  العام  القطاَعني  بني  امل�سرتكة  امل�ساريع  يف 

وكذلك تعميم �سناديق املاء/مناذج الوقف.

للماء  م�ستقّلة  ك�سناديق  حكومّية  عاّمة  منافع  •اإن�ساء  	
التمويل  ذاتية  جتارية  ك�سركات  ت�سغيلها  اأو  )اأوقاف( 

دنيا  بكلفة  وامل�ستدامة  املوثوقة  املياه  لتوفري  وذلك 

بالن�سبة لالأجيال احلا�سرة والقادمة.

الب�سمة  وت�سغري  الطاقة  ا�ستهالك  تخفي�س  •فر�س  	
جميع  على  منَتجة  ماء  وحدة  لكّل  بالن�سبة  الكربونّية 

معامل التحلية اجلديدة. وينبغي اأن ت�سع احلكومات 

العربية حدودًا ق�سوى النبعاثات الكربون من معامل 

املياه. 

عاملة  جديدة  حتلية  تقنّيات  تطوير  يكون  اأن  •يجب  	
على  وال�سغرية  الكبرية  لل�سبكات  ال�سم�سية  بالطاقة 

العامل  يف  والتطوير  االأبحاث  برامج  اأولوّيات  راأ�س 

التقنية  واحللول  املنتجات  ت�سّكل  اأن  وميكن  العربي. 

بلدان  من  للعديد  بالن�سبة  ثابتة  اقت�سادّية  قاعدة 

لت�سدير  تخّطط  ان  العربية  الدول  وعلى  املنطقة. 

بقدر  امل�ستقبل  يف  االزدهار  لتحقيق  ال�سم�سية  الطاقة 

الع�سر  يف  والغاز  النفط  ت�سدير  على  حاليًا  تعتمد  ما 

احلا�سر. 

جميع  على  احلالية  البيئية  املعايري  وتطبيق  •تثبيت  	
اأكانت مملوكة للقطاع اخلا�س  معامل التحلية، �سواء 

زمنية  مهل  و�سع  وينبغي  احلكومية.  الهيئات  اأم 

تديرها  اأو  متلكها  التي  املعامل  من  للعديد  حمّددة 

كي  والهواء  املاء  تلّوث  يف  تت�سّبب  والتي  احلكومات 

تلتزم باملوا�سفات القانونية.

•املطلوب من احلكومات اأن تدعم بال حدود اال�ستثمارات  	
وامل�ساريع  والتدريب،  والتطوير،  االأبحاث  يف  اخلا�سة 

القائمة  املحلّية  وال�سناعات  اجلديدة،  التكنولوجّية 

متكاماًل  الدعم  هذا  يكون  اأن  وينبغي  املعرفة.  على 

الوطنية  املحلية  االقت�سادية  النتائج  يحّقق  بحيث 

االإ�سرتاتيجية  ال�سناعات  يف  الت�سدير  اأهداف  ويخدم 

مثل التحلية والطاقة ال�سم�سية.

م�سرتكة  برامج  ت�سع  اأن  العربية  الدول  م�سلحة  •من  	
املتجّددة  والطاقة  بالتحلية  خا�سة  والتطوير  لالأبحاث 

واأن ترفع، اإىل اأق�سى حّد ممكن، قيمة االأفكار اجلديدة 

النظامية  املعرفة  مراكز  ت�سدرها  التي  االأبحاث  ونتائج 

والتقنية  للعلوم  اللـه  عبد  امللك  جامعة  مثل  اجلديدة 

وموؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم. 

VI.  خال�صة

التحلية ميكن اأن تكون م�سدرًا م�ستدامًا للماء بالن�سبة اىل 

املبني على املعرفة، وذلك  العربية وحمّركًا لالقت�ساد  الدول 

اإذا ما جرى تطبيق االإ�سالحات والتو�سيات الالزمة. وعلى 

احلكومات اأن تبداأ باالإ�سالحات يف تعرفات املياه واملحافظة 

على مواردها وبرامج اإدارتها املتكاملة. ويجب و�سع التحلية 

التطوير  اأولوّيات  راأ�س  على  ال�سم�سية  الطاقة  با�ستخدام 

من  اأّن  كما  العربية.  الدول  يف  املطلوب  التكنولوجي 

االأولوّيات التي يجب و�سعها على راأ�س اإ�سالحات ال�سيا�سات 

املائية املحافظة على املاء واإدارة الطلب جلميع اال�ستخدامات 

وخ�سو�سًا يف الزراعة. 

تنويه

الوارد  اخلرباء  اإىل  التقدير  ببالغ  املوؤلف  يتوجه 

ذكرهم اأدناه الذين ت�صلموا اأول م�صودة لهذا الف�صل، 

بها:  �صاهموا  التي  املتعددة  القيمة  وللمالحظات 

اأمري  ال�صويف،  حممد  هانبوري،  وليام  الربوف�صور 

با�صا، حممد �صعود، والدكتور ماهر العودان.



137

الت�شريعات والأعراف املائية

طارق املجذوب

الف�صل 9



الت�صريعات والأعراف املائيةالف�صل 1389

I.  مقدمة

من  �أي�ضًا  هو  بل  فح�ضب،  و�لبقاء  �حلياة  ع�ضب  �ملاء  لي�س 

و�ال�ضتقر�ر  �جل�ضدّية  و�ل�ضحة  �لبيئة  �ضالمة  مقّومات 

�ملفيد  من  يكون  وقد  �القت�ضادي.  و�لنمّو  �الجتماعي 

�ل�ضّيئة  �ملياه  مر�فق  لتحويل  �لدوؤوب  �ضعيها  يف  للحكومات، 

�إىل  �أن تعمد  �إىل موؤ�ض�ضات لتوفري خدمات م�ضتد�مة،  �الأد�ء 

كاأحد  �ملدين  �ملجتمع  وموؤ�ض�ضات  �أنف�ضهم  �ملعنيني  �إ�ضر�ك 

�ملن�ضرمة  �لع�ضر  �ل�ضنو�ت  جتربة  �أن  غري  �ملتاحة.  �خليار�ت 

�أظهرت �أّن عملّية �لتغيري يف قطاع �ملاء تو�جه �ضعوبات جّمة. 

وعدم  و�لو�ضائل،  �الأولوّيات  حول  �ملعنيني  بني  فاخلالفات 

�إ�ضر�ك  من  و�لتوّج�س  و�مل�ضوؤوليات،  �ملطلوبة  �الأدو�ر  و�ضوح 

�لقطاع �خلا�س هي �أمور توؤّدي غالبًا �إىل �رتفاع كلفة �لتطوير 

حماوالت  من  �مُل�ضتخَل�ضة  و�لعربة  تقّدم.  �أّي  �إحر�ز  وتعيق 

�الإد�رة  نحو  �الهتمام  توجيه  وجوب  هي  �ملختلفة  �لتطوير 

 )water governance( ملتكاملة للمو�رد �ملائية وحوكمة �ملياه�

كعن�ضرين �أ�ضا�ضّيني ال�ضتد�مة �ملياه يف �ملنطقة �لعربية.

للحوكمة  عليه  مّتفق  تعريف  وجود  عدم  من  وبالرغم 

�لر�ضيدة للمياه، فاإّن �مل�ضائل و�ملبادئ �الأ�ضا�ضية لتحقيق 

و�لقطاع  )�حلكومة  �ملعنيني  جميع  ��ضرت�ك  ت�ضمل  ذلك 

�خلا�س و�ملجتمع �ملدين(، و�ل�ضفافية، ومكافحة �لف�ضاد، 

وتعزيز �لت�ضريعات و�للو�ئح �ملائية.

�لتي  و�ملفاهيم  �ملبادئ  على  �لت�ضريعات  توؤّكد  �أن  ينبغي 

�ل�ضمولّية  �الإر�دة  �أي  �ملائية  للمو�رد  �ملتكاملة  �الإد�رة  تدعم 

و�لقيمة  �جلن�ضني  بني  و�مل�ضاو�ة  و�الإن�ضاف  و�ال�ضتد�مة 

تكون  �لقومية  فالت�ضريعات  و�حلوكمة.  للماء  �القت�ضادية 

�الأ�ضا�س لتنفيذ �ضيا�ضات و�إ�ضرت�تيجّيات �ملياه وتوّفر �الإطار 

وكذلك  �حلكومّية  وغري  �حلكومّية  �لهيئات  لن�ضاط  �ملالئم 

�الأفر�د.

�ملياه  �أنظمة  حتويل  �إمكانيات  �لف�ضل  هذ�  يف  ن�ضتعر�س 

�لتي جرى عليها �لعمل( وقو�نينها  �لُعرفية )�أو �الأعر�ف 

در��ضة  �أمكن،  حيث  ونورد،  قومية.  مائية  ت�ضريعات  �إىل 

مناذجها  بع�س  الإبر�ز  �ملياه  �إد�رة  يف  �إفر�دّية  حاالت 

�إىل  باالإ�ضافة  منها.  �مل�ضتفادة  �لدرو�س  و/�أو  �لناجحة 

عليه  ينطوي  �أن  ميكن  ما  حول  ع  مو�ضّ بحث  هناك  ذلك، 

�أي ت�ضريع مائي. ويف نهاية �لف�ضل بع�س �ال�ضتنتاجات 

.
)1(

ل �ل�ضياغة �لت�ضريعية و�لتو�ضيات �لتي ُت�ضهِّ

II. اأنظمة املياه العرفية

�لقدمية �ضو�هد حّية على  �ضاته  �أو موؤ�ضّ �ملاء  �أنظمة  ُتعترب 

عبقرّية �أ�ضالفنا، وهي ُتعرّب عن �الأهّمية �لتي �أولوها للماء، 

ومنها �ل�ضدود يف �ضباأ وبالد ما بني �لنهرين، وحد�ئق ق�ضر 

�حلمر�ء، وحمكمة �ملاء يف بلن�ضية )�الأندل�س(، و�الأفالج 

. وقد �ضاهم �لعرب، عرب �لع�ضور، يف 
)2(

يف �ضلطنة ُعمان

�لتقّدم �لذي �أحرزه �الإن�ضان يف جمال �ملاء ومار�ضو� بع�ضًا 

من �أف�ضل �أنظمة حوكمة �ملياه. وما من �ضّك يف �أّن زيادة 

من  تزيد  وموؤ�ض�ضاتها  �لقدمية  �ملياه  �أنظمة  على  �الطالع 

�لتغّلب  يف  وُت�ضاهم  �ملياه  مو�ضوع  معاجلة  على  �لقدرة 

على �لتحّديات �لعاملّية يف هذ� �ملجال. ويف معظم �لدول 

�إىل  و�لو�ضول  �الأر�س  ��ضتخد�م  �أعمال  »تنتظم  �لعربّية 

مكتوب  غري  معظمها  عرفية  �أنظمة  على  بناًء  �لرّي  مياه 

ومّطاط �إىل حّد ما« )Majzoub et al., 2010a(. وفيما 

�لعرفية  �لتقاليد  على  فيهما  نرّكز  حلالتني  در��ضتان  يلي 

لت�ضيري �إد�رة مو�رد �ملياه.

اأ  ـ احلالة رقم ـ 1: الأفالج 

)مفردها:  �لفّجار�ت  �أو  فلج(  )مفردها:  �الأفالج  ُتعترب 

 يف �ضلطنة ُعمان، 
ّ

�الأ�ضا�ضي �لتقليدّي  �ملاء  فّجارة( نظام 

وُيعتقد �أّنه ُبِدَئ باإن�ضائها منذ حو�ىل 2700 �ضنة. وبالرغم 

�الأفالج  فاإّن  و�جلوفّية،  �ل�ضطحّية  �الآبار  بحفر  �لبدء  من 

يف  �لزر�عّية  �الأر��ضي  لرّي  �الأ�ضا�ضّية  �لو�ضيلة  تز�ل  ال 

�ملو��ضي وغري ذلك  و�إ�ضقاء  �ل�ضرب  �ل�ضلطنة وتاأمني مياه 

.)ROSTAS, 1986( من �ال�ضتخد�مات �ملنزلّية

تز�ل  وال  �إير�ن.  يف  �لقناة  با�ضم  �أي�ضًا  �لفلج  ُيعرف 

كما  �لعامل،  �أنحاء  من  �لعديد  يف  مماثلة  �أنظمة  توجد 

 ،)Galerias( �لكناري  وجزر  و�جلز�ئر  �أفغان�ضتان  يف 

 ،)Ingruttato( و�إيطاليا   ،)Karez Kanjing( و�ل�ضني 

Man-man-( وكوريا   ،)Manibo, Mappo( و�ليابان 

po(، و�ملغرب و�ليمن.

)�لرئي�ضية(  �الأم  �لبئر  من  للفلج  �الأ�ضا�ضّية  �لبنية  تتاأّلف 

قدم،   200 و  قدمًا   65 بني  ما  �إىل  عمقها  ي�ضل  قد  �لتي 

و�لقناة �لرئي�ضية وفتحات �ملنافذ )�أي �لفر�س( �لتي تبعد 

�لو�حدة منها عن �الأخرى 50 �أو 60 مرتً� على طول �لقناة. 

م�ضاحة  على  يتوّقف  �ملاء  يف  ن�ضيب  مز�رع  لكّل  يكون 

�أر��ضيه �لزر�عّية وم�ضاهمته يف بناء �لفلج. و�إذ�  �أو  �أر�ضه 

كانت معظم �الأفالج مملوكة، مئة باملئة، للمز�رعني، فاإّن 

�حلكومة متلك بع�ضها كلّيًا �أو جزئيًا.

�أعلى �لفلج حيث تكون �لقناة  �أخذ ماء �ل�ضرب عند  ميكن 

و�أحو��س  �ل�ضرب  مر�فق  وبعد  )�ل�ضريعة(.  مفتوحة 

يف  �ملاء  ميّر  و�الأطفال،  للن�ضاء  ثم  للرجال،  �ال�ضتحمام 

ال  �ملوتى.  مغ�ضلة  �إىل  ي�ضل  �أن  �إىل  و�مل�ضاجد  �لقالع 
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تكون ح�ض�س �ملاء، يف كّل فلج، ملكًا لالأفر�د، و�إمّنا هي 

من  ُي�ضتفاد  �ملنزيل  �ال�ضتخد�م  بعد  للجماعة.  �ضة  خم�ضّ

)�لنخيل  �لد�ئمة  �لزر�عّية  �الأر��ضي  رّي  يف  �أواًل  �لفلج 

ويف  �ملو�ضمّية.  �لزر�عية  �الأر��ضي  رّي  ثم  �لغالب(،  يف 

�الأر��ضي  م�ضاحة  �ملز�رعون  يقّلل  جفاف،  حدوث  حال 

�أ�ضا�س  على  �ملاء  ع  ويوزَّ �ملو�ضمّية.  باملحا�ضيل  �ملزروعة 

وحدة زمنّية، لكن �الأن�ضبة حتّدد، يف �أحيان قليلة، على 

بالغ  �لتوزيع  نظام  فاإّن  حال،  كّل  وعلى  �حلجم.  �أ�ضا�س 

 Majzoub et( و�لفعالّية  باالإن�ضاف  يتمّيز  لكّنه  �لتعقيد 

.)al., 2010a

تتاأّلف �إد�رة �الأفالج �لكبرية عادًة من �لوكيل الإد�رة نظام 

�لفلج، وعريفني ملعاجلة �مل�ضاكل �لتقنّية، �أحدهما للمياه 

�أمني  �أو  و�لقاب�س  �ل�ضطحّية،  للمياه  و�لثاين  �جلوفّية 

�لذي  �لداّلل  �أي�ضًا  وهناك  �ملالّية.  �الأمور  لتويّل  �لدفرت 

ُي�ضاعد �لقاب�س يف بيع �ملاء للمعنيني، وعدد من �لُعّمال 

تو�ضية  على  بناًء  �لوكيَل  �لقرية  �ضيُخ  ُيعنّي  �ليومّيني. 

�أ�ضحاب �لفلج. ُتباع �الأن�ضبة لكّل دورة مياه �أو �ضنة باملز�د 

 .)Majzoub et al., 2010a( لعلني�

يكون �لوكيل م�ضوؤواًل عن �إد�رة �لفلج )توزيع �ملياه، و�إيجار 

�ملياه، ونفقات �لفلج �أو ميز�نّيته، وت�ضوية �لنز�عات حول 

�ملاء بني �ملز�رعني، و�الأحد�ث �لطارئة(. يف حال ن�ضوب 

�ضكوى  تقدمي  �لفلج  مالكي  �أو  للوكيل  ميكن  نز�عات 

لل�ضيخ. و�إذ� مل يتمّكن �ل�ضيخ من ت�ضوية �لنز�ع فاإّنه يرفع 

�مل�ضاألة للو�يل �لذي ُيحّولها �إىل �ملحاكم �لعادّية �لتي تطّبق 

�ل�ضريعة �الإ�ضالمّية. ينّظم �أحد �لعريفني برنامج �لدَور�ن 

)�أي توزيع �ملياه( بني �ملز�رعني �أو �مل�ضاهمني. �أّما مهّمة 

الإطار 1: اأ�شباب جناح نظام الأفالج

دوراً  الأفالج  وت�ؤّدي  للحياة،  م�صدراً  املياه  الُعماين  املجتمع  •يعترب  	
من  ه�  الأفالج  تنظيم  احرتام  فاإّن  لذلك  املجال.  هذا  يف  اأ�صا�صيًا 

ال�صرورات التي ت�ص�ن اأهّم اأ�صباب احلياة.

اإداري  نظام  طريق  عن  الأفالج  �صبكة  اإدارة  املحلّية  اجلماعات  •تت�ّل  	
التكافل  من  تنبع  را�صخة  اجتماعّية  هيكلّية  على  ويعّ�ل  �س  ُمكرَّ

والت�صامن والقيم الجتماعية. وقد ازداد هذا النظام املائي ـ ال�صيا�صي 

ر�ص�خًا مع الإ�صالم واأ�صبح عقداً اجتماعّيًا قائمًا على ق�اعد دينّية.

واحرتام  النف��س  يف  املنغر�صة  الدينّية  اللتزامات  اإل  النظام  •ي�صتند  	
التقاليد امل�روثة والأعراف وال�لء القبلي ومراعاة العالقات الب�صرّية 

بني الأفراد والعائالت والتزام العائالت ب�اجباتها جتاه املجتمع.

)Majzoub, 2005(
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�لقاب�س فهي �ضبط مد�خيل �لفلج )�أن�ضبة �ملاء و�الأر�س 

دفاتر  »ما�ضك  ب�ضفته  �لقاب�س  وينّظم  �لغالل(.  و/�أو 

مب�ضاعدة  وذلك  للم�ضاهمني،  �ملاء  بيع  مز�د�ت  �لفلج« 

فت�ضمل  �لعّمال  و�جبات  و�أّما  هو.  يعّينه  �لذي  �لداّلل 

تنظيف �لقناة و�الأنفاق، و�إ�ضالح �إنهيار�ت حجارة �لدعم 

و�جلدر�ن. وتوؤّمن ر�ضوم �إيجار �ملاء عادًة مدخول �لفلج، 

�لفلج  ت�ضغيل  تكاليف  على  لل�ضرف  �ملدخول  وُي�ضتخدم 

و�ضيانته وحت�ضينه وكذلك ملعاجلة �حلاالت �لطارئة مثل 

.)Majzoub, 2005( لفي�ضان �أو �جلفاف�

�خلطو�ت  منتظم،  ب�ضكل  ُعمان،  حكومة  وتّتخذ 

و�ملحافظة  �لبالد  يف  �الأفالج  �أنظمة  ل�ضيانة  �لالزمة 

�ملياه  مو�رد  على  للمحافظة  قانون  �آخر  �ضدر  وقد  عليها. 

 2000/29 رقم  �ل�ضامي  �ل�ضلطاين  �ملر�ضوم  مبوجب 

)2000/4/15( �لذي �ألغى �ملر�ضوم �ل�ضابق رقم 88/82. 

الئحة  وز�رّي  بقر�ر  �ضدرت  �أ�ضهر  بخم�ضة  ذلك  وبعد 

تنظيم �الآبار و�الأفالج. ويف �لف�ضل 5 من �لالئحة �ملذكورة 

�أحكام منح رخ�س �الأفالج )�ملاّدتان 29 و 30(. ون�ضتنتج 

ميكن  �لقانونّية  �لتنظيمات  �أّن  هذه  �الأفالج  در��ضة  من 

يف  �ملائّية  �ملو�رد  الإد�رة  �لعرفية  �لتقاليد  مع  تتكامل  �أن 

 1 ـ  رقم  �الإطار  ويف   .)Majzoub et al., 2010a( ُعمان 

�الأفالج  نظام  بقاء  �ضمنت  �لتي  �ملمّيز�ت  باأهم  ُملّخ�س 

و��ضتمر�رّيته.

ب ـ احلالة رقم ـ 2: حمكمة املاء الأندل�صّية

�ضة  موؤ�ضّ �أقدم  �ضّك،  بال  هي،  بلن�ضية  يف  �ملاء  حمكمة 

ق�ضائية يف �أوروبا. ويعود تنظيم هذه �ملوؤ�ض�ضة �ملائّية �إىل 

�أيام �خلالفة يف قرطبة )عبد �لرحمن �لنا�ضر لدين �للـه 

م�ضوؤولة  �ملحكمة  هذه  كانت  باللـه(.  �مل�ضتن�ضر  و�حلَكم 

عن حفظ �ل�ضلم بني �ملز�رعني و�ضمان عد�لة توزيع �ملياه 

.)Majzoub et al., 2010a(

وقنو�ته   )Turia( تورية  نهر  حول  �ملحكمة  مهّمات  تدور 

�ليمنى  �ضّفته  على  خم�س  ومنها  �لثماين،  �لرئي�ضية 

معادلة  قت  ُطبِّ وقد  �لُي�ضرى.  �ضّفته  على  وثالث 

�ملز�رعني  جميع  �لنهر:  مياه  لتوزيع  فّعالة  ب�ضيطة 

هم  �لتو�ضيل  قنو�ت  �إحدى  من  �أر��ضيهم  يروون  �لذين 

و�لتي  عليها  يح�ضلون  �لتي  للمياه  �لعمومّيون  �ملالكون 

ل  وُي�ضكِّ �ململوكة.  �الأر�س  م�ضاحة  مع  بالتنا�ضب  ُتوّزع 

�ضبكة  عرب  �لرئي�ضية،  �لقناة  من  �ملروية  �الأر��ضي  جمموع 

ر�بطة  با�ضم  ُيعرف  ما  حجمًا،  �الأ�ضغر  �لتو�ضيل  قنو�ت 

�مل�ضتفيدين. وقد �أوجدو� الأوقات نق�س �ملياه وحدة حجم 

حكيمة  بطريقة  �ملياه  توزيع  �أتاحت   fila يت  مِّ �ضُ متغرّية 

.)Majzoub, 2005(

الإطار 2: اأهّم ممّيزات حمكمة املاء يف الأندل�س

يرفع  اأن  املّتهم  اأو  املت�صّرر  الطرف  اأو  امل�صرف  باإمكان   • الب�صاطة:	

�صكلّيات  دون  من  وال�صه�د  الأدّلة  ُيح�صر  واأن  امل�ص�ؤول  اإل  ق�صّيته 

ور�صمّيات و�صيغ قان�نية.

تقدمي  ت�صمل  وهي  �صفهّية،  املحاكمة  مراحل  كّل  كانت   • ال�صفهّية:	

ال�صك�ى، وال�صتج�اب )لت��صيح ال�قائع اأو �صرحها اأو تربيرها، مع 

واإ�صدار  الطرفني(  ي�صتج�ب�ن  الذين  وامل�ص�ؤولني  الرئي�س  تدّخل 

الأحكام.

• تلتئم املحكمة كّل اأ�صب�ع، وتعالج التعّديات احلا�صلة منذ  ال�صرعة:	

ي�مًا،   21 من  اأكرث  الق�صايا  تاأجيل  ميكن  ول  ال�صابق،  اخلمي�س  ي�م 

وذلك يف حال عدم احل�ص�ر اإل املحكمة، ح�صراً.

الإجرائية. كما  الر�ص�م  اأّي ن�ع من  • ل ُيفر�س يف املحاكمة  القت�صاد:	

اأن يدفع  املّتهم  اأو م�صروفات. وعلى  يتلّق�ن رواتب  امل�ص�ؤولني ل  اأّن 

عن  التع�ي�صات  اأّن  علمًا  املحكمة،  حُم�صر  اأو  امل�صرف  انتقال  نفقات 

الأ�صرار ل ُتعترب من الر�ص�م الإجرائية.

)Majzoub, 2005(
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قو�نني  �لقنو�ت  من  �مل�ضتفيدين  ر�بطات  حتكم  كانت 

�اللتز�م  على  ُي�ضرف  �إد�رة  جمل�س  ثّمة  وكان  قدمية. 

كّل  مّرة  �ملجل�س  تغيري  ويتّم  و�ملبادئ،  باالأ�ضول  �ل�ضارم 

�ضنتني �أو ثالث. وكان رئي�س �ملجل�س، وُي�ضّمى �مل�ضوؤول، 

وي�ضرتط  �مل�ضتفيدين،  ر�بطة  �أع�ضاء  جميع  من  ُينتخب 

م�ضاحتها  تكون  و�أن  مبا�ضرة  �أر��ضيه،  �أو  �أر�ضه،  يزرع  �أن 

�أن يكون م�ضهودً�  كبرية تكفي لتعيله. كما كان ُي�ضرتط 

له باأّنه »�إن�ضان نزيه«.

وميكن  �لثماين،  �لقنو�ت  م�ضوؤويل  من  �ملحكمة  تتاأّلف 

�لتعّديات  من  �أّي  حدوث  حال  يف  بالدعاوى  �لتقّدم 

�الأ�ضر�ر  و�إحلاق  �ل�ضّح،  �أيام  يف  �ملياه  �ضرقة  �لتالية: 

�ملياه  من  كبرية  كميات  ومترير  �جلدر�ن،  �أو  باالأقنية 

وعدم  �لرّي،  يف  �الأدو�ر  وتغيري  �ملجاورة،  �حلقول  �ىل 

�ملحافظة على نظافة �لرتع، و�لرّي من دون �حل�ضول على 

�ملّتهم  ي�ضتدعي  �لتو�ضيل  قناة  على  �مل�ضرف  كان  دور. 

يف يوم �خلمي�س �لتايل، فاإذ� مل يح�ضر ُي�ضتدعى مّرتني 

مثبتة  �لُتهمة  �عُتربت  �حل�ضور  عن  ع  متنَّ و�إْن  ذلك.  بعد 

�مل�ضوؤول  فاإّن  �لتام،  �لتجّرد  ول�ضمان  غيابيًا.  عليه  وُحكم 

عن �لقناة �لتي ينتمي �إليها �ملّتهم ال ي�ضرتك يف �لنظر يف 

من  �ملّتهم  يكون  حني  �أّنه  �ملّتبع  �لُعرف  وكان  �لق�ضية. 

عن  ي�ضدر  �حلكم  فاإّن  �لنهر  �ضفة  ميني  على  و�قعة  قناة 

و�لعك�س  �لنهر،  �ضفة  ي�ضار  على  �لتي  �لقنو�ت  م�ضوؤويل 

وُي�ضرف  لال�ضتئناف  قابلة  غري  �الأحكام  كانت  �ضحيح. 

.)Majzoub, 2005( على تنفيذها م�ضوؤول �لقناة

بالرغم  عديدة  قرونًا  �الأندل�ضّية  �ملوؤ�ض�ضة  هذه  ��ضتمّرت 

دخلت عليها حت�ضينات 
ُ
من �الإ�ضطر�بات �ل�ضيا�ضية، وقد �أ

حمكمة  ممّيز�ت  �أبرز   2 ـ  رقم  �الإطار  يف  وتظهر  عديدة. 

�ملاء.

ج  ـ ما ه� املغزى امل�صتفاد من درا�صة احلالتني 

ال�صابقتني؟

بني  �لتكامل  �أهّمية  �إبر�ز  على  �أعاله  �لدر��ضتان  ترّكزت 

عمليات  يف  �لعرفية  و�لتقاليد  �لقانونية  �لتنظيمات 

وت�ضوية  �ملياه  �إد�رة  م�ضاكل  ومعاجلة  �ملياه  مو�رد  تطوير 

و�ضفتني  تكونا  �أن  منهما  �ملق�ضود  ولي�س  �لنز�عات. 

و�إمّنا  �لعربي،  �لعامل  يف  �ملياه  م�ضاكل  جلميع  جاهزتني 

�ال�ضتئنا�س  د�ئمًا  �ملفيد  من  باأّنه  �قرت�حًا  د�ن  جت�ضّ هما 

ت�ضتطيع  �لدول  فاإّن  حال  كّل  وعلى  �الآخرين.  بتجارب 

�أن جتد طريقة لال�ضتفادة من هذه �لتقاليد �لعرفية �لتي 

جرى �لعمل بها.

�أ�ضبحت  �لتي  �ملياه  الإد�رة  �لعرفية  �لتقاليد  �أمثلة  من 

هولند�  يف  �ملياه  جمال�س  �لو�قع  �الأمر  بحكم  �ضر�ئع 

�لهولندي  �لنموذج  هذ�  ويربهن   .)waterschappen(

�الأعر�ف  عن  �ال�ضتغناء  ميكنها  ال  �حلكومات  بع�س  �أّن 

�لت�ضريعات  �أف�ضل  على  توؤّثر  �لتي  �مل�ضتمّرة  �الجتماعية 

�ملائية. حتى�أ�ضّد و��ضعي �ل�ضيا�ضات حزمًا و�أكرث �ل�ضيا�ضّيني 

نفوذً� ال ي�ضتطيعون جتاهل قّوة �لتقاليد �لعرفية.

يف  للدمج  قابلة  �لعرفية  �لتقاليد  جميع  �إّن  هل  لكن 

�ملائية؟  للمو�رد  �ملتكاملة  باالإد�رة  �ملتعّلقة  �لت�ضريعات 

�ل�ضفهية/غري  �لعرفية  �لتقاليد  �أ�ضكال  من  �لعديد  هناك 

�الإن�ضان  حقوق  معايري  مع  بالتز�من  �ملتو�جدة  �ملكتوبة 

�ملتعاَرف عليها، و�لتي قد تتعار�س معها �أحيانًا )حقوق 

�أو  �لت�ضريعات  مع  �جلماعات(،  حقوق  مقابل  �الأفر�د 

ُيجيز  �لقانونية  �لتنظيمات  ��ضتخد�م  �أّن  علمًا  �لقو�نني. 

غري  ذلك  لكن  �لنو�ق�س،  �أو  �الأخطاء  بع�س  مع  �لت�ضامح 

جائز بتاتًا عند �ّتباع �لتقاليد �لعرفية.

�ال�ضتغالل  فاإّن  �لعاّمة،  �الأفكار  هذه  �إىل  وباالإ�ضافة 

يوؤّدي  �أن  ميكن  �لعرفية  للتقاليد  �ملحتَمل  �ل�ضيا�ضي 

�لتململ  مثل  فيها«  �ملرغوب  »غري  �لعو�قب  بع�س  �إىل 

قانونًا.  بها  �ملعرتف  غري  �جلماعات  لبع�س  �ل�ضيا�ضي 

ة غالبًا ما ال ُتالئمها  وعلى كّل حال، فاإّن �جلماعات �مُلهّم�ضَ

�لتنظيمات �لقانونية.

م�ضتخدمي  جمعيات  مفهوم  ببحث  يلي  ما  يف  ع  ونتو�ضّ

�ملياه ون�ضعها يف �إطار �الأعر�ف �لتي جرى عليها �لعمل.

م�شتخدمي  جمعيات  تفعيل  اإعادة   .III
املياه

كانت �إد�رة �ملياه يف �ملنطقة �لعربية تتّم، حتى عهد قريب 

جدً�، ب�ضكل مركزي من دون م�ضاركة ُتذكر من �ملعنيني 

ن�ضئت 
ُ
�أ فقد  �ليوم  �أما  �ملدين.  �ملجتمع  ومن  �أنف�ضهم 

م�ضر  يف  وللم�ضتخدمني  �ملحلّيني  للمعنيني  جمعيات 

و�الأردن وليبيا و�ملغرب وُعمان وتون�س و�ليمن.

�لربح  ي�ضتهدف  ال  جتّمع  هي  �ملياه  م�ضتخدمي  وجمعية 

طول  على  �ملياه  م�ضتخدمي  من  عدد  ويديره  �ضه  يوؤ�ضّ

�مَلز�رع  �أكرث، مهما يكن نوع  �أو  �ضبكة مائية فرعّية و�حدة 

�ملياه  مب�ضتخدمي  و�ملق�ضود   .)FAO, 2003( �ملروية 

�ملز�رع  يف  �مل�ضاركون  و�الأفر�د  �لعادّيون  �الأر�س  ُزّر�ع 

�إمد�د  يتّم  و�ضو�هم.  �ملنازل  حد�ئق  و�أ�ضحاب  �مل�ضتاأجرة، 

و/�أو  عقود  على  بناًء  �ملياه  د  ملورِّ �لر�ضوم  وت�ضديد  �ملياه 

د �ملياه تن�ّس  �ّتفاقّيات بني جمعية م�ضتخدمي �ملياه ومورِّ
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تزويد  وتوقيت  �لطرفني  وو�جبات  حقوق  على  بنودها 

�ملياه و�لكمّيات �ملّتفق عليها.

�لعربية  �لبلد�ن  بع�س  يف  �حلديثة  �لتجربة  من  ويظهر 

�ضت بناًء على  �ضِّ
ُ
�أّن بع�س جمعيات م�ضتخدمي �ملياه قد �أ

تطلعات  مع  �ل�ضلطات  جتاوب  من  �ملنطلق  �لت�ضاور  نهج 

كانت  �حلاالت  تلك  ويف  �لعادّيني.  �ملياه  م�ضتخدمي 

من  نابعة  �ملياه  م�ضتخدمي  جمعيات  لتاأ�ضي�س  �ملبادرة 

يف  �جلمعيات  تلك  جنحت  وقد  �أنف�ضهم.  �مل�ضتخدمني 

وتكاليف  �ملاء  تكاليف  ��ضرتد�د  يف  �حلاالت  من  كثري 

ت�ضغيل �إن�ضاء�ت �لرّي و�لت�ضريف و�ضيانتها. وقد �أمكن 

��ضرتد�د �لتكاليف الأّن م�ضتخدمي �ملياه من عاّمة �لنا�س 

دفع  من  يتهّربون  وال  للم�ضروع  مبلكيتهم  ي�ضعرون 

�لر�ضوم.

طبعًا ال تز�ل �أمام تطبيق نظام جمعيات م�ضتخدمي �ملياه 

 World( يف �ملنطقة �لعربية عقبات ينبغي �لتغّلب عليها

Bank, 2009(. و�إذ� ما �أخذنا �لتحّديات �الإقليمّية بعني 
�العتبار فاإّن باالإمكان تن�ضيط جمعيات م�ضتخدمي �ملياه 

يف �ملنطقة �لعربية باّتخاذ �خلطو�ت �لت�ضع �لتالية:

�ملياه  م�ضتخدمي  بجمعيات  �لتوعية  ن�ضر  •�إعادة  	
وفو�ئدها ودورها وتنظيمها ومهّماتها.

�لرّي  خدمة  خلّطة  �الأ�ضا�ضية  �لعنا�ضر  •حتديد  	
و�لت�ضريف.

�لرتتيبات  حول  �ملياه  م�ضتخدمي  •��ضت�ضارة  	
�ضاتية �ملنا�ضبة )هيكلّية جمعيات م�ضتخدمي  �ملوؤ�ضّ

�ملياه و�أجهزتها، و�ضروط �لع�ضوية، ووالية �ملمّثلني، 

و�إجر�ء�ت �النتخاب، و�لقو�عد و�الأنظمة �الإد�رية(، 

�ضفات �ملمّثلني �ملنتَخبني، ومتثيل كل جمرى مائي 

بكامله لت�ضكيل �جلمعية �لعامة.

جلنة  و�أع�ضاء  للجمعية  ورئي�س  جمل�س  •�ختيار  	
ت�ضوية �لنز�عات وجلنة در��ضة �لتعديالت.

و�الأنظمة،  )�مليثاق،  �لتاأ�ضي�س  وثائق  •�إعد�د  	
و�خلر�ئط �ملختلفة، ومنطقة �خلدمة(.

�ملحا�ضيل،  زر�عة  )خطط  و�الأنظمة  �مليثاق  •�عتماد  	
و�ضيانة  �ملياه،  ح�ض�س  وتوزيع  �ملاء،  على  و�لطلب 

�لع�ضوية،  وموؤّهالت  �لع�ضوية،  ور�ضوم  �ل�ضبكة، 

خمتلف  ومهّمات  وو�جبات  �لع�ضوية،  و�إنهاء 

•و�صف احلالة  	
ُتعاين م�ارد املياه يف م�صر من �صغط �صديد. وهذا ما ي�صت�جب رفع 

اإدارة الرّي نظراً لأّن قطاع الزراعة ه�  كفاءة ا�صتخدام املياه بتح�صني 

امل�صتهلك الأكرب للمياه، علمًا اأن البنية التحتّية للرّي قدمية ـ مبعظمها 

امل�صاريع  من  الرّي  حت�صني  برنامج  وُيعترب  تاأهيل.  لإعادة  وبحاجة  ـ 

ال�ا�صعة النطاق التي ت�صاهم يف دعم خّطة التنمية الطم�حة يف م�صر. 

يف  وال�صتثمارات  التقنّية  التغيريات  من  جمم�عة  الربنامج  يت�صّمن 

�صاتّية وتنظيمّية يف اإدارة  البنية التحتية، بالإ�صافة اإل تعديالت م�ؤ�صّ

مياه الرّي. ومن اأهم عنا�صر امل�صروع الدور الرئي�صي املن�ط بجمعيات 

م�صتخدمي املياه يف �صنع القرار ويف ت�صغيل و�صيانة امل�صّخات وامل�صاقي 

)ترع الرّي( من دون العتماد كثرياً على م�صاعدة م�ظفي خدمات الرّي 

الرّي  برنامج حت�صني  الذي يقّدمه  والتعديل اجل�هري  ال�صت�صارية. 

ط�ل  على  نقاط  عدة  يف  اإفراديًا  املاء  املزارعني  �صّخ  عن  الت�ّقف  ه� 

امل�صقاة وحتديد نقاط معّينة لل�صّخ اجلماعي. بالإ�صافة اإل ذلك ُتقام 

الرّي  خدمات  وم�ظفي  املياه  مل�صتخدمي  تدريبّية  وور�س  منتديات 

ال�صت�صارية و�صائر امل�ظفني ذوي العالقة بتنفيذ الربنامج.

•الدرو�س امل�صتفادة 	
فهناك  ال�صابقة.  الرّي  برامج  جتربة  من  اجلديد  الربنامج  اأفاد 

ُت�صّكل  اأن  وميكن  واخُتربت  ُجّربت  التي  املعارف  من  حافل  �صجّل 

كفاءة  لرفع  بّد  ول  اجلديدة.  لالإ�صالحات  الأ�صا�صية  الأر�صية 

قرارات  لأّن  امل�ارد،  اإدارة  يف  امل�صتخدمني  اإ�صراك  من  النظام  واأداء 

امُل�صّغلني وعلى عملّية  تاأثري عظيم على  لها  واآراءهم  امل�صتخدمني 

حتديث النظام، فالهتمام الذاتي )من قبل امل�صتخدمني( بالإدارة 

ي�صمن ا�صتدامة النظام. ويت�ّقف ازدياد اإنتاج املحا�صيل والقت�صاد 

النظام وم�صّغليه  املياه على وعي م�صتخدمي  ا�صتهالك  الفعلي يف 

والقيمني عليه. ويحتاج تط�ير قدرات جميع املعنيني اإل الكثري من 

التدريب. وهناك يف م�صر الي�م جيل جديد من املزارعني وامل�صّغلني 

والإدارّيني يف جمال املاء الذين اقتنع�ا بفكرة امل�صاركة يف اإدارة املياه، 

وقد �صّرعت وزارة امل�ارد املائية والرّي اإن�صاء جمعيات م�صتخدمي 

املياه.

•انعكا�س امل�صاألة على الإدارة املتكاملة للم�ارد املائية 	
بالت�ازي  املالئمة  امل�ؤ�ص�صات  بناء  اأهّمية  احلالة  هذه  درا�صة  ُتظهر 

مع اإدخال التغّيريات التقنّية، وت�صع اإ�صالحات الري يف اإطار �صيا�صي 

اأو�صع مثل التحرير العام القت�صادي والزراعي. كما اإّن هذه امل�صالة 

�صن�ات  عّدة  مدى  على  واختبارها  الربامج  جتربة  اأهمية  ُتربز 

.)GWP, 2008a( ل اإل م�ؤ�ص�صات متينة البنيان للت��صّ

الإطار 3: دور جمعيات م�شتخدمي املياه  يف اإ�شالح الرّي يف م�شر

GWP Tool Box – Case Study N° 110 مقتب�س بت�رّصف من
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وجمع  و�إجر�ء�تها،  �الجتماعات  و�أوقات  �لقيمني، 

و�لعقوبات(  �لنز�عات،  ت�ضوية  و�آلّيات  �الأمو�ل، 

و�ضائر �مل�ضتند�ت �ملتعّلقة بكّل ذلك.

•بناء �لقدر�ت وتدريب �لقيمني على �جلمعية. 	
�لتقّدم  لقيا�س  مرجعية  ومقايي�س  موؤ�ضر�ت  •تطوير  	

يف �الد�رة بال�ضر�كة.

•نقل �إد�رة �ل�ضبكة �إىل جمعية م�ضتخدمي �ملياه. 	

 GWP Tool Box – Case( حلالتني  هنا  نعر�س 

Studies(، �الأوىل عن دور جمعيات م�ضتخدمي �ملياه يف 
و�ضف  و�لثانية   ،)3 ـ  رقم  )�الإطار  م�ضر  يف  �لرّي  �إ�ضالح 

الإد�رة جماعة ملو�رد �ملياه يف �ملغرب )�الإطار رقم ـ 4(.

جمعيات  ن�ضئت 
ُ
�أ �إذ�  �أّنه  �لعربية  �لتجربة  من  ُي�ضتفاد 

م�ضتخدمي �ملاء مفرو�ضًة على �لقاعدة فر�ضًا فاإّنها �ضتكون 

بع يف  �ضعيفة ويغلب �أن تالقي �لف�ضل. �إمّنا �الأف�ضل �أْن ُيتَّ

�أف�ضل  ولعّل  �لقاعدة.  من  �ملنطلق  �لت�ضاور  نهج  �إن�ضائها 

�لبلد�ن  يف  �ملياه  م�ضتخدمي  جمعيات  الإحياء  طريقة 

�ملياه  وم�ضتخدمي  �ملز�رعني  مع  بالعمل  هي  �لعربية 

و�ال�ضتفادة  �مل�ضروع  ملكّية  يف  م�ضلحة  لهم  يكون  لكي 

ين�ضّمون  حني  �ملياه  فم�ضتخدمو  وجناحه.  منافعه  من 

توزيع  ر�أ�ضها:  على  مز�يا،  بجملة  يتمّتعون  �جلمعية  �إىل 

�ملياه  �إمد�د�ت  على  و�حل�ضول  و�الإن�ضاف،  بالعدل  �ملياه 

ب�ضكل موثوق ومتنا�ضب مع �حتياجات حما�ضيل �لغالل، 

وح�ضن  �ملحّلي،  �ل�ضعيد  على  �ملنازعات  ف�ّس  و�ضرعة 

�ضيانة �لقنو�ت، و�حلّد من �ضرقة �ملياه. و�لنقطة �لفا�ضلة 

بني  �ملز�وجة  يف  �لنجاح  هي  �لت�ضريعات  �ضياغة  يف 

�لتقاليد �لعرفية وحقائق �الإد�رة �ملتكاملة للمو�رد �ملائية.

IV. الت�شريعات املائية
تركيز  �إىل  �لعربية  �لبلد�ن  معظم  �ملياه  ندرة  دفعت 

ت�ضاهم  �لتي  �لتد�بري  الّتخاذ  �حلاجة  على  �الهتمام 

•و�صف احلالة  	
يف  املياه  مراكز  ووج�د  امل��صمّية  والتقّلبات  املياه  نق�س  اإزاء 

وادي  يف  �صّكانّية  جتّمعات  خم�صة  جه�د  ت�صافرت  نائية،  م�اقع 

مب�صاعدة  وذلك  ت�افرها،  وانتظام  املياه  اإمدادات  لتعزيز  اإمليل 

للماء مبنّي  اإل تط�ير نظام  امل�صروع  اأهلّية. دعا  جمعّية مغربّية 

النظام  املياه. حّدد  اأ�صا�س تقاليد اجلماعة يف تنظيم �ص�ؤون  على 

حّدد  كما  وا�صتخدامها.  املياه  على  احل�ص�ل  �صروط  اجلديد 

املياه، واحلق�ق  اأع�صاء جلان  املياه، ول�ائح  اأول�ّيات م�صتخدمي 

اخلالفات  حّل  الت�صاور،  بنتيجة  ومّت،  والغرامات.  وال�اجبات، 

اخلا�صة  الأرا�صي  بني  املياه  اإمدادات  �صبكات  واأن�اع  م�اقع  ح�ل 

والأرا�صي اجلماعية، وح�ل ن�عّية التنظيمات التي يجب اأن تت�ّل 

ر التدريب للجمعّيات املحلّية، ف�صاهم  م�ص�ؤولية اإدارة املياه. كما ُوفِّ

ذلك يف تنمية املعرفة وتط�ير املهارات يف جمالت التقنية والقان�ن 

وال�صّحة والت�صال. وبنتيجة امل�صاعدات متّكنت اجلمعّيات املحلّية 

من اإعطاء القروّيني ت�صهيالت ائتمانّية.

•امل�صاكل التي برزت 	
اإجهاد  �صبب  قد  ت�افره  زيادة  عن  الناجم  املاء  على  الطلب  ارتفاع    -

امل�ارد املائية يف ف�ص�ل اجلفاف.

مل يتّم اإ�صراك املراأة ب�صكٍل كاٍف يف عملية اّتخاذ القرارات.   -

مل ُترَبط زيادة اإمدادات املياه باإدارة مياه ال�صرف، وجنَم عن ذلك    -

م�صاكل �صّحية )كانت�صار الأمرا�س(.

عدد  ازداد  ال�ادي  اإل  العالية  اجلبال  من  النا�س  هجرة  ب�صبب    -

ال�صكان الذين يت�ّجب تزويدهم باملاء.

برزت بع�س اخلالفات حني جتاوزت منّظمة غري حك�مّية اأجنبّية    -

رئي�س  منزل  يف  املياه  مراكز  اأحد  م�قع  فحّددت  اجلماعة،  نظام 

اجلمعّية. وكانت اجلمعّية املغربّية قليلة اخلربة يف جمال الإدارة 

املتكاملة للمياه. 

•الدرو�س امل�صتفادة 	
املاء(  )مدّونات  البداية  منذ  وا�صحة  اأنظمة  و�صع  اأهمية  تظهر    -

واآلّيات  اجلماعة  تقاليد  مثل  القائمة  الأعراف  على  والتاأ�صي�س 

التعاون املتبادل والت�صامن.

من املهّم جداً تناول م�صاألة م�ارد املياه من زاوية النظر اإل ح��س    -

النهر مبجمله ولي�س على اأ�صا�س كّل قرية مبفردها، وربط اإمدادات 

املياه باإدارة مياه ال�صرف.

مل يتّم الت�صّدي مل�صاألة امل�صاواة بني اجلن�صني منذ املراحل الأّولية    -

نظراً لعرتا�س امل�صّنني واملحافظني من �صكان القرى، ما يعني اأَن 

الن�صاء مل ي�صاركن بالقدر الكايف. 

•انعكا�س امل�صاألة على الإدارة املتكاملة للم�ارد املائية 	
املياه  ا�صتهالك  لزيادة  خطط  ل��صع  احلاجة  الدرا�صة  هذه  ت�ؤّكد 

يف  املحّلية  الإ�صالحات  ولإمتام  املتاحة  املياه  اإمدادات  تزداد  حني 

.)GWP, 2008b( الإطار الجتماعي ـ القت�صادي الأو�صع

الإطار 4: اإدارة جماعة ملوارد املياه يف وادي اإمليل قرب مراك�س يف املغرب

GWP Tool Box – Case Study N° 77 مقتب�س بت�رّصف من



الت�صريعات والأعراف املائيةالف�صل 1449

تد�بري  و�إر�ضاء  �ملياه  مو�رد  �إد�رة  م�ضتوى  حت�ضني  يف 

 Majzoub et al.,( فاعلة  قانونّية  وو�ضائل  �ضاتّية  موؤ�ضّ

.)2010b

�ملاء  قطاع  �أد�ء  تعيق  تز�ل  ال  وقيودً�  م�ضاكل  ثّمة  �أّن  �إاّل 

�ملياه  مو�رد  على  �ضلبًا  وتوؤّثر  �لعربية  �لبلد�ن  معظم  يف 

�لقانونّية  �ملعيقات  �أهّم  يلي  وفيما  �لقريب.  �مل�ضتقبل  يف 

�ضاتّية يف جمال �ملياه:  و�ملوؤ�ضّ

�لوز�ر�ت  من  �لعديد  بني  م�ضّتتة  �ملياه  •م�ضوؤوليات  	
�أّدى  ما  وهذ�  و�لهيئات،  و�للجان  �ملياه  و�ضلطات 

�جلهود  و�زدو�ج  �الإد�رة  و�ضوء  �لتن�ضيق  �ضعف  �إىل 

وباالإ�ضافة  و��ضتخد�مها.  �ملياه  توزيع  كفاءة  وعدم 

�إىل ذلك تنعدم، �أو تكاد تنعدم، مر�قبة و�ضبط �ضّخ 

�ملياه و��ضتخر�جها.

لالعتبار�ت  جدً�  حمدود  �ملياه  �أنظمة  •تطبيق  	
�ملياه  على  بة  �ملكت�ضَ باحلقوق  ك  وللتم�ضّ �ل�ضيا�ضية 

�لعائلية(  �لعالقات  �أو  �لقبلّية  �أو  �ملذهبّية  )مثل 

�ملز�رعني  معظم  مو�قف  ت�ضّلب  �إىل  باالإ�ضافة 

ومقاومتهم. 

•�الفتقار �إىل �لبيانات و�ملعلومات �لدقيقة حول مو�رد  	

�ملياه وكّمياتها ونوعّيتها.

�ل�ضيانة،  وموّظفي  �لتقنّيني  كفاءة  م�ضتوى  •تديّن  	
و�نعد�م �لتمويل �لالزم لتدريب �ملوظفني، و�لتدّخل 

�أثره  ذلك  كّل  ترك  وقد  �لتعيينات.  يف  �ل�ضيا�ضي 

�ملاء  قطاع  يف  �لعاملة  �لقوى  نوعّية  يف   
ّ

�ل�ضلبي

ب�ضكل عاّم.

مائية  ت�ضريعات  �إىل  بحاجة  �لعربّية  �لدول  معظم  �إّن 

�ضليمة )�الإطار رقم ـ 5( وذلك لعّدة �أ�ضباب، �أهّمها: 

�ملياه  على  �حل�ضول  وتنظيم  ل�ضبط  �آلّيات  •�إن�ضاء  	
و�ضخ مو�ردها.

�لتخ�ضي�س  )�أولوّيات  �ملياه  ��ضتخد�م  كفاءة  •تعزيز  	
و�لتوزيع و�حلو�فز(.

)مثل  �ملالئمة  �القت�ضادية  و�ملبادئ  �الأدو�ت  •دعم  	
ر�ضوم �ملاء، و��ضرتد�د �لتكاليف(.

•�إتاحة قيا�س كمّيات �ملياه �مل�ضتخرجة. 	
�الأثر  وتقييم  �لتلّوث  من  �حلّد  معايري  •تطبيق  	

�لبيئي.

�لتخطيط  الآلّيات  �ضاتّية  �ملوؤ�ضّ �لتد�بري  •�إعد�د  	
�لتوجيهّية  و�ملبادئ  �ملوؤ�ض�ضات،  )بناء  و�لتن�ضيق 

مثل �إد�رة �لطلب على �ملياه(.

•�إقامة مناطق حممّية حول مو�رد �ملاء. 	
•�لتمهيد ملر�قبة ��ضتخد�م �الأر�س وو�ضع خططها. 	

على  �ملفرو�ضة  و�لعقوبات  �لغر�مات  •حتديد  	
�ملخالفات �لتي ينجم عنها �إ�ضر�ر مبو�رد �ملاء.

�لتي  �لقو�نني  من  �لكثري  �لعربّية  �لبلد�ن  �ضّنت  ولقد 

تدور حول م�ضاكل حمّددة، �إاّل �أّن نطاقات والياتها تبدو 

معظم  ففي   .1 ـ  رقم  �جلدول  من  ح  يتو�ضّ كما  حمدودة، 

�ملتعّلقة  �لت�ضريعات  من  �أدنى  حّد  �إّما  �لعربية  �لدول 

ُتلّبي  ال  متد�خلة  قدمية  قو�نني  و�إما  �ملياه،  مبو�رد 

ت�ضريعات  و�إقر�ر  �إعد�د  فاإّن  لذلك  �حلديثة.  �ملتطّلبات 

ينبغي  �لتي  �لتد�بري  �أهّم  من  ومقبولة  حديثة  مائية 

�تخاذها يف �لعامل �لعربي.

�لت�ضريعات  �أهّمية  �إدر�ك  بد�أت عّدة بلد�ن عربّية موؤّخرً� 

�ل�ضليمة، ور�حت بالتايل تّتخذ �خلطو�ت �لالزمة  �ملائية 

وقو�نني  ت�ضريعات  �إدخال  �أو  �لقائمة  �لقو�نني  لتحديث 

م�ضر  �ضعت  وقد  �ضاتّية.  �ملوؤ�ضّ �لتد�بري  وتعزيز  جديدة 

�لفل�ضطينّية  �لوطنّية  و�ل�ضلطة  وعمان  و�ملغرب  و�الأردن 

تعديل  �إىل  �ملن�ضرمة   15 �لـ  �ل�ضنو�ت  خالل  و�ليمن، 

»�ملغرب  �أّن  و�لو�قع  �ملوجودة.  �ملاء  قو�نني  حتديث  �أو 

�لعربية(  �ملنطقة  )يف  �لدول  �و�ئل  من  كانتا  و�ليمن 

�لتي عملت بقانون �إطاري للماء يعك�س �ملبادئ �حلديثة 

الإطار 5: ما هو قانون املاء؟ ما هي الت�شريعات املائية؟ 

»يجمع قان�ن املاء كّل الأحكام التي تنّظم، باأّي �صكل من الأ�صكال، خمتلف 

اإدارتها، و�صبط  املياه، وا�صتخدامها  املحافظة على  اأي  املياه،  اإدارة  ج�انب 

من  املاء  قان�ن  ُي�صتَمّد  اأن  وميكن  �صابه«.  وما  وتلّ�ثها،  ال�صاّرة،  اآثارها 

الق�انني الد�صت�رّية والإدارّية واملدنية واجلنائية والزراعية وق�انني الرثوة 

املعدنية وامل�ارد الطبيعية/البيئة/ال�صحة العامة يف بلٍد ما، بالإ�صافة اإل 

ال�ص�ابق الق�صائية واآراء الفقهاء.

حتى عهد قريب، مل يكن قد اأُِقرَّ يف اأّي جمل�س ت�صريعي )برملان( يف اأّي بلد 

عربي اأي ت�صريع حمّدد حتت عن�ان: ت�صريع املياه. وقد مّتت �صياغة عدّة 

ت�صريعات متعّلقة باملاء، يف اأوقات خمتلفة، ملعاجلة ق�صايا مائية �صّتى. اإّل 

ًا ح�صراً باملاء. اأّن اأّيًا منها مل يكن خمت�صّ

والتحّدي املاثل اأمام خمّططي ال�صيا�صات ه� اإيجاد طريقة ل�صهر خمتلف 

اإل  تق�د  متما�صكة  مائية  �صيا�صة  وتط�ير  باملياه  املتعّلقة  الت�صريعات 

�صهدت  ال�صابقة  الأخرية  العق�د  اأّن  اإل  وُي�صار  فّعال.  مائي  وطني  ت�صريع 

الإقرار ب�ج�ب اأن تك�ن الإدارة املتكاملة للم�ارد املائية املح�ر الأ�صا�صي لأّي 

ت�صريع مائي.

Caponera, 1992 :مقتب�س من
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من  بكّل  ة  �خلا�ضّ �ملائية  �مل�ضاكل  وُيعالج  �ملجال  هذ�  يف 

�لبلدين، علمًا باأّن قو�نني �ملغرب هي �الأكمل بني هاتني 

.)World Bank, 2009( »لدولتني�

�لعربية،  �لبلد�ن  يف  �ملياه  ��ضتخد�م  قطاعات  تو�جه 

�الإد�رة  توّجهات  �نتقال  مع  جذرّية  حتّوالت  عام،  ب�ضكل 

�لتكامل  مبد�أ  �إىل  �ملنفردة  �لقطاعات  على  �لرتكيز  من 

�لبالغة  �آثاره  �لنهج  ولهذ�  �ملختلفة.  �لقطاعات  بني  فيما 

طر �لتطبيق. 
ُ
على تنظيم �لقطاعات وعلى طريقة �إد�رة �أ

وهكذ� فاإّن �الإد�رة �ملتكاملة للمو�رد �ملائية لن تب�ضر �لنور 

خذ �لتد�بري  ُتتَّ �إقر�ر �الإطار �لقانوين �لالزم ومل  �إذ� مل يتّم 

ُتتيح  �لتي  �لظروف  �أّن  �إىل  وُن�ضري  �ملطلوبة.  �ضاتّية  �ملوؤ�ضّ

�إن�ضاء �إطار ثابت لالإد�رة �ملتكاملة للمو�رد �ملائية هي على 

�ل�ضكل �لتايل: 

�لقانونية  �ملهام  وي�ضمل  �ملالئم،  �ضاتي  �ملوؤ�ضّ •�الإطار  	
وتنظيم  بها،  �مُلناطة  و�مل�ضوؤوليات  للموؤ�ض�ضات 

�لعالقات فيما بينها.

من  �ملعنيني  �ضائر  ومتكني  �ملر�أة  دور  لتعزيز  •�آلّيات  	
�مل�ضاركة يف �إد�رة �ملياه.

•�آلّيات لت�ضوية �لنز�عات. 	
•�حلقوق و�مل�ضوؤولّيات �ملرتبطة مبر�فق �ملاء وما يتعّلق  	

بها )حّق �حل�ضول على �ملاء، ومعايري �ملرفق(.

مر�عاة  مع  �ملاء،  ت�ضعري  ونظام  �لتعريفات  •نظام  	
�الأكرث  وحماية  �ملعقول،  و�ل�ضعر  �لعد�لة،  مبادئ 

فقرً�.

�لنز�عات  من  للحّد  �ملاء  الأ�ضو�ق  و��ضحة  •�آلّيات  	
وخماطر �ال�ضطر�ب �الجتماعي.

)Garcia – Pachon, 2005 :مقتب�س من(    

 الت�صريعات املائّية يف بع�س الدول العربّيةاجلدول 1

ESCWA, 1997 :امل�صدر

امل�ؤ�ص�صاتال�صتخدامامللكّيةالدولة
حاليًا�صابقًا

الأردن

اآثار من املجلة العثمانية، 

وب�صعة قوانني، 

1988 –1937

متفّرقات. اأحدثها القانون 

رقم 18 والقانون رقم 19 يف 

العام 1988

ملكّية الدولة 

)�رصيحة(

التنظيم باإ�صدار رخ�س 

للمياه ال�صطحّية 

واجلوفّية

موؤ�ص�صة واحدة: وزارة املياه 

والرّي، بالإ�صافة اإىل �صلطتني 

للماء، 1988 

لبنان

اآثار من املجلة العثمانية 

والقوانني الفرن�صية 

وب�صعة قوانني ومرا�صيم،

1985 -1925

متفّرقات، لكن هناك 

تفكري بو�صع قانون �صامل

اأمالك عاّمة 

)�صمنّية(

التنظيم باإ�صدار رخ�س، 

وقانون زراعي قدمي

وزارة املوارد املائية والكهربائية، 

وب�صع وزارات اأخرى والعديد 

من اللجان املحّلية

ُعمان

ال�رصيعة، والأعراف املتبعة، 

وقوانني ت�صجيل الآبار 

والأفالج، 

1988 -1975

قرارات تنظيمّية متفّرقة 

لالآبار والأفالج، 1995 

ملكّية الدولة 

)�رصيحة(

تنظيم �صامل باإ�صدار 

رخ�س لتطوير املياه 

اجلوفّية والأفالج

موؤ�ص�صة واحدة: وزارة املوارد 

املائية، 1989

اململكة العربية 

ال�صع�دية

ال�رصيعة، والأعراف، 

واأنظمة حفظ املاء وعدد 

كبري من املرا�صيم، 

1988 -1932

يوجد م�رصوع لو�صع قانون 

�صامل

ملكّية الدولة 

)�صمنّية(

التنظيم باإ�صدار رخ�س، 

للمياه اجلوفّية ب�صكل 

عام

موؤ�ص�صة واحدة: وزارة املاء 

والكهرباء )اأن�صئت عام 2002 

وجمعت كل هيئات املياه: 

املوؤ�ص�صة العامة لتحلية املياه 

املاحلة، مياه ال�رصف، الخ...(

اجلمه�رّية 

العربّية ال�ص�رّية

اآثار من املجلة العثمانية، 

وال�رصيعة، والعديد من 

املرا�صيم والقوانني، 1925- 

 1995

قانون �صامل للمياه يف 

طور الإعداد

اأمالك عاّمة 

)�صمنّية(

ل لإ�صدار  نظام مف�صّ

الرخ�س. نظام م�صادر 

املياه ال�صطحّية واجلوفّية

عّدة وزارات، وعمومًا وزارة 

الزراعة )1982(، لكن ُي�صاف 

اإليها الإ�صكان والزراعة 

والأ�صغال العاّمة واملوارد املائية

الإمارات العربّية 

املّتحدة

ال�رصيعة، والأعراف، وعدد 

من املرا�صيم، 1980- 1994 

ُو�صعت م�صوّدة م�رصوع 

مائي �صامل يف العام 1995
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اأنيت ت. ه�بر ـ يل

�صفرية  لعبة  باأنها  عادة  ُتفهم  النزاع  اأو  املناف�صة  و�صع  يف  املياه 

الأطراف،  اأحد  يك�صبه  وما   .)Zero sum game( املجم�ع 

يخ�صره الطرف الآخر. وهذا ميثل نظرة حمدودة ال الدور الذي 

ت�ؤديه املياه يف املجتمع والنظم اليك�ل�جية. وللمياه قيمة تعتمد 

على الكمية املتاحة. والليرت الأول من مياه ال�صرب تقريبًا ل يقدر 

بثمن بالن�صبة ال اأحد الأفراد. لكن ال احلد الأق�صى الآخر، خالل 

حدوث في�صان، ل يك�ن للمياه اأي قيمة ويف ال�اقع تفر�س كلفة 

على ذلك الفرد بالذات.

فان  �صاحل بحري،  له  كان  اذا  البلدان،  اأحد  ال مقيا�س  وبالنظر 

امكانية حتلية مياه البحر ت�صع �صقفًا على قيمة املياه. واملفاجئ 

التاأكيد  ان  ال حد  ـ منخف�صًا  ال�صقف قد يك�ن منخف�صًا  اأن ذلك 

لكن  خرافة.  بل  املياه  ح�ل  �صتك�ن  املقبلة  احلرب  اأن  منطقيًا 

النزاعات  على  ج�اب  هي  التحلية  اأن  لي�س  هنا  املهم  الدر�س 

املتعلقة باملياه، بل اأن املياه لي�صت ف�ق ال�صعر واأن التفكري ح�ل 

املياه من حيث قيمتها ل من حيث الكميات وامللكية ي�ؤدي ال نتائج 

ق�ية. وجميعًا مع الزمالء، ط�رنا مناذج بناء على ذلك الأ�صا�س: 

الأول، ويدعى “نظام ت�زيع املياه” )WAS( مت تط�يره يف اأواخر 

ت�صعينات القرن الع�صرين لالأردن وفل�صطني، والن�صخة املح�صنة 

قيد  الآن  ال�صن�ات” ه�  املتعدد  املياه  ت�زيع  “نظام  تدعى  التي 

التط�ير وال�صتعمال من قبل �صلطة املياه الفل�صطينية. ويف كلتا 

الن�صختني، يتم التعامل مع املياه على اأنها �صلعة خا�صة بحيث 

الجتماعية  القيم  تعك�س  قي�داً  يفر�س  اأن  امل�صتخدم  ي�صتطيع 

التي لي�صت جمرد قيم خا�صة.

اإن نظام ت�زيع املياه املتعدد ال�صن�ات ياأخذ قائمة مب�صاريع البنية 

التحتية املحتملة والأو�صاع الهيدرول�جية البديلة ويعيد ن�صائح 

اأي  اأي وقت وباأي ترتيب وحتى  التي يجب بناوؤها، يف  ح�ل تلك 

اجل�فية  اخلزانات  ادارة  لت�جيه  اأي�صًا  ا�صتعماله  وميكن  �صعة. 

ودرا�صة تاأثريات التقلب املناخي وتغري املناخ.

وف�ق هذا، ت�ؤدي النماذج ال خطة للتعاون يف جمال املياه ـ خطة 

ينتفع بها جميع الأطراف، وميكن نظريًا اأن تتخذ �صكل تراخي�س 

�صراء وبيع ق�صرية الأجل ل�صتخدام مياه بع�صهم بع�صًا. وهكذا 

ت�صبح النزاعات املتعلقة باملياه اأو�صاعًا يف �صالح كل الأطراف بدًل 

ل  وفيما  ذلك،  ال  وا�صافة  املجم�ع.  �صفرية  األعابًا  تك�ن  اأن  من 

ي�ؤثر ا�صتعمال هذا النظام يف قدرة اأي طرف على تاأكيد مطالباته 

بحق�ق يف املياه وملكية املياه، نبني ان امل�صاركة يجب األ تنتظر 

حتى يتم ح�صم هذه املطالبات. فاملياه م�صكلة قابلة للحل.

يف  الغربية  ال�صفة  جلن�ب  مبكر  تطبيق  ا�صتحداث  مت  لقد 

تط�ير  ومت  واأريحا.  واخلليل  حلم  بيت  ذلك  يف  مبا  فل�صطني، 

عدد من ال�صيناري�هات يف حماولة ليجاد و�صائل لتخفيف الأزمة 

ا�صتخدام  معدلت  ان  اإذ  ـ  الآن  جداً  مقيدة  املياه  احلالية.  املائية 

التي  املعدلت  من  اأ�صعاف  اأربعة  اأدنى  الفرد  ال  بالن�صبة  املياه 

املكعب  املرت  قيمة  اأن  بحيث  ـ  العاملية  ال�صحة  منظمة  بها  اأو�صت 

ال�صايف من املياه تزيد على 20 دولراً لكل مرت مكعب.

متعددة  خيارات  تقييم  �صدد  يف  هي  الفل�صطينية  املياه  �صلطة 

اخلليل  يف  خ�ص��صًا  الأزمة،  لتخفيف  التحتية  بالبنية  تتعلق 

البحر  قرب  اآبار جديدة  اخليارات حفر  اأحد  وي�صمل  وبيت حلم. 

امليت حيث ت�جد مياه ج�فية قليلة املل�حة، وحتلية تلك املياه 

و�صخها عدة مئات الأمتار ال خزان احتجاز �صغري ليتم بعد ذلك 

نظراً  لكن  ن�صبيًا،  اخليار مكلف  وبيت حلم. هذا  اخلليل  تزويد 

للنق�س ال�صامل وقيمة املياه، يثبت اأنه ياأتي بف�ائد تف�ق النفقات 

الراأ�صمالية التي تقدر مبئات ماليني الدولرات.

وكما ه� معروف جيداً، فان زيادة و�ص�ل الفل�صطينيني ال املياه 

يف اخلزان اجل�يف اجلبلي ونهر الأردن، هي من البن�د املدرجة على 

جدول الأعمال اخلا�س مبفاو�صات ال��صع النهائي. وهناك طريقة 

وبيت  اخلليل  ال  املائية  المدادات  لزيادة  بالكلفة  اقت�صاداً  اأكرث 

حلم هي ال�صماح بال��ص�ل ال اخلزان اجل�يف  براأ�صمال اأقل بكثري 

و�صيانة  ت�صغيل  وتكاليف  الدولرات(  ماليني  ع�صرات  )ي�فر 

)ت�فر ن�صف دولر ال دولر لكل مرت مكعب(.

الت�صحيات القت�صادية والجتماعية املتعلقة مبختلف  ادراك  ان 

رئي�صي  عامل  املياه ه�  ال  ال��ص�ل  يف  والتغريات  التحتية  البنى 

لتزويد املعل�مات ال اأي عملية �صنع قرارات ومفاو�صات. وبالنظر 

ال املياه من منظ�ر قيمتها، تزيد قدرة النظام على التكيف من 

اأعلى  ل�صتخدامات  الت�زيع  يف  املرونة  من  مبزيد  ال�صماح  خالل 

القت�صادية  القيم  تزوده  الذي  القت�صاد  علم  با�صتعمال  ـ  قيمة 

الأول�ية  اإيالء  من  القيم  هذه  ترتاوح  اأن  وميكن  باملعل�مات. 

اأجل  من  املياه  تقييم  ال  املجتمع،  يف  الأفقر  ال�صرائح  ال  للت�زيع 

الزراعة اأو النظم اليك�ل�جية. والنقطة الرئي�صية هي اأن الإن�صان 

ل ميلك كمية املياه وحدها، واإمنا القيمة الجتماعية والقت�صادية 

تزيد  التفكري  يف  الطريقة  هذه  املياه.  من  ا�صتقاقها  ميكن  التي 

والأو�صاع  املناخ  تغري  ظل  يف  النزاعات  ح�صم  على  املجتمع  قدرة 

الجتماعية.

اأنيت ت. هوبر - يل باحثة زائرة، جامعة تافت�س، ما�صات�صو�صت�س

القيمة الإجتماعية والإقت�شادية للمياه: حالة ال�شفة الغربية
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اأ ـ ترجمة ال�صيا�صة املائّية اإل ت�صريعات

حكومّية  �أهد�ف  مع  وطنّية  مائّية  �ضيا�ضة  وجود  ينبغي 

ومن  �ملياه.  ملو�رد  �ملتكاملة  �الإد�رة  �إىل  تقود  و��ضحة 

�لطبيعي �أن يكون للت�ضريع �ملائي مو�قف خمتلفة يف جملة 

�متياز�ته،  �أو  �ملاء  خ�ضخ�ضة  �ملاء،  حقوق  منها:  م�ضائل، 

�ال�ضتخد�م �خلا�ّس �أو �لعاّم للماء )�الإطار رقم ـ 6(.

كان  �إذ�  �إاّل  مائّية  �ضيا�ضة  و�ضع  دولة  �أي  ت�ضتطيع  وال 

�حلالية  و�حتياجاتها  �ملائّية  ملو�ردها   
ّ

تقريبي تقدير  لديها 

على  بة  �ملكت�ضَ �أو  �لتاريخّية  �حلقوق  ونطاق  و�مُلرتقبة 

�ملياه.

�إّن �ل�ضيا�ضة �ملائّية �ملر�ضومة جّيدً� هي �لتي ُت�ضّهل تنفيذ 

�لظو�هر  مع  �لتكّيف  ُبل  �ضُ ر  وُتي�ضّ �ملائّية  �لت�ضريعات 

�رتفاع  خماطر  تو�جه  ال  �لعربّية  فاملنطقة  �ملتوّقعة.  غري 

خطورة  �أ�ضّد  ظاهرة  كذلك  بل  فح�ضب،  �حلر�رة  درجات 

هطول  ��ضطر�ب  ُي�ضّبب  مّما  �ملائّية  �لدورة  ع  تقطُّ هي 

�ضعوبات  وبروز  �ملائي  �ل�ضّح  تفاقم  وبالتايل  �الأمطار 

 AFED,( ُتعيق توزيع �ملياه يف خمتلف ن�ضاطات �لتنمية

.)2009

�لعلمّية  �ملعرفة  �إىل  �جلّيدة  �ملائّية  �ل�ضيا�ضة  ت�ضتند 

هذ�  يف  و�لتجارب  �خلرب�ت  مع  وتتكّيف  بالطبيعة 

�ملجال. لكّن �لعلم و�ل�ضيا�ضة �ملائّية ال ميكن �أن يقود� �إىل 

)�ل�ضطحّية  �ملياه  فخ�ضائ�س  �ملناخ.  تغرّي  ظّل  يف  �ليقني 

و�جلوفّية( مت�ضّعبة ومتقّلبة لدرجة جتعل من �ل�ضعوبة 
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يف  و�ضعها  �أو  �ضارمة  قانونّية  باأحكام  تقييدها  مبكان 

عادّية.  �لظروف  كانت  لو  كما  ثابتة  قو�عد  نظام  �إطار 

تكون  �أن  يجب  كذلك  �لطبيعّية  �لظو�هر  تتبّدل  فكما 

�لت�ضريعات �ملائية وتوزيعات ح�ض�س �ملياه مرنة لتو�كب 

.)Majzoub, 2005( لوقائع �ملتغرّية�

تطبيق  هي  �ملائّية  لل�ضيا�ضة  �ملحّددة  �لغاية  كانت  و�إذ� 

تكون  لن  فاإّنها  �ملائّية،  للمو�رد  �ملتكاملة  �الإد�رة  مبادئ 

ُتعّزز  �أو  متكامل  ت�ضريع  �إىل  ُترتجم  مل  �إذ�  جدوى  ذ�ت 

�جلّيدة  �الإد�رة  �لكالم:  وفحوى  متني.  �ضاتي  موؤ�ضّ بدعم 

ملو�رد �ملياه يجب �أن تاأخذ يف �العتبار �لعنا�ضر �الأ�ضا�ضّية 

�لثالثة الإد�رة �ملو�رد �ملائّية، �أال وهي: �ل�ضيا�ضة، و�لقانون، 

و�ملوؤ�ض�ضات )�الإطار رقم ـ 7(.

�لتي  �لعنا�ضر  �أو  �ملبادئ  على  �لت�ضريع  يوؤّكد  �أن  وينبغي 

ث  “�مللوِّ مبد�أ  مثل  �ملائية  للمو�رد  �ملتكاملة  �الإد�رة  تدعم 

و�لتوزيع،  �الجتماعّية،  و�لعد�لة  و�الإن�ضاف،  يدفع”، 

و�إ�ضد�ر  �ملالّية،  و�جلدوى  �القت�ضادية،  و�لكفاءة 

�لرت�خي�س، باالإ�ضافة �إىل نهج �الإد�رة على �أ�ضا�س كامل 

حو�س �لنهر.

�إّن �عتماد �لهيكلّية �ملنا�ضبة يف �إد�رة حو�س �لنهر ينبغي 

ر  تطوِّ كيف  �لتالية:  �مل�ضائل  معاجلة  نحو  يتوّجه  �أن 

قها  وتن�ضّ وتنّفذها  �ملائية  �ل�ضيا�ضة  �لنهر  حو�س  موؤ�ض�ضة 

د  حتدَّ وكيف  هيئة(؟  �أم  جمل�ضًا  �أم  جلنة  �أكانت  )�ضو�ء 

�الأدو�ر و�ملهّمات و�مل�ضوؤولّيات؟

املائية  للت�صريعات  الأ�صا�صية  العنا�صر  ـ  ب 

ال�طنّية

ينبغي �أن تكون �لت�ضريعات �ملائّية بعيدة عن �لتعقيد و�أن 

ُت�ضاغ بعبار�ت و��ضحة. وبالرغم من عدم وجوب �أن تكون 

هذه �لت�ضريعات ثابتة فمن �ل�ضروري �أن تكون م�ضتدمية 

و�ملر��ضيم  )�للو�ئح  �لتنفيذية  �ل�ضلطة  تدخل  تتيح  و�أن 

و�لقر�ر�ت �الإد�رية(.

بدءً�  �الأ�ضا�ضية  �مل�ضائل  �ملائي  �لت�ضريع  د  يحدِّ �أن  يجب 

�العتبار  بعني  �الأخذ  مع  �لعاّمة  �الأحكام  حتديد  من 

��ضتخد�م �لعبار�ت )كّل حتديد يف �لقانون َخِطر( وتنفيذ 

مو�رد  ملكّية  تو�ضيح  ينبغي  كما  �ملاء.  ت�ضريع/قانون 

�لتدّفق  )مثاًل  �لبيئّية  �العتبار�ت  �ىل  و�اللتفات  �ملياه 

�ضاتّية  �ملوؤ�ضّ �لرتتيبات  على  �لن�ّس  ويجب  �الأدنى(. 

ووكاالت  �الأنهار  �أحو��س  وهيئات  وجمال�س  جلان  مثل 

�لرتتيبات  هذه  ت�ضمل  �أن  على  �ملياه،  م�ضتجمعات  �إد�رة 

�إىل  باالإ�ضافة  و�مل�ضوؤولّيات،  و�لواليات  �ل�ضالحّيات 

جمعيات  )مثل  و�أدو�رهم  و�لتز�ماتهم  �ملعنيني  حقوق 

�إىل  باالإ�ضافة  �جلن�ضني(.  و�إ�ضر�ك  �ملياه،  م�ضتخدمي 

ذلك يجب �أن تغّطي �لن�ضو�س مناهج �لتنظيم و�أولوّيات 

وتبيان  �ملنازعات  ت�ضوية  �إطار  وحتديد  �ملياه  توزيع 

خمالفات �ملياه، وكذلك �إير�د �الأحكام �النتقالّية و�لنهائية 

 .)Majzoub et al., 2010b( لالزمة�

للت�ضريع  �الأ�ضا�ضية  �لعنا�ضر   8 ـ  رقم  �الإطار  يف  ونعر�س 

�ملائي.

�ل�ضحيح  �لتوجيه  �ملائي  �لت�ضريع  يعطي  �أن  وُينتظر 

لو�ئح  طريق  عن  الحقًا  للتطوير  قاباًل  �إطارً�  يكون  و�أن 

ومر��ضيم وقر�ر�ت �إد�رّية ميكن تعديلها وتكييفها ح�ضب 

تغرّي �لظروف.

ويف ما يلي بع�س �لدرو�س �مل�ضتفادة من بع�س �لتجارب 

و�خلرب�ت: 

�ملائية  �لت�ضريعات  بني  مقارنات  �إجر�ء�ت  •ينبغي  	
�لعربية وغري  �لبلد�ن  و�خلرب�ت �لوطنية يف بع�س 

�لعربية، وذلك قبل �ل�ضياغة �لت�ضريعية وخاللها.

•من �مل�ضتح�ضن ��ضتخد�م �مل�ضطلحات �لتي �خُتربت  	

الإطار 6: فهر�س ملكّية املاء

اأنظمة قان�نّية متعّلقة باملياه  ال�صابقة، �صّتة  الألفي �صنة  ظهرت، خالل 

ال�صي�عي،  واملذهب  الإ�صالمّية،  وال�صريعة  الروماين،  القان�ن  هي: 

وال�صرائع الهندو�صّية، ونظام القان�ن املدين، ونظام القان�ن الجتهادي 

.)common law(

املياه  وت�صتمل  اجلماعة.  اإل  املياه  مبلكّية  الجتهادي  القان�ن  يعهد 

فكانت  الروماين  القان�ن  يف  اأّما  اجل�فّية.  واملياه  الأمطار  على  ة  اخلا�صّ

اجلماعة،  ومياه  اجلميع،  فيها  ي�صرتك  التي  املياه  اأن�اع:  ثالثة  املياه 

واملياه البلدّية. وقد تاأّثرت اأنظمة القان�ن املدين بالقان�ن الروماين. ويف 

ال�صريعة الإ�صالمّية، ُتعترب املياه اجلارية ملكية عاّمة. كان للنا�س ن�عان 

من احلق�ق: حّق العط�س وحّق الرّي. من ناحية اأخرى، كانت الق�انني 

ال�صي�عّية تعترب املياه ملكًا للدولة با�صتثناء بع�س اأن�اع املياه املحدودة 

جداً. وكذلك يف الق�انني الهندو�صّية/الب�ذّية حيث ل جمال بتاتًا ل�ج�د 

امللكّية اخلا�صة للمياه.

ل تزال هذه الأنظمة القان�نّية منت�صرة يف خمتلف بقاع العامل. لكن ل يزال 

ثّمة التبا�س بني حق�ق النا�س يف املياه وملكّية الدولة لها. اإّل اأّن الت�ّجه 

الذي اأ�صبح اأكرث اعتماداً ه� اعتبار املياه ملكّية عاّمة ول يتمّتع الأفراد اإّل 

بحق�ق ال�صتخدام )اأي الف�صل بني ملكّية الأر�س وا�صتخدام املياه(.

)Gupta and Leendertse, 2005 :مقتب�س من(
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حني  �لغمو�س  وجتّنب  �ل�ضابقة،  �ملناق�ضات  يف 

يتعّلق �الأمر باأكرث من قانون و�حد خمت�ّس باملياه.

�جتماعيًا  مقبواًل  �ملائي  �لت�ضريع  يكون  �أن  •ينبغي  	
وقاباًل للتنفيذ �د�ريًا.

�ل�ضمولية  بني  تو�زنًا  �ملائي  �لت�ضريع  ُيقيم  �أن  •يجب  	
و�ملرونة.

•من �ل�ضروري �أن ير�عي �لت�ضريع �ملائي �لعالقة بني  	
�الأر�س و�ملاء )من حيث �لكمّية و�لنوعية(.

بتاأٍن  �ملاء  على  �ملكت�ضبة  �حلقوق  مر�جعة  من  بّد  •ال  	
وو�ضع �الأحكام �النتقالّية �لالزمة.

�العتبار  يف  �لوطني  �ملائي  �لت�ضريع  ياأخذ  �أن  •يجب  	
�التفاقيات �لدولية.

V. خال�شة

�ملياه  قطاعي  يف  �ال�ضتثمار�ت  �ضخامة  من  بالرغم 

و�ل�ضرف �ل�ضّحي يف �لعامل �لعربي، فاإّن �لنتائج �ملبا�ضرة 

�ملرجّوة  �لفو�ئد  تتحّقق  ومل  ونوعًا.  كّمًا  ُمر�ضية  تكن  مل 

�ضاتّية  من هذه �ال�ضتثمار�ت الأّن �لبنية �لت�ضريعّية و�ملوؤ�ضّ

�لالزمة �إّما غائبة و�إّما عقيمة.

�لعربية،  �لبلد�ن  معظم  يف  �لت�ضريع،  ي�ضتجيب  وال 

ُي�ضاف  �ملدين.  �ملجتمع  �إ�ضر�ك  وُيهمل  �ملعنيني  ملطالب 

�إىل ذلك �أّن �إد�رة مو�رد �ملياه هي غالبًا يف عهدة موؤ�ض�ضات 

�ضرعّية  يف  �ل�ضّك  �إىل  دعا  ما  وهذ�   ،
ّ

فوقي بنهج  تتعامل 

تلك �ملوؤ�ض�ضات وفعالّيتها.

�لعربية  �لبلد�ن  بع�س  فاإّن  �لف�ضل،  هذ�  يف  ذكرنا  وكما 

�ضياغة  على  تعمل  �أو  �لر�هنة  �ملائية  قو�نينها  حتّدث 

غري  �ملائية.  �ضاتها  موؤ�ضّ تعزيز  بهدف  جديدة  ت�ضريعات 

يف�ضل  قد  �لقو�نني/�لت�ضريعات  هذه  ونطاق  حمتوى  �أّن 

�أف�ضل  وحتقيق  متكامل  منهج  لتطبيق  �لتاأ�ضي�س  يف 

م�ضتويات تطوير �ملو�رد �ملائية و�إد�رتها.

�مل�ضتويات  متعّددة  م�ضاألة  �ملائّية  �لت�ضريعات  ف�ضياغة 

تنطوي على ديناميكّيات وطنّية �ضّتى و�أولوّيات خمتلفة 

و�لتنظيمات  �لعرفية  �لتقاليد  من  عدد  �إىل  باالإ�ضافة 

رّكزت  قد  �لعربّية  �لبلد�ن  من  عددً�  �أّن  وُيذكر  �لقانونية. 

منها  بع�ضًا  �أّن  مع  �لقانونّية،  �لتنظيمات  �عتماد  على 

�ملياه  مو�رد  �إىل  للو�ضول  عرفية  تقاليد  عّدة  طّبق  قد 

و��ضتخد�مها. وُيعتقد �أّن عددً� قلياًل من �لن�ضاطات ميكن 

�إهمال  و�أّن  وحدها،  �لقانونية  للتنظيمات  وفقًا  تنظيمه 

بع�س �لتقاليد �لعرفية قد يوؤّدي �إىل ف�ضل �لت�ضريع �ملائي 

و/�أو تطبيق �الإ�ضالحات �لقانونّية يف �ل�ضاأن �ملائي.

VI. تو�شيات

توؤّدي �لت�ضريعات �ملائّية دورً� �أ�ضا�ضيًا يف تطبيق �ل�ضيا�ضات 

طر 
ُ
�الأ توّفر  �ملائية  فالت�ضريعات  �ملائية.  و�الإ�ضرت�تيجيات 

�ضاتّية،  �ملوؤ�ضّ و�الإ�ضالحات  �ملياه،  حلوكمة  �لقانونّية 

و�لقو�عد �لنظامية، و�الأنظمة �الإد�رية، وتنفيذ �لقو�نني. 

�ل�ضيا�ضات  خمّططي  تفيد  مقرتحة  تو�ضيات  يلي  وفيما 

جديدة  مائية  ت�ضريعات  �ضياغة  يف  �لعربي  �لعامل  يف 

و/�أو �إجر�ء �إ�ضالحات قانونّية يف جمال �ملياه: 

يف  �لقر�ر  �ضانعو  يّتخذها  �أن  يجب  �لتي  �لتد�بري  �أهّم  من 

مائّية  ت�ضريعات  و�إعالن  �إعد�د  �لعربية  �لبلد�ن  معظم 

وطنّية  مائّية  �ضيا�ضة  وجود  وينبغي  وع�ضرّية.  مقبولة 

تعرّب عن توّجهات حكومّية و��ضحة نحو �الإد�رة �ملتكاملة 

للمو�رد �ملائية.

هناك حاجة �إىل �لبدء باإ�ضالح �ملوؤ�ض�ضات �نطالقًا من جهد 

و�لتنظيمات  �لعرفية  �لتقاليد  ي�ضمل  وت�ضاوري  تعاوين 

وتبّنيها.  �لتغيري  بعملّية  �القتناع  لرت�ضيخ  �لقانونية 

وم�ضوؤولو �إد�رة �ملياه �لعرب مدعّوون ملر�جعة �أنظمة �ملياه 

لال�ضتفادة  بها  معرفتهم  وتعميق  �لقدمية  �ضاتها  وموؤ�ضّ

�جلماعة،  مفهوم  مثل  »�حلّية«  �لعرفية  �لتقاليد  من 

الإطار 7: العنا�شر الأ�شا�شية الثالثة لإدارة املوارد املائية ب�شكل فّعال

امل�ؤ�ص�صاتالقان�نال�صيا�صةامل��ص�ع

الإدارة املتكاملة للموارد اإدارة املوارد املائية

املائية

ت�رصيع املياه/ 

قانون املياه

	 نظام مركزي لإدارة املياه
	 نظام لمركزي لإدارة املياه
	 نظام ل ح�رصي لإدارة املياه

	 جمل�س وطني/اأعلى للمياه
	 جلان/جمال�س/هيئات لأحوا�س الأنهار

	 وكالت املياه/اأحوا�س الأنهار
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و�لتعاون �ملتبادل، و�لتكافل و�لت�ضامن.

كي  فّعال  قانوين  �إطار  �إىل  حتتاج  �لناجعة  �الإ�ضالحات 

�إد�رة وتنظيم �ملياه  �أ�ضا�ضًا متينًا لنهج ت�ضاوري يف  يكون 

ينطلق من �لقاعدة وُي�ضرك م�ضتخدمي �ملياه وموؤ�ض�ضات 

�ملعنيني  جميع  قدر�ت  تعزيز  �إّن  كما  �ملدين.  �ملجتمع 

يتطّلب تدريبات مكّثفة وحمالت وطنية للتوعية.

�لبلد�ن  يف  �ل�ضيا�ضات  �ضانعو  يدمج  �أن  �مل�ضتح�ضن  من 

�أد�ة  بوتقة  يف  باملياه  �ملتعّلقة  �لقو�نني  خمتلف  �لعربّية 

مائية  �ضيا�ضات  ي�ضوغو�  و�أن  ومتكاملة  �ضاملة  قانونية 

مرت�بطة ت�ضاعد على و�ضع ت�ضريعات مائّية وطنّية فّعالة.

ينبغي �إيالء عناية بالغة لبناء �ملوؤ�ض�ضات �ملنا�ضبة بالتز�من مع 

�إدخال تغيري�ت تقنية ل�ضمان ��ضتمر�رّية تلك �ملوؤ�ض�ضات.

لالإ�ضالحات  يخّططو�  �أن  �ملائية  �ل�ضيا�ضات  �ضانعي  على 

�ملالئمة وي�ضعوها يف �إطارها �الجتماعي ـ �القت�ضادي.

�إذ� كان �لت�ضريع جّيد �ل�ضياغة فاإّنه ُي�ضّهل �إد�رة �لطلب على 

على  عالوًة  �لبيئة.  ويحمي  �إمد�د�تها  على  ويحافظ  �ملياه 

ذلك، ينبغي �أن يكون �لت�ضريع �ملائي مقبواًل �جتماعيًا وقاباًل 

�إد�ريًا ومعرّبً� كذلك عن �الأو�ضاع �ل�ضائدة يف �لبلد  للتنفيذ 

و�الجتماعية  و�لتقنية  �ل�ضيا�ضية  �ل�ضُعد  كافة  على  �ملعني 

طبيعّي  �أمر  وهذ�  و�لقانونية.  و�ملوؤ�ض�ضاتية  و�القت�ضادية 

نظرً� للتالزم �لد�ئم بني �ملياه و�لن�ضاطات �لب�ضرية.

�أّن م�ضتقبل �ملنطقة �لعربية مرتبط باملياه  �إدر�كنا  وبقدر 

�أن  بلد  كّل  وعلى  �ملائي.  تاريخنا  �ىل  نلتفت  �أن  علينا 

يدر�س مدى تاأثري �لتد�بري �لعرفية على بيئته �ل�ضيا�ضية 

وعلى طريقة ��ضتخد�مه للمو�رد �ملائية.

•الق�صم الأّول: اأحكام عاّمة 	
)اأ( حتديد امل�صطلحات امل�صتخدمة.

)ب( ال�صلطات امل�ص�ؤولة عن التنفيذ.

•الق�صم الثاين: ملكّية م�ارد املياه/ت�صنيف املياه 	
)اأ( املياه ال�صطحّية )مثل ال�ديان(.

)ب( املياه اجل�فّية.

•الق�صم الثالث: املحافظة على م�ارد املياه وحمايتها 	
)اأ( التحكم بالفي�صانات.

)ب( حماية النظم البيئية وال�صتدامة البيئية.

•الق�صم الرابع: اإدارة م�ارد املياه 	
)اأ( الرتتيبات امل�ؤ�ص�صاتية )اإدارة اأح�ا�س الأنهار، وكالت اإدارة 

م�صتجمعات املياه(.

)ب( ال�صالحيات وال�ليات وامل�ص�ؤوليات.

)ج( حق�ق والتزامات واأدوار املعنيني )جمعيات م�صتخدمي 

املياه، اإ�صراك اجلن�صني(.

•الق�صم اخلام�س: تنظيم  مرافق املياه 	
)اأ( ت�صعري املياه.

)ب( ال�صراكة بني القطاع العام والقطاع اخلا�س، والمتيازات، 

واخل�صخ�صة.

•الق�صم ال�صاد�س: ت�زيع املياه 	
)اأ( املياه املنزلّية واحلّق يف املاء.

املناطق  اإدارة  املائية،  الزراعة  مياه  الزراعّية،  املياه  )ب( 

ال�صاحلّية، املياه ال�صناعية.

)ج( تراخي�س وت�صاريح واجازات املياه.

)د( مراقبة ال�صدود.

)هـ( جتارة/تخ�صي�س/نقل املياه.

•الق�صم ال�صابع: ت�ص�ية املنازعات 	
)اأ( املحاكم.

النزاعات  لت�ص�ية  البديلة  والأ�صاليب  التحكيم  )ب( 

.)ADR(

•الق�صم الثامن: خمالفات م�ارد املياه وعق�باتها 	
)اأ( �صلطات ال�صبط مل�ظفي مرافق املياه.

)ب( الإجراءات.

)ج( العق�بات.

•الق�صم التا�صع: اأحكام انتقالّية ونهائية 	
لبع�س  املكت�صبة  واحلق�ق  احلالية  املاء  حق�ق  )اأ( 

اجلماعات.

)ب( التعاون الدويل ب�صاأن املجاري املائية )الأنهار( امل�صرتكة.

)Majzoub et al., 2010b(

الإطار 8: �شيغة مقرتحة للعنا�شر الأ�شا�شية للت�شريع/القانون املائي

مقّدمة )بيان الأ�صباب امل�جبة، مع ملحة م�جزة عن مبادئ واأول�ّيات ال�صيا�صة املائية املّتبعة(
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م�ضريها  معامل  �س  تتلمَّ �أن  ح�ضارة  الأّي  ميكن  ال 

وما�ضيها.  تاريخها  تفّهمت  قد  تكن  مل  �إذ�  وم�ضتقبلها 

�لعظيم  �ملائي  تر�ثنا  �إىل  بعد  نلتفت  مل  �أننا  و�ملوؤ�ضف 

هناك  م�ضتقبلنا.  ت�ضكيل  على  يعيننا  ما  منه  لن�ضتلهم 

�إذ�  م�ضريك  عن  �ضيئًا  تعرف  لن  »�أّنك  مفاده  ماأثور  قول 

مل تفهم تاريخك«. فا�ضتعر��س ما�ضينا �أمر ال بّد منه �إذ� 

�أردنا �أن يكون لنا م�ضتقبل ز�هر يف �ملجال �ملائي. وعلينا 

�ضلتنا  تقطع  �لتي  و�لعقد  �الأوهام  كّل  من  نتخّل�س  �أن 

مبا�ضينا �ملجيد يف تنظيم �ملو�رد �ملائية.

و�إّما  �ملبادرة  زمام  نّتخذ  �أن  فاإما  طرق:  مفرتق  �أمام  �إننا 

تركنا  �ضاكنًا  نحّرك  مل  و�إذ�  فعل.  ردود  �أ�ضحاب  نكون  �أن 

�لتو�زن.  خمتّل  مائّية  �إد�رة  نظام  لقيام  عًا  م�ضرَّ �ملجال 

على  فاإننا،  �لعمل  �إىل  وبادرنا  �لكارثة  ��ضتبقنا  �إذ�  لكن 

�أمامنا  ُتنري  كّوة  نفتح  قد  ورهبتها،  �مل�ضوؤوليات  �ضخامة 

�ملائية،  �ملو�رد  من  �ال�ضتفادة  يف  م�ضرق  م�ضتقبل  طريق 

جميع  �إ�ضر�ك  يف  �لغني  ما�ضينا  ��ضتلهمنا  �إذ�  خ�ضو�ضًا 

�ملعنّيني باال�ضتفادة منها.
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هوام�س

املرجعني  اإىل  اأ�صا�صي  ب�صكل  الف�صل  هذا  ي�صتند    .1

التاليني:

بنى  فرعون  اأّول  مينا  كان  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة  2 .

وا�صتخدمت  جمراه،  وحّول  النيل  على  ال�صدود 

لت�صجيل  بالريمو(  حجر  )من  النيل  مقايي�س 

ومن  ق.م.(.   3000 )العام  الفي�صان  م�صتويات 

ملك  �صّنها  التي  املاء  قوانني  الأخرى  الجنازات 

بابل، حمورابي )�رصيعة حمورابي، 1750 ق.م.(، 

 99 عمقه  يبلغ  الذي  القاهرة  قرب  يو�صف  وبئر 

مرتًا )1700 ق.م.(، و�صّد مردوك على نهر دجلة 

اجلدران  وم�صاطب  ق.م.(،   1500( �صامّراء  قرب 

فينيقيا  يف  الرتبة  اإجنراف  من  للحّد  ال�صخرية 

)1500 ق.م.(، و�صبكات الّري والت�رصيف يف نيبور 

يف بالد ما بني النهرين )1300 ق.م.(، و�صّد ماأرب 

�صباأ يف اليمن )750 ق.م.(.

- Stream of Law (Majzoub et al., 2010)
- Potential Legislative Water Governance in 
ESCWA Region (Majzoub, 2005)
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I.  مقدمة

تعاين  التي  العامل  مناطق  اأكرث  من  هي  العربية  املنطقة 

من ندرة املياه. وينبع ثلثا موارد املياه املتجددة يف املنطقة 

وتت�شارك   .)El-Quosy, 2009( خارجها  يف  م�شادر  من 

بلدان املنطقة يف ما بينها ومع بلدان اأخرى خارج املنطقة 

اأنهر،  ثالثة  اأّن  علمًا  واجلوفية،  ال�شطحية  املياه  موارد  يف 

هي النيل ودجلة والفرات، توّفر معظم املياه ال�شطحية يف 

املنطقة. وكّل من هذه الأنهر الثالثة م�شرَتك بني اأكرث من 

بلدين. ومن م�شادر املياه ال�شطحية امل�شرَتكة الأخرى نهر 

الأردن والنهر الكبري اجلنوبي ونهر العا�شي.

اجلوفية  املياه  على  كبري  ب�شكل  العربية  املنطقة  تعتمد 

امل�شرَتكة  اجلوفية  املياه  طبقات  من  عدد  يف  املوجودة 

الأردن  بني   
1
امل�شرَتكة البازلتية  اجلوفية  املياه  طبقة  مثل 

امل�شرَتكة  الباليوجينية  اجلوفية  املياه  وطبقة  و�شورية، 

الدي�شي  وحو�ض  املتحدة،  العربية  والإمارات  ُعمان  بني 

و�شبكة  ال�شعودية،  العربية  واململكة  الأردن  بني  امل�شرَتك 

طبقات احلو�ض النوبي امل�شرَتكة بني ت�شاد وم�شر وليبيا 

اأكرب  فاإّن  ال�شطحية،  املياه  حال  هو  وكما  وال�شودان. 

طبقات املياه اجلوفية يف املنطقة م�شرَتكة بني دولتني اأو 

اأكرث. والواقع اأّن معظم الدول املتجاورة اإقليميًا يف ال�شرق 

الأو�شط و�شمال اأفريقيا تت�شارك يف طبقات املياه اجلوفية 

املتجددة وغري املتجددة على حّد �شواء.

العربية  الدول  معظم  اأّن  عليه  املتعاَرف  من  اأ�شبح  لذلك 

تعتمد، لتاأمني حاجتها من املياه، على اأنهر و/اأو طبقات 

مياه جوفية م�شرَتكة مع بلدان جماورة. ومّلا كان ا�شتنفاد 

من  التفاقم،  يف  اآخذًا  امل�شرَتكة  ال�شطحية  املياه  موارد 

ف�شيئًا،  �شيئًا  ازداد،  فلقد  النوعية،  و/اأو  الكمية  حيث 

الإفراط  اإىل  اأدى  مّما  اجلوفية،  املياه  موارد  على  العتماد 

حتّديًا  تواجه  املنطقة  فاإّن  لذلك  املوارد.  هذه  ا�شتغالل  يف 

خطريًا. ول جدال يف اأّن الإدارة امل�شتدامة لأّي ج�شم مائي 

ول�شّك  املعنّية.  البلدان  جميع  ت�شمل  اأن  ينبغي  م�شرَتك 

يف  �شروري  امل�شرَتكة  املياه  موارد  اإدارة  يف  التعاون  باأّن 

وتنميتها  املوارد  تلك  �شون  ل�شمان  املياه  النادرة  املناطق 

اإجراءات  من  �شيئًا  حاليًا  املنطقة  وتعرف  امل�شتدامة. 

الدول،  اتفاقات بني  �ض ر�شميًا يف  التعاون، بع�شها  مكرَّ

اجتماعات  اأو  تقنية  جلان  �شكل  على  الآخر  وبع�شها 

ليزال  ثانية،  ناحية  ومن  م�شرَتكة.  م�شاريع  اأو  خرباء 

الدول  اإدارة  حتت  امل�شرَتكة  املائية  الأحوا�ض  من  العديد 

اأّي تعاون م�شرَتك. وحتى  اأحادّي من دون  املعنّية ب�شكل 

واإعداد  البيانات  لتبادل  تعاونية  اإجراءات  وجود  حال  يف 

الفعلّية  امل�شرَتكة  الإدارة  فاإّن  املعلومات،  واأنظمة  النماذج 

خ بعد. لذلك ينبغي بذل  املياه امل�شرَتكة مل ترت�شّ ل�شبكات 

الكثري من اجلهود اإذا اأريد ال�شتفادة من ا�شتخدام موارد 

املياه امل�شرَتكة يف املنطقة ب�شكل م�شتدام ومن�شف ووفقًا 

الف�شل،  هذا  ي�شتعر�ض  للمياه.  الدويل  القانون  ملبادئ 

امل�شرَتكة يف املنطقة  الراهن للمياه  الو�شع  ب�شورة عاّمة، 

للتعاون  اتفاقات  بو�شع  الكفيلة  ال�شبل  ويبحث  العربية 

امل�شتدام يف �شوؤون املياه امل�شرَتكة.

II. الو�ضع الراهن

مفقودة  امل�شرَتكة  باملياه  املتعّلقة  التعاون  ترتيبات  لي�شت 

كّليًا يف املنطقة العربية، فهناك اتفاقات ر�شمية بني الدول 

وثّمة  اجلوفية(،  اأو  )ال�شطحية  الأحوا�ض  ببع�ض  ة   خا�شّ

تعاون متطّور، اإىل حّد ما، يف هذا ال�شاأن.

االتفاقات احلالية

بني  م�شرَتكًا  مائيًا  حو�شًا   263 حواىل  العامل   اأنحاء  يف 

حول  التفاقات  من  العديد  حاليًا  وتوجد  اأكرث،  اأو  دولتني 

العابرة  اجلوفية  املياه  طبقات  عدد  ويبلغ  الأحوا�ض.  هذه 

للحدود املعروفة اليوم حواىل 270، مع اأّنه مل يتّم التو�شل 

بعد اإىل حتديد العدد الدقيق )UNESCO, 2009 (. بيد 

ة بتلك الطبقات اجلوفية حمدود  اأّن عدد املعاهدات اخلا�شّ

اإدارة  حول  وحيدًا  �شاماًل  اتفاقًا  هناك  اأّن  حني  ويف  ا.  جدًّ

، فهناك 
2
واحدة من طبقات املياه اجلوفية  العابرة للحدود

يف  اثنان  منها  النطاق،  حمدودة  اأخرى  اتفاقات  ب�شعة 

املنطقة العربية.

1ـ االتفاقات ب�ساأن املياه ال�سطحية امل�سرَتكة

النهرين  حول  و�شورية  لبنان  بني  اتفاقني  توقيع  مّت 

يف  املوّقع  العا�شي  نهر  اتفاق  وهما  بينهما،  امل�شرَتكني 

العام  يف  املوّقع  اجلنوبي  الكبري  النهر  واتفاق   1994 العام 

 .2002

اأ. اتفاق نهر العا�سي 

يف  وميّر  لبنان  من  ينبع  م�شرَتك  نهر  العا�شي  نهر 

يف  و�شورية،  لبنان  وّقع  وقد  تركيا.  يف  وينتهي  �شورية 

العا�شي،  نهر  مياه  م  بتقا�شُ املتعلق  التفاق   ،1994 العام 

ولي�شت تركيا طرفًا يف هذا التفاق، ومل توؤِد املفاو�شات 

ثّم  نتيجة،  اأّي  اإىل  ال�شاأن  هذا  حول  وتركيا  �شورية  بني 

العام  يف  ال�شوري-اللبناين  التفاق  اإىل  ملحق  اأ�شيف 

يف  اللبناين–ال�شوري  الأعلى  املجل�ض  اأقّره  وقد   .1997

على  �شّد  التفاق،  هذا  مبوجب  واأن�شئ،   .2001 العام 

مكّعب  مرت  مليون   37 �شعته  لبنان  يف  العا�شي  نهر 

 .)ESCWA, 2006(
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ب. اتفاق النهر الكبري اجلنوبي

مع  ال�شمالية  لبنان  حدود  اجلنوبي  الكبري  النهر  ي�شّكل 

م�شاحة  جممل  وتبلغ  ال�شورية.  العربية  اجلمهورية 

منها  مرّبعًا،  كيلومرتًا   990 حواىل  النهر  مياه  م�شتجَمع 

وقد   .)ESCWA, 2006( لبنان  يف  مرّبعًا  كيلومرتًا   295

مياه  اقت�شام  حول  و�شورية  لبنان  بني  املباحثات  بو�شرت 

اقت�شام  حول  املباحثات  كانت  فيما  اجلنوبي  الكبري  النهر 

اإىل  التو�شل  ومّت  متقّدم.  طور  يف  العا�شي  نهر  مياه 

اتفاق يف العام 2002. ي�شتند التفاق اإىل مبادئ ماأخوذة 

فـي  الدولية  املائية  املجاري  ا�شتخدام  قانون  اتفاقية  من 

لبنان  من  كّل  عليها  �شّدق  التي   ،
3
املالحية غري  الأغرا�ض 

و�شورية، وقد �شيغت اأحكامه الرئي�شّية على اأ�شا�ض مواّد 

تلك التفاقية. يرّكز التفاق على التوزيع العادل والأمثل 

ملياه النهر الكبري اجلنوبي ويبني اأحكامه وفقًا ملبداأ حتقيق 

اأ�شلوبًا للتعاون  اأوجد  اإّنه  الفوائد امل�شرَتكة للطرفني. كما 

املعلومات  لتبادل  م�شرَتكة  جلنة  طريق  عن  البلدين  بني 

واملتطّلبات  الحتياجات  على  بناًء  تقّرر،  وقد  والنتائج. 

ورّي  �شرب  )ماء  القطاعات  جميع  يف  للبلدين  املحّددة 

 يف موقع اإدلني 
4
وا�شتخدام �شناعي(، اإن�شاء �شّد م�شرَتك

ا�شتيعابه  �شعة  تبلغ  )لبنان(  التحتا  ونورا  )�شورية( 

ودرا�شات  التقنية  للدرا�شات  وفقًا  مكّعب  مرت  مليون   70

 .)ESCWA, 2006( اجلدوى القت�شادية

اعُترب التفاق اأ�شا�شًا �شاحلًا للتعاون بني لبنان و�شورية، 

اإل اأّن امل�شاعب املالية والإدارية وال�شيا�شية اأعاقت تنفيذه 

 .)ESCWA, 2006(

ج. االتفاق ب�ساأن الريموك

كان  وقد  الأردن،  لنهر   
ّ

الرئي�شي الرافد  هو  الريموك  نهر 

 لالتفاق املعقود بني الأردن و�شورية بناء 
ّ

الهدف الأ�شا�شي

�شّد وحمّطة لتوليد الطاقة الكهربائية على هذا النهر. ُوّقع 

ُينّفذ. وا�شُتبدل به  التفاق الأّول يف العام 1953، لكّنه مل 

اتفاق ثاٍن معّدل يف العام 1987. وقد توافقت الدولتان، يف 

الثاين، على »بناء �شّد الوحدة على نهر الريموك  التفاق 

على اأن يبلغ ارتفاعه مئة مرت و�شعة ا�شتيعابه 225 مليون 

ال�شّد،  موا�شفات  على  تعديالت  اأدِخلت  مكّعب.  مرت 

ا�شتيعابه  و�شعة  مرتًا   87 ارتفاعه  وُجعل   ،2003 العام  يف 

ال�شّد  ن  وُد�شّ  .)FAO, 2008( مكّعب«  مرت  ماليني   110

الراهن  ال�شيا�شي  للنزاع  نظرًا  لكن   .2008 العام  يف  اأخريًا 

يف املنطقة، ل ُيعترب و�شع نهر الريموك حم�شومًا ب�شكل 
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يقت�شي  لذلك  الأردن،  نهر  حو�ض  من  جزء  فهو  نهائي، 

ال�شرف  حو�ض  ي�شمل  اأو�شع  اتفاق  من  جزءًا  يكون  اأن 

باأكمله. 

لل�شراع  �شيا�شية  ت�شوية  اأّي  غياب  يف  اأّنه  الوا�شح  ومن 

موارد  على  ال�شيطرة  �شتظّل  وجريانها  اإ�شرائيل  بني 

كما  املنطقة،  يف  القوى  لتوازنات  خا�شعة  امل�شرَتكة  املياه 

م�شدودة  املنافذ  و�شتظل  التفاقني.  هذين  من  يظهر 

لهذه  م�شرَتكة  اإدارة  اإىل  للتو�شل  التعاون  حماولت  اأمام 

املوارد.

اجلوفية  املياه  طبقات  ب�ساأن  االتفاقات  ـ   2

امل�سرَتكة

كبري،  ب�شكل  العربية،  املنطقة  تعتمد  اأعاله،  ذكرنا  كما 

يف  مبعظمها،  املوجودة،  اجلوفية  املياه  موارد  على 

اأكرث،   اأو  دولتني  اأرا�شي  حتت  جوفية  طبقات  �شبكات 

علمًا اأّن بع�ض هذه ال�شبكات كبري جدًا كتلك املوجودة يف 

�شبه اجلزيرة العربية. ويفوقها حجمًا �شبكة طبقات املياه 

اجلوفية يف �شمال غرب ال�شحراء الكربى، و�شبكة طبقات 

هاتني  يف  امُل�شاِركة  الدول  عقدت  وقد  النوبي.  احلو�ض 

ًا بكّل منهما، يف ما بينها، لدارته  ال�شبكتني اتفاقًا خا�شّ

على  القليلة،  التفاقات  بني  من  وهما  م�شرَتك.  ب�شكل 

النطاق العاملي، لإدارة طبقات املياه اجلوفية امل�شرَتكة.

اأ. اتفاق �سبكة طبقات احلو�ض النوبي

تفوق  م�شاحة  على  النوبي  احلو�ض  طبقات  �شبكة  متتد 

وم�شر  ليبيا  �شرق  تخرتق  وهي  مرّبع،  كيلومرت  مليوين 

و�شمال �شرق ت�شاد و�شمال ال�شودان. ت�شم ال�شبكة عدًدا 

عموديًا،  و/اأو  اأفقيًا  املت�شلة  اجلوفية  املياه  طبقات  من 

املنطقة  لهذه  اإ�شرتاتيجية  اأهّمية  ذو  اإقليمي  مورد  »وهي 

القاحلة التي لي�ض فيها �شوى النزر الي�شري من موارد املياه 

الأمطار  ت�شاقط  انتظام  عدم  من  وتعاين  البديلة  العذبة 

والت�شّحر.  للتحاّت  اأرا�شيها  وتتعّر�ض  الدائم  واجلفاف 

ويف ظّل الظروف املناخية ال�شائدة، ُتعترب �شبكة احلو�ض 

اجلوفية«  للمياه  متجدد  غري  حمدودًا  موردًا  النوبي 

.)Yamada, 2004(

اتفاقًا   ،1992 متوز/يوليو  �شهر  يف  وليبيا،  م�شر  وّقعت 

ب�شاأن »اإن�شاء الهيئة امل�شرَتكة لدرا�شة وتنمية مياه �شبكة 

ت�شاد  من  كّل  لحقًا  اإليه  ان�شّمت  ثّم  النوبي«،  احلو�ض 

وال�شودان. »والهيئة امل�شرَتكة م�شوؤولة عن جمع وحتديث 

والربامج  اخلطط  وو�شع  الدرا�شات،  واإجراء  البيانات، 

اإدارة  �شيا�شات  وتنفيذ  بها،  والنتفاع  املياه  موارد  لتنمية 

الفنيني،  املوظفني  وتدريب  امل�شرَتكة،  اجلوفية  املياه 

التاأثريات  ودرا�شة  اجلوفية،  املياه  ا�شتخدام  وتر�شيد 

 Yamada,( املائية«  املوارد  تنمية  عن  الناجمة  البيئية 

2004(. غري اأّن الهيئة امل�شرَتكة مل تنجز عملها ب�شكل تام 
ومالئم حتى الآن.

ب. التعاون ب�ساأن �سبكة طبقات املياه اجلوفية 

يف �سمال غرب ال�سحراء الكربى

غرب  �شمال  يف  اجلوفية  املياه  طبقات  �شبكة  يف  ي�شرتك 

ال�شحراء الكربى، كما يظهر يف ال�شكل 1، كّل من اجلزائر 

مليون  تتجاوز  م�شاحة  على  متتّد  وهي  وتون�ض،  وليبيا 

اجلزائر  يف  مرّبع  كيلومرت   700000 )منها  مرّبع  كيلومرت 

و80000 كيلومرت مرّبع يف تون�ض و250000 كيلومرت مرّبع 

املياه  م�شدر  هي  ال�شبكة  وهذه   .)OSS, 2008( ليبيا  يف 

الدائم الوحيد حلواىل 5 ماليني من ال�شّكان، وُيقّدر اإجمايّل 

احتياطاتها النظرية بحواىل 60 مليون كيلومرت مكّعب.

اجلوفية  الطبقات  ل�شبكة  العلمية  اخل�شائ�ض  حتديد  بداأ 

بني  خ�شو�شًا  الثمانينّيات،  يف  وتطّور  ال�شتينّيات،  يف 

اجلزائر وتون�ض. ثّم ان�شّمت ليبيا اإىل هذه اجلهود يف وقت 

ة  لحق، واأن�شَئت جمال�ض ثنائية مثل اللجنة الفنية اخلا�شّ

الثمانينّيات(،  )يف  وتون�ض  اجلزائر  بني  والبيئة  باملياه 

وليبيا  اجلزائر  بني  املياه  مبوارد  ة  اخلا�شّ الفنية  واللجنة 

اخلا�ّض  القطاعات  املتعدد  واملجل�ض  الت�شعينّيات(،  )يف 

 OSS,( الت�شعينّيات(  )يف  وليبيا  تون�ض  بني  بالزراعة 

م�شروعًا  الثالث  الدول  اأطلقت   1998 العام  ويف   .)2008
م�شرَتكًا يهدف لإن�شاء اآلّية للتن�شيق.

اأقيمت اآلّية موؤقتة اأوىل بني البلدان الثالثة يف العام 2002. 

وكانت مهّمتها الأ�شا�شية اإدارة قاعدة البيانات والتحديث 

املنتظم لنموذج �شبكة الطبقات اجلوفية. ثّم حتّولت هذه 

الآلّية اإىل تنظيم دائم يف العام 2008، وكما يو�شح ال�شكل 

2، فاإّن الآلّية تت�شّكل من: 

•جمل�ض الوزراء امل�شوؤولني عن موارد املياه يف البلدان  	
الثالثة.

الوطنية  �شات  املوؤ�شّ من  مكّونة  توجيهية  •جلنة  	
امل�شوؤولة عن موارد املياه يف البلدان الثالثة.

املهتّمة  الأخرى  �شات  املوؤ�شّ ت�شّم  وطنية  •جلان  	
مبوارد املياه وجمعيات م�شتخدميها واملنّظمات غري 

احلكومية.

مهند�شني  من  فة  موؤلَّ اإقليمية  و  وطنية  عاملة  •فرق  	
وتقنيني.

مر�شد  مركز  يف  ق  من�شّ برئا�شة  تن�شيق  •وحدة  	
 يف تون�ض.

5
ال�شحراء الكربى وال�شاحل
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ويتمّثل دور اآلّية التن�شيق يف توفري اإطار لتبادل املعلومات 

والتعاون بني البلدان الثالثة، وذلك عن طريق: 

رات موارد املياه والطلب على املاء. •قيا�ض موؤ�شّ 	
ة باإدارة تنمية احلو�ض. •تطوير ال�شيناريوهات اخلا�شّ 	

تبادل  عرب  امل�شرَتكة  البيانات  قاعدة  وحتديث  •تنفيذ  	
البيانات واملعلومات.

اأنظمة الر�شد امل�شرَتك ل�شبكة طبقات  •تطوير واإدارة  	
املياه اجلوفية.

اتفاقات  يف  امل�سرتكة  للمياه  اخلا�ض  الو�سع  ج. 

عملية ال�سالم

املق�شود هنا اتفاقان: معاهدة ال�شالم بني اململكة الأردنية 

والتفاق   ،1994 العام  يف  اإ�شرائيل  ودولة  الها�شمية 

الغربية  ال�شفة  ب�شاأن  املوقت  الفل�شطيني–الإ�شرائيلي 

هذان  ين�ّض   .1995 العام  يف   ،2 اأو�شلو  اأو  غزة،  وقطاع 

التفاقان على اأحكام تتعلق مبوارد املياه امل�شرَتكة، لكنها 

متاأثرة جدًا بال�شراع ال�شيا�شي وتوازن القوى. 

اإ�شرائيل والأردن ملحقًا هو امللحق الثاين  ي�شّم التفاق بني 

نهر  حول  يدور  الذي  باملياه«  املتعلقة  »امل�شائل  املعنون 

ُي�شار  الريموك ونهر الأردن واملياه اجلوفية يف وادي عربة. 

على  تقع  بلدان  خم�شة  بني  م�شرَتك  الأردن  نهر  اأّن  اإىل 

جماريه، وهي: اإ�شرائيل والأردن ولبنان و�شورية والأرا�شي 

الدول  من  فقط  اثنتني  بني  معقود  والتفاق  الف�شلطينية. 

الواقعة على النهر، وهما اإ�شرائيل والأردن، لكن هذا ل يوؤدي 

اإىل اإدارة جماعية لنهر الأردن، بل يخت�شر يف توزيع املياه. 

وحتى اأّن امللحق املذكور يخت�ّض بتوزيع املياه بني الدولتني 

اأّنه مل يتّم حتى الآن الإقرار  املوّقعتني. ومن اجلدير بالذكر 

بحق الفل�شطينيني يف احل�شول على مياه نهر الأردن.

الثالث  الربوتوكول  من   40 املادة  فاإّن  اأخرى،  ناحية  ومن 

اإ�شرائيل  بني  املياه  م�شائل  تعالج   2 اأو�شلو  لتفاقية 

والأرا�شي الفل�شطينية، يف ما يتعلق مثاًل بطبقات املياه 

اأو�شلو  اأّن  الظاهر  يف  يبدو  اأّنه  ومع  اجلبلية.  اجلوفية 

هذا  فاإّن  املياه،  يف  الفل�شطينيني  بحقوق  يعرتف   2

الحتالل  ظل  يف  املّتبعة  ال�شيا�شات  على  يحافظ  التفاق 

الع�شكري، وي�شّرع �شيطرة اإ�شرائيل على موارد املياه.

مبادرات وحماوالت التعاون االأخرى

العامة  النظرة  هذه  من  الأّول  الق�شم  من  الهدف  كان 

ا�شتعرا�ض الو�شع الراهن ملوارد املياه امل�شرَتكة يف املنطقة 

التعاون  فيها  اّتخذ  التي  احلالت  اإىل  وال�شارة  العربية 

ا يف �شيغة اتفاقيات. ويف الق�شم التايل تركيز  اإطاًرا ر�شميًّ

تكوين �سبكة طبقات املياه اجلوفية يف �سمال غرب ال�سحراء الكربىال�سكل 1

OSS, 2008 :امل�صدر
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اإىل  ل  على الأحوا�ض التي جتري ب�شاأنها مبادرات للتو�شّ

التعاون بني الدول املعنّية.

اأ. الفرات ودجلة

�شداقة  ومعاهدات  ثنائية  اتفاقات  وجود  من  بالرغم 

وبروتوكولت وعقد اجتماعات للجان تقنية من اأجل التعاون 

الثالث،  الدول  فاإّن  والفرات،  دجلة  نهري  حو�ض  اإدارة  يف 

ل  التو�شّ من  الآن  حتى  تتمّكن  مل  والعراق،  �شورية  و  تركيا 

النزاع  “ب�شبب  خ�شو�شًا  النطاق،  وا�شع  اإطار  اأو  اتفاق  اإىل 

وملء  الأنا�شول  �شرق  جنوب  م�شروع  تركيا  تطوير  حول 

�شّد اأتاتورك” )ESCWA, 2009(. ول يزال الو�شع بالن�شبة 

يف  ما�شية  تركيا  تزال  ل  و  متاأزمًا  النهرين  هذين  حلو�ض 

م�شروعها منفردة، لذلك تكرث الأقاويل والتهامات املتبادلة 

بال�شدود  يعّج  الفرات  “نهر  اأّن  والواقع  الثالث.  الدول  بني 

اإّن �شّكان منطقة امل�شّب  الرتكية وال�شورية والعراقية حتى 

�شماًل  الكيلومرتات  مئات  لالنتقال  ي�شطرون  الب�شرة  يف 

.)Zeitoun, 2010( ”للح�شول على حاجتهم من املاء

ب. نهر النيل

رافدين  عن  عبارة  هو  العامل،  اأنهار  اأطول  النيل،  نهر 

النيل  ينبع  الأبي�ض.  والنيل  الأزرق  النيل  رئي�شّيني: 

ال�شرقية،  اأفريقيا  و�شط  يف  فكتوريا  بحرية  من  الأبي�ض 

ويجري �شماًل عرب اأوغندا اإىل ال�شودان حيث يلتقي بالنيل 

الأزرق الذي ينبع من اله�شبة الإثيوبية. والنيل الأزرق هو 

ANRH = Agence Nationale des Ressources Hydrauliques (Algeria)
GWA = General Water Authority (Libya)
DGRE = Direction générale des Ressources en Eau (Tunisia)

GTA = Groupes de Travail ad hoc
UC = Unité de Coordination

الهيكل التنظيمي الآلّية التن�سيق امل�سرَتك ل�سبكة طبقات املياه اجلوفية يف �سمال غرب ال�سحراء الكربىال�سكل 2

Latrech, 2008 :امل�صدر

جمل�ض الوزراء 

امل�سوؤولني عن اإدارة املياه

)اجلزائر، ليبيا، تون�س(

اللجنة التقنية الدائمة

فرق العمل الوطنيةوحدة التن�سيق

اللجان الوطنية

اجلزائر

ليبيا

تون�ض
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التقاء  عند  املئة(.  يف   85( النيل  نهر  مياه  معظم  م�شدر 

داخل  اإىل  �شماًل  النهر  يّتجه  الأزرق  والنيل  الأبي�ض  النيل 

الأبي�ض  البحر  يف  ي�شب  اأن  قبل  دلتا  ي�شّكل  حيث  م�شر 

املتو�شط. وحت�شل م�شر على 97 يف املئة من حاجتها للمياه 

من نهر النيل. اأّما ال�شودان في�شتفيد من كميات كبرية من 

النيلني الأزرق والأبي�ض قبل التقائهما قرب اخلرطوم.

يف  طلقت 
ُ
اأ التي   ،

6
النيل حو�ض  مبادرة  جمعت  ولقد 

العام 1999، الدول الع�شر الواقعة على النيل، وهي م�شر 

الدميقراطية  الكونغو  وجمهورية  وبوروندي  وال�شودان 

وتنزانيا  ورواندا  وكينيا  واإثيوبيا  )مراقب(  اإريرتيا  و 

النهر بطريقة  اإىل النتفاع مبياه  املبادرة  واأوغندا. تهدف 

الجتماعية-القت�شادية  املنافع  يف  وامل�شاَركة  تعاونّية 

اأعّد،  وقد  املنطقة.  يف  والأمن  ال�شالم  وتعزيز  الهاّمة 

الرغم  وعلى  تعاون.  اإطار  اتفاق  املبادرة،  هذه  �شمن  من 

وال�شودان  م�شر  اأبدتها  التي  ال�شديدة  العرتا�شات  من 

كتان مبا تّدعيانه من حقوق تاريخية يف مياه النيل،  املتم�شّ

فقد ُفتح باب التوقيع على التفاق خالل فرتة �شنة، وذلك 

يف احتفال اأقيم يف عنتبة، اأوغندا يف 14 اأيار/مايو2010. 

وقد وّقعت على التفاق حتى الآن خم�ض دول هي اإثيوبيا و 

كينيا ورواندا وتنزانيا واأوغندا، وينتظر اأن توّقع عليه قريبا 

بوروندي وجمهورية الكونغو الدميوقراطية. واتفاق اإطار 

ا�شتخدام  قانون  اتفاقية  من  م�شتوًحى  اجلديد  التعاون 

ول  املالحية.  غري  الأغرا�ض  يف  الدولية  املائية  املجاري 

ي�شتمل اتفاق اإطار التعاون على توزيع لكّمّيات املياه واإّنا 

 Le( ض لإن�شاء اإطار للتعاون بني دول حو�ض النيل� يوؤ�شّ

�شيغة  يف  يحّدد  اأن  التفاق  �شاأن  ومن   .)Monde,2010
دائم  جمل�ض  اإىل  النيل  حو�ض  مبادرة  حتويل  ر�شمية 

حلو�ض نهر النيل ليتوىّل اإدارة موارد املياه نيابًة عن دول 

احلو�ض. وُينتظر اأن تكون نتائج التفاق اجلديد وفوائده 

التنمية  ي�شمن  اأن  ُيتوّقع  كما  النيل،  دول  جلميع  مربحة 

التفاق  ويق�شي  امل�شرَتكة.  النيل  مياه  ملوارد  امل�شتدامة 

بوجوب ت�شديق �شت دول عليه كي ي�شبح �شاري املفعول. 

اإطار  اتفاق  عن  النظر  �شرفتا  قد  وال�شودان  م�شر  اأّن  ومع 

ملِزمًا،  لي�ض  واأّنه  عليه  توّقعا  لن  اأّنهما  اأعلنتا  و  التعاون 

يف  حوارات  يف  ودخلتا  دبلوما�شية  جهودًا  بذلتا  فاإّنهما 

املنطقة منذ توقيع الدول الأخرى عليه.

III.  احتماالت امل�ضتقبل

 عن 
8
ا�شتعر�شنا يف الق�شم الأّول من هذا الف�شل ملحة عامة

واجلوفية  ال�شطحية  املياه  اأحوا�ض  لبع�ض  الراهن  الو�شع 

فوائد  اإىل  التعّرف  للتمّكن من  النيل منوذج جّيد  مبادرة حو�ض   

املبادرة  يقود  امل�سرَتكة.  املياه  موارد  اإدارة  يف  التعاون  وخماطر 

حو�ض  يف  امل�سرِتكة  الع�سر  الدول  يف  املائية  ال�سوؤون  وزراء  جمل�ض 

روؤية  اإىل  للمبادرة  االإ�سرتاتيجي  العمل  برنامج  وي�ستند  النيل. 

مياه  مبوارد  املن�سف  باالنتفاع  وذلك  احلو�ض  لتنمية  م�سرَتكة 

. ت�سمل املبادرة برناجمًا للم�ساعدة التقنية يتعلق 
7
حو�ض النيل

الفقر  ملكافحة  حملية  فرعية  ا�ستثمار  وبرامج   احلو�ض  بكامل 

حو�ض  مبادرة  بداأت  البيئية.  االإدارة  وحت�سني  النمو  وتعزيز 

اإطاراً متفقًا عليه على كامل م�ساحة  النيل يف العام 1999 ووفرت 

املنطقة.  يف  االقت�سادية  التنمية  وتعزيز  الفقر  ملحاربة  احلو�ض 

ومّت التو�سل اإىل و�سع م�سروع ن�ّض الإطار للتعاون، يف اأوائل العام 

يكون  االإقليمي  للتعاون  اإطار  اإيجاد  هو  املبا�سر  والهدف    .2000

اأنحاء  كافة  يف  التعاون  تعزيز  بغية  احلو�ض  دول  كّل  من  مقبواًل 

املائية.  للموارد  املتكاملني  واالإدارة  التخطيط  جمال  يف  احلو�ض 

حو�ض  دول  يف  املائية  ال�سوؤون  وزراء  جمل�ض  من  املبادرة  تتكّون 

عنتبة.  يف  مركزها  عاّمة  واأمانة  تقنية،  ا�ست�سارية  وجلنة  النيل، 

احلو�ض،  نطاق  كامل  على  امل�سرَتكة،  الروؤية  برنامج  يت�سّمن 

اأربعة ذات طبيعة مو�سوعية  امل�ساريع  �سبعة م�ساريع. من هذه 

حمّددة اإذ تعالج امل�سائل املتعلقة باالإدارة البيئية، وجتارة الطاقة، 

وكفاءة ا�ستخدام املياه يف الزراعة، وتخطيط واإدارة املوارد املائية. 

جهود   تدعم  ت�سهيلية  م�ساريع  فهي  املتبقية  الثالثة  امل�ساريع  اأّما 

بناء الثقة واإ�سراك اأ�سحاب امل�سلحة، والتدريب العملي، والتطوير 

برناجمي  و�سع  مّت  كما  املنافع.  وتقا�سم  االقت�سادي  ـ  االجتماعي 

وال�سودان  م�سر  ا  حاليًّ ي�سّم  الذي  ال�سرقي  النيل  فرعيني:  عمل 

دول  �ست  وت�سم  اال�ستوائية  النيل  بحريات  ومنطقة  واإثيوبيا، 

اأعلى  عند  الدولتني  اإىل  باال�سافة  احلو�ض  من  اجلنوبي  الق�سم  يف 

فر�ض  الربناجمني  فريقا  وقد حّدد  وال�سودان.  النهر، وهما م�سر 

اال�ستثمارات امل�سرَتكة التي حتتاج اإىل املزيد من الدرا�سة واالإعداد. 

عمل  برنامج  لدعم  النيل  ب�ساأن  للتعاون  دويل  احتاد  �ض  اأ�سِّ كما 

املبادرة. 

الواقعة على  الدول  ُعقدت موؤخراً بني  التي  االجتماعات  مل ت�سفر 

التالية:  الثالثة  املجاالت  يف  ملمو�سة  نتائج  اأّي  عن  النيل  جمرى 

النهر،  اأعلى  عند  الدولتني  اإىل  تاريخيًا  العائدة  احل�سة  حماية 

على  االأطراف  تّتفق  مل  حيث  القرارات  اّتخاذ  وعملية  واالإدارة، 

بعمليات  يتعّلق  ما  يف  وخ�سو�سًا  باالإجماع  القرارات  اّتخاذ  اقرتاح 

اال�ستثمار يف احلو�ض.

�سوقي الربغوثي

مبادرة حو�ض النيل
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امل�شرَتكة يف املنطقة العربية. وثّمة اأحوا�ض نهرية اأخرى 

تعرف  مل  مبعظمها  وهي  ُذكرت،  التي  غري  املنطقة  يف 

جهودًا م�شرَتكة لإدارة مياهها، بل اإّن الدول املعنّية تقوم 

دون  من  اإفرادي  ب�شكل  امل�شرَتكة  املياه  موارد  با�شتخدام 

التعاون  لإقامة  اإمكانيات  هناك  اأّن  اإل  بينها.  فيما  ت�شاور 

تاأمني  يف  �شي�شاهم  مّما  حاليًا  القائمة  التفاقات  وتطوير 

املعنّية،  الدول  جلميع  املياه  ا�شتخدام  يف  املتباَدلة  الفوائد 

على املدى البعيد. 

االإجنازات والنتائج: الدرو�ض امل�ستفادة

ميّثل التعاون ب�شاأن �شبكة طبقات املياه اجلوفية يف �شمال 

غرب ال�شحراء الكربى اأكرب اإجناز يف املنطقة العربية حتى 

اأو�شاع �شبكة طبقات  اليوم. وقد كان ظهور بوادر تدهور 

امُل�شاِركة،  الثالث  بالدول  حدا  الذي  احلافز  اجلوفية  املياه 

املتعلق  الأّول  مب�شروعها  للبدء  وليبيا،  واجلزائر  تون�ض 

النزاع  احتمالت  »ازدياد  لوحظ  فقد  املذكورة.  بال�شبكة 

بني تلك الدول، ومتّلح املياه، والنق�ض يف حفر اآبار التدفق 

ال�شخ«  اآبار  ن�شوب  وتفاقم  املنافذ،  وجفاف  الأرتوازي، 

)Mamou et al.,2006(. وكانت هذه الظواهر ناجمة عن 

فرط ا�شتغالل الدول الثالث ل�شبكة طبقات املياه اجلوفية. 

واإذا كانت هذه الدول قد تعاونت �شابقًا يف امل�شائل املتعلقة 

ب�شبكة طبقات املياه اجلوفية، فاإّن هذا التعاون ظّل ثنائيًا، 

كما ذكرنا اآنفًا. اأّما حني مل�شت الدول الثالث تزاُيد املخاطر 

التي تهّدد م�شتقبل طبقات املياه فاإّنها اأخذت تعمل معًا. 

 درا�شة 
9
�شملت املرحلة الأوىل من امل�شروع )2002-1998(

قاعدة  نظام  واإعداد  الطبقات،  ل�شبكة  هيدروجيولوجية 

بيانات، وو�شع ناذج ح�شابية، واإن�شاء اآلّية للت�شاور. وقد 

اأخرجت، نتيجة ذلك »قاعدة بيانات جتمع كّل املعلومات 

وم�شتوياتها  املياه  مراكز  حول  والقدمية  اجلديدة 

اأّي  وبا�شتطاعة   .)Mamou et al., 2006( وتدّفقاتها« 

والنموذج  البيانات  قاعدة  على  الّطالع  الثالث  الدول  من 

احل�شابي ل�شبكة طبقات املياه اجلوفية.

متوازيان  مفهومان  امل�شرَتك،  امل�شروع  قبل  هناك،  كان 

�شابقة  درا�شات  عن  ناجتان  ال�شحراء  مياه  جليولوجية 

منف�شلة: 

من  كاًل  يعالج  التون�شي  • اجلزائري–	 للجانب  نوذج 

كطبقتي  وير�شمهما  منف�شل  ب�شكل  ال�شبكة  جزئي 

مياه جوفية م�شتقّلتني. 

متعّدد  تكوينًا  يعتربه  الليبي،  للجانب  •نوذج  	
الطبقات. 

لكّن امل�شروع امل�شرَتك اأدى اإىل اإخراج نوذج موحد ي�شمن 

اأف�شل ظروف املحاكاة ويعطي �شورة �شاملة عن ال�شبكة. 

من  مة  املقدَّ املعلومات  اإىل  البيانات  قاعدة  وا�شتندت 

بني  التوفيق  يف  جبارًا  جهدًا  ا�شتلزم  مّما  الثالث،  الدول 

املعلومات وتن�شيقها واأدى اإىل اإنتاج قاعدة بيانات موحدة 

الثالث  الدول  لدى  املنفردة  البيانات  قواعد  مع  تن�شجم 

 .)Mamou, et al , 2006(

يف  امُلن�شاأة  املوقتة  الت�شاور  اآلّية  م�شوؤوليات  اأوىل  كانت 

وتطويرها  الأدوات  هذه  �شيانة  من  التاأّكد   2002 العام 

ب�شكل  البيانات  لتبادل  املجال  واإتاحة  حتديثها  وموا�شلة 

التي  التعاون  روح  �شاهمت  وقد   .)OSS, 2008( دوري 

�شادت خالل امل�شروع يف بناء جّو الثقة بني الفرق التقنية 

يواجهها  التي  املياه  م�شاكل  اأّن  يلم�شون  اجلميع  وجعلت 

فردية.  اأعمال  عن  ناجمة  الأرجح،  على  هي،  بلد  اأّي 

العمل  اأّن  املطاف،  نهاية  يف  الأطراف،  جميع  واقتنعت 

ل اإىل نتائج اأف�شل واأكرث فعالّية  امل�شرَتك ي�شاهم يف التو�شّ

 Mamou et al.,( عنه  غنى  ل  اأمر  املعلومات  تبادل  واأّن 

.)2006
 كان نوذج العمل امُل�شار اإليه اأعاله مفيدًا جدًا. وهو يربز 

اأهّمية عاملني �شروريني لتطوير التعاون:

•الأهّمية الق�شوى لتحديد الهيئات الوطنية امل�شوؤولة  	
اخلرباء  م�شاَركة  مع  وتوثيقها  البيانات  جمع  عن 

املعلومات  تبادل  جدًا  املهّم  من  كان  كما  الوطنيني. 

ب�شبكة  العلمية  املعرفة  وتطوير  الثالث  الدول  بني 

طبقات املياه اجلوفية.

•م�شاَركة اخلرباء الوطنّيني يف جميع مراحل امل�شروع  	
اأمر حيوي للغاية. 

اجلوفية  املياه   طبقات  �شبكة  �شاأن  يف  التعاون  جرى 

اإىل  ا�شتنادًا  خطوة  خطوًة  الغربية  ال�شحراء  �شمال  يف 

التعاون العلمي الذي كان جاريًا �شابقًا بني الدول املعنّية، 

ال�شبكة  حول  املتوافرة  املعلومات  تطوير  اأجل  من  وذلك 

م�شرَتكة  �شات  موؤ�شّ باإن�شاء  البدء  من  فبدًل  املذكورة. 

كبرية ذات طابع ر�شمي، كان ثّمة توّجه نحو اإن�شاء تنظيم 

اأّدت  وقد  دائم.  نظام  اإىل  لحقًا  حتّول  مِرن،  م�شرَتك 

وال�شاحل،  الكربى  ال�شحراء  مر�شد  الإقليمية،  املنظمة 

البيانات  قاعدة  مركز  لكونها  خ�شو�شًا  حموريًا،  دورًا 

تعتمد  ثانية  ناحية  ومن   .)OSS, 2008( الت�شاور  واآلّية 

من  املاأخوذة  النتائج  على  منف�شلًة  الثالث  الدول  من  كّل 

خططها.  لإعداد  النموذج  ومن  امل�شرَتكة  البيانات  قاعدة 

املتكاملة  الإدارة  اإىل  تفتقر  الثالث  الدول  زالت  وما 

لأهّمية  ونظرًا  اجلوفية.  املياه  طبقات  ل�شبكة  واجلماعية 

اأن  يوؤمل  امل�شرَتكة،  التقنية  وامل�شاريع  املعلومات  تبادل 
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�شات املياه يف البلدان الثالثة خطوة اأبعد من  تخطو موؤ�شّ

كامل  اإدارة  اإىل  وت�شل  م�شرَتكة  علمية  درا�شات  اإجراء 

اآلّية  تطوير  ُي�شتح�شن  لذلك  جماعي.  ب�شكل  ال�شبكة 

موارد  واإدارة  القرارات  اّتخاذ  يف  امل�شاَركة  لتحقيق  تعاون 

مياه ال�شبكة وا�شتثماراتها. واإن مل يتحّقق ذلك فال �شبيل 

والقت�شادية  الجتماعية  املنطقة  احتياجات  تلبية  اإىل 

والبيئية بالكامل.

من  بالرغم  النيل،  حو�ض  مبادرة  فاإّن  اآخر،  �شعيد  على 

اأحدثت  اأّنها اليوم عند منعطف غري م�شمون النتائج، قد 

�شيطرت  اأن  فبعد  احلو�ض.  لهذا  بالن�شبة  هاّمة  تغيريات 

كهما  م�شر وال�شودان على نهر النيل ع�شرات ال�شنوات لتم�شّ

باتفاقني يعودان اإىل العام 1929 والعام 1959 ومينحانهما 

للمرة  املبادرة،  جمعت  النهر،  مياه  يف  متييزية  حقوقًا 

الأوىل، كّل الدول الواقعة على حو�ض النيل. وبالرغم من 

الآن،  حتى  يبدو،  اجلديد  التعاون  اإطار  اتفاق  م�شري  اأّن 

اأن  الراهن ل ميكن  الو�شع  اأّن  غري موؤّكد، فثّمة َمن يعترب 

م املياه. ومن  ي�شتمّر، وبالتايل ل بّد من بروز م�شائل تقا�شُ

واأوجدت  للت�شاور  اآلّية  اأطلقت  اأّنها  املبادرة  هذه  ح�شنات 

املعنّية.  الدول  كّل  فيه  ُت�شاِرك  عنه  لعودة  جديدًا  نهجًا 

حو�ض  دول  جميع  تعمد  اأن  الآن  احلكمة  من  فاإّن  لذلك، 

املائية  املجاري  ا�شتخدام  قانون  اتفاقية  مبادئ  اإىل  النيل 

ل اإىل  الدولية يف الأغرا�ض غري املالحية، يف �شعيها للتو�شّ

م مياه النيل. ومن املالَحظ  �شيغة عادلة وم�شتدامة لتقا�شُ

التعاون  اإطار  اتفاق  حول  الأخرية  املفاو�شات  جولت  اأّن 

وزراء  ل  خارجيتها،  ووزراء  الدول  دبلوما�شّيي  بني  جرت 

التي  الإ�شرتاتيجية  الأهّمية  يعك�ض  مّما  املائية،  املوارد 

املتعّلقة  امل�شتقبلية  للرتتيبات  النيل  حو�ض  دول  توليها 

با�شتخدام ح�ش�ض مياه النهر واإدارتها. 

ميكن  جّيدة  ناذج  اأخرى  مناطق  يف  دول  لدى  جند  وقد 

يجري  مثاًل،  الدانوب  نهر  حالة  ففي  حذوها.  نحذو  اأن 

فرتة  منذ  النهر  جمرى  على  الواقعة  الدول  بني  التعاون 

العمل،  ُبدئ  وقد  للمالحة.  النهر  ل�شتخدام  نظرًا  طويلة 

الدانوب.  نهر  حلو�ض  البيئي  بالربنامج   ،1991 العام  يف 

اإ�شرتاتيجية  عمل  خّطة  املبادرة،  هذه  مبوجب  واأعّدت، 

اأداة  الإ�شرتاتيجية  العمل  خّطة  تكون  اأن  على  فق  واتُّ

لتنفيذ اتفاقية حماية نهر الدانوب )1994(. وقد ارتبطت 
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خّطة العمل الإ�شرتاتيجية ب�شكل وثيق باإعداد التفاقية

 .)ICPDR, 2006(

و�سع منهجيات للتعاون

ما  واأهّم  العربية.  املنطقة  يف  للتعاون  �شيغ  اإعداد  ميكن 

 
ّ

عملي منهج  اعتماد  هو  املجال  هذا  يف  مراعاته  ينبغي 

تدريجي واملثابرة على تنفيذ م�شاريع تعاونية بعيدة املدى 

وتطبيق اأحكام التفاقات احلالية. 

1ـ االعتماد على االتفاقات املوجودة واحياوؤها

ة  خا�شّ قائمة  اتفاقات  توجد  الأّول،  الق�شم  يف  اأ�شرنا  كما 

تطبيقها.  يجري  ل  لكن  امل�شرَتكة،  الأحوا�ض  ببع�ض 

وينبغي اأن ت�شّكل تلك التفاقات والآليات امُلن�شاأة مبوجبها 

نقطة انطالق لإعادة اإحياء التعاون بطريقة بّناءة. 

وقد  اجلنوبي.  الكبري  النهر  مو�شوع  اإىل  �شابقًا  تطرقنا 

توقيعه،  عند  و�شورية،  لبنان  بني  ب�شاأنه  التفاق  اعُترب 

لعتماده  وذلك  امل�شرَتكة،  املياه  لتفاقات  جيدًا  نوذجًا 

اأحكامًا م�شتقاة من اتفاقيات الأمم املتحدة وقراراتها ذات 

اإدارية  م�شاعب  يف  غا�ض  التفاق  تنفيذ  اأّن  اإل  ال�شلة. 

املّد  ومالية )ESCWA, 2006(. كما كان التفاق �شحية 

على  البلدين  بني  ال�شيا�شية  العالقات  و�شع  يف  واجلزر 

اللجنة  اإحياء  اإعادة  اأوىل،  كخطوة  وينبغي،  ال�شنني.  مّر 

اأن  اآلّية التعاون بني البلدين. ويجب  امل�شرَتكة التي متّثل 

وذلك  مهّماتها  لتاأدية  املجال  امل�شرَتكة  اللجنة  لهذه  ُيتاح 

لتنفيذ  الالزمة  باملوارد  واإمدادها  ال�شالحيات  مبنحها 

اأحكام التفاق. 

وثّمة م�شاألة اأخرى تتعلق بهذا احلو�ض ينبغي النظر فيها 

وهي املياه اجلوفية التي مل يتطّرق اإليها التفاق، علًما باأّن 

نظرًا  اجلوفية  باملياه   
ّ

غني اجلنوبي  الكبري  النهر  حو�ض 

لرتفاع معدلت ت�شاقط املطر. كما اإّن جيولوجية احلو�ض 

ا�شتدامة  اإّن  اجلوفية.  املياه  طبقات  لتكوين  مالئمة 

ال�شطحية  باملياه  العناية  تتطّلب  احلو�ض  يف  املياه  موارد 

لإدارة  م�شرَتكة  ترتيبات  �شمن  من  ور�شدها  واجلوفية 

الهيدرولوجي  الر�شد  م�شتلَزمات  ُحّددت  وقد  املوارد. 

نوعية   ،
ّ

رئي�شي ب�شكل  لتغّطي،  وال�شرورية  للحو�ض 

 Drouby, ( املياه ال�شطحية، وكمية ونوعية املياه اجلوفية

 .)2008

اتفاق  وجود  دون  من  التعاون  على  الأخرى  الأمثلة  من 

الأردن  بني  البازلتية  اجلوفية  املياه  طبقة  و�شع  ر�شمي 

والجتماعية  القت�شادية  اللجنة  بداأت  وقد  و�شورية. 

اجلوفية  الطبقة  هذه  حول  درا�شة  )اإ�شكوا(  اآ�شيا  لغرب 

يف العام 1994، وذلك بالتعاون مع �شلطات املاء املعنّية يف 

البلدين. و�شعيًا ملتابعة وتعزيز التعاون والتن�شيق، اأِعّدت 

مذكرة تفاهم بني البلدين، يف العام 2002، لكّنها مل ُتوّقع 

مبذكرة  اليوم  العمل  اأريد  واإذا   .)ESCWA, 2006( اأبدًا 

ها بحاجة اإىل تعديل، كما اإّن الدرا�شة قد  التفاهم فاإّن ن�شّ

حتتاج اإىل حتديث. 
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2 ـ على ال�سعيد االإقليمي: االعتماد على نتائج 

خمتلف االجتماعات/امل�ساريع املتعلقة باملياه 

امل�سرَتكة 

ومر�شد  الإ�شكوا  مثل  اإقليمية  منظمات  من  مببادرات 

عّدة  ُعقدت  و�شواهما،  وال�شاحل  الكربى  ال�شحراء 

ب�شاأن  تدريب  وور�ض  وم�شاريع  عمل  وحلقات  اجتماعات 

خرباء  املبادرات  هذه  جمعت  وقد  امل�شرَتكة.  املياه  موارد 

باملوارد  ة  املخت�شّ الوزارات  م�شوؤويل  ميّثلون  الذين  املياه 

املائية يف املنطقة العربية وخرباء دوليني وعرب من خارج 

اإىل  املذكورة  وامل�شاريع  الجتماعات  تو�شلت  املنطقة. 

تو�شيات واأُطر عمل ميكن درا�شتها من اأجل اإيالء الأهّمية 

الإ�شكوا  عقدت  وقد  امل�شرَتكة.  املياه  اإدارة  مل�شائل  الالزمة 

اجتماعات وتدريبات متعلقة بهذا املو�شوع، منها: »حلقة 

العمل حول الإطار القانوين لتطوير واإدارة املياه اجلوفية 

العمل  و«حلقة   ،)2003( الإ�شكوا«  منطقة  يف  امل�شرَتكة 

لالإدارة  التوجيهية  املبادئ  تطبيق  على  بني  املدرِّ لتدريب 

 .)2005( العربية«  املنطقة  يف  املائية  للموارد  املتكاملة 

موارد  »اإدارة  حول  وحدة  الأخرية  احللقة  هذه  وت�شّمنت 

املياه امل�شرَتكة يف املنطقة«.

لأوروبا  القت�شادية  اللجنة  مع  الإ�شكوا  تعاونت  كما 

الهيدرولوجي  والربنامج  لأفريقيا  القت�شادية  واللجنة 

والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  ملنظمة  التابع  الدويل 

والثقافة )اليون�شكو(، يف تن�شيق م�شروع »بناء القدرات 

يف  دوليًاُ  امل�شرَتكة  اجلوفية  باملياه  امل�شتدام  لالنتفاع 

وحمايتها«.  واإدارتها  املتو�شط  الأبي�ض  البحر  منطقة 

طية فقط، اإل اأّن الهدف  �شمل امل�شروع دول الإ�شكوا املتو�شّ

كان اإي�شال نتائجه اإىل بلدان اأخرى ُدعيت للم�شاَركة يف 

للم�شروع  الأ�شا�شي  الغر�ض  كان  الأخرية.  العمل  حلقات 

الإدارة  جمال  يف  الدولية  باملعايري  الوعي  م�شتوى  رفع 

وتطبيقها  امل�شرَتكة  اجلوفية  املياه  لطبقات  امل�شتدامة 

اأهّم  من  وكان  الأوروبية–املتو�شطية.  ال�شراكة  دول  يف 

نتائج امل�شروع اخلروج مببادئ توجيهية واإطار لل�شيا�شات 

منطقة  يف  امل�شرَتكة  اجلوفية  املياه  باإدارة  املتعلقة 

ال�شراكة الأوروبية–املتو�شطية. كما نّظمت الإ�شكوا، يف 

اجتماعًا   2009 الأّول/دي�شمرب  كانون  و3   1 بني  بريوت 

الحتادي[الأملاين  املعهد  مع  بالتعاون  خرباء،  لفريق 

»تطبيق  عنوان:  حتت  الطبيعية  واملوارد  الأر�ض  لعلوم 

موارد  اإدارة  يف  املائية  للموارد  املتكاملة  الإدارة  مبادئ 

اأهداف  وكانت  اإقليمية«.  روؤية  نحو  امل�شرَتكة:  املياه 

:
11

الجتماع

مبادئ  بني  الرتباط  حول  للتباحث  منرب  •توفري  	
املتكاملة  الإدارة  ومبادئ  للمياه  الدويل  القانون 

للموارد املائية يف النطاق الإقليمي. 

والأفكار  رة  واملقرَّ اجلارية  املبادرات  على  •الّطالع  	
يعر�شها  التي  والحتياجات  وامل�شالح   املفيدة 

الإدارة  تواجه  التي  التحّديات  ومناق�شة  امُل�شاِركون، 

املياه  موارد  اإدارة  يف  املائية  للموارد  املتكاملة 

امل�شرَتكة. 

التي  التن�شيق  و�شبل  التاآزر  واأوجه  الفر�ض  •حتديد  	
املياه  ملوارد  املتكاملة  الإدارة  تطوير  يف  ت�شاهم 

امل�شرَتكة. 

املنطقة  يف  امل�شرَتكة  باملياه  ق  متعلِّ اآخر  اجتماع  وُعقد 

برنامج  نّظمه    ،2010 حزيران/يونيو   9 و   7 بني  العربية 

اإدارة �شوؤون املياه التابع للمكتب الإقليمي للدول العربية 

»احتياجات  لبحث   ،
12

الإنائي املتحدة  الأمم  برنامج  يف 

املياه  ملوارد  امل�شرَتكة  الإدارة  لتفعيل  الوطنية  القدرات 

مو�شوعًا  الجتماع  ناق�ض  العربية«.  الدول  يف  امل�شرَتكة 

اإىل  التو�شل  غايته  وكانت  العربية،  للدول  بالن�شبة  هامًا 

�شات  للموؤ�شّ الف�شلى  ال�شيغة  حول  تو�شيات   جمموعة 

وقدرات  الت�شريعية  والرتتيبات  املطلوبة  الوطنية 

التحتية  والبنى  الخت�شا�شات  متعّددة  الب�شرية  املوارد 

الإدارة  لإمتام  جميعًا  الالزمة  التفاو�ض  وقدرات  التقنية 

اأخذ  مع  املنا�شب،  بال�شكل  امل�شرَتكة  املياه  ملوارد  امل�شرَتكة 

WGP-( العتبار  بعني  العربية  املنطقة  خ�شو�شيات 

.)AS,2010

توؤّدي  اأن  ت�شتطيع  الإقليمية  املنظمات  اأّن  يف  �شك  ول 

بالأُطر  والتوعية  املعرفة  ن�شر  يف  واأ�شا�شيًا  حا�شمًا  دورًا 

للمياه  الدويل  القانون  مبادئ  من  امل�شتوحاة  القانونية 

لكن  امل�شرَتكة.  واجلوفية  ال�شطحية  املياه  موارد  لإدارة 

من  ال�شتفادة  على  العربية  احلكومات  قدرة  اأّن  يبدو 

على  بوادر  فال  حمدودة،  والجتماعات  احللقات  هذه 

تعزيز  يف  ملمو�ض  عملي  تقدم  اإىل  الو�شائل  هذه  ترجمة 

الإدارة امل�شرَتكة لالأحوا�ض املائية اأو طبقات املياه اجلوفية 

ذلك.  اأ�شباب  نعرف  اأن  املفيد  من  يكون  وقد  امل�شرَتكة. 

تبذل  اأن  العربية  البالد  يف  املاء  �شات  موؤ�شّ على  وينبغي 

والجتماعات،  احللقات  هذه  من  لال�شتفادة  اأكرب  جهودًا 

امل�شرَتكة  املياه  ملوارد  امل�شرَتكة   الإدارة  حترير  ينبغي  كما 

باأّن  علمًا  املنطقة،  يف  ال�شيا�شية  املتغرّيات  تاأثريات  من 

�شيزيد  ال�شاأن  هذا  يف  موقف  اأّي  اّتخاذ  على  الإقدام  عدم 

من تفاقم تاأثريات الأعمال الأحادّية اجلانب والتناق�شات 

اأن  اأي�شًا  العربية  احلكومات  على  ويتوجب  ال�شيا�شية. 

ُتقِبل على الإفادة من الفر�ض الفريدة التي تقدمها الهيئات 

يف  وال�شاحل،  الكربى  ال�شحراء  مر�شد  مثل  امل�شتقلة، 

والنماذج  البيانات  قواعد  لرتكيز  حمايدة  مواقع  توفري 
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وعقد امل�شاورات واإعداد الدرا�شات التحليلية. 

للدول  الدولية  املرجعية  واالأدوات  املراجع  ـ   3

امُلت�ساِركة يف املياه

لتوفري  دوليتان  وثيقتان  اأِقّرت  العاملي،  امل�شتوى  على 

لإدارة  مرجعية  واأداة  مرجعًا  اعتماده  ميكن  قانوين  اإطار 

اتفاقية  هي  منهما  الأوىل  الوثيقة  امل�شرَتكة.  املياه  موارد 

غري  الأغرا�ض  يف  الدولية  املائية  املجاري  ا�شتخدام  قانون 

لأّن  �شارية  غري  التفاقية  هذه  زالت  ما   .)1997( املالحية 

 .)35( املطلوب  العدد  اإىل  ت�شل  مل  عليها  الت�شديقات 

وقد �شّدقت عليها حتى الآن �شبع دول عربية  هي العراق 

ووّقعتها  وتون�ض.  و�شورية  وقطر  وليبيا  ولبنان  والأردن 

التفاقية  هذه  دّونت  بعد.  عليها  ت�شّدق  مل  لكّنها  اليمن، 

املبادئ الأ�شا�شية للقانون الدويل للمياه التي اأ�شبحت الآن 

جزءًا من القانون الدويل العريف. تن�ّض هذه املبادئ على 

ال�شتخدام املن�شف واملعقول وعلى اللتزام بعدم الت�شبب 

يف اأّي �شرر. كما اأقّرت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، يف 

�شهر كانون الأّول/دي�شمرب 2008، القرار 124/63 ب�شاأن 

قانون طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود. وهذا القرار 

اّتخاذ  على  املعنّية  الدول  ي�شّجع  لكّنه  ُملِزم،  غري  قرار  هو 

الرتتيبات املنا�شبة لإدارة طبقات مياهها اجلوفية العابرة 

للحدود ب�شورة �شليمة على اأ�شا�ض مبادئ م�شاريع املواد 

مرفق  يف  نة  واملت�شمَّ الدويل  القانون  جلنة  اأعّدتها  التي 

�شوؤون  يف  للدول  مرجعيًا  قراًرا  ُيعترب  فاإّنه  لذلك  القرار. 

طبقات املياه اجلوفية امل�شرَتكة. 

يف  اجلّدّية  تكون  اأن  الق�شم،  هذا  يف  �شابقًا،  اقرتحنا 

العتماد على التفاقات املوجودة واإحيائها مدخاًل لتنفيذ 

اأحكام التفاقات التي عقدتها تلك الدول. غري اأّن حماولة 

نفخ احلياة يف اتفاق »�شيئ« اأو غري �شوّي يراعي توازنات 

يف  توؤدي،  األ  ميكن  القانونية،  املبادئ  من  اأكرث  القوى 

بع�ض احلالت، اإىل نتائج اإيجابية. وقد يكون من الأن�شب 

على  جديد  اتفاق  اإىل  للتو�شل  ال�شعي  كهذه  اأحوال  يف 

ومبادئ  وقراراتها  املتحدة  الأمم  باتفاقيات  التقّيد  اأ�شا�ض 

الإن�شاف"  و"اأولوية  واملعقول"  املن�شف  "ال�شتخدام 
و"عدم الت�شبب يف اأّي �شرر" املذكورة اأعاله. وُي�شتح�شن 

اأن تقوم الدول العربية غري الأطراف يف قانون ا�شتخدام 

ببذل  املالحية  غري  الأغرا�ض  يف  الدولية  املائية  املجاري 

غاية جهدها لتوقيع تلك التفاقية والت�شديق عليها. كما 

التفاقية  مبادئ  الدول  تلك  ت�شتلهم  اأن  جدًا  املهم  من  اأّن 

املائية  ملواردها  امل�شرَتكة  لالإدارة  اأ�شا�ض  لو�شع  املذكورة 

امل�شرَتكة. 

4 ـ العقبات التي ينبغي التغلب عليها 

موارد  جمال  يف  املثمر  التعاون  دون  حتول  التي  العقبات 

الأوىل،  بالدرجة  هي،  العربي  العامل  يف  امل�شرَتكة  املياه 
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موارد  عن  امل�شوؤولة  �شات  فاملوؤ�شّ حملية.  طبيعة  ذات 

متعددة  الغالب  يف  هي  الوطني،  ال�شعيد  على  املياه، 

يف  ت�شابك  اإىل  تارًة  يوؤدي  مّما  امل�شوؤوليات  دة  حمدَّ وغري 

عادًة  توجد  ول  ونواق�ض.  ثغرات  اإىل  وطورًا  ال�شالحيات 

�شات وطنية لإدارة الأحوا�ض املائية، لذلك ل ُتعرف  موؤ�شّ

�شة امل�شوؤولة عن اأّي ج�شم مائي م�شرَتك مع  الهيئة اأو املوؤ�شّ

دولة جماورة. 

بعدم  غالبًا  باملياه  املتعلقة  الوطنية  القانونية  الأُطر  تّت�شم 

املرتبطة  الأ�شا�شية  امل�شائل  بجميع  واإحاطتها  �شمولّيتها 

القانونية  الأُطر  لهذه  فاإن  ذلك  ومع  املياه.  موارد  باإدارة 

تتّم  م�شرَتك  مائي  ج�شم  اأّي  اإدارة  لأّن  ة  خا�شّ اأهّمية 

الأُطر  هذه  اأهّمية  تكمن  كما  املحلي.  ال�شعيد  على  اأّوًل 

الدول  مع  اتفاقيات  عقد  عند  اأّنه  يف  املحلية  القانونية 

الأخرى امُل�شاِركة يف املياه ينبغي اأن تكون القرارات املّتخذة 

القوانني  مع  متواِفقة  للحدود  العابر  العاّم  ال�شعيد  على 

الوطنية وقابلة لل�شياغة يف قوالبها. 

املحّفزات واخلطوات املمكنة

لتحفيز  فّعالة  اإمكانّية  م�شرَتكة  م�شاريع  تطوير  ميّثل 

ب�شاأن  الدول  بني  التعاون  تتيح  التي  الفر�ض  وتطوير 

 Havasné,( درا�شة  اأ�شارت  وقد  امل�شرَتكة.  املياه  موارد 

2007( اإىل اأّن امل�شاريع امل�شرَتكة هي اأف�شل طريقة للتقدم 

اإىل الأمام. 

ومن �شاأن امل�شاريع امل�شرَتكة بني الدول التي تت�شارك يف 

املوارد املائية اأّنها ت�شّهل عملية التعاون، وذلك عن طريق 

ما يلي: 

احلدود  جانبي  من  املياه  اإدارة  عن  امل�شوؤولني  •جمع  	
معًا يف منتًدى واحد. 

وامل�شاريع  امل�شاورات  عرب  الثقة  بناء  عملية  •تعزيز  	
العلمية امل�شرَتكة. 

للتعّمق  وا�شتخدامها  العلمية  احلقائق  اإىل  ل  •التو�شّ 	
التو�شيات  ولإقرار  امل�شرَتكة  املياه  �شبكة  معرفة  يف 

املالئمة لإدارتها.

املياه  اإدارة  عن  وامل�شوؤولني  التقنّيني  اجتماع  ي�شاهم 

م�شاريع  على  معًا  للعمل  املياه  يف  امُل�شاِركة  الدول  من 

م�شرَتكة يف اإ�شاعة الإح�شا�ض باأّن الإدارة امل�شتدامة ملوارد 

امل�شرِتكة  الدول  جميع  ت�شّم  اأن  ينبغي  امل�شرَتكة  املياه 

يرتدي  العربية،  للمنطقة  بالن�شبة  املائي.  احلو�ض  يف 

التعاون ب�شاأن �شبكة طبقات املياه اجلوفية يف �شمال غرب 

ل  التو�شّ عدم  من  بالرغم  بالغة  اأهّمية  الكربى  ال�شحراء 

من  نّتخذ  اأن  وميكننا  كامل.  ب�شكل  امل�شرَتكة  الإدارة  اإىل 

م�شروع �شبكة طبقات غواراين للمياه اجلوفية )الأرجنتني 

والربازيل وباراغواي واأوروغواي(  مثاًل للتعاون الإقليمي 

يف هذا املجال. من اأهداف هذا امل�شروع »دعم الدول الأربع 
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م�شرَتك  وتقني  تنظيمي  اإطار  و�شع  على  معًا  العمل  يف 

لإدارة و�شون �شبكة غواراين، وحفظها لأجيال امل�شتقبل« 

للتعاون  قويًا  حافزًا  امل�شروع  اأوجد  وقد   .)Rucks,2009(

خالل  واأِعّدت  والإقليمية.  والوطنية  املحلية  ال�شعد  على 

امل�شروع وثيقتان هاّمتان، هما: 

•التحليل الت�شخي�شي العابر للحدود الذي اأتاح املجال  	
لتحديد احلاجات امل�شرَتكة. 

من  عددًا  حّدد  وقد  الإ�شرتاتيجي،  العمل  •برنامج  	
الأولوّيات لو�شع ال�شيا�شات العامة.

و�شاد العمَل خالل اإعداد الوثيقتني روح امل�شاَركة والتعاون 

التي رفعت م�شتوى فعالّية عملية الإدارة. 

IV. خال�ضة

حاجتها  لتاأمني  العربية،  املنطقة  يف  كثرية  دول  تعتمد 

اجلوفية  و/اأو  ال�شطحية  املياه  موارد  على  املياه،  من 

�شرورة  من  الرغم  وعلى  جماورة.  دول  مع  امل�شرَتكة 

م�شرَتكة  اإدارة  ثّمة  فلي�ض  املوارد،  هذه  اإدارة  يف  التعاون 

�شليمة ملوارد املياه امل�شرَتكة يف العام العربي. هناك ب�شع 

ُعقدت  اأو  معلومات،  وتبادل  ت�شاور  فيها  يجري  حالت 

مثاًل(  معني  )�شّد  حمّددة  م�شائل  حول  اتفاقات  ب�شاأنها 

حتى  املنطقة  ت�شهد  مل  لكن  تنفيذها،  تعرقَل  اتفاقات  اأو 

مياه  �شبكة  لأّي  م�شرَتكة  اإدارة  يف  حقيقي  عمل  اأّي  الآن 

م�شرَتكة. ومع اأّن العمل امل�شرَتك يف �شبكة طبقات املياه 

اجلوفية يف �شمال غرب ال�شحراء الكربى ميّثل نوذجًا 

جيدًا للتعاون، فاإّنه ما زال مق�شورًا على تبادل البيانات 

واإعداد النماذج وحتديثها. وهو بحاجة لأن يتجاوز تبادل 

وال�شتثمار  القرارات  اّتخاذ  يف  امل�شاَركة  اإىل  املعلومات 

اأّن  �شحيح  اجلوفية.  املياه  طبقات  �شبكة  يف  امل�شرَتك 

بناء الثقة وتر�شيخ التعاون يف الإدارة اجلماعية لطبقات 

اأّن  اإل  الأمد،  طويلة  عملية  امل�شرَتكة  اجلوفية  املياه 

التنمية  حيث  من  جدًا  وفرية  ذلك  عن  الناجمة  الفوائد 

الجتماعية–القت�شادية واحلّد من النزاعات وال�شتدامة 

اأجل  من  وذلك  املائي،  البيئي  النظام  لكامل  البيئية 

يف  يعتمدون،  الذين  لل�شّكان  العائدة  امل�شرَتكة  الفوائد 

معي�شتهم، على احلو�ض النهري اأو طبقة املياه اجلوفية. 

ويف ما يلي نقاط مقرتحة بر�شم وا�شعي �شيا�شات املاء يف 

املنطقة العربية ت�شاهم يف ال�شري قدمًا نحو اإدارة م�شرَتكة 

من�شفة وم�شتدامة ملوارد املياه امل�شرَتكة: 

على  الواقعة  الدول  ت�شمل  م�شرَتكة  م�شاريع  •تطوير  	
اإىل  التو�شل  اأجل  من  وذلك  م�شرَتك،  مائي  ج�شم 

م�شتوى  ورفع  املياه  مورد  حول  جديدة  معلومات 

خ�شو�شًا  املعلومات،  بتلك  النتفاع  على  القدرة 

بالن�شبة لطبقات املياه اجلوفية غري املنظورة. 

•طلب م�شاعدة املنظمات الإقليمية والدولية يف توفري  	
منرب حمايد وخمت�ض وموثوق ليكون موقعًا لرتكيز 

البيانات والنماذج واإعداد الدرا�شات التحليلية  

وعقد امل�شاورات. 

•توقيع اتفاقية قانون ا�شتخدام املجاري املائية الدولية  	
يف الأغرا�ض غري املالحية والت�شديق عليها. 

يف  امُل�شاِركة  الدول  جميع  مع  اتفاقات  لعقد  •ال�شعي  	
موارد املياه ال�شطحية واجلوفية، ا�شتنادًا اإىل املبادئ 

امل�شتَمّدة من اتفاقية قانون ا�شتخدام املجاري املائية 

اجلمعية  وقرار  املالحية  غري  الأغرا�ض  يف  الدولية 

بقانون طبقات املياه اجلوفية العابرة  العامة املتعلق  

للحدود. 

املعلومات  تبادل  على  تقت�شر  ل  اتفاقات  •عقد  	
ذات  موثوقة  اآليات  ت�شمل  بل  الفنية،  والدرا�شات 

�شالحيات لتفعيل الأعمال امل�شرَتكة يف اإدارة موارد 

املياه امل�شرَتكة وا�شتثماراتها. 

ال�شتخدام  مبادئ  تعك�ض  التي  الو�شائل  عن  •البحث  	
اأّي  يف  الت�شّبب  بعدم  واللتزام  واملعقول  املن�شف 

القوى  توازن  اختالل  على  العتماد  من  بدًل  �شرر 

القائم حاليًا. 

•ال�شتفادة من اخلربات واملبادرات ال�شابقة يف جمال  	
موارد املياه امل�شرَتكة واأخذ العرب من مكامن �شعفها 

الالزمة  التعديالت  واإدخال  واإجنازاتها،  وقوتها 

عليها. 

•امل�شاَركة ب�شكل فّعال يف املنتديات الدولية التي تعالج  	
وامل�شتجّدات  التطّورات  على  والّطالع  املياه  �شوؤون 

)عرب هيئات الأمم املتحدة مثاًل(، وذلك للتعرف اإىل 

اأف�شل املمار�شات واأحدث الأُطر القانونية. 

كو�شائط  والدولية  الإقليمية  املنظمات  •اإ�شراك  	
لت�شهيل اأعمال بناء التعاون وال�شتفادة من اخلربات 

التي توّفرها. 

•ال�شتفادة من التجارب املماثلة يف مناطق اأخرى من  	
العامل. 

ال�شعيد  على  امل�شرَتكة  املياه  موارد  اإدارة  حت�شني   • 	
املحلي. 

ويبدو اأّن الهتمام مبو�شوع املياه امل�شرَتكة قد ازداد موؤّخرًا 

املائية  املوارد  وزراء   در�ض  فقد  الإقليمي،  ال�شعيد  على 

حزيران/يونيو  �شهر  يف  الأّول  اجتماعهم  يف  العرب، 

2009، اتفاقية الأمم املتحدة لقانون املجاري املائية )1997(  

واأقروا مبداأ اّتخاذ موقف عربي موّحد ب�شاأنها. 
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دون ِبْلت، جمّلة نا�صونال جيوغرافيك

�ض وال�سالم االإلهي، هو  نهر االأردن، الذي يرتبط ا�سمه بالكتاب املقدَّ

خ باآثار احلرب على �سفوح  اليوم بعيد عن ال�سالم. ومن منبعه امللطَّ

جبل حرمون اإىل جمراه املوحل نحو البحر االأحمر على بعد اأكرث من 

حيث  قا�سية،  بيئة  و�سط  للبقاء  االأردن  نهر  ي�سارع  كيلومرت،   300

النا�ض يزرعون االألغام االأر�سّية ويتقاتلون الكت�ساب تّلة رملّية. لقد 

كانت املياه على الدوام عزيزة يف هذه املنطقة القاحلة. وها هو النزاع 

يتجّدد بني اال�سرائيليني والفل�سطينيني واالأردنيني على مياه النهر 

بعد �سّت �سنني من اجلفاف واالزدياد ال�سّكاين.

�سهر  اأيام  من  يوم  �سبيحة  هُت  َتوجَّ العادي،  غري  الواقع  هذا  و�سط 

اإ�سرائيلي  ـ  علماء  ثالثة  كان  حيث  النهر،  اإىل   2009 )يوليو(  متوز 

ترتفع  واملياه  يقفون  ـ  ع�سكرية  مواكبة  مع  واأردين،  وفل�سطيني 

حتى رَكبهم، وذلك على بعد نحو 65 كيلومرتاً جنوب بحرية اجلليل، 

حتت احلطام املتقلقل للج�سر الذي ُق�سف خالل حرب االأيام ال�سّتة 

النهر  مي�سحون  الثالثة  العلماء  وكان   .1967 )يونيو(  حزيران  يف 

حل�ساب جمعّية اأ�سدقاء االأر�ض لل�سرق االأو�سط، وهي منظمة غري 

يوم  اإنه  البيئية.  الن�ساطات  عرب  ال�سالم  الإقامة  �سة  مكرَّ حكومية 

الرجال  اأولئك  ا�ستطاع  قائظ يف منطقة �سهدت احلرب �سابقًا. وقد 

برباعة تغطية هواج�سهم من اال�سابة ب�سربة �سم�ض اأو من �سقوط 

اإىل  التّيار  حمله  لغمًا  َدو�سهم  من  اأو  عليهم  �سخمة  اإ�سمنت  قطعة 

هناك.

»انظْر، يا �سامر، هذا الكائن ال�سغري«، يقول عامِل البيئة اال�سرائيلي 

�ساريغ غافني، الذي يعتمر قّبعة خ�سراء عري�سة احلا�سية، خماطبًا 

املهند�ض البيئي االأردين ال�ساب �سامر تالوزي، فيما ُينِعم هذا النظَر 

يف كائن الفقاري �سغري و�سعه غافني يف وعاء زجاجي. ويعّلق تالوزي 

�ساحكًا: »اإنه كائن َحّي من ف�سيلة الق�سريات«.

جريء  نبات  عامِل  وهو  ال�سيخ،  َبنان  ي�سّق  قليلة  اأمتار  بعد  على 

وَمِرح من ال�سّفة الغربية، طريقه ب�سعوبة و�سرود عك�ض التّيار يف 

مياه النهر املوحلة، م�سّلطًا اآلة الت�سوير على �سجرة مْزهرة مرتفعة 

و�سط الق�سب الطويل و�سواه من النبات النامي على �سّفَتي النهر. 

ويناديه غافني: »انتبه خلطواتك يا �سديقي، وَحذاِر اأن تطاأ لغمًا«.

اإىل جانب الذخائر احلربية الفتاكة التي يحويها، يعاين هذا اجلزء من 

نهر االأردن ـ وهو ِبَعر�ض �سبعة اأمتار ون�سف مرت وعمق اأمتار قليلة 

ث تغدو معه فر�سة وجود الكائنات احلّية �سئيلة  ـ مقداراً من التلوُّ

جداً. وهذا عائد، يف اأحد جوانبه، اإىل ندرة املياه، علمًا اأن نهر االأردن 

االأخرية.  اخلم�سة  العقود  خالل  مياهه  من  املئة  يف   90 ن�سبة  فقد 

النهر العذبة على  ع مياه  اأعلى املجرى عند بحرية اجلليل، تتوزَّ ويف 

الوطنية  قناتها  عرب  واملزارع  املدن  اإىل  املاء  جّر  ت  َتولَّ التي  اإ�سرائيل 

النهر  االأردن و�سورية حيث تن�سّب معظم روافد  املياه، وعلى  لَنْقل 

يف االأرا�سي الزراعية. هكذا مل يبَق اليوم يف املجرى االأ�سفل للنهر اأثر 

للمياه النظيفة، بل كل ما هناك مزيج �ساّم من املياه املاحلة والنفايات 

ال�سائلة املتدفقة من البواليع املنزلية واملزارع.

اإّن ال�سراع على نهر االأردن ميّثل اإمكان ن�سوب �سراع حول املاء يف اأّي 

اآالف  طوال  �سهد،  طاملا  كوكب  على  نعي�ض  نحن  العامل.  من  مكان 

حة بني الدول املتجاورة ب�سبب مياه االأنهار.  ال�سنني، نزاعات م�سلَّ

)جتدر اال�سارة اإىل اأن عبارة »خ�سم« يف بع�ض اللغات االأوروبية، وهي 

rival، م�ستّقة من كلمة rivalis الالتينية، ومعناها االأ�سلي اخل�سام 
على نهر river(. وهناك الئحة طويلة من جماري املياه حول العامل 

لنذكْر،  املجاري.  لهذه  املجاورة  الدول  بني  مبناو�سات  حتفل  التي 

مثاًل، ال�سراع بني الهند وباك�ستان على نهر االإندو�ض، وبني اإثيوبيا 

وم�سر على النيل، وبني تركيا و�سورية على الفرات، وبني بوت�سوانا 

وناميبيا على اأوكافانغو )Okavango(. وقد تبنّي ملجموعة باحثني 

من جامعة والية اأوريغون االأمريكية اأّن من بني 37 نزاعًا ع�سكريًا على 

االأو�سط،  ال�سرق  منطقة  يف  جرت  نزاعًا   32 هناك   ،1950 منذ  املياه 

العربية  والدول  اإ�سرائيل  بني  جرت  النزاعات  هذه  من  ثالثني  واأن 

ّد  مُتِ وهي  وروافده،  االأردن  نهر  مياه  على  معظمها  وكان  املجاورة، 

املاليني باأ�سباب احلياة من �سراب وا�ستحمام ورّي.

حة على نهر االأردن اإىل تاأ�سي�ض دولة اإ�سرائيل  وتعود النزاعات امل�سلَّ

خارج  تقع  حتتاجها  التي  املياه  م�سادر  اأن  تدرك  وهي   ،1948 عام 

حدودها. فبقاوؤها وقٌف على نهر االأردن الذي تقوم منابعه يف �سورية 

ولبنان وت�سّب معظم مياهه يف بحرية اجلليل فيما تاأتي روافده من 

اأزمة مياه مماثلة. لذلك  التي تواجه  البلدان  البلدان املجاورة، هذه 

كان بقاوؤها هي االأخرى يف خطر. وهذا يعني اأن النزاع بني اإ�سرائيل 

الع�سرين  القرن  �ستينات  ويف  منه.  مفر  ال  اأمر  املياه  على  وجريانها 

اإ�سرائيل بعد حماوالٍت �سورّية  تلّقت �سورية �سربات ع�سكرية من 

جلر مياه نهر بانيا�ض، وهو اأحد روافد نهر االأردن العليا يف مرتفعات 

اال�سرائيلية  الوطنية  القناة  اإىل  �سرباتهم  العرب  وّجه  كما  اجلوالن، 

لنقل املياه. وكان اأن اأ�سعلت تلك ال�سربات املتبادلة فتيل حرب االأيام 

عام  واالأردن  اإ�سرائيل  بني  تقع  اأن  احلرب  وكادت   .)1967( ال�ستة 

1979 لال�ستيالء على امتداد رملي يف نهر الريموك. ويف العام 2000، 

لق�سف  با�ستعدادها  اإ�سرائيل  من  متكررة  تهديدات  لبنان  تلّقى 

حمّطات الري الزراعي على نهر احلا�سباين جنوبًا.

حاجز من ماء: �ضهادة حول نهر االأردن
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حواٍر  اإىل  اأف�سى  اأنه  هو  املياه،  على  لل�سراع  اآخر  وجهًا  هناك  اأن  اإال 

اأ�سدقاء  امل�سارك جلمعية  املدير  برومربغ،  اأحيانًا. ويالحظ جدعون 

العابرة  الرئي�سية غري  املياه  “م�سادر  اأن  االأو�سط،  ال�سرق  االأر�ض يف 

الدول”.  بني  متبادل  اتكال  عن  ي�سفر  الذي  االأمر  قليلة،  للحدود 

وي�سيف اأن امل�ساركة يف املياه ميكن اأن تكون مْعرباً نحو ال�سالم، الأنها 

االأردن  اتفق  مثاًل،  ال�سبعينات،  ففي  التعاون.  على  املعنيني  حتّث 

م املياه. ومل  واإ�سرائيل ـ وهما يف حالة حرب اآنذاك ـ على كيفية َتقا�سُ

يتوقف التعاون املائي بني اإ�سرائيل والفل�سطينيني حتى مع مواجهة 

وهو  لو�سن،  ت�ساك  ويقول  م�سدوداً.  حائطًا  االأخرى  ال�سالم  �سُبل 

م�سوؤول اأمريكي �سابق عمل خالل الت�سعينات على م�سائل املياه بني 

للبديهة،  مناق�سًا  يبدو  االتفاق  “هذا  اإن  والفل�سطينيني،  اإ�سرائيل 

من  فبالرغم  عليها.  التقاتل  يجوز  ال  بحيث  االأهمية  من  املياه  لكن 

االأو�ساع ال�سيا�سية، يحتاج النا�ض اإىل املاء. وهذا حافز قوي للتعاون 

يف هذا ال�سبيل”.

يف اأحد اأيام ني�سان )اأبريل( 2009، اأخذين برومربغ اإىل النبع الطبيعي 

الـ4500  ذات  الفل�سطينية  البلدة  تلك  باملاء،  َعوجا  قرية  يزّود  الذي 

ن�سمة، املرتفعة فوق التالل اجلرداء على بعد كيلومرتات قليلة غرب 

نهر االأردن بالقرب من اأريحا. وي�ستمد النبع ماءه من اأمطار ال�ستاء، 

وينبج�ض و�سط واحة �سغرية تك�سوها اجلالميد. و�سققنا طريقنا 

اىل  كيلومرتات  ب�سعة  املاء  حتمل  التي  القناة  طرف  على  مب�سّقة 

القرية. وقال برومربغ: “تعتمد زراعة َعوجا اعتماداً تامًا على هذه 
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املياه. ومع جفاف النبع، لن يبقى هناك ماء للرّي”.

العمالين.  وال�سيا�سي  النظري  الُبعَدين  برومربغ  َمع �سخ�سية  وجَتْ

م�سقط  اىل  عودته  قبل  اأو�سرتاليا  يف  وترعرع  اإ�سرائيل  يف  ُولد  وهو 

راأ�سه عام 1988 للم�ساهمة يف عملية ال�سالم يف املنطقة. وعن طريق 

ال�سيا�سيني  يوقظ  اأن  ا�ستطاع  ِبَعْدل،  املياه  اقت�سام  بلده على  َحّث 

اال�سرائيليني املت�سددين، الذين يرون يف املياه ق�سية اأمن قومي، من 

�سباتهم.

ع�سرات  اإ�سرائيل  اأقامت   ،1967 عام  الغربية  ال�سفة  احتاللها  منذ 

امل�ستوطنات يف وادي نهر االأردن، اأ�سيفت اإىل نحو 120 م�ستوطنة يف 

اأمكنة اأخرى من ال�سفة الغربية. وتتوىل ال�سركة القومية اال�سرائيلية 

امل�ستوطنات  ل�سكان  املاء  تاأمني   )Mekorot  / )ميكوروت  للمياه 

بعد َحْفرها 42 بئراً يف ال�سفة ل�سد حاجات املدن اال�سرائيلية. ويذهب 

تقرير اأعّده البنك الدويل عام 2009 اإىل اأن ا�ستهالك املاء للفرد الواحد 

يف اإ�سرائيل يفوق معدل ا�ستهالك الفرد الفل�سطيني باأربعة اأ�سعاف، 

واأن معظم هذا الفائ�ض ُي�ستخدم لري املزروعات. لكن اال�سرائيليني 

ي�سككون يف �سحة هذا التقرير، قائلني اإنهم يتجاوزون الفل�سطينيني 

يكن  املاء بحكمة. ومهما  ي�ستخدمون  واإنهم  مبقدار �سعفني فقط، 

يح�سلون  الغربية  ال�سفة  يف  اال�سرائيليني  امل�ستوطنني  فاإن  االأمر، 

وري  الع�سب  ور�ض  ال�سباحة  اأحوا�ض  مللء  املاء  من  يكفي  ما  على 

م�ساحات كبرية من احلقول والبيوت اخل�سراء.

الع�سكري  احلكم  حتت  الغربية  ال�سفة  فل�سطينّيو  ُمنع  املقابل،  يف 

َرت م�سادرهم  اال�سرائيلي من حفر االآبار اجلوفّية العميقة، فيما ُح�سِ

ر  املائية باالآبار ال�سطحية والينابيع الطبيعية ومياه املطر التي تتبخَّ

املوارد  هذه  تن�سب  وعندما  اجلاف.  ال�سحراوي  الهواء  يف  �سريعًا 

�سيفًا، يقول برومربغ اإنه ال يبقى اأمام اأهايل َعوجا �سوى �سراء املياه 

من اإ�سرائيل مقابل دوالر واحد لكل 0.75 مرت مكعب. وهم بهذا اإمنا 

فاأنق�ست  تها �سركة ميكوروت  خَّ التي �سَ يبتاعون مياههم اجلوفية 

خمزونهم املائي اجلويف وال�سطحي.

وفيما كنت وبرومربغ نّتجه نحو نبع َعوجا �سرقًا، �ساَدفنا جمموعة 

من امل�سّخات واالأنابيب خلف �سياج من االأ�سالك ال�سائكة، ت�ستخدمها 

مرت.   600 عمق  على  �سخرية  طبقة  يف  بئر  حلفر  ميكوروت  �سركة 

“املوا�سري الزرقاء والبي�ساء هي  ق برومربغ على امل�سهد باالآتي:  وَعلَّ

نوح  اأن  غري  العامل”.  من  اجلزء  هذا  يف  املياه  �سرقة  على  ال�سهادة 

كينارتي، كبري املفاو�سني اال�سرائيليني على املاء، ال يوافق على هذا 

اال�سرائيليني  واإن  حدوداً،  تعرف  ال  اجلوفية  املياه  اإن  قائاًل  الراأي، 

القائم  املاء ب�سهولة. واأ�ساف، وهو يف منزله  اأي�ساً ال يح�سلون على 

�سمن جمّمع �سكني قرب بحرية اجلليل: “يظن الفل�سطينيون اأن اأي 

قطرة ماء ت�سقط فوق ال�سفة الغربية ملك لهم. لكننا، يف حمادثات 

اأو�سلو، اتفقنا على تقا�سم املياه”.

هذه  جتابه  بداأت  االأو�سط  لل�سرق  االأر�ض  اأ�سدقاء  جمعية  اإن 

امل�سائل املعقدة عام 2001، خالل مرحلة من املناو�سات احلادة بني 

الفل�سطينيني واال�سرائيليني. وبرتكيزها اأواًل على الطرائق االآيلة اإىل 

حت�سني نوعية املياه، ا�ستطاعت بناء الثقة وتوفري الدعم عرب مادة 

تربوية اأحدثتها يف برنامج التعليم االأ�سا�سي حتت ا�سم “جريان املاء 

الطّيبني”. وهي تعمل على اإقامة حديقة لل�سالم فوق اإحدى اجلزر 

و�سط النهر. ولعل اأهم ما اأجنزته َحّث احلكومات على تنفيذ البنود 

االأردن  جعل  اإىل  �سعيًا  ال�سالم،  اتفاقات  يف  املياه  بتقا�سم  املتعلقة 

اإىل عامل �سالم. وحول هذا  منوذجًا لتحويل االأنهار من عامل حرب 

االأمر يقول منقذ مهيار، مدير اجلمعية يف االأردن: “لقد بات النا�ض 

يف  ما  نفعل  ونحن  بال�سالم.  االأردن  نهر  ا�سم  يربطون  العامل  حول 

و�سعنا ليكون هذا �سحيحًا”.

اأيار )مايو( 2009، كان نبعها قد  َعوجا مطلع  اإىل قرية  عند عودتي 

املحيطة  فاحلقول  مكان.  كل  يف  ظاهرة  اجلفاف  واآثار  َو�َساًل،  �سار 

كرة  يلعبون  الفتية  من  جمموعة  وراأيت  وخالية.  م�ستنفدة  باتت 

القدم و�سط دّوامة من الغبار املرتفع �سحابًا فوق روؤو�سهم.

�سالمة،  حممد  ا�سمه  ال�سن،  يف  متقدم  مزارع  منزل  عند  وتوقفت 

ِر املياه اإىل هذا البيت طوال االأ�سابيع اخلم�سة  بادرين قائاًل: “مل جَتْ

اأبتاع برميل ماء يوميًا من �سركة ميكوروت ل�سد  االآن  واأنا  االأخرية. 

�سراء  عليه  كذلك،  وجيادي”.  وجدائي  وخرايف  عائلتي  حاجات 

تاأمني هذه  اأجل  املحا�سيل. ومن  اإْذ ال ماء هناك لري  علف ملا�سيته 

امل�ساريف، ا�سطر اإىل بيع عدد من روؤو�ض املا�سية، كما ا�سطر اأبناوؤه 

والفاكهة  اخل�سار  يروون  حيث  اإ�سرائيلية  م�ستوطنة  يف  العمل  اإىل 

واحلبوب باملياه نف�سها املحظورة عليهم. وقال حممد وهو ي�سكب يل 

كاأ�ض ماء من قنينة بال�ستيك حتم ا�سم ميكوروت: “باللـه عليك، ما 

الذي ن�ستطيع فعله؟ هذا هو الظلم عينه، لكن ال نقوى على �سيء 

لدفعه عنا”.

اإىل  ننظر  رحنا  االأمامية  البيت  نافذة  ومن  �سافيًا.  اليوم  ذلك  كان 

الوادي اجلاف الظامئ ووراءه اإىل النبات الذاوي على �سّفَتي املجرى 

ل اإلينا للوهلة االأوىل اأن مياه النهر يف متناول  ال�سّيق لنهر االأردن. وُخيِّ

اأيدينا، اإىل اأن قطع حممد حبل ال�سمت بقوله: “يلزمني لبلوغ ذّياك 

املكان اأن اأقفز فوق �سياج معدين مكهَرب واأعرب حقل األغام واأحارب 

اجلي�ض اال�سرائيلي. ومعنى هذا بدء حرب جديدة على املاء”.

رين لل�صوؤون اخلارجية يف جملة  دون ِبْلت )Don Belt( هو كبري املحرِّ

نا�صونال جيوغرافيك. �صدر مقاله هذا يف عدد ني�صان )اأبريل( 2010 

من املجلة، وهو عدد خا�س بال�صوؤون املائية. وح�صل املنتدى العربي 

للبيئة والتنمية على حقوق ترجمته ون�رشه.



اإدارة موارد املياه العابرة للحدودالف�سل 17010

Cascao, A. (2008). “Ambiguity as the solution 
for the Nile Legal Deadlock?” Oral presentation 
to the Nile Basin Discourse Forum (NBDF), 
Khartoum, September 17-19, 2008.

Drouby, A. (2008). “Regional strategy for the 
Nahr Al-Kabir al Janoubi - Management and 
utilization.” Oral presentation at Consultative 
Workshops on the Management of Shared 
Aquifer Systems in the MEDA Region (UN 
ESCWA), Cairo, January 14-17, 2008.

El-Quosy, D.E. (2009). “Fresh Water.” In 
Impact of Climate Change on Arab Countries 
(Eds. M.K. Tolba and N.W. Saab). Arab Forum 
for Environment and Development, Beirut.

ESCWA (2006). Regional Cooperation 
between Countries in the Management of 
Shared Water Resources: Case Studies 
of some Countries in the ESCWA Region. 
Economic and Social Commission for Western 
Ásia (ESCWA), United Nations, New York.

ESCWA (2009). Shared Waters – Shared 
Opportunities, Transboundary Waters in 
the ESCWA Region. Economic and Social 
Commission for Western Asia (ESCWA), 
United Nations, New York.

FAO (2008). “Jordan.” http://www.fao.org/
nr/water/aquastat/countries/jordan/index.stm 
[Accessed July 1, 2010].

Havasné, E. (2007). “Transboundary aquifers 
in Hungary.” http://igrac.nitg.tno.nl/pub/bscw.
cgi/70936 [Accessed July 1, 2010]

ICPDR (2006). “Short History of Cooperation.” 
http://www.icpdr.org/icpdr-pages/history_of_
cooperation.htm [Accessed July 15, 2010] 

Latrech, D.J. (2008). “Gestion concertée 
d’un aquifère partagée: cas du SASS.” Oral 
presentation, Managing Shared Aquifer 
Resources in Africa, Tripoli, May 25-27, 
2008.

Le Monde (2010). Sur la gestion du Nil, 
l’Egypte devra coopérer avec les Etats en 
amont. In Le Monde, June 8, 2010.

Mamou, A., Besbes, M., Abdous, B., 
Latrech, D.J., and Fezzani, C. (2006). “North 
Western Sahara Aquifer System (NWSAS).” 
In Non-Renewable Groundwater Resources 
- A guidebook on socially-sustainable 
management for water-policy makers (eds. S. 
Foster and D.P. Loucks). UNESCO, Paris.

OSS (2008). The North-Western Sahara 
Aquifer System - Concerted Management of 
a Transboundary Water Basin. Sahara and 

Sahel Observatory (OSS), Tunis.
Rucks, J. (2009). “Sharing an Invisible Water 
Resource for the Common Good: How to Make 
Use of the UN General Assembly Resolution 
on the Law of Transboundary Aquifers.” 
Presentation from the 2009 World Water Week 
in Stockholm. http://www.worldwaterweek.
org/documents/WWW_PDF/2009/thursday/
T3/Jorge_Rucks_ISARM_Americas.pdf 
[Accessed July 1, 2010].
 
UNESCO (2009). Atlas of Transboundary 
Aquifers: Global maps, regional cooperation, 
and local inventories. United Nations 
Educational, Scientific, and Cultural 
Organization (UNESCO), Paris.

WGP-AS (2010). “Shared Water resources.” 
http://www.wgpas-undp.org/index.php/en/
shared-water-resources [Accessed July 15, 
2010]

Yamada, C. (2004). “Second report on 
shared natural resources: transboundary 
groundwaters.” United Nations, General 
Assembly, International Law Commission. 
http://untreaty.un.org/ilc/documentation/
english/a_cn4_539_add1.pdf [Accessed July 
1, 2010]

Zeitoun, M. (2010). “Water: ducking the 
issues.” Middle East International, II, 13, 
2010: 3-3.

املراجع

هوام�ض

عرب  ممتّدة  اجلوفية  املياه  طبقة  تكون  حني    .1

الدويل  املجتمع  فاإن  واحدة،  دولة  من  اأكرث  اأقاليم 

عابرة  جوفية  مياه  »طبقة  م�صطلح  عليها  يطلق 

للحدود« )راجع قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة 

ب�صاأن قانون طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود 

يف  ي�صيع،  اأّنه  اإال   )  2008 لعام   124/63/RES(

»م�صرَتكة«  لفظة  ا�صتخدام  العربية،  املنطقة 

هذه  اعتماد  �صيتّم  لذلك  الطبقات،  هذه  لو�صف 

العبارة يف هذا الف�صل. 

اجلوفية  املياه  طبقة  حماية  اتفاقية  املق�صود  2 .

ال�صوي�رشية الفرن�صية امل�صرتكة واالنتفاع بها واإعادة 

منطقة  احتاد  بني  املعقودة  ور�صدها،  تغذيتها 

الريفية،  جنيف  مقاطعات  واحتاد  اأنيما�س، 

وكانتون  واجلمهورية  الريفية،  فريي  ومقاطعة 

جنيف )كانون الثاين/يناير 2008(.

االآن  حّتى  التنفيذ  حّيز  االتفاقية  هذه  تدخل  مل  3 .

العدد  عليها  �صّدقت  التي  الدول  عدد  بلوغ  لعدم 

االتفاقية  هذه  على  �صّدقت  وقد   .)35( املطلوب 

�صبع دول عربية، هي العراق واالأردن ولبنان وليبيا 

اليمن  اإّن جمهورية  كما   ، وتون�س  و�صورية  وقطر 

وّقعتها لكّنها مل ت�صّدق عليها بعد.

4.  مل يتّم اإن�صاء ال�صّد امل�صرَتك حتى اليوم.

دولية،  منظمة  وال�صاحل  الكربى  ال�صحراء  مر�صد  5 .

باملياه  املتعلقة  بامل�صائل  تهتّم  تون�س،  يف  مركزها 

وترّدي اأو�صاع االأرا�صي:

مبادرة  عن  لة  مف�صّ معلومات  على  االّطلع  ميكن  6 .

حو�س النيل يف املوقع:

  http://www.nilebasin.org/
النيل،  حو�س  يف  امل�صرتكة  الع�رش  الدول  اأن�صاأت  7 .

قانوين  حوار  الإجراء  منتًدى   ،1997 العام  يف 

االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  ووفر  �صاتي.  وموؤ�صّ

لدعم  دوالر  مليون   3.2 بقيمة  االأويل  التمويل 

العام  يف  املبادرة  اأطلقت  ثّم   . التعاونية  الن�صاطات 

1999، علمًا باأّن التعاون بني م�رش وال�صودان يف اإدارة 

مياه النيل كان مثمرًا منذ الع�رشينّيات. فقد دعمت 

النيل  على  اأولياء  جبل  �صّد  بناء  يف  ال�صودان  م�رش 

االأبي�س لتح�صني ا�صتفادتها من املياه. ويف اتفاقية 

بني البلدين يف العام 1959، وافقت م�رش وال�صودان 

على تقا�صم مياه النيل مو�صميًا للأغرا�س الزراعية 

وال�صيف  الربيع  اأ�صهر  القطن يف  بحيث تنتج م�رش 

يف  القطن  ال�صودان  تزرع  فيما  الفي�صان(  )مو�صم 

يف  البلدين  بني  تعاون  هناك  وكان  ال�صتاء.  اأ�صهر 

بناء  يف  ال�صودان  م�رش  و�صاعدت  العايل،  ال�صّد  بناء 

الزراعية  اجلديدة  حلفا  وم�صاريع  عطربة  نهر  �صّد 

للم�صاهمة يف اإعادة ا�صتقرار املت�رّشرين الذين غمرت 

م�صاكنهم بحرية نا�رش.

وهو ا�صتعرا�س موجز، لذلك مل يتطّرق اإىل جميع  8 .

موارد املياه امل�صرَتكة يف املنطقة العربية.

املناطق  تبع ذلك مرحلة ثانية �صملت درا�صة حول  9 .

لدرا�صة  ثالثة  الرطبة. ويجري حاليا تنفيذ مرحلة 

اجلوانب االجتماعية- االقت�صادية للم�رشوع. 

اللجنة  عن  لة  مف�صّ معلومات  على  االّطلع  ميكن  10 .

الدولية حلماية نهر الدانوب على املوقع:

www.icpdr.org/icpdr-pages/history_of_coop-
 eration.htm

لة عن االجتماع  ميكن االّطلع على معلومات مف�صّ 11 .

يف املوقع التايل:

http://www.escwa.un.org/information/meet-
ingdetails.asp?referenceNum=1131E

مع اال�صارة اإىل ان التقرير النهائي مل يتوفر بعد. 

برنامج  لة عن  االّطلع على معلومات مف�صّ ميكن  12 .

اإدارة �صوؤون املياه للدول العربية يف املوقع التايل:

http://www.wgpas-undp.org/

h t t p : / / w w w. o s s - o n l i n e . o r g / i n d e x .
php?option=com_frontpage&Itemid=200
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I.  مقدمة
من  فقط   %3 ميثل  حمدودًا  موردًا  العذبة  املياه  تعترب 

 %70 اأن  كما  الأر�ض،  كوكب  على  املياه  كمية  جممل 

جليدية،  اأنهار  �شكل  على  موجود  العذبة  املياه  هذه  من 

ومياه  وبحريات  اأنهار  �شكل  على  الباقية  الن�شبة  وتظهر 

جوفية. هذه املوارد املائية لي�شت موزعة ب�شكل متجان�ض، 

مقارنة  فيها  املياه  تواجد  قلة  من  املناطق  بع�ض  وتعاين 

املنطقة  يف  توجد  املثال  �شبيل  وعلى  الأخرى.  باملناطق 

ن�شبة  العامل  �شكان  جممل  من   %5 تت�شمن  التي  العربية 

ل تتجاوز 1% فقط من كميات املياه العذبة املتاحة عامليًا. 

ويتميز املناخ يف العامل العربي بكونه جافًا اإىل جاف جدًا 

مع معدلت قليلة من الأمطار، كما اأن اأكرث من 60% من 

املياه ال�شطحية يف العامل العربي تنبع من خارج املنطقة. 

وتراجع معدل ح�شة الفرد من املياه يف املنطقة اإىل اأقل من 

1000 مرت مكعب �شنويًا مقارنة باملعدل العاملي الذي ي�شل 

اإىل 7000 مرت مكعب. ومن املتوقع اأن يرتاجع هذا املعدل 

ب�شكل م�شتمر لي�شل اإىل اأقل من 500 مرت مكعب يف العام 

مثل  العربية  الدول  بع�ض  ويف  تقدير.  اأبعد  على   ،2025

الأردن وفل�شطني واليمن و�شلت ح�شة الفرد بالفعل اإىل 

ما دون 200 مرت مكعب �شنويًا.

ت�شارع  اإىل  بالإ�شافة  ال�شريع،  ال�شكاين  النمو  ارتبط  لقد 

الن�شف  خالل  العربية  الدول  يف  الجتماعية  التنمية 

الثاين من القرن الع�شرين، مع �شعف يف البنية التحتية 

املوؤ�ش�شية وتردي يف اأنظمة حوكمة املياه. وينعك�ض ذلك 

من خالل التخ�شي�ض غري املت�شاوي مل�شادر املياه، والهدر 

يف ال�شتخدام وزيادة م�شتويات التلوث وغياب ال�شفافية 

وعدم الكفاءة يف خدمات املياه. وقد ترافقت زيادة الطلب 

على  ال�شغط  تكثيف  يف  احلوكمة  �شعف  مع  املياه  على 

اإىل م�شتويات خطرية. وا�شبح حت�شني  املوارد الطبيعية 

اأجل  من  منه  مفر  ل  اأمرًا  املائية  املوارد  واإدارة  حوكمة 

بطريقة  والقادمة  احلالية  الأجيال  احتياجات  حتقيق 

م�شتدامة، اإ�شافة اإىل �شمان حماية البيئة.

تواجه  التي  التحديات  تو�شيح  يتم  �شوف  الف�شل  هذا  يف 

حوكمة املياه ومراجعة م�شار حوكمة املياه الذي من �شاأنه 

اأن يحقق اأهداف ال�شتدامة يف الدول العربية، وتلخي�ض 

التقدم الذي حتقق يف حت�شني اأنظمة احلوكمة ومراجعة 

النتائج املرغوبة �شيا�شيًا من اإ�شالح حوكمة املياه، وقد مت 

توفرها  عند  الدرا�شية  احلالت  ببع�ض  ال�شتعانة  اأي�شًا 

لتو�شيح ق�ش�ض النجاح و/اأو الدرو�ض امل�شتفادة.

II. ماذا تعني حوكمة املياه؟

يعترب م�شطلح »حوكمة املياه« جديدًا ن�شبيًا يف ال�شياق 

»حوكمة  على  الرتكيز  مت  وقد  املائية.  الإدارة  يف  العاملي 

مدينة  يف  للمياه  الثاين  العاملي  املنتدى  خالل  املياه« 

لهاي الهولندية عندما �شددت »ال�شراكة العاملية للمياه« 

حوكمة«  اأزمة  اأ�شا�شي  ب�شكل  هي  املائية  »الأزمة  اأن  على 

.)GWP, 2000(

وي�شيـر م�شطلح »حوكمة املياه« اإلـى »نطاق من الأنظمة 

يتم  التي  والإدارية  والقت�شادية  والجتماعية  ال�شيا�شية 

تطويرها لتنظيم تنمية واإدارة املوارد املائية وتوفري خدمات 

)GWP, 2000( املجتمع  من  خمتلفة  م�شتويات  يف  املياه 

البيئية اخلدمات  تلعبه  الذي  الدور  على  التاأكيد  مع 

.)Rogers and Hall, 2003( 

الإدارة  م�شطلح  مع  املياه  حوكمة  تعريف  مقارنة  وعند 

حيث  وا�شحة،  الروابط  تبدو   
1
املائية للموارد  املتكاملة 

الجتماعية  وهي  اأبعاد  اأربعة  املفهومان  يت�شمن 

يف  مو�شح  هو  كما  والبيئية،  والقت�شادية  وال�شيا�شية 

املائية  للموارد  املتكاملة  الإدارة  مفهوم  ويوفر   .1 ال�شكل 

اإدارة  ويعالج  املائية  املوارد  واإدارة  لتنمية  �شموليًا  توجهًا 

املائية  اخلدمات  لتوفري  اإطارًا  وكذلك  موردًا  كونها  املياه 

 .)Abdel-Dayem et al., 2002, WWAP, 2006(

الُبعد ال�سيا�سي
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من  ميكن  الذي  الإطار  املياه«  »حوكمة  مفهوم  ويوفر 

ويتعامل  املائية،  للموارد  املتكاملة  الإدارة  تطبيق  خالله 

مع الطريقة التي يتم من خاللها تنفيذ الأبعاد ال�شيا�شية 

املائية  املوارد  اإدارة  وتنظيم  خم�ش�شات  بتحديد  املتعلقة 

 Rogers and( والجتماعية(  والقت�شادية  )الطبيعية 

.)Hall, 2003

"مفهوم  باأنهـا  اإعتبار احلوكمة  الأو�شع ميكن  ويف الإطار 

يتـم  حيث  الأوجه،  متعددة  عمليات  يت�شمن  احتوائي 

طريق  عـن  الجتماعية  الأهداف  حتقيق  اإىل  ال�شعي 

التفاعل بيـن جميع الأطراف املعنية فـي حقل معني مـن 

الهادفة  احلوارات  ت�شجيع  العملية  هـذه  تتطلب  التنمية. 

اإلـى اتخاذ القرار وم�شاركة العديد مـن ا�شحاب امل�شلحة، 

كمـا تاأخذ بعني العتبار الطرق التـي تتفاعل مـن خاللها 

احلكومات واملنظمات الجتماعية وكيف ترتبط مـع الراأي 

العام وكيف يتـم اتخاذ القرارات وكيف تتـم اإدارة مفهوم 

.)Graham and Plumptra, 2003( "امل�شاءلة

III. حتديات حوكمة املياه يف الدول العربية

يتميز قطاع املياه يف العامل العربي بالتباينات الهائلة يف 

الحتياجات القت�شاديةـ  الجتماعية، وذلك على م�شتوى 

وم�شاركة  الت�شريعية  والأطر  الإداري  والتنظيم  التمويل 

العابرة  والتحديات  اخلا�ض  والقطاع  امل�شلحة  اأ�شحاب 

فاإنها  حال  كل  وعلى  املائي.  ال�شغط  وم�شتويات  للحدود 

م�شتوياتها  يف  تختلف  اأنها  مع  م�شرتكة  حتديات  جميعا 

الدول  يف  املياه  ندرة  ت�شببت  لقد  الدول.  بني  وحجمها 

العربية يف خلق احتياجات متناف�شة من اخلدمات املائية 

اأدت اإىل تعقيد كبري يف حتديات احلوكمة. لعقود طويلة 

بقيت اإدارة املياه عن طريق التزويد حيث تقوم احلكومات 

اإىل  املياه  وتوزيع  لتخزين  الالزمة  التحتية  البنية  بتطوير 

امل�شتخدمني بينما تتجاهل اإدارة الطلب. وقد ترافق ذلك 

مع غياب ال�شيا�شات املنا�شبة والأدوات القت�شادية وعدم 

كفاءة اإي�شال خدمات املياه من قبل القطاع العام والتو�شع 

الكبري يف الري. ومتثل املياه امل�شتخدمة لأغرا�ض الزراعة 

ذلك  ومع  املنطقة.  يف  املياه  ا�شتهالك  جمموع  من   %85

الزراعية  املياه  ا�شتخدامات  يف  كبريًا  هدرًا  هنالك  فاإن 

حديثة  تكنولوجيا  لتبني  للمزارعني  املقدمة  احلوافز  لأن 

تقلل من ا�شتخدام املياه ل تزال غري كافية، كما اأن كميات 

تزال  ل  البلدية  لال�شتخدامات  املخ�ش�شة  املياه  من  كبرية 

تتعر�ض للهدر وال�شياع.

القرن  يف  �شادت  التي  املائية  ال�شيا�شات  مراجعة  تك�شف 

الع�شرين وجود اختالل بني ا�شرتاتيجيات اإدارة املياه من 

ان الطفرة التي ت�سبب بها نظام الري يف ال�سحراء، الذي كان مدعومًا بكثافة 

مثرية  �سورة  تعك�س  الثمانينات،  بداية  منذ  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 

للقلق عندما يتم تقييمها من منطلق ندرة املياه. هذه الن�ساطات الزراعية 

 6.8 من  للزراعة  امل�ستخدمة  املياه  لكمية  ا�سعاف  بثالثة  زيادة  يف  ت�سببت 

بليون مرت مكعب يف العام 1980 اإىل حواىل 21 بليون مرت مكعب يف العام 2004 

)حواىل  االأخرية  الثالثني  ال�سنوات  يف  مكعب  مرت  بليون   463 جمموعه  وما 

يف  احلادة  الزيادة  ان  النيل(.  نهر  يف  للمياه  ال�سنوي  التدفق  ا�سعاف  �ستة 

�سخ املياه اجلوفية و�سلت اإىل قمتها يف بداية الت�سعينات )22.7 بليون مرت 

تراجعًا حاداً  النتيجة  وكانت  الذروة.  اإىل  القمح  اإنتاج  مكعب( عندما و�سل 

ـ 2000.  الفرتة 1980  الرئي�سية يف  االأحوا�س  املياه اجلوفية يف  يف م�ستويات 

ففي املحافظة ال�سرقية هبط م�ستوى املياه اجلوفية مبعدل 10 اأمتار �سنويًا، 

ومبجموع هبوط ي�سل اإىل 150 مرتاً مع تو�سع اإنتاج حما�سيل االأعالف، عندما 

توثيقه  مت  نف�سه  النمط  هذا  اقت�ساديًا.  مربحًا  ن�ساطًا  االألبان  انتاج  اأ�سبح 

ال�سعودية،  العربية  اململكة  الرئي�سية يف  االأحوا�س  اأقل يف كل  اأو  اأ�سد  بحدة 

وكان هذا التوجه هو ال�سبب الرئي�سي وراء التغيري يف �سيا�سات اإدارة املياه يف 

ال�سنوات الع�سر املا�سية.

االإطار 1: ال�ضخ اجلائر للمياه اجلوفية 

غري املتجددة

امل�صدر: مقابالت �صخ�صية 
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جهة واحلقائق اجلديدة حول املوارد والأبعاد الجتماعية 

القت�شادية واحتياجات التنمية من جهة اأخرى. ل ميكن 

�شيا�شات  من  ال�شابقة  النماذج  تطبيق  يف  ال�شتمرار 

ب�شبب  تت�شاعف  التي  املياه  ندرة  ع�شر  يف  املياه  اإدارة 

تاأثريات تغري املناخ والنمو ال�شكاين واملخططات التنموية 

الطموحة. والرتكيز على احللول الهند�شية واعتبار املياه 

�شلعة جمانية وطريقة حتديد املخ�ش�شات املائية والإدارة 

احتياجات  مع  متجان�شة  غري  الآن  تعترب  البريوقراطية، 

 )Saleth and Dinar, 2004( اجلديد  الع�شر  وحتديات 

لندرة املياه. اإن اأحد التحديات الكربى كان ول يزال اإدخال 

جديدة  موؤ�ش�شية  تدابري  وتطوير  ال�شيا�شات  يف  اإ�شالح 

ندرة  حول  اجلديدة  احلقائق  وبكفاءة  تعالج  اأن  لها  ميكن 

القت�شادية  التنمية  احتياجات  وحتقق  املائية،  املوارد 

والجتماعية بطريقة م�شتدامة بيئيا. 

ا�شتمرت  قد  املياه  قطاع  اأزمة  باأن  متنام  اعرتاف  وهنالك 

وهنالك  الداعمة،  املوؤ�ش�شات  �شعف  ب�شبب  طويلة  لفرتة 

نظريات تقول اإن الأزمة املائية قد "ك�شفت احلدود املتاأ�شلة 

يف املوؤ�ش�شات القائمة حاليا يف التعامل الكفوء مع منظومة 

واإدارة  خم�ش�شات  بتحديد  املرتبطة  امل�شاكل  من  جديدة 

 Saleth( املوارد"  هذه  بتنمية  ارتباطها  من  اأكرث  املوارد 

العام  القطاع  موؤ�ش�شات  معظم  ان   .)and Dinar, 2004
املائية يف الدول العربية )والتي تقدم خدمات توفري مياه 

غري  وكانت  منا�شب،  ب�شكل  تعمل  ل  معًا(  وال�شرب  الري 

قادرة على توفري اخلدمة الكفوءة للم�شتخدمني. وتتوزع 

م�شوؤوليات اإدارة املياه وخدمات املياه بني عدة موؤ�ش�شات 

اأو تن�شق يف عملياتها. وتاأخذ  نادرًا ما تت�شل مع بع�شها 

عمليات اتخاذ القرار منط القرار الفوقي مع غياب اأو عدم 

تبادل  يتم  ل  بينما  امل�شلحة،  ا�شحاب  م�شاركة  كفاءة 

اإل نادرًا بني �شناع ال�شيا�شات وال�شلطات التي  املعلومات 

احلكومية  املوؤ�ش�شات  بني  اأو  التنفيذ  م�شوؤوليات  تتحمل 

وغري احلكومية. التحدي هو يف تطوير تدابري موؤ�ش�شية 

اخلا�ض  والقطاع  العام  القطاع  اإ�شراك  تت�شمن  بديلة 

والقت�شادية  الفنية  بالأدوات  وتزويدهم  واملجتمعات 

والت�شريعية ال�شحيحة للعمل ب�شكل منا�شب.

ا�شكال  عدة  يف  املياه  حوكمة  يف  ال�شعف  مالمح  وتظهر 

غري  وبيئية  واجتماعية  اقت�شادية  تداعيات  عنها  تنتج 

العربية  الدول  معظم  فاإن  املثال  �شبيل  وعلى  م�شتحبة. 

خا�شة  التجديد،  معدل  يتجاوز  مبا  اجلوفية  املياه  ت�شخ 

يف  ت�شاعد  والتي  للطاقة  املوجهة  الإعانات  وجود  ب�شبب 

املياه  اأن  ومع   .)1 رقم  الإطار  )اأنظر  ال�شخ  كلفة  تقليل 

اأي�شًا  ترتاجع  ال�شتخدام  كفاءة  فاإن  ندرة،  اأكرث  ت�شبح 

اخلا�شة  امل�شاكل  عن  النظر  وبغ�ض  متوا�شل.  ب�شكل 

اأي�شًا  خطرية  م�شاكل  هنالك  فاإن  ال�شتخدام،  بكفاءة 

لإدارة  احلالية  املمار�شات  يف  والعدالة  بالإن�شاف  تتعلق 

املواقع  يف  ال�شكان  يعتمد  احل�شرية،  املناطق  يف  املياه. 

من  املزودة  املياه  على  املياه  ب�شبكات  جيدًا  املخدومة  غري 
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اإىل  ت�شل  با�شعار  اأحيانًا  اخلا�ض،  القطاع  من  باعة  قبل 

فاإن  املقابل  ويف  الر�شمية.  الأ�شعار  من  �شعفًا   20 ـ   10

غياب املياه النظيفة املخ�ش�شة لل�شرب يف املناطق الريفية 

على  للح�شول  طويلة  م�شافات  قطع  على  ال�شكان  يجرب 

احتياجاتهم، وهي مهمة عادة ما توكل للن�شاء والأطفال 

فاإن  احلالت  كل  ويف  اجلهد.  هذا  كلفة  يدفعون  الذين 

الفقراء هم الذين يتعر�شون لأ�شد اأنواع املعاناة.

البلدية  امل�شادر  من  املعاجلة  غري  العادمة  املياه  وتوؤدي 

اإىل  الزراعي،  الت�شريف  مياه  اإىل  اإ�شافة  وال�شناعية، 

تلويث الأحوا�ض ال�شحلة والأنهار واجلداول والبحريات. 

�شعف  اإليها  م�شافًا  املياه،  تلوث  يف  الزيادة  وتت�شبب 

الإمدادات املائية وال�شرف ال�شحي، يف اأ�شرار على ال�شحة 

املائية وتراجع حما�شيل  اإدارة املرافق  العامة وزيادة كلفة 

الأرا�شي  تقدمها  التي  البيئية  واخلدمات  الأ�شماك 

الرطبة ومتلح الأرا�شي الزراعية، وبالتايل خ�شارة فر�ض 

البيئي  التدهور  كلفة  الدرا�شات  وتقدر  كبرية.  اقت�شادية 

من   %1.2 اإىل   0.5 بحواىل  املياه  تلوث  ب�شبب  املنطقة  يف 

الناجت املحلي الإجمايل )البنك الدويل 2007(.

يدرك  مل  املنطقة  يف  املياه  قطاع  فاإن  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة 

تتم  اأداءه  حتكم  التي  القرارات  من  كثريًا  اأن  طويلة  وملدة 

خ�شرت  املياه  �شيا�شات  فاإن  ولهذا  القطاع.  هذا  خارج  من 

الأخرى،  القت�شادية  القطاعات  مع  احلا�شمة  الروابط 

حيث تعاملت مع م�شاكل اإدارة املوارد املائية باأنها تقت�شر 

على قطاع املياه فقط، ولي�ض من املالئم عـزل اقت�شاديات 

املياه عـن قوى ال�شوق عـن طريق النظام الرا�شخ �شيا�شيًا 

وتقدمي  امليـاه  بتزويد  العـام  القطاع  قيـام  يقت�شي  والـذي 

الإعانات لكلفة اخلدمات املائية، خا�شة يف منطقة تعاين 

ونتيجة   .)Saleth and Dinar, 2004( املياه  ندرة  من 

لذلك، ل يتم احت�شاب القيمة القت�شادية للمياه يف تطوير 

ال�شيا�شات الزراعية والتجارية يف عدة دول عربية. وعلى 

زراعة  يف  ت�شتخدم  ال�شحيحة  املياه  فاإن  املثال،  �شبيل 

وق�شب  الأرز  مثل  للمياه  عال  ا�شتهالك  ذات  حما�شيل 

املزروعة  املنطقة  كانت   2009 العام  ويف  واملوز.  ال�شكر 

امل�شاحة  �شعف  من  اأكرث  النيل  دلتا  يف  الأرز  مبحا�شيل 

العايل  ال�شد  اإن�شاء  بعد  ما  مرحلة  يف  اقرتاحها  مت  التي 

اإىل   كما مت ت�شدير ن�شبة كبرية من املح�شول 
2
اأ�شوان يف 

الأ�شواق اخلارجية.

املياه  موارد  اإدارة  حتدي  مواجهة  على  القدرة  فاإن  ولهذا 

تعتمد  �شوف  والجتماعية  البيئية  الكلف  باأقل  ال�شحيحة 

املوؤ�ش�شية  والأطر  ال�شيا�شات  يف  اإ�شالحات  اإدخال  على 

التي ميكن لها اأن تخلق بنى جديدة ومطلوبة للحوكمة من 

 Saleth( اأجل حتديد املخ�ش�شات والإدارة امل�شتدامة للمياه

and Dinar, 2004(. وعلى �شبيل املثال فاإن الدول العربية 
التوازن  حتقيق  ت�شتطيع  مائية  �شيا�شات  تبني  اإىل  بحاجة 

والعوائد  الزراعية  لال�شتخدامات  املياه  اإي�شال  كلفة  بني 

اأن  يجب  ال�شيا�شات  هذه  املحا�شيل.  زراعة  عن  الناجتة 

م�شافة  وقيمة  عالية  اإنتاجية  ذات  حما�شيل  زراعة  تدعم 

منتجات  ت�شتورد  اأن  للدول  ي�شمح  ذلك  وحتقيق  كبرية، 

الالزم  التمويل  وجود  ت�شمن  بينما  ال�شا�شية  الغذاء 

ولهذا  م�شتدامة.  بطريقة  امل�شتوردات  هذه  كلفة  لدفع 

واأن  مرتابطة  تكون  اأن  يجب  والزراعة  املياه  �شيا�شات  فاإن 

تكون قابلة للتكيف مع التغريات يف الأ�شواق العاملية، مع 

املياه  ا�شتخدام  كفاءة  رفع  اأجل  من  املبذولة  اجلهود  زيادة 

من  وحدة  لكل  اأعلى  عوائد  وحتقيق  الإنتاج  ومدخالت 

امل�شاحة الزراعية ولكل وحدة من املياه امل�شتهلكة.

IV. التقدم باأجندة حوكمة املياه

ت�شبح احلوكمة "فعالة" و"ر�شيدة" عندما ت�شود ظروف 

على  القدرة  ال�شفافية،  امل�شاركة،  امل�شاءلة،  امل�شاواة، 

على  وبناء   .)Tiihonen, 2004( والإ�شتجابة  التوقع 

هي  احلوكمة  فاإن  كوميان  �شاغه  الذي  املفهومي  الإطار 

والقت�شادية  الجتماعية  التفاعالت  من  معقد  منتج 

اجتماعيني  م�شرتكني  عدة  خاللها  من  يتعامل  التي 

الإرادة 

ال�شيا�شية

مفاتيح 

احلوكمة الر�سيدة

ال�شيا�شات

املنا�شبة

املوؤ�ش�شات

الفعالة

م�شاركة 

اأ�شحاب 

ال�شاأن

احرتام

احلاجات

والكرامة

ال�شراكة بني

القطاعني العام

واخلا�ض

الإطار

الت�شريعي

والتنظيمي
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ويف   .)Kooiman, 2003( م�شتويات  عدة  وعلى 

تقوم  �شوف  التفاعالت  هذه  فاإن  املياه،  حوكمة  حالة 

على  توؤثر  والتي  املختلفة  ال�شيا�شات  من  نواجت  بتطوير 

والتنمية  والتعليم  وال�شحة  والغذاء  الزراعة  قطاعات 

هذه  حتقق  اأن  اأجل  ومن  الفقر.  ومكافحة  القت�شادية 

العتبار  بعني  تاأخذ  اأن  يجب  جناحا،  املعقدة  العالقات 

لعن�شر  ميكن  ول  البع�ض  ببع�شها  مرتبطة  جميعا  اأنها 

اأو جمموعة اأو قطاع واحد اأن ميتلك كل املعرفة واحلقائق 

وتنفيذها  القرارات  واتخاذ  ال�شيا�شات  ل�شناعة  املطلوبة 

)Kooiman, 2003(. وب�شبب هذا التعقيد فاإن احلوكمة 

الر�شيدة ل تظهر من تلقاء نف�شها بل هي تعترب النتيجة 

النهائية لعميات متعددة الأوجه وطويلة الأمد، يجب اأن 

 Rhodes, 1996;( بعناية  وتنميتها  لهـا  التخطيط  يتم 

اأجل  ومـن   .)Kooiman, 2003: Tiihonen, 2004
فـي  املنا�شبة  الظروف  فاإن  الر�شيدة  احلوكمة  حتقيق 

اأن تكون موجودة واأن تتـم رعاية تطويـر  املحتوى يجب 

هـو  كمـا   )Tiihonen, 2004( منا�شبة  متكينية  بيئة 

املعنية  الأطراف  تكون  اأن  يجب   .3 ال�شكل  فـي  مو�شح 

كمـا  جماعيًا،  القرار  باتخاذ  اللتـزام  ل�شرورة  متقبلة 

الأطر  تكون  اأن  ويجب  الفعالة  املوؤ�ش�شات  تطويـر  يجب 

لالأهداف  منا�شبة  والتخطيطية  والت�شريعية  ال�شيا�شية 

 Rohdes,( التي يتم ال�شعي اإىل حتقيقها للمنفعة العامة

.)1996; Kooiman، 2003; Tiihonen 2004

حوكمة  يف  اإ�شالحات  اإطالق  عدة  عربية  دول  بداأت  لقد 

التي  العديدة  التحديات  نتيجة  ذلك  اأكان  �شواء  املياه، 

للموارد  امل�شتدامة  الإدارة  حتقيق  �شبيل  يف  تواجهها 

واجلهات  الدول  من  ال�شغوط  نتيجة  ذلك  كان  اأو  املائية 

موؤ�ش�شية  ق�شايا  الإ�شالحات  اأجندة  وتت�شمن  املانحة. 

رئي�شية تتعلق بالنواحي الت�شريعية والإدارية وال�شيا�شية 

عنا�شر  ثالثة  مناق�شة  هنا  و�شيتم  املائية.  املوارد  لتنمية 

وهي  تعزيزها،  على  العمل  يتم  احلوكمة  من  اأ�شا�شية 

اإ�شالح القطاع العام وم�شاركة اأ�شحاب امل�شلحة وال�شراكة 

بني القطاعني العام واخلا�ض.

االإطار  2: الإدارة الت�ضاركية ملياه الري

يف  الدويل  البنك  من  املدعوم  الري  حت�سني  م�سروع  ت�سميم  مت 

اليمن حول مبداأ االإدارة الت�ساركية ملياه الري. وقد �سجع امل�سروع 

من  منا�سبة  وموؤ�س�سية  قانونية  بيئات  تطوير  على  احلكومة 

الري، وهما  اإن�ساء جمموعتني رئي�سيتني مل�ستخدمي مياه  اأجل 

جمعية  كل  وتكون  الري.  وجمال�س  املياه  م�ستخدمي  جمعيات 

الري  منطقة  يف  امل�سروع  تنفيذ  عن  م�سوؤولة  املياه  مل�ستخدمي 

املحددة لها. وتتلخ�س م�سوؤوليات هذه اجلمعيات يف: )1( توفري 

واإعادة  بال�سيانة  القيام  وموثوقة،)2(  م�ستدامة  ري  خدمات 

التاأهيل، )3( حت�سيل االأجور من امل�ستفيدين، )4( تطوير القدرات 

الذاتية املطلوبة للت�سغيل وال�سيانة. ويف مراحل متقدمة والحقة 

مت اإن�ساء جمال�س الري يف كل من وادي الزبيد ووادي طوبان وذلك 

بتمثيل قوي من قبل جمعيات م�ستخدمي املياه. وتقوم جمال�س 

)جمرى  واد  لكل  العليا  واالإدارية  التنفيذية  ال�سلطة  بدور  الري 

املياه  م�ستخدمي  وجمعيات  املحلية  احلكومة  ومتثل  نهري(، 

يف:  الري  جمال�س  م�سوؤوليات  وتتلخ�س  والري.  الزراعة  ووزارة 

الري وتطبيق  القانونية اخلا�سة مبجال�س  االأنظمة  )1( تطبيق 

تعليماتها التنفيذية،)2( التن�سيق بني ال�سلطات احلكومية التي 

ال زالت م�سوؤولة عن الت�سغيل وال�سيانة للقنوات الرئي�سية وبني 

يف  وال�سيانة  الت�سغيل  عن  امل�سوؤولة  املياه  م�ستخدمي  جمعيات 

القنوات الثانوية واملراحل الالحقة، )3( حفظ حقوق م�ستخدمي 

املياه وحل النزاعات والق�سايا العالقة، )4( مراقبة االأداء االجتماعي 

واملايل والتقني جلمعيات م�ستخدمي املياه.

مبداأ  على  املبنية  العمل  خطط  متكنت  النيل،  دلتا  منطقة  يف 

االإجراءات  بع�س  ماأ�س�سة  من  املائية  للموارد  املتكاملة  االإدارة 

�سيانة  يف  املياه  م�ستخدمي  �سوت  تقوية  يف  �ساهمت  التي 

وت�سغيل اخلدمات املائية. وقد فو�ست وزارة املوارد املائية والري 

اإىل جمعيات م�ستخدمي املياه يف  م�سوؤوليات الت�سغيل وال�سيانة 

خطط  وتت�سمن  )امل�سقاة(.  الثالثة  املرحلة  يف  القنوات  م�ستوى 

االإدارة املتكاملة للموارد املائية متكني جمعيات م�ستخدمي املياه 

بالري  املتعلقني  وال�سيانة  الت�سغيل  الإدارة  الفرعية  القنوات  يف 

الفرعية.  القنوات  اأو  الثانوية  القنوات  امل�ستوى  على  والت�سريف 

فاإن  ال�سرب،  ملياه  م�سدر  اأي�سًا  هي  الفرعية  القنوات  اأن  ومبا 

ع�سوية اجلمعيات تت�سمن عائالت وت�سهد متثياًل قويًا للن�ساء 

ويف  والبيئة.  ال�سحة  وق�سايا  املياه  نوعية  على  ي�سرفن  اللواتي 

عملية موازية، مت تاأ�سي�س مناطق اأو مقاطعات لالإدارة املتكاملة 

العامة كافة يف هيئة واحدة تعمل  والري لدمج اخلدمات  للمياه 

م�ستخدمي  وجمعيات  املياه  م�ستخدمي  جمعيات  مع  كثب  عن 

القنوات الفرعية. اأن االإجراء الرئي�سي املتبع هنا هو تعديل للقانون 

م�ستخدمي  جمعيات  بتمكني  ي�سمح  مبا   1984 للعام   12 رقم 

املياه. واالآن يتم تنفيذ م�ساريع ري على نطاق وا�سع باإتباع مبداأ 

االإدارة املتكاملة للموارد املائية بقيادة جمعيات م�ستخدمي املياه 

لتعظيم الفوائد االقت�سادية واالجتماعية مع املحافظة على البيئة 

يف نف�س الوقت، كما هي حالة امل�سروع التكاملي الإدارة وحت�سني 

الري يف م�سر.
امل�صدر: البنك الدويل 2009 
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اأ. اإ�سالح القطاع العام

يعترب مدى التقدم يف امل�شاءلة يف القطاع العام اأمرا مهما 

اإ�شالح  اأجندة  تطبيق  يف  النجاح  اأجل  من  خا�ض  ب�شكل 

احلوكمة يف املنطقة. لقد مت تطوير ا�شرتاتيجيات وخطط 

وطنية لقطاع املياه منذ نهاية الت�شعينات يف عدة دول يف 

املنطقة، ومنها البحرين وجيبوتي وم�شر والأردن ولبنان 

وليبيا وال�شعودية و�شوريا وتون�ض وال�شفة الغربية وغزة 

ال�شيا�شات  وتدمج   .)World Bank 2007( واليمن 

اإدارة  بني  وما  املائية  الإمدادات  زيادة  بني  ما  اجلديدة 

قامت  واملغرب  والأردن  م�شر  مثل  الدول  بع�ض  الطلب. 

على  والتن�شيق  للتخطيط  موؤ�ش�شية  وحدات  باإن�شاء 

لها  التي  الوزارات  بني  ما  اجلمع  اأجل  من  عال  م�شتوى 

مثل  املياه،  قطاع  على  مبا�شرة  غري  اأو  مبا�شرة  تاأثريات 

الزراعة والإ�شكان واملالية والتجارة. وت�شهد وزارات املياه 

لتطوير  املوؤ�ش�شية  الهيكلة  اإعادة  من  عمليات  املنطقة  يف 

يف  الالمركزية  طريق  عن  عملياتها  يف  والفعالية  املرونة 

املهام.

خطة  الفل�شطينية  املياه  �شلطة  ح�شرت   2000 العام  ويف 

حتى  للقطاع  ا�شرتاتيجية  توجهات  لو�شع  للمياه  وطنية 

الأهداف  حتقيق  ذلك  من  الهدف  وكان   ،2020 العام 

مهام  ونقل  اخلدمات  مزودي  اأدوار  وتو�شيح  القطاعية 

حاليًا  املرافق  هذه  وتعترب  الإقليمية.  املرافق  اإىل  ال�شلطة 

وجمع  والت�شليح  وال�شيانة  العمليات  عن  امل�شوؤولة  هي 

واإعادة  املائية  الإمدادات  ومعظم  العادمة  املياه  ومعاجلة 

لال�شتخدامات  املياه  تخ�شي�ض  وحتديد  املياه  ا�شتخدام 

يقوده  للمياه  جمل�ض  تاأ�شي�ض  ومت  والزراعية.  ال�شناعية 

جمعيات  عن  ممثلني  تواجد  مع  املياه  �شلطة  رئي�ض 

الأكادميية  واملوؤ�ش�شات  والوزارات  املياه  م�شتخدمي 

اأ�شول  امتالك  يف  احلكومة  وت�شتمر  الإقليمية.  واملرافق 

يف  املحلية  للمجتمعات  متثيل  مع  الإقليمية  املياه  مرافق 

جمال�ض الإدارة. ومن خالل م�شعاها لتقوية احلوكمة يف 

الفل�شطينية قانونًا �شاماًل  املياه  املياه طورت �شلطة  قطاع 

وجديدًا للمياه يف العام 2002 غطى �شوؤون اإدارة املياه مثل 

وحت�شني  والقدرات  ال�شعة  وزيادة  املوارد  واإدارة  تنمية 

النوعية ومنع تلوث وا�شتنزاف املياه.

ال�شرف  وخدمات  املائية  الإمدادات  موؤ�ش�شات  وت�شهد 

ت�شبح  لكي  العربية  الدول  يف  م�شتمرًا  حتوًل  ال�شحي 

القدرات  حت�شني  مع  للم�شتهلكني  ا�شتجابة  اأكرث 

وال�شفافية  الكفاءة  مبادئ  لتحقيق  لل�شعي  املوؤ�ش�شية 

مت  لقد  للعمالء.  اخلدمات  تزويد  يف  والعدالة  وامل�شاءلة 

على  توؤثر  التي  امل�شاكل  ملواجهة  التحولت  هذه  ت�شميم 

يف  الوا�شحة  غري  امل�شوؤولية  حدود  مثل  املوؤ�ش�شات، 

الحتفاظ  يف  وال�شعوبات  ال�شئيلة  والتعرفة  العمليات 

فـي  ال�شيا�شية  والتدخالت  الكفوءة  الب�شرية  باملوارد 

العمليات  مـن  اأخرى  وجوانب  التوظيف  �شيا�شات 

احلكومة  قامت  م�شر  ففي   .)World Bank, 2007(

قطاع  يف  والت�شريع  املائية  الإمدادات  بني  ما  بالف�شل 

يغطي م�سروع جردان يف املغرب حواىل 10 اآالف هكتار من االأرا�سي الزراعية 

ت فيها م�سادر املياه اجلوفية.  التي تخدم 600 مزارع حم�سيات يف منطقة جفَّ

�سد  مـن  الري  مياه  لتخ�سي�س  ا�ستعداد  على  املغربية  احلكومة  وكانت 

اأنبـوب توزيـع ميـاه  اأولوز وامل�ساركة فـي متويل م�سـروع لبناء  ـ  �ساكوكان 

ري بطول 60 مياًل. وفـي متوز )يوليو( 2004 فاز بالعطاء ائتالف تقـوده 

)Omnium Nord-Africain ONA( هـي  مغربية  �سناعية  جمموعة 

االإئتالف  هذا  يدخل  و�سوف  ومن�ساوية.  فرن�سية  �سركات  مع  وب�سراكة 

واإدارة  وت�سغيل  متويل  يف  وامل�ساركة  لبناء  �سنة   30 مدته  امتياز  عقد  يف 

ت�ساهم  دوالر،  مليون   85 حواىل  امل�سروع  يكلف  و�سوف  الري.  �سبكة 

اإىل منح وقرو�س  احلكومة املغربية بحواىل 50 مليون دوالر منها، تنق�سم 

االإئتالف يف احلد  التـي قبلها  املياه  ب�سكل مت�ساو. وقـد مت حتديد تعرفة 

االأدنى مـن مـدى االأ�سعار اخلا�سة باإمدادات املياه اجلوفية، وبالتالـي فاإن 

 World Water( املزارعني �سوف ي�ستفيدون مـن التوفري فـي �سعر املياه

.)Forum, 2004

من  تعمل  التي  الرئي�سية  امل�ساريع  اأحد  الدلتا  غرب  ري  م�سروع  ويعترب 

وت�سغيل  بناء  ويت�سمن  واخلا�س،  العام  القطاعني  بني  ال�سراكة  خالل 

الزراعية  املحا�سيل  تنمية  لدعم  النيل  من  مياه  لنقل  الري  اأنابيب  اأنظمة 

عالية القيمة يف منطقة تبلغ م�ساحتها 100 األف هكتار يف غرب دلتا النيل. 

الزراعية،  التنمية  املياه اجلوفية يف  املنطقة تعتمد �سابقًا على  وقـد كانت 

واال�ستنزاف  النوعية  يف  التدهور  على  وا�سحة  اإ�سارات  حاليًا  تظهر  والتي 

الت�سميم  للم�سروع هـو خيار  االف�سـل  اإعتبار اخليـار  تـم  الكمية. وقـد  يف 

خا�س  م�سغل  قبل  مـن  راأ�سمالية  وم�ساهمة   DBO والت�سغيل  والبناء 

لتغطية  ثابتًا  �سعراً  امليـاه  ر�سوم  تت�سمن  �سوف  امل�ساركني.  واملزارعني 

وال�سيانة  الت�سغيل  كلف  لتغطية  متغرياً  و�سعراً  التحتية  البنية  كلفة 

امل�سروع  بداية  منذ  امليـاه  مل�ستخدمي  جمعية  تاأ�سي�س  تـم  وقـد  والربح. 

لتكون م�ساركة ب�سكـل كامل يف حت�سري امل�سروع واالإ�سراف علـى اأداء امل�سغل 

اخلا�س، باالإ�سافة اإلـى مكتب تنظيم م�ستقل. وقـد بـداأ التح�سري للم�سروع 

الكلفـة  بدقـة  ا�سرتاتيجي فح�س  بيئـي  العـام 2005 مـن خالل تقييم  فـي 

عمليـة  علـى  بنـاء  للم�سروع،  والبيئية  واالجتماعية  االقت�سادية  والفوائد 

 World( اأ�سحاب ال�سـاأن كافـة  ت�ساوريـة علـى نطـاق احلـو�س املـائي مـع 

 Water Forum, 2006; Biaetti and Abdel-Dayem, 2008; World
.)Bank, 2009

االإطار 3: ال�ضراكة بني القطاعني العام واخلا�ص

 يف الري
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تزويد املياه وال�شرف ال�شحي، حيث مت تاأ�شي�ض ال�شركة 

القاب�شة يف العام 2004 والتي متلك �شلطة م�شتقلة وتدار 

من قبل جمل�ض اإدارة يتكون من عدد كبري من ا�شحاب 

ال�شاأن. وتعمل ال�شركة القاب�شة على امل�شتوى املحلي من 

خالل ال�شركات امل�شوؤولة عن الإمدادات املائية والعمليات 

مـن  �شهريًا  اأدائها  مراقبة  ويتم  يوميًا  ال�شبكات  و�شيانة 

خالل جمموعة مـن موؤ�شرات الأداء. واإلـى جانب ال�شركة 

القاب�شة تـم اإن�شاء جهاز تنظيم املياه فـي م�شر مـن اأجـل 

لقطاع  القت�شادي  الت�شريعي  والإطار  التنظيم  توفري 

املياه. ويقـوم اجلهاز بالربط مـا بني احلكومة واملجتمع 

والت�شريعات  ال�شيا�شات  تنفيذ  ب�شمان  ال�شركة  وتقوم 

.)World Bank, 2007, 2009( الوطنية

ويف تون�ض تقوم ال�شركة الوطنية ل�شتغالل وتوزيع املياه 

الكاملة  الكلفة  ا�شتعادة  ت�شمن  ت�شعري  �شيا�شة  باإتباع 

لتنفيذ عمليات تزويد خدمة املياه، حيث تقوم املوؤ�ش�شات 

ال�شياحية بدفع اأعلى املعدلت واملنازل اأقلها. وقد مت تقليل 

املغرب  يف  اأما   .%10 من  اأقل  اإىل  تون�ض  يف  املائي  الفاقد 

م�شوؤولية  لمركزية  نحو  باإجراءات  احلكومة  قامت  فقد 

ونقلها  ال�شحي  وال�شرف  املياه  اإمدادات  خدمات  تزويد 

هذه  اإدارة  كيفية  اختيار  حق  لها  وتركت  البلديات،  اإىل 

اخلدمات من لئحة من اخليارات املختلفة املتاحة. وميكن 

للبلديات اأن تدير املياه بنف�شها اأو اأن تن�شئ موؤ�ش�شة عامة 

اأو  ال�شالحيات  هذه  لتفوي�شها  املياه  لإمدادات  م�شتقلة 

اأن  اأو  ال�شرب  ملياه  الوطني  للمكتب  ال�شالحيات  تفوي�ض 

 World Bank,( اخلا�ض  القطاع  من  مزودين  مع  تتعاقد 

.)2007, 2009

وبالإ�شافة اإىل ذلك، قام املغرب باإدخال منوذج ال�شتقاللية 

احل�شرية  املناطق  يف  املائية  لالإمدادات  واخل�شخ�شة 

)Saleth and Dinar, 2004(. ومن اأجل ت�شجيع تر�شيد 

للقرو�ض  نظام  بتاأ�شي�ض  احلكومة  قامت  املياه  ا�شتهالك 

لتغطية  احل�شرية،  املناطق  يف  للم�شتخدمني  الدوارة 

تكاليف تركيب عدادات املياه والتعديل التحديثي لأجهزة 

تنفيذ  اأي�شًا  ومت   .)Saleth and Dinar, 2004( املياه 

اإجراء مبتكر وهو اإن�شاء موؤ�ش�شات لإدارة اأحوا�ض الأنهار، 

فريدة  املغرب  يف  الأنهار  اأحوا�ض  اإدارة  موؤ�ش�شات  تعترب 

من نوعها، حيث تتم اإدارتها من قبل املوؤ�ش�شات الزراعية 

اإمدادات  خدمات  لدمج  موؤ�ش�شية  كاأدوات  بالعمل  وتقوم 

 Saleth and Dinar,( الزراعية  املدخالت  توفري  مع  املياه 

.)2004

ب. م�ساركة اأ�سحاب امل�سلحة

لتعزيز  مركزيًا  اأمرًا  امل�شلحة  اأ�شحاب  م�شاركة  تعترب 

امل�شاءلة  من  مناخا  ذلك  يخلق  حيث  الر�شيدة  احلوكمة 

 Abdel-Dayem et al., 2004; WWAR,( وال�شفافية 

»جانب  امل�شلحة  اأ�شحاب  م�شاركة  ومتثل   .)2006
الطلب« من احلوكمة الر�شيدة، كما اأن هنالك اأهمية كبرية 

حاجات  لت�شمني  فقط  لي�ض  امل�شاركة  ظروف  لتح�شني 

الإ�شالحات،  من  املتاأثرين  امل�شاركني  هوؤلء  وقيم  واآراء 

اجلديدة   التنموية  النماذج  اآثار  اأن  على  للتاأكيد  اأي�شًا  بل 

اأ�شحاب  اإ�شراك  ويت�شمن  املجتمعات.  قبل  من  مقبولة 

امل�شلحة عدة جوانب، منها امل�شاهمة يف تخطيط وت�شميم 

املائية، ويف حتديد  البنية التحتية  وتنفيذ وعمل و�شيانة 

اجلودة.  و�شبط  التنفيذ  على  والإ�شراف  التعرفة  واإدارة 

بق�شايا  ال�شلة  ذات  املعلومات  اإىل  النا�ض  و�شول  ويعترب 

املياه �شرطًا م�شبقًا اأ�شا�شيًا للم�شاركة الناجحة.

يف  هي  تنظيمًا  املياه  م�شتخدمي  م�شاركة  عمليات  اأكرث 

تقدمًا  املنطقة  يف  دول  عدة  حققت  حيث  الزراعة،  قطاع 

بتنظيم  املتعلقة  ال�شالحيات  بع�ض  نقل  يف  ملحوظًا 

واإدارة اأنظمة مياه الري اإىل جمموعات معروفة بجمعيات 

م�شتخدمي املياه. وت�شجع دول مثل م�شر والأردن وليبيا 

م�شتخدمي  م�شاركة  واليمن  وتون�ض  وعمان  واملغرب 

وت�شغيل  و�شيانة  اإدارة  مثل  ن�شاطات  يف  الزراعية  املياه 

مبادرات  ظهرت  وقد   .)2 )الإطار  املحلية  التحتية  البنية 

م�شاريع  اإطار  من  املياه  م�شتخدمي  جمعيات  اإن�شاء 

والتي  الأطراف،  الثنائي  اأو  املتعدد  التمويل  ذات  الري 

والإ�شالح  ال�شيا�شات  بتطوير  خا�شة  مكونات  ت�شمنت 

املوؤ�ش�شي. وما زالت هذه املبادرات يف م�شتويات خمتلفة 
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انتهاء  بعد  ا�شتدامتها  مدى  تقييم  يتم  ومل  التطبيق  من 

اأهداف  اأن  من  وبالرغم  للم�شاريع.  الزمنية  الفرتات 

على  مت�شابهة  هي  املياه  م�شتخدمي  جمعيات  اإن�شاء 

امتداد املنطقة، فاإن البنية املوؤ�ش�شية والو�شع القانوين قد 

ويف   .)Salman, 1997( الختالف  من  الكثري  ي�شهدان 

وميّكن  يدعم  الذي  الت�شريعي  الإطار  فاإن  احلالت  بع�ض 

اأو مير  جمعيات م�شتخدمي املياه قد ل يكون متوفرًا بعد 

بفرتة تطوير بطيئة )World Bank, 2009(. ويرتبط هذا 

الإطار القانوين ب�شكل كبري مع �شرعة الإ�شالح ال�شيا�شي 

والقت�شادي الذي يحدث يف كل دولة. ومن املهم الإدراك 

نقل  وجود  بدون  حتقيقها  ميكن  ل  املجدية  امل�شاركة  اأن 

اأكرب للم�شوؤوليات وال�شلطات واملوارد اإىل الأطراف املعنية 

.)World Bank, 2009(

الالزمة  الفعالة  والآليات  للرتتيبات  غياب  هنالك  يزال  ل 

الإدارة  مناهج  حتدثه  الذي  والتاأثري  التقدم  وتقييم  ملراقبة 

قاعدة  وا�شتدامة  املالية  ال�شتدامة  على  للري  الت�شاركية 

العامة  والنفقات  املعامالت  وتقليل  الطبيعية  املوارد 

املمار�شات  اأف�شل  تنفيذ  وكذلك  جتنبها،  ميكن  التي 

القيام  جدًا  املبكر  فمـن  ولهذا  اإطارها.  وتو�شيع  ونقلها 

قبل  من  املقدمة  الـري  خدمات  نوعية  حـول  با�شتنتاجات 

تقدم  كانت  التـي  بتلك  مقارنة  املياه  م�شتخدمي  جمعيات 

تطويـر  تـم  وقـد  احلكومية.  املوؤ�ش�شات  قبل  من  �شابقًا 

موؤ�شرات لقيا�ض مدى التقدم فـي الإدارة الت�شاركية للـري 

ا�شتخدامها  تـم  قلما  ولكن  اأخرى،  مناطق  فـي  واختبارها 

.)Gonzalez and Salman, 2002( فـي الـدول العربية

ي�شري  تون�ض  يف  ال�شيا�شي  التوجه  فاإن  ال�شياق،  هذا  ويف 

اأجل  من  الت�شاركية  والإدارة  الالمركزية  نحو  باإطراد 

م�شتويات  فاإن  ولهذا  املياه.  اإدارة  نظام  يف  الفجوات  ردم 

املنظمات  مل�شاعدة  كبري  بجهد  قامت  كافة  العامة  الإدارة 

املحلية لتحمل م�شوؤولية ت�شغيل و�شيانة مرافق اإمدادات 

العام لالإدارة املتكاملة للموارد  املياه املحلية �شمن الإطار 

التنظيم  هو  للنجاح  الرئي�شية  العنا�شر  اأحد  اإن  املائية. 

من  امل�شاركة  من  املزيد  نحو  التوجه  هذا  مثل  يقود  الذي 

تقرير  اأبرز  وقد  امل�شلحة.  واأ�شحاب  امل�شتفيدين  قبل 

اجلوهري  الدور   2009 العام  يف  املتحدة  الأمم  عن  �شادر 

لزيادة م�شاركة م�شتخدمي املياه، واأو�شى تون�ض بال�شري 

التنمية  حتقيق  اإىل  تهدف  التي  امل�شاريع  تنفيذ  يف  قدمًا 

القت�شادية الجتماعية امل�شتدامة، عن طريق التوفيق ما 

بني احتياجات امل�شتخدمني والقيمة الجتماعية والبيئية 

.)WWAP, 2009( للمياه

ج. ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�س

واخلا�ض  العام  القطاع  بني  ال�شراكة  مفهوم  اإدخال  كان 

املائية يف الدول العربية  تطورًا مهمًا يف تقدمي اخلدمات 

من  املياه  توفري  ي�شتبدل  مل  ولكنه   ،)AWC, 2008(

هذه  تزويد  يف  الأ�شا�شية  كالو�شيلة  العام  القطاع  قبل 

حتريك  النهج  لهذا  الأ�شا�شي  التاأثري  كان  لقد  اخلدمات. 

راأ�ض املال اخلا�ض لتزويد اخلدمات يف املراحل العليا مثل 

معاجلة املياه والتحلية، مع وجود مدن قليلة فقط اختارت 

قبل  من  للم�شتهلكني  املياه  خدمات  تزويد  نحو  التحول 

القطاع اخلا�ض.
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وقامت �شلطنة عمان بجهود حثيثة لتو�شيع قاعدة م�شاركة 

من  الأجنبي،  الإ�شتثمار  مناخ  وحت�شني  اخلا�ض  القطاع 

وقد  الجنبي.  الإ�شتثمار  قانون  وتعديل  اخل�شخ�شة  خالل 

متت تو�شعة ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ض لت�شمل 

بالإ�شافة  واملغرب،  الأردن  يف  املياه  اإمدادات  �شبكات  اإدارة 

يف  ال�شحي  وال�شرف  املائي  للتزويد  جديدة  اأنظمة  بناء  اإىل 

اجلزائر وم�شر وقطر وال�شعودية والإمارات. ومت توقيع عقود 

لالإدارة مع القطاع اخلا�ض لت�شغيل املرافق يف مدينتي عّمان 

م�شروع  بناء  حاليًا  فيتم  الري  قطاع  يف  اأما  البي�شاء.  والدار 

يف  الغربية  الدلتا  م�شروع  و�شل  بينما  املغرب،  يف  جردان 

العام  ويف   .)3 )الإطار  العطاءات  طرح  مراحل  اإىل  م�شر 

2010 اأقر الربملان امل�شري قانونًا جديدًا لإن�شاء �شراكات من 

والذي  التحتية،  البنية  تنمية  يف  واخلا�ض  العام  القطاعني 

يف  اخلا�ض  القطاع  دور  تعزيز  يف  ي�شاهم  اأن  له  املتوقع  من 

القطاعات القت�شادية كافة ومنها املياه.

د. درا�سة حالة: ال�سراكة بني القطاعني العام 

واخلا�س يف قطاع املياه احل�سرية يف االأردن

يقدم قطاع اإدارة املياه وال�شرف ال�شحي يف الأردن در�شني 

ثاقبني حول ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ض:

يف  ال�سحي  وال�سرف  املياه  اإمدادات  خدمات  اإدارة  عقد 

عمان الكربى

يف العام 1999 مت توقيع عقد اإدارة ما بني �شلطة املياه يف 

الأردن واإئتالف من القطاع اخلا�ض حتت اإ�شم ليما، ي�شم 

عدة �شركات وهي )�شويز ومونتغمري واط�شون و�شركة 

اآرابتيك جردانة الأردنية( واإنتهى هذا العقد يف 31 كانون 

امل�شغل  هي  ليما  �شركة  كانت   .2006 )دي�شمرب(  الأول 

امل�شوؤول عن اإدارة وت�شغيل و�شيانة املرافق كافة بطريقة 

فعالة من حيث التكلفة، مع تقلي�ض يف الكلفة وزيادة يف 

ال�شحي  ال�شرف  وت�شغيل  املياه  اإمدادات  عمليات  اأرباح 

خليل عّمار ورا�سيل ماكدونل 

اجلفاف  ال�سديدة  املناخية  املناطق  �سمن  املتحدة  العربية  االمارات  تقع 

واجلافة يف �سبه اجلزيرة العربية، ويوؤدي الهطول املطري املحدود اىل �سح 

الطلب على  ازداد  ال�سئيلة هذه،  االمدادات  اأو�ساع  وازاء  الطبيعية.  املياه 

املياه العذبة مع ت�سارع النمو ال�سكاين وارتفاع م�ستويات املعي�سة وتو�سع 

القطاعات الزراعية والغابية وال�سناعية. وا�ستهالك املياه بالن�سبة اىل الفرد 

هو االآن من االأعلى يف العامل، مما يخلق اجهادات �سخمة للموازنة املائية. 

هذا الطلب املتنامي كان ُي�ستوفى يف البداية من خالل �سخ املوارد املائية غري 

االآن م�ستنزفة،  اأ�سبحت  املتجددة، لكن كثرياً من هذه اخلزانات اجلوفية 

حتول  لذلك  نوعيتها.  وتدهور  املياه  م�ستويات  انخفا�س  اىل  اأدى  مما 

واملعاجلة،  املحالة  املياه  تقليدية وخ�سو�سًا  مائية غري  اىل موارد  االعتماد 

ال�سغوط على  يزيد  ان ذلك  والطلب على رغم  العر�س  الفجوة بني  ل�سد 

امدادات الطاقة والنظم االيكولوجية.

لها  البلد  هذا  يف  املائية  احلوكمة  فان  املائية،  التحديات  هذه  اىل  وا�سافة 

ود�ستورها  احتادية  دولة  املتحدة  العربية  فاالمارات  اخلا�سة.  حتدياتها 

هي  الطبيعية  املوارد  اأن  على   23 املادة  مبوجب  ن�س   ،1971 عام  ال�سادر 

ملك لكل امارة على حدة. ونتيجة لذلك، ويف حني اأن الوزراء االحتاديني 

يحتفظون ببع�س امل�سوؤوليات اال�سرتاتيجية والتن�سيقية، فان املوؤ�س�سات 

وموؤخراً  الطبيعية،  املائية  املوارد  حتكم  التي  واالأنظمة  والت�سريعات 

انفراد. كما  امارة على  اىل كل  توؤول  اأن  التقليدية، يجب  املائية غري  املوارد 

اىل  وا�سافة  املحلي.  امل�ستوى  على  حتدث  اليومية  واالدارة  العمليات  اأن 

ذلك، هناك مدخالت متزايدة اىل االدارة واالأنظمة املائية )والطاقوية( من 

اتفاقيات جمل�س التعاون اخلليجي.

دبي  يف  امللحية  للزراعة  الدويل  املركز  يف  اأبحاث  اأجريت  اخللفية،  هذه  ازاء 

ا�سرتاتيجية جديدة لالمارات. و�سمل هذا  اأفكار تتعلق ب�سيا�سة  لتطوير 

يف  وا�ستخدامها  املائية  للموارد  ومتكامل  م�ستحدث  تقييم  تطوير  العمل 

االمارات، ومت منه حتديد خيارات لتح�سني كفاءة توزيع املياه وا�ستخدامها 

يف  اأي�سًا  النظر  واأُعيد  البيئية.  االأو�ساع  وحت�سني  التكاليف  وتخفي�س 

حوكمة املياه، وخ�سو�سًا م�سوؤوليات وقوانني واأنظمة خمتلف املوؤ�س�سات 

املعنية.

ومت حتديد عدد من املبادرات الرئي�سية والو�سائل ال�سيا�سية املرتبطة بها، 

اأولوية ل�سيا�سات  ذا  اأن جمااًل  املفاجئ  املراجعة. ومن غري  وهي حاليًا قيد 

وهذا  الزراعة.  يف  خ�سو�سًا  املياه،  على  الطلب  ادارة  هو  جديدة  مائية 

اال�ستثمارات  يف  جوهرية  وتخفي�سات  م�ستدامة  تنمية  يحقق  �سوف 

وهناك  التحتية.  والبنية  االنتاجية  القدرة  يف  العالقة  ذات  امل�ستقبلية 

جمال رئي�سي اآخر هو تن�سيق احلوكمة املائية بني خمتلف االمارات التي 

تدعم زيادة التناغم وال�سفافية يف جماالت مثل االأنظمة واملقايي�س التقنية 

واالقت�سادية والبيئية. وهذا قد يجلب درجات اأكرب من االقت�ساد يف تطوير 

البنية التحتية يف امل�ستقبل ف�ساًل عن مزيد من اال�سراف التنظيمي الفعال. 

املبادرات الرئي�سية هي على النحو االآتي:

املبادرة االأوىل

املائية  املوارد  ادارة  واآليات احتادية لتن�سيق  تطوير ت�سريعات ومقايي�س 

من اأجل تطوير ال�سيا�سة عرب االمارات وعرب القطاعات:

بفعالية  وا�ستعمالها  االأ�سول  ح�سب  املائية  املوارد  لتوزيع  التحرك   -

ملنفعة االأجيال الراهنة واملقبلة.

تطوير اأنظمة ومقايي�س وموا�سفات لتقييم االدارة.  -

ا�ضرتاتيجية مائية مقرتحة لالمارات العربية املتحدة
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تاأ�شي�ض  مت  وقد  عمان.  مدينة  يف  اخلدمات  منطقة  يف 

�شلطة  يف  موؤ�ش�شية  وحدة  وهي   ،
3
امل�شاريع اإدارة  وحدة 

املياه من اأجل مراقبة مدى التقدم الذي حدث يف برنامج 

هدف  وكان  الكربى.  عمان  منطقة  يف  املائي  التزويد 

هيكلة  اإعادة  الراأ�شمايل  الإ�شتثمار  وبرنامج  الإدارة  عقد 

وتعترب  عمان.  يف  املياه  اإمدادات  �شبكة  تاأهيل  واإعادة 

منطقة حمافظة عمان الكربى اأكرب ا�شواق خدمات املياه 

البلدية يف الأردن، وكانت مكا�شب امل�شغل ترتبط ب�شكل 

وثيق بقدرته على تقليل التكاليف الت�شغيلية بينما تزيد 

ال�شحي.  ال�شرف  وخدمات  املياه  امدادات  من  الأرباح 

“تعوي�شات  وي�شمى  للم�شغل  �شنوي  مبلغ  دفع  ويتم 

حوافز الأداء”، والذي ي�شمح للم�شغل بالحتفاظ بن�شبة 

م�شوؤوليات  ت�شمنت  وقد  العقد.  مدة  طوال  الأرباح  من 

امل�شغل اخلا�ض نقل املياه اإىل حمطات تنقية املياه وتوزيع 

املياه املعاجلة واإدامة عمل املرافق وفق موا�شفات حمددة 

ال�شيانة  لإدارة  �شامل  برنامج  وتطوير  ال�شيانة،  من 

واإعادة تاأهيل املرافق ح�شب احلاجة وتزويد مياه ال�شرب 

امل�شرتكني  من  اجلباية  م�شوؤولية  وحتمل  للم�شرتكني 

تنفيذ  يف  املياه  �شلطة  مع  والتعاون  اخلدمة  منطقة  يف 

وقد   .)WAJ, 1999b( الراأ�شمايل  لالإ�شتثمار  برناجمها 

للقيا�ض  قاباًل  هدفًا   60 وفق  ليما  �شركة  اأداء  تقييم  مت 

الرقمي.

عقد امل�ست�سار االإداري ل�سلطة املياه يف حمافظات ال�سمال

وحدة  خالل  ومن  املياه،  �شلطة  نظمت   2004 العام  يف 

�شركة  مع  للتعاقد  مفتوحة  مناف�شة  امل�شاريع،  اإدارة 

وال�شرف  املياه  مرافق  وت�شغيل  خدمات  باإدارة  خبرية 

ال�شحي لتعمل كم�شت�شار اإداري. وكان الهدف من ذلك 

كفاءة  لزيادة  ال�شمال  حمافظات  مياه  �شلطة  م�شاعدة 

ال�شلطة  هذه  وتعترب  ال�شحي.  وال�شرف  املياه  خدمات 

دعم التن�سيق والتفاهم بني املعنيني.  -

اجراء عملية تكامل بني النتائج املتوقعة للتغري املناخي والبيئي.  -

توجيه ا�ستحداث قاعدة بيانات وطنية للمياه واال�سراف عليه.   -

حظر ت�سدير املياه.   -

املعنيني  بني  الن�ساطات  لتن�سيق  للمياه  وطني  جمل�س  اقامة    -

وتوفري منتدى للحوار.

املبادرة الثانية

تعزيز حماية املوارد املائية الطبيعية وتطوير احتياط ا�سرتاتيجي من املياه 

اجلوفية:

ادخال موازنات مائية على امل�ستويات الوطنية واالقليمية واملحلية   -

تكون م�سوؤولة عن جميع االمدادات واال�ستخدامات املائية.

تن�سيق دمج الن�ساطات على م�ستوى االمارات لتكوين نظام وطني    -

ملراقبة كمية ونوعية املياه.

االمارات  �سمال  يف  االختبارية  ال�سدود  لت�سغيل  ا�سايف  تطوير    -

لتح�سني احتجاز مياه الفي�سانات وجتدد املياه اجلوفية.

تعزيز حتديد املناطق وجتدد املياه اجلوفية اال�سطناعية.   -

املبادرة الثالثة

املياه وزيادة قيمة  اىل احلفاظ على  تطوير �سيا�سة زراعية وطنية تهدف 

اىل االقت�ساد:

يف  الزراعي  باالقت�ساد  املعرفة  لتعميق  البحوث  من  مزيد  اجراء   -

االمارات وا�ستخدامها للمياه.

ب�سكل  للمحافظة  زراعية  خطة  ملبا�سرة  املعرفة  هذه  على  البناء    -

اأف�سل على املوارد املائية ال�سحيحة.

تعزيز منوذج جديد للتنمية الزراعية بحيث يكون مقت�سداً باملياه    -

وروؤوفًا بالبيئة وقاباًل لال�ستمرار جتاريًا.

املبادرة الرابعة

اليومي  العاملي  اال�ستهالك  معدل  �سمن  ليكون  املياه  ا�ستهالك  تر�سيد 

للمياه بالن�سبة اىل الفرد:

توفري املياه باحلد من اال�ستهالك اليومي للفرد بحيث يكون قريبًا    -

اليوم، وذلك من خالل  للفرد يف  ليرت  البالغ 200  العاملي  املعدل  من 

برامج وحمالت توعية، واعتماد نظم وتكنولوجيات حديثة لتوفري 

املياه يف خمتلف القطاعات.

املبادرة اخلام�سة

مراجعة وتطوير �سيا�سة وا�سحة لت�سعري املياه:

�سرائح  اىل  املق�سم  الت�سعري  يكون  بحيث  التعرفات  نظام  تر�سيد    -

�ساماًل يف جميع االمارات.

تخفي�س االعانات املالية التي تدفعها احلكومات الغالق الفجوة بني    -

الكلفة الفعلية والتعرفات املفرو�سة.

واملياه  اجلوفية  للمياه  اأ�سعار  ادخال  احتماالت  ا�ستعرا�س    -

امل�ست�سلحة.

واأي  اأكرب،  بعمق  املبادرات  هذه  اىل  ينظر  �سوف  املقبلة  القليلة  االأ�سهر  يف 

تغيريات هيكلية العتمادها �سوف تتطلب مفاو�سات متاأنية بني خمتلف 

اأركان التنمية امل�ستقبلية يف االمارات واأي  اإن �سح املياه هو من  املعنيني. 

قرارات �سوف ُتتخذ لن تكون �سهلة. لكن ال ميكن تفادي التحديات املائية 

يف االمارات وال يف اأي بلد عربي اآخر.

د. خليل عّمار ود. را�صيل ماكدونل خبريان يف املركز الدويل للزراعة امللحية، دبي.
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هيئة مائية تقوم بتزويد خدمات املياه حلواىل 210 اآلف 

ال�شمالية  املحافظات  يف  وجتاري(  )�شكني  م�شرتك 

املفرق(.  جر�ض،  اأربد،  )عجلون،  الأردن  يف  الأربع 

�شنوات   3 ملدة  عقد  يف  احلالة  هذه  يف  ال�شراكة  ومتثلت 

وامل�شت�شار  امل�شاريع(  اإدارة  )وحدة  املياه  �شلطة  بني 

املياه  ت�شغيل  �شركة  من  بدوره  يتكون  والذي  الإداري، 

و�شركة   Severn Trent International الربيطانية 

الهند�شية«.  الإ�شت�شارات  »مركز  هي  حملية  هند�شية 

اخلدمات  اإي�شال  مب�شوؤولية  املياه  �شلطة  احتفظت  وقد 

والإدارة العامة والو�شاية على املرافق وال�شوؤون اخلا�شة 

اخلدمات  لإي�شال  التمويل  متطلبات  وكل  باملوظفني 

لكل  القانونية  امل�شوؤولية  اإىل  بالإ�شافة  الأ�شول،  وملكية 

ال�شا�شية  امل�شوؤولية  كانت  بينما  الإدارية.  الن�شاطات 

اجلديدة  للهيئة  اخلدمات  توفري  الإداري  للم�شت�شار 

)�شلطة مياه حمافظات ال�شمال( وم�شاعدة الهيئة على 

من  للمياه  ت�شغيل  �شركة  لت�شبح  املايل  التوازن  حتقيق 

القطاع العام خالل 3 �شنوات. 

املياه  مرافق  ت�شغيل  الإداري  امل�شت�شار  دور  وت�شمن 

يف  الت�شربات  عن  بالك�شف  والقيام  ال�شحي  وال�شرف 

اخلا�شة  بامل�شوؤوليات  والقيام  وت�شليحها،  املياه  �شبكة 

�شامل  برنامج  وتطوير   
4
املياه فاقد  كميات  بتقليل 

مع  والعالقة  الفواتري  وحت�شيل  واإعداد  ال�شيانة  لإدارة 

امل�شرتكني ومهام اخلدمات والو�شول اإىل الهدف املحدد 

وتدفق   
5
%105 بن�شبة  الكلفة  ا�شتعادة  وهو  للت�شغيل 

قبل  من  املطلوبة  املعايري  كل  وحتقيق  متوازن  مايل 

املياه  خدمات  اإدارة  م�شوؤوليات  تفو�ض  لكي  املياه  �شلطة 

ال�شركة امل�شغلة. ومت تقدير قيمة  اإىل  وال�شرف ال�شحي 

العقد بحواىل 6.5 مليون دولر ومت متويل جزء منه من 

قبل  من  الأداء  مراقبة  ومتت  الأملاين،  التنمية  بنك  قبل 

اإدارة امل�شاريع، التي طورت نظامًا ملوؤ�شرات الأداء  وحدة 

ل�شلطة املياه يف حمافظات ال�شمال.

الدرو�س امل�ستفادة

من  ال�شابقتني  للتجربتني  م�شتفي�شة  درا�شة  ك�شفت 

اأن  الأردن  يف  واخلا�ض  العام  القطاعني  بني  ال�شراكة 

هنالك ثالثة عوامل موؤ�ش�شية ظهر اأنها الأكرث اأهمية يف 

مرونة  هي  العوامل  وهذه  ال�شراكة،  هذه  فعالية  حتديد 

القانوين.  والإطار  احلوكمة،  وبنية  وامل�شاءلة،  العقود 

يف  الكافية  املرونة  عمان  ملنطقة  الإداري  العقد  وفر  اأوًل، 

وعلى  العقد.  وتعديل  مراجعة  على  بالقدرة  يتعلق  ما 

الرغم من ذلك فاإن كال من عقدي الإدارة يف عمان وعقد 

ال�شمال،  حمافظات  يف  املياه  ل�شلطة  الإداري  امل�شت�شار 

كانا خاليني من املرونة يف ما يتعلق مبنح مزود اخلدمات 

الدرجة من احلرية التي احتاجها لكي يكون فعاًل. ومن 

املمكن اأن يقال ان هذين العقدين املخ�ش�شني للمناطق 

واحلكومة.  امل�شرتكني  جتاه  امل�شاءلة  عززا  قد  احل�شرية 

لقد كانت موؤ�شرات الأداء يف احلالتني �شريحة ووا�شحة 

مع اأنها كانت غري قابلة للتحقق كما اأ�شار البع�ض.

ثانيًا، كان حجم امل�شاركة يف عقد عمان اأقل وذلك ب�شبب 

الإداري  امل�شت�شار  عقد  عك�ض  فعلى  الداخلية.  الأ�ش�ض 

خطة  اأية  بتطوير  ليما  �شركة  تقم  مل  ال�شمال  ملحافظات 

لل�شركة  روؤيا  هنالك  تكن  مل  لذلك  ونتيجة  لالأعمال. 

عليها  ال�شركة  كادر  يجمع  اأن  ميكن  مرجعية  وثيقة  ول 

الواجب حتقيقها. ويف  لتحديد �شعور م�شرتك بالغايات 

اخلال�شة فاإن كال من منط احلوكمة الداخلي واخلارجي 

النهج  من  بدوره  قلل  ما  وهذا  ليما،  يف  �شعيفني  كانا 

الت�شاركي. وال�شبب الآخر الذي ي�شري باأن عقد امل�شت�شار 

ملبداأ  ت�شمينًا  اأكرث  كان  ال�شمال  ملحافظات  الإداري 

مف�شلة  اإدارية  ترتيبات  على  احتوى  اأنه  هو  الت�شاركية 

لعملية اتخاذ القرار، والتي ت�شمنت م�شاركني من داخل 



183 البيئة العربية: املياه

وخارج �شلطة مياه حمافظات ال�شمال.

ثالثًا، كانت اأكرث القوانني تقييدًا التي واجهت عمل �شركتي 

ليما وامل�شت�شار الإداري هي ،)1( نظام امل�شرتيات احلكومي 

الأردين املبني على نظام الأ�شغال احلكومية رقم 71 للعام 

النظامني  وكال   ،1993 للعام   32 رقم  اللوازم  ونظام   1986

يتميزان ب�شدة البريوقراطية ويركزان على اختيار اأرخ�ض 

ت�شاوم  اأن  �شاأنها  من  والتي  للم�شرتيات  املقدمة  الأ�شعار 

موؤ�ش�شات  �شراء،)2(  عملية  لكل  النوعية  معايري  على 

تقييمها،  اأ�شاليب  يف  املتجان�شة  وغري  املتعددة  التدقيق 

متزمت  نظام  وهو   2002 للعام  املدنية  اخلدمة  نظام   )3(

وحمدد لأنه ل ي�شمح ل�شركة مثل ليما اأن تعمل على اأ�ش�ض 

 1973 ال�شحي  وال�شرف  املياه  �شلطة  قانون   )4( جتارية، 

الذي ل يحدد اأية عقوبات قابلة للتطبيق عندما يتم اإجراء 

على  الأمطار  مياه  ت�شريف  خلطوط  القانوين  غري  الربط 

كثرية  �شعوبات  �شبب  ما  وهذا  ال�شحي،  ال�شرف  خطوط 

على  امل�شرتكني  لإجبار  الإداري  وامل�شت�شار  ليما  ل�شركة 

اإزالة هذه الروابط غري ال�شرعية.

كانت  احلايل  القانوين  لالإطار  ال�شلبية  التاأثريات  اأحد 

اأن  يجب  التي  اجلهة  ماهية  على  الإجماع  غياب  تزال  ول 

توكل اإليها م�شوؤولية تنظيم قطاع املياه يف الأردن. وهذا 

الرئي�شية  املوؤ�ش�شات  بني  امل�شوؤوليات  حدود  اأن  يعني 

تبقى غام�شة. وعلى الرغم من ذلك فاإن جممل القوانني 

من  �شاملة  جمموعة  توفري  يف  �شاهمت  والتعليمات 

معايري التحقق من واجبات كل موؤ�ش�شة مبا ي�شمن بيان 

عدم  يف  ظهر  النهائي  الثر  ولكن  امل�شوؤوليات.  حدود 

قدرة هذه املوؤ�ش�شات على توفري اخلدمات للم�شتهلكني 

بالفعالية املن�شودة.

V. مدى التقدم والقيود املعيقة

لقد �شهد العقدان الأخريان تقدمًا ملحوظًا نحو حت�شني 

حوكمة املياه يف الدول العربية، والذي ميكن و�شفه باأنه 

تقدم بطيء ولكنه ثابت امل�شار. ولكن من ال�شعب اخلروج 

ال�شيا�شية  الظروف  تنوع  ب�شبب  عمومية  با�شتنتاجات 

لتقرير  وبالن�شبة  املنطقة.  يف  والقت�شادية  والجتماعية 

الإدارة  نوعية  موؤ�شر  متو�شط  فاإن   2007 الدويل  البنك 

و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  يف  دول   10 يف  املائية  وامل�شاءلة 

فئة  يف  دولة  لـ27  العام  املعدل  من  اأعلى  كان 
 6

اإفريقيا

)اأنظر  املنطقة  خارج  من  واملتو�شط  املنخف�ض  الدخل 

مزيج  ي�شميه  ما  كفاية  مدى  املوؤ�شر  ويغطي   .)4 ال�شكل 

حتديد  واآليات  امللكية  حقوق  )الت�شريعات،  ال�شيا�شات 

والدوات  ال�شيا�شات  اإىل  بالإ�شافة  املياه(  خم�ش�شات 

الأجهزة  )املوا�شفات،  املياه  تلوث  ل�شبط  امل�شتخدمة 

على  دلياًل  ذلك  ويعترب  امل�شلحة(.  اأ�شحاب  وم�شاركة 

اإدارة  لتح�شني  املنطقة  دول  بذلتها  التي  اجلهود  تقدم 

املياه يف اآخر 10 ـ 20 �شنة.
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عدنان بدران

كهيئة  والربملانيون،  للجميع.  املياه  لتاأمني  مبداأ  هو  املياه  يف  احلق 

جميع  قوانني  يف  �سريحًا  ن�سًا  املبداأ  هذا  يجعلوا  اأن  يجب  ت�سريعية، 

البلدان، كحق اإن�ساين اأ�سا�سي.

اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  بلدان  على  يجب  ذلك،  لتاأمني 

ل�سوق  عامة  و�سلعة  اأ�سا�سية  م�سرتكة  كقاعدة  املياه  اىل  تنظر  اأن 

وتتقا�سى  احلدود  عرب  مياه  �سبكة  تقام  حيث  م�سرتكة،  اقت�سادية 

الدول الغنية باملياه من البلدان الفقرية بها ثمن املياه التي ت�ستهلكها، 

عرب  العايل  التوتر  ذي  الكهربائي  الربط  ل�سبكة  مماثلة  بطريقة 

اقت�ساد  اإقامة  العربية  البلدان  العربية. وبامكان  املنطقة  احلدود يف 

ب�ساأن  قبل  من  االأوروبي  االحتاد  فعل  كما  والطاقة،  للمياه  م�سرتك 

الفوالذ والفحم.

على الربملانيني اأن ي�سّنوا قوانني لتعزيز تكامل املوارد املائية وتوزيعها 

عرب احلدود، من خالل اإقامة �سبكة عرب ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا 

تنقل املياه من مناطق الوفرة اىل مناطق ال�سح.

تقع البلدان العربية يف املنطقة �سبه اجلافة، ولذلك هي على عتبة خط 

الفقر املائي. وموجات اجلفاف وارتفاع درجات احلرارة والتذبذب املو�سمي 

ل�سقوط االأمطار وارتفاع م�ستوى البحر هي نتيجة التغري املناخي املتوقع. 

واأي انخفا�س يف �سقوط االأمطار اأو ارتفاع يف درجة احلرارة �سوف يهدد 

النظام االيكولوجي اله�س لهذه البلدان ويزيد ت�سحر االأرا�سي العربية. 

اىل تف�سي  يوؤدي  البيولوجية، وهذا قد  ر نظام دعم احلياة  و�سوف يدمَّ

االأمرا�س و�سوء التغذية، وانت�سار وا�سع لالأوبئة، والفقر، وهجرة النا�س 

ر و�سرعة، واأن يتخذوا  اىل ال�سمال. لذا على الربملانيني اأن يتحركوا بتب�سّ

اإجراءات وقائية �سد كوارث تغري املناخ.

يجب اال�سراع يف �سن قوانني حلوكمة جيدة واإدارة اأف�سل للموارد املائية 

وا�ستعمال كفوء لـ70 يف املئة من املياه يف الزراعة و20 يف املئة يف ال�سناعة، 

من خالل خف�س الهدر وتكنولوجيات اأف�سل يف الري واإعادة تدوير املياه 

و�سوى ذلك.

والفرات بني تركيا  العابرة للحدود، مثل حو�سي دجلة  املياه  اأحوا�س 

و�سورية والعراق، يجب اأن تو�سع يف اإطار قانوين. ويجب اإبرام اتفاقية 

هذين  يف  اجلريان  حقوق  حول  م�ستقبلية  نزاعات  لتجنب  دولية 

احلو�سني، ولتجنب نزاعات وحروب يف املنطقة م�ستقباًل.

اتفاقية دولية  واإبرام  اإطار قانوين،  النيل يف  اأي�سًا و�سع حو�س  ويجب 

اأجل ايجاد  بني البلدان االأفريقية االثني ع�سر التي تتقا�سم مياهه من 

نظام قانوين ملزم ومنظم. واملياه العابرة للحدود ميكن اأن تكون عاماًل 

االأحوا�س  دول  بني  االقت�سادية  وال�سراكة  اال�ستقرار  خلق  يف  م�ساعداً 

الكبرية.  اجلوفية  واخلزانات  والبحريات  االأنهار  ذلك  يف  مبا  امل�سرتكة، 

وبخالف ذلك، فان هذه الدول قد تذهب اىل حروب حول حقوق املياه.

اجراءات  يتخذ  وهو  العامل.  يف  مائيًا  البلدان  اأفقر  رابع  االأردن  ويعترب 

لبناء �سدود يتوقف امتالوؤها على �سقوط االأمطار، ويقوم ببناء �سبكة 

اىل  يتحول  كما  ال�سمال.  اىل  اجلنوب  من  اجلوفية  املياه  لنقل  وطنية 

حتلية املياه من خالل م�سروع "قناة البحرين" بني البحر االأحمر والبحر 

امليت، لتوفري مياه ال�سرب، ومنع كارثة بيئية ناجتة من انكما�س البحر 

امليت كما ح�سل يف بحر اأرال، وتوليد الطاقة الكهربائية، وتلطيف البيئة 

القا�سية يف وادي عربة.

نت�سدى  اأن  علينا  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  يف  الربملانيني  نحن 

حلواًل  ت�سع  مالئمة  قوانني  �سن  خالل  من  الرئي�سية،  املياه  لق�سايا 

للم�ساكل الوطنية والعابرة للحدود، بغية التغلب على تداعيات تغري 

املناخ من مبداأ النظر عامليًا والعمل حمليًا. ومن ال�سروري تطبيق اإدارة 

�ساملة للموارد املائية، وت�سخري العلم والتكنولوجيا من اأجل ا�ستخدام 

فعال للمياه و�سناعة التحلية واإعادة اال�ستعمال، ونظم فعالة للري، 

اإجهاد فيزيولوجي من �سح  وتطوير حما�سيل جديدة تنمو يف ظروف 

املياه ومتلحها.

مل�سلحتنا  واملياه  الطاقة  حول  ال�سالم  لبناء  االآن  نتحرك  اأن  علينا 

ومل�سلحة اأجيال امل�ستقبل.

الدكتور عدنان بدران ع�صو جمل�س الأعيان يف الأردن ورئي�س �صابق للحكومة 

األقى  وهو  والتنمية.  للبيئة  العربي  املنتدى  امناء  وع�صو يف جمل�س  الأردنية، 

هذه الكلمة يف افتتاح موؤمتر برملانيي ال�رصق الأو�صط و�صمال اأفريقيا الذي عقد 

خالل املنتدى العاملي اخلام�س للمياه يف ا�صطنبول يف اآذار )مار�س( 2009.

يا برملانيي العرب حتركوا ل�ضمان اأمن املياه

التقييم النهائي الذي ظهر يف درا�شة البنك الدويل ي�شري  

اإىل اأنه، فيما يتعلق بق�شايا اإ�شالح احلوكمة والإدارة، فاإن 

يف  عالية  تعترب  افريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة 

تزويد  يف  وجيدة  ال�شيا�شي،  بالثبات  املرتبطة  املوؤ�شرات 

�شوت  اإظهار  يف  ومنخف�شة  الف�شاد  ومكافحة  اخلدمات 

حجم  الدرا�شة  وحتدد  وامل�شاركة.  وامل�شاءلة  العام  الراأي 

القطاع العام باأنه العائق الأكرب اأمام الإ�شالح، حيث ي�شري 

تقرير البنك الدويل 2007 اإىل “اأن ال�شيا�شات واملنظمات 

معظم  يف  بالكامل  املن�شودة  اأهدافها  حتقق  ل  اجلديدة 

والتي  الإعانات  من  احلايل  النظام   )1( الدول” نتيجة: 

راأي
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التي  الت�شريعات   )2( التنظيمية،  القدرة  منو  ت�شجع  ل 

غالبًا ما تخلو من حتديد الأدوار والتعليمات التنفيذية، 

اأن  اإىل  الدويل  البنك  تقرير  وي�شري  الإلزام.  �شعف   )3(

جيدًا  معروفة  املنطقة  يف  املياه  مل�شاكل  املمكنة  “احللول 
لكنها مل تطبق غالبًا ب�شبب القيود الناجمة عن القت�شاد 

ال�شيا�شي العام يف كل دولة”.

املعلومات  وتبادل  املوثوقة  البيانات  اإىل  الو�شول  ويبقى 

وتنفيذ  البيانات  جمع  يتم  الكبرية.  املعوقات  من  واحدًا 

بدون  الهيئات  من  جمموعة  قبل  من  املراقبة  برامج 

متوفرة  البيانات  تكون  وعندما  تكامل.  ول  تن�شيق 

ول  موثوقة  ول  للمقارنة  قابلة  ول  م�شتمرة  لي�شت  فاإنها 

العام.  للراي  اإ�شهارها  اأو  �شليمة  بطريقة  ن�شرها  يتم 

)الكمية  املائية  املوارد  باإدارة  اخلا�شة  املعلومات  وتعترب 

والنوعية( واأداء قطاع املياه يف بع�ض الأحيان معلومات 

الدوافع  تكون  اأن  وميكن  عنها.  الك�شف  ميكن  ل  �شرية 

وراء ذلك �شيا�شية ب�شبب الرغبة يف جتنب زيادة الهتمام 

اإىل  باحلاجة  تتمثل  اقت�شادية  اأو  ال�شعبي،  ال�شغط  اأو 

الدوافع  تكون  واأحيانًا  وال�شياحة،  ال�شادرات  حماية 

“ال�شلطات  باأن  القدمي  املفهوم  ومتثل  بحتة  بريوقراطية 

العامة ت�شيطر على املعلومات”.

اجلوهري  الدور  على  الكايف  الرتكيز  الآن  حتى  يتم  مل 

املطلوبة  املعرفة  قاعدة  خلق  يف  العلمي  البحث  لتقوية 

لتح�شني حوكمة املياه. هنالك حاجة اإىل البتكارات يف 

امل�شتدامة  الإدارة  اأجل  من  والتكنولوجيا  العلوم  جمال 

للبحث  وميكن  التقليدية.  وغري  التقليدية  املياه  مل�شادر 

يف  ي�شاهم  اأن  املياه  بق�شايا  الوثيقة  ال�شلة  ذي  العلمي 

وتخفي�ض  احلوكمة  واأداء  املوؤ�ش�شية  القدرة  حت�شني 

مراكز  عربية  دول  ب�شع  يف  وتوجد  اجلارية.  النفقات 

جمال  يف  العلمية  البحوث  باإجراء  تقوم  ال�شمعة  عالية 

املياه  لبحوث  القومي  املركز  ويعترب  املائية.  املوارد  اإدارة 

يف م�شر واحدًا من هذه املراكز يف املنطقة، حيث تتوافق 

املياه  �شيا�شات  مع  البحثية  ومنتجاته  املركز  عمل  اأجندة 

يف  اأي�شًا  العلمي  البحث  ويتطور  الدولة.  يف  الوطنية 

العلمية  والبتكارات  البحوث  باتت  حيث  اخلليج  دول 

و�شيا�شات  ا�شرتاتيجيات  تطوير  يف  اأ�شا�شيًا  رافدًا 

هذه  من  الإيجابية  النتائج  على  احل�شول  وميكن  املياه. 

الأبحاث ب�شرعة، كما حدث من خالل الت�شنيف الدويل 

يف  ب�شدة  حت�شن  الذي  الريا�ض  يف  �شعود  امللك  جلامعة 

الأكادميية  للتنمية  طموح  برنامج  ب�شبب  ق�شرية  فرتة 

.)AWC, 2009(

هنالك الكثري من الهتمام املتنامي الذي يوجه للتقدم يف 

املهنية  املهارات  وتنمية  والتدريب  القدرات  بناء  جمالت 

املراكز  وتهدف  وامل�شتقبلية.  القائمة  التحديات  ملواجهة 

 
7
للمياه العربي  املجل�ض  مثل  الإن�شاء  احلديثة  الإقليمية 

احلوكمة  تعزيز  اإىل   
8
املياه ملرافق  العربية  واجلمعية 

بتنفيذ  تقوم  حيث  العربية،  املنطقة  يف  للمياه  الر�شيدة 

الأولوية  اإعطاء  مع  والتدريب،  القدرات  لبناء  برامج 

واإدارتها.  املياه  وحوكمة  وال�شيا�شي  املوؤ�ش�شي  لالإ�شالح 

باإن�شاء  للمياه  العربي  املجل�ض  �شارك   2009 العام  ويف 

لت�شبح  اأبوظبي،  يف  ومقرها  العربية  املياه  اأكادميية 

املياه،  اإدارة  جمالت  يف  للتغيري  وعاماًل  للتميز  مركزًا 

والدبلوما�شية  املائي  والتمويل  املياه  خدمات  وتزويد 

بناء  برامج  على  اجليدة  الإقليمية  الأمثلة  ومن  املائية. 

حول  ال�شركاء  "منرب  املياه  حوكمة  جمال  يف  القدرات 

العام  يف  بداأ  الذي  العربية"،  الدول  يف  املياه  حوكمة 

2006 ويتم تطبيقه حاليًا من قبل املجل�ض العربي للمياه 

موؤ�ش�شة  مع  بالإ�شرتاك  املياه  ملرافق  العربية  واجلمعية 

الربنامج  هذا  ويقدم  القدرات.  لبناء  الأملانية  "اإنفنت" 
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من  درا�شية  وحالت  م�شتفادة  ودرو�شًا  عاملية  خربات 

من  لل�شركاء  الفر�شة  ويعطي  املنطقة،  ومن  العامل  دول 

واملناق�شة  والتحليل  املراجعة  يف  للتفاعل  العربية  الدول 

والتحاور حول التوجهات والطبيقات املتعلقة باحلوكمة 

اأطلق   2009 العام  ويف  املنطقة.  يف  للمياه  الر�شيدة 

املياه  »حوكمة  برنامج  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج 

الإقليمية  املائية  التحديات  ملواجهة  العربية«  الدول  يف 

وغياب  واملناخية  اجلغرافية  الظروف  عن  الناجمة 

ال�شالم والأمن والنمو ال�شكاين وزيادة الطلب على املياه 

ال�شحي  وال�شرف  النظيفة  للمياه  الكايف  غري  والو�شول 

اإىل  بالإ�شافة  املحدودة،  واملوارد  الكافية  غري  والقدرات 

النق�ض يف املعلومات واأدوات املراقبة.

VI. خال�ضة

حوكمة  بنية  من  العربي  العامل  يف  املياه  قطاع  يعاين 

يف  الفعالة  غري  واملوؤ�ش�شات  ال�شيا�شات  ب�شبب  �شعيفة 

يجربان  املياه  و�شح  املوؤ�ش�شية  املحددات  ان  الكفاءة. 

خلق  اأجل  من  اإ�شالحات  تبني  على  العربية  احلكومات 

املوارد  خم�ش�شات  لتحديد  فعالة  ولكن  منا�شبة  اآليات 

لقد   .)Saleth and Dinar, 2004( واإدارتها  املائية 

متكنت دول عربية عدة من حتقيق تقدم خالل العقدين 

الأخريين يف اإ�شالح �شيا�شاتها املائية وتعزيز موؤ�ش�شاتها 

وحتديث اأطرها الت�شريعية وبناء قدراتها لتح�شني اإدارة 

امل�شتفيدين  اإىل  النظر  يتم  ببطء  ولكن  وتدريجيًا  املياه. 

 Saleth and Dinar,( من خدمات املياه كعمالء اأو �شركاء

اأعرتاف  هنالك  العربية  الدول  بع�ض  ويف   .)2004
يف  اأكرب  دورًا  احلكومية  غري  اجلماعات  منح  ب�شرورة 

حوكمة املياه.

لقد مت تطوير �شيا�شات للتنمية امل�شتدامة للمياه، ولكنها 

تواجه حتديات يف التنفيذ وهنالك غياب لأدوات املراقبة. 

املزيد  نحو  تقدمًا  حتقق  واخلا�شة  العامة  املوؤ�ش�شات  اإن 

من امل�شاءلة وال�شفافية وحكم القانون، ولكن عدة فجوات 

موجودة.  زالت  ما  والقدرات  والتمويل  ال�شيا�شات  يف 

امل�شلحة  اأ�شحاب  اإ�شراك  يف  حت�شن  حتقيق  مت  وقد 

ومنظمات املجتمع املدين، كما يتنامى م�شتوى م�شاركة 

ال�شحي  وال�شرف  املائية  الإمدادات  يف  اخلا�ض  القطاع 

م�شاريع  يف  التحتية  البنية  وت�شغيل  اإن�شاء  يف  وكذلك 

الري. وحت�شنت الت�شريعات والتعليمات، لكنها ما زالت 

بحاجة اإىل التقوية وقوة الإلزام ملواجهة التغريات احلالية 

واملقبلة، ويف الكثري من الدول ما زال الإطار الت�شريعي 

اأف�شل  غري فعال وهنالك حاجة لتوفري دعم مايل وتقني 

حلوكمة املياه.

موجهة  اجلارية  الإ�شالح  عمليات  فاإن  املجمل  ويف 

ما  التوازن  حتقق  والتي  للمياه  امل�شتدامة  الإدارة  نحو 

الإمدادات  وبني  القت�شادية(  )الأدوات  الطلب  بني 

العربية  الدول  بع�ض  اأدركت  وقد  اخلدمات(.  )اإي�شال 

حتدث  �شوف  املياه  اإدارة  يف  اجلذرية  الإ�شالحات  اأن 

والأمن  التجارة  �شيا�شات  تغري  خالل  من  الأرجح  على 

التغريات  عن  عو�شًا  القت�شادية،  والدوات  الجتماعي 

 .)World Bank, 2007( املياه  وزارات  �شيطرة  حتت 

تغريات  تت�شمن  التي  ال�شيا�شية  لالإ�شالحات  وميكن 

كلفة  من  تقلل  اأن  الوطني  النطاق  على  موؤ�ش�شية 

يف  التغريات  لأن  املياه،  لقطاع  املبا�شرة  الإ�شالحات 

الإ�شالح  عملية  من  ي�شريًا  جزءًا  اإل  ت�شكل  ل  املياه  قطاع 

اإحداث  على  املنطقة  دول  قابلية  فاإن  ولهذا  ال�شاملة. 

جوهري  ب�شكل  تعتمد  �شوف  املياه  قطاع  يف  اإ�شالحات 

على �شرعة الإ�شالحات ال�شيا�شية العامة التي يتم الأخذ 

بها بهدف خلق البنية اجلديدة للحوكمة املطلوبة لالإدارة 

وحتديد املخ�ش�شات امل�شتدامة للموارد املائية.

املنطقة،  يف  الإيجابية  الآثار  مالحظة  ميكن  اأنه  ومع 

يتحول  مل  الآن  وحتى  املزيد.  اإىل  حاجة  هنالك  تزال  فال 

الهتمام املتزايد حول ق�شية املياه اإىل جعل الإ�شالحات 

املوؤ�ش�شية والت�شريعية م�شاألة ذات اأولوية يف برنامج عمل 

حوكمة املياه اأو احلوكمة على امل�شتوى الوطني الأ�شمل. 

املياه  قطاع  يف  الإ�شالحات  اأعمال  بجدول  التقدم  اإن 

�شيا�شات  وتفعيل  الإ�شتثمار  لتعزيز  حيويًا  اأمرًا  يعترب 

حالة  ان  املتنا�شق.  التنفيذ  و�شمان  للمياه  اإ�شرتاتيجية 

نظام احلوكمة العام على امل�شتوى الوطني �شوف حتدد 

بدورها اإىل اأي مدى ميكن حلوكمة املياه اأن تتقدم.

VII. تو�ضيات

املعنية  املوؤ�ش�شات  قدرات  تطوير  اإىل  ما�شة  حاجة  هنالك 

ل�شياغة ومراقبة تنفيذ اخلطط الوطنية واملحلية لالإدارة 

املحلي،  امل�شتوى  على  خا�شة  املائية،  للموارد  املتكاملة 

وحكم  الت�شريعية  الأطر  حت�شني  اأي�شًا  ال�شروري  ومن 

القانون. ومن اأجل حت�شني كفاءة خدمات املياه و�شمان 

قواعد  ب�شياغة  العام  القطاع  يقوم  اأن  يجب  امل�شاءلة، 

يف  اخلا�ض  القطاع  م�شاركة  حتكم  جديدة  وتعليمات 

اأكرث  ت�شريعي  اإطار  خلق  اإىل  حاجة  هنالك  املياه.  اإدارة 

يحملها  التي  امل�شوؤولية  بني  ما  التوافق  يحقق  توازنًا 

اإدارة  وبالتايل  اخلا�ض،  القطاع  وم�شالح  العام  القطاع 

ومن  والإبتكار.  الريادة  تكبح  ل  فعالة  بطريقة  املخاطر 

من  تقوي  التي  والإجراءات  اخلربات  تطوير  ال�شروري 

ال�شراكة  نطاق  لتو�شيع  وذلك  املعنية،  املوؤ�ش�شات  قدرات 
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لتحقق  قدرتها  وحت�شني  واخلا�ض  العام  القطاعني  بني 

املتنامية  بالإحتياجات  الوفاء  يف  حقيقية  م�شاهمة 

للخدمات املائية يف املناطق احل�شرية.

منو  مع  ذاته  بحد  كهدف  امل�شاركة  اعتبار  عدم  ويجب 

جمموعات م�شتخدمي املياه كهدف نهائي، بل اأن امل�شاركة 

يجب اأن تكون اأداة للو�شول اإىل امل�شوؤوليات امل�شرتكة يف 

كل م�شتويات عمليات اتخاذ القرار حيث ي�شكل امل�شاركون 

جزءًا من امل�شكلة وكذلك جزءًا من احلل.

والتنمية  التعاون  منظمة  حددت  حديثة،  درا�شة  يف 

وتنموية  ت�شريعية  فجوات  خم�ض   OECD القت�شادية 

يجب مواجهتها من اأجل تعزيز التقدم املحرز يف حت�شني 

حوكمة املياه وهي:

املالية  التكاليف  تغطية  اأجل  من  التمويل  فجوة  1 .

لإن�شاء الهيئات الت�شريعية و�شمان ا�شتدامتها،

لكافة  والكفاءة  التقنية  اخلربة  لرفع  القدرات  فجوة  2 .

الكوادر،

فجوة ال�شيا�شات التي ميكن اأن توؤدي اإىل ا�شتقاللية  3 .

الهيئات الت�شريعية عن ال�شلطة التنفيذية،

جتان�ض  عدم  تقليل  بهدف  املعلومات  فجوة  4 .

املعلومات بني املنظم وامل�شغل وامل�شتخدم،

حقيقية  مب�شاركة  لل�شماح  امل�شاركة  فجوة  5 .

للمواطنني يف عمل الهيئات الت�شريعية.

وبالرغم من اأن هذه الفجوات تعترب منت�شرة على امل�شتوى 

مت  كما  العربي  العامل  على  ب�شدة  تنطبق  فاإنها  العاملي، 

مناق�شتها يف هذا الف�شل. يجب ح�شد املزيد من اجلهود 

املوؤ�ش�شية  والإ�شالحات  ال�شيا�شات  يف  الفجوات  لإغالق 

الوعي  ورفع  املعلومات  واإ�شهار  واملهارات  القدرات  وبناء 

وال�شماح بامل�شاركة الأو�شع لأ�شحاب امل�شلحة.

اإجراءات  اإىل  حاجة  هنالك  اليوم،  العربية  الدول  يف 

والوطنية  املحلية  امل�شتويات  على  ا�شتثنائية  تعاون 

والإقليمية لتح�شني الأمناط القائمة من حوكمة املياه يف 

القيم  اإىل  بالإ�شافة  املختلفة،  امل�شالح  فيها  ت�شود  �شاحة 

والأعراف غري املت�شابهة. ولهذا فاإن الطريق اإىل الأمام يف 

اأهمية التخطيط وتطبيق  الدول العربية مير عرب تعزيز 

اأطر حلوكمة املياه الر�شيدة، تاأخذ بعني الإعتبار الأبعاد 

املختلفة،  والثقافية  والبيئية  والقت�شادية  الجتماعية 

والهيئات  الدولة  بني  التفاعل  عمليات  اإدخال  فيها  مبا 

من  امل�شرتكة  امل�شوؤوليات  لتحديد  واآليات  الر�شمية  غري 

اأجل الو�شول اإىل احلوكمة الر�شيدة.
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هوام�ص

اإىل  تدعو  عملية  هي  املائية  للموارد  املتكاملة  الإدارة  1 .

واملوارد  والأر�س  للمياه  املتنا�صقة  والإدارة  التنمية 

القت�صادية  الفوائد  تعظيم  اأجل  من  بها،  املرتبطة 

والجتماعية الناجمة عنها بطريقة عادلة بدون امل�صاومة 

.)GWP, 2000( على ا�صتدامة الأنظمة البيئية

بعد بناء ال�صد العايل مت اقرتاح تخ�صي�س م�صاحة  2 .

ال�صمالية  الدلتا  يف  هكتار  األف   315 تبلغ  �صنوية 

للنيل للحماية من ت�رصب مياه البحر املاحلة ومتلح 

الرتبة.

هذه وحدة مهمة يف الإطار التنظيمي للعقد الإداري  3 .

�صلطة  �صمن   1997 العام  يف  اأن�صئت  الوحدة  لأن 

عقود  تنفيذ  ومراقبة  التن�صيق  مبهام  لتقوم  املياه 

منطقة  يف  ال�صحي  ال�رصف  وخدمات  املياه  تزويد 

عمان الكربى، بالإ�صافة اإىل الإ�رصاف على برنامج 

الإ�صتثمار الرا�صمايل يف عمان وحت�صري املحافظات 

اإىل  املائية  مرافقها  عمل  منط  لتحويل  الأخرى 

العام  القطاعني  بني  وال�رصاكة  التجاري  النمط 

 .)PMU, 2007( واخلا�س

الذي  بالأمتار  املقا�صة  املياه  حجم  هو  املائي  الفاقد  4 .

ل يحقق عوائد وبالتايل فهو ي�صكل الفارق ما بني 

كمية املياه التي يتم اإنتاجها وكمية املياه التي يتم 

ثالثة  املائي  للفاقد  وتوجد  بها.  الفواتري  حت�صيل 

)احلقيقية( مثل  الفيزيائية  اخل�صائر  عنا�رص وهي 

الت�رصبات يف ال�صبكات وطوفان املياه من اخلزانات 

عن  املياه  �رصقة  مثل  التجارية  واخل�صائر  املنزلية، 

طريق الروابط غري القانونية وتغيري معايري قراءة 

العدادات لدى امل�صرتكني والخطاء يف التعامل مع 

البيانات، واأخريا ال�صتهالك املرخ�س والذي ل يتم 

التي  واملياه  فواتريه مثل مكافحة احلرائق  ح�صاب 

امل�صتهلكني  فئات  لبع�س  جمانا  توفريها  يتم 

)البنك الدويل 2006(. 

% من الت�صغيل اأن العوائد تتجاوز  تعني ن�صبة 105. 5

م�صادر  وتت�صمن   %5 بن�صبة  الت�صغيل  تكاليف 

مناطق  يف  املياه  مبيعات  الت�صغيل  من  الربح 

والت�رصيف  ال�صحي  ال�رصف  ور�صوم  اخلدمات 

املائي ور�صوم الإ�صرتاك يف العدادات ومبيعات املياه 

ملحافظات اأخرى ور�صوم الربط ب�صبكة املياه ور�صوم 

املياه عن  ال�صحي ومبيعات  الربط ب�صبكة ال�رصف 

اأما  املياه.  �صلطة  متلكها  التي  ال�صيارات  طريق 

والكهرباء  الر�صوم  فتت�صمن  الت�صغيلية  التكاليف 

اإلخ )مقابلة �صخ�صية(. 

ح�صب  افريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�رصق  منطقة  6 .

ت�صنيف البنك الدويل ت�صم الدول العربية واإيران، 

وهي  وجيبوتي،  وال�صومال  ال�صودان  تت�صمن  ول 

م�صنفة �صمن منطقة افريقيا.

ني�صان/اأبريل  يف  للمياه  العربي  املجل�س  اإن�صاء  مت  7 .

2004 كمنظمة اإقليمية غري هادفة للربح مفتوحة 

لكافة ال�رصكاء واأ�صحاب ال�صاأن يف قطاع املياه لتعزيز 

امل�صتدامة  التنمية  اأجل  من  للمياه  املح�صنة  الإدارة 

يف الدول العربية.

ني�صان  يف  املياه  ملرافق  العربية  اجلمعية  اإن�صاء  مت  8 .

للم�صاركة  للتميز  اإقليمي  كمركز   2007 /اأبريل 

الدول  يف  ال�صحي  وال�رصف  املياه  تزويد  مرافق  مع 

العربية لتقدمي اأف�صل املمار�صات يف تزويد اخلدمات 

للم�صرتكني.

D.C.
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I.  مقدمة

نظرًا اإىل الو�ضع الدقيق لقطاع املياه يف املنطقة العربية، 

كان يفرَت�ض باملنطقة اأن تتحّول، نظرّيًا، اإىل “�ضيليكون 

مبدعة  حلول  اإىل  لًة  متو�ضّ املياه،  جمال  يف  فايل” 

متقّدمة يف علوم املياه، و�ضبل جديدة ملواجهة التحديات 

هكذا  لي�ضت  فهي  اليوم  احلالة  اأّما  املنطقة.  يف  املائية 

موؤ�ضر  يبقى  املحَرز،  التقدم  بع�ض  من  فبالرغم  اإطالقًا. 

املعرفة الإجمايل الإقليمي )مبا يف ذلك علوم املياه( من 

ونتيجة   .)World Bank, 2008a( العامل  يف  الأدنى 

لذلك، مل يدخل الطلب على الأبحاث املائية بعد عن�ضرًا 

تلقائيًا من دورة ال�ضيا�ضة املائية، حتى ما بني الوكالت 

احلكومية التي توّفر التمويل ملنظمات الأبحاث. وت�ضتمّر 

منظمات الأبحاث التي ل تلقى متوياًل كافيًا، ول تتمّتع 

بال�ضيطرة  �ضعيف،  اأداء  وميّيزها  كاٍف،  عامل  بجهاز 

قليلة  اأمل  بقع  مع  الإقليمية  املائية  الأبحاث  م�ضهد  على 

اأّن احلالة املزرية للدوائر  )Taylor et al., 2008(. كما 

التي تعنى ب�ضوؤون املياه يف املنطقة، اأكانت يف اجلامعات 

العربية  احلكومات  جترب  الأبحاث،  مراكز  اأو  الوطنية 

املنطقة  خارج  من  م�ضت�ضارين  خربة  اإىل  ال�ضعي  على 

املوارد  لإدارة  ال�ضرتاتيجية  اخلطط  على  الطلب  لتلبية 

املائية. وما يجعل من النقا�ض حول ربط الأبحاث املائية 

وثائق  على  العايل  الطلب  ق�ضوى،  اأولوية   
1
بال�ضيا�ضات

ال�ضيا�ضات،  �ضانعي  جانب  من  اأ�ضا�ضية  مائية  �ضيا�ضة 

وتعترب  املزرية.  املائية  الأبحاث  مراكز  حالة  جانب  اإىل 

ل�ضيا�ضات  لالإعداد  حيوّيني  اأمرين  والبتكار  الأبحاث 

والإن�ضاف  والفعالية  ال�ضتدامة،  توؤّمن  فعالة  مائية 

الدول  يف  املتوفرة  النادرة  املائية  املوارد  اإىل  الو�ضول  يف 

العربية وا�ضتخدامها.

ال�ضابق  ال�ضوداين  الوزراء  رئي�ض  قام  الإطار،  هذا  يف 

جدًا،  بليغ  ولكنه  ب�ضيط  كالم  باإلقاء  املهدي  ال�ضادق 

حمافظي  جمل�ض  اجتماع  خالل  الفتتاحية  كلمته  يف 

حزيران/ يف  ال�ضكندرية  يف  للمياه  العربي  املجل�ض 

يونيو 2007، قائاًل: »اإّن اجلهود التي تبَذل لإ�ضالح قطاع 

ال�ضحراء  يف  كزهور  �ضتكون  العربية  املنطقة  يف  املياه 

مطلبًا  ال�ضالح  العلم  �ضّكل  اإذا  اإّل  هدرًا،  عطرها  يذهب 

بني  الختيار  اأجل  من  ال�ضيا�ضات  ل�ضانعي  اأ�ضا�ضيًا 

خيارات ال�ضيا�ضات املختلفة«.

برهنت اأبحاثنا اأّن جهدًا قلياًل بذل لربط العلم بال�ضيا�ضة 

املياه.  قطاع  يف  خا�ضة  وب�ضورة  العربية،  املنطقة  يف 

ب�ضكل  ي�ضاهم  اأن  وال�ضيا�ضة  العلم  بني  الرابط  وباإمكان 

�ضنع  كعملية  املياه  �ضوؤون  اإدارة  حت�ضني  يف  ملحوظ 

كنتيجة  املياه  اإدارة  ويف  ال�ضلطة،  يف  وم�ضاركة  قرار 

ويعطي   .)Laamrani et al., 2008( العملية  لتلك 

كتابه  يف  ذلك  على  الدليل   )Carden, 2009( كاردن 

تفكري  على  يحتوي  والذي  املو�ضوع  لهذا  ا  كّليًّ املخ�ض�ض 

حالة  درا�ضات  اأ�ضا�ض  على  بال�ضيا�ضات  املعرفة  ربط  يف 

املنطقة  بلدان  بع�ض  فيها  مبا  العامل  عرب  بلًدا   23 لـ 

اإدارة  حت�ضني  يف  ت�ضاهم  اأن  الأبحاث  "باإمكان  العربية: 

ي  التق�ضّ بت�ضجيع  الأقل:  على  طرق  بثالث  املياه  �ضوؤون 

املفتوح والنقا�ض، وبتمكني النا�ض باملعرفة لكي ي�ضائلوا 

احلكومات، وبتو�ضيع نطاق خيارات ال�ضيا�ضات واحللول 

املتوفرة لعملية ال�ضيا�ضات". 

اأّما علة وجود منظمات الأبحاث فهي بكّل ب�ضاطة توليد 

ملواجهة  املجتمعات  ت�ضتعملها  اأن  ميكن  جديدة  معرفة 

هذا  يف  القت�ضادية.  الجتماعية  الإمنائية  التحديات 

مبهارات  حافلة  العربية  املنطقة  اعتبار  ميكن  ال�ضدد، 

تقنية فردية ممتازة يف قطاع املياه. لكّن الفجوة احلالية 

فاملنطقة  والبتكار.  العلم  ماأ�ض�ضة  عملية  اأكرث  تعني 

الطراز  من  الباحثني  من  كبرية  كتلة  تنق�ضها  العربية 

جمال  يف  بحثية  منظمات  لبناء  ال�ضروريني  العاملي، 

التطور  عايل  علم  اإنتاج  على  القدرة  فاإّن  بالتايل،  املياه. 

هي  ال�ضيا�ضات،  �ضناعة  على  للتاأثري  م�ضتدام،  ب�ضكل 

التي  الأمور  تلك  اإّل  الف�ضل  هذا  مو�ضوع  ولي�ض  �ضعيفة. 

حتتاج اإليها هذه املنطقة ملواجهة هذه النواق�ض. وتتمّثل 

النية من وراء ذلك يف اإلقاء ال�ضوء على كيفية قيام البحث 

وال�ضيا�ضات يف املنطقة العربية بتبادل التوجيه والتغذية 

من اأجل العمل "يف �ضل�ضلة" بدًل من العمل "بالتوازي". 

ويف نّيتنا اأي�ضًا حتّدي بع�ض الفرتا�ضات التي تعترَب اأمرًا 
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احل�صة من 

الإنفاق العاملي 

على البحث 

والتطوير 

يف 97/1996

النفاق املحلي 

الجمايل على البحث 

والتطوير كن�صبة 

مئوية من اإجمايل 

الناجت املحلي

عدد الباحثني 

لكّل مليون 

ن�صمة

اإنفاق البحث 

والتطوير لكّل 

باحث

)�ألف دوالر 

�أمريكي(

الإنتاج العاملي 

ملن�صورات العلم 

والتكنولوجيا

)%(

ح�صة الرباءة 

من الن�صبة العاملية )%(

الوليات املتحدة 

اأوروبا

اآ�صيا

اأمريكا الالتينية 

والكاريبي

اأفريقيا )با�صتثناء 

الدول العربية(

جنوب اأفريقيا

الدول العربية

املعدل العاملي

EPDUSPTO

36.22.6369820336.635.251.5

28.81.724768937.546.319.2

27.81.35378515.215.527.5

3.10.5715481.80.20.2

0.50.3113490.70.20.1

0.40.7103149---

0.40.235624---

1001.6946105-100100

مفروغًا منه حول البحث وال�ضيا�ضات، والتي قد ل تكون 

�ضائبة اأقّله يف �ضياق بع�ض البلدان العربية، اإنطالقًا من 

العمل الأخري الذي قادته مبادرة الطلب على املياه لل�ضرق 

.)WaDImena( الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا

II. البحث والتطوير يف البلدان العربية: 
اأين نحن؟

ي�ضكل البحث يف �ضوؤون املياه والبتكار العلمي يف املنطقة 

جزءًا من نظام بحثي عاجز. بالفعل، باملقارنة مع مناطق 

عدا  ما  )يف  اأفريقيا  با�ضتثناء  العامل،  من  اأخرى  وبلدان 

جنوب اأفريقيا(، تعترَب املنطقة العربية يف اأدنى ال�ضّلم يف 

العامل يف جمال العلم والتكنولوجيا، كما ورد يف تقرير 

معهد الإح�ضاء يف منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم 

والثقافة )UNESCO, 2001(. وكما يبنّي اجلدول 1، اإّن 

الدول العربية هي دون م�ضتوى مناطق العامل كّلها من 

 ،)R&D( حيث احل�ضة العاملية لنفقات البحث والتطوير

 )GERD( والإنفاق املحلي الإجمايل يف البحث والتطوير

، وعدد 
2
)GDP( كن�ضبة مئوية من اإجمايل الناجت املحلي

والتطوير  البحث  واإنفاق  ن�ضمة،  مليون  لكّل  الباحثني 

لكّل باحث. اأّما م�ضاهمة الدول العربية يف الإنتاج العاملي 

و�ضادرات  والرباءات،  والتكنولوجيا،  العلوم  ملن�ضورات 

املنتجات العالية التكنولوجيا، فلم تكن ذات قيمة كافية 

هذه  من  جدًا  عالية  ن�ضبًا  لكّن  عنها.  غ  يبلَّ اأو  ف  يك�ضَ كي 

واأوروبا  ال�ضمالية  اأمريكا  من  بلدان  ت�ضّجلها  املوؤ�ضرات 

الجتماعي  م�ضتواها  على  بو�ضوح  ينعك�ض  ما  واآ�ضيا، 

القت�ضادي العايل.

م�ضاهمتها  حيث  من  املتديّن  العربية  الدول  مركز  وظّل 

جميع  يف  با�ضتمرار  ظاهرًا  والتكنولوجيا  العلوم  يف 

باملقارنة  التقّلبات  بع�ض  مع  العلمية،  اليون�ضكو  تقارير 

الواردة يف اجلدول 1. على �ضبيل  املوؤ�ضرات الفقرية  مع 

املثال، قّدم بدران )Badran, 2005( تقريرًا �ضاماًل راجع 

حالة العلم يف الدول العربية. واأ�ضار كاتب التقرير اإىل اأّن 

املنطقة ت�ضهد اليوم اأداًء �ضعيفًا يف العلوم والتكنولوجيا 

املتدين،  التعليم  وم�ضتوى  ال�ضيا�ضي،  ال�ضطراب  بفعل 

وخل�ض  والتطوير.  للبحث  املالئمة  غري  التحتية  والبنى 

العلماء  تقدمي  يف  ف�ضلت  العربية  املنطقة  اإّن  القول  اىل 

النوعيني الذين حتتاج اإليهم لبناء اعتماد ذاتي اقت�ضادي 

وقدرة على البتكار يف املنطقة. ويف هذا التقرير اأظهرت 

حالة اأنظمة البحث يف العلم والتكنولوجيا يف الدول العربية باملقارنة مع مناطق اأخرى من العاملاجلدول 1

�مل�سدر: مقتب�س من تقرير �ليون�سكو )2001(

  EPD: European Patent office  ملكتب �الأوروبي لرب�ء�ت �الخرت�ع�

USPTO: United States Patent and Trademarks Office مكتب �لواليات �ملتحدة لرب�ء�ت �الخرت�ع و�لعالمات �لتجارية

املنطقة/

البلد
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قابلة  اأدنى  اأرقامًا   2000 للعام  للمياه  املعتَمدة  املوؤ�ضرات 

للمقارنة بتلك املجمعة يف اجلدول 1 )1997/1996(: مل 

يربز اأّي تغيري يف الإنفاق الإجمايل على البحث والتطوير 

املحلي؛  الناجت  اإجمايل  من  مئوية  كن�ضبة   )GERD(

اأّما  124؛  اإىل  ن�ضمة  مليون  لكّل  الباحثني  عدد  وتراجع 

الإنفاق لكّل باحث فلم يرتفع اإّل اإىل 48 األف دولر اأمريكي 

األف دولر اأمريكي يف الوليات املتحدة  باملقارنة مع 238 

نف�ضها  املتدنية  امل�ضتويات  على  التقرير  واأّكد  الأمريكية. 

للعام 2000 يف املوؤ�ضرات الأخرى كافة، واأعطى تفا�ضيل 

خمتلفة.  عربية  بلدان  يف  املوؤ�ضرات  هذه  عن  اأكرث  كمية 

ال�ضعودية  العربية  اململكة  �ضهدت  املثال،  �ضبيل  على 

-1995 للفرتة   )67( امل�ضّجلة  الرباءات  يف  بارزًا  تقدمًا 

اإّل  كافة.  املنطقة  يف  الأخرى  البلدان  مع  باملقارنة   ،1999

لالأوىل  براءة   9984 �ضّجلتا  واإ�ضرائيل  كوريا  جمهورية  اأّن 

الدول  اأّن  كما  نف�ضها.  الفرتة  خالل  يف  للثانية  و3076 

الأع�ضاء يف جمل�ض التعاون اخلليجي �ضّجلت ن�ضبة اأعلى 

من م�ضتخِدمي النرتنت يف العام 2003 كن�ضبة مئوية من 

عدد ال�ضكان، باملقارنة مع بلدان اأخرى يف املنطقة. واأ�ضار 

التقرير اأي�ضًا اإىل اأداء �ضعيف لدى بلدان املنطقة بالن�ضبة 

رين اآخرين: ترجمة اأوراق علمية ون�ضرها، وعدد  اإىل موؤ�ضّ

�ضبيل  على  م�ضهورة.  �ضحف  من  منها  املقتب�ض  املقالت 

لكّل  تذَكر  ما  غالبًا  التي  العلمية  الأوراق  عدد  بلغ  املثال، 

العربية  اململكة  يف  و0.07  م�ضر،  يف   0.02 ن�ضمة  مليون 

مقابل  الكويت  يف  و0.53  اجلزائر،  يف  و0.01  ال�ضعودية، 

43 يف الوليات املتحدة الأمريكية و80 يف �ضوي�ضرا. 

من  خمتلفة  مناطق  يف  ملمو�ض  تقّدم  يجري  بينما 

حيث  خمتلفة  قطاعات  يف  الأبحاث  منظمات  اأداء  ناحية 

ي�ضهد  الزراعية،  الأبحاث  مثل  مائية،  موارد  ت�ضتعَمل 

 World( عامة  ب�ضورة  حمدودًا  تقّدمًا  العربي  العامل 

 2008 العام  يف  نّظمته  موؤمتر  ويف   .)Bank, 2008b
والثقافة  للرتبية  العربية  واملنظمة  اليون�ضكو  من  كّل 

والعلوم )األك�ضو( وجامعة الدول العربية، لوِحظت وترية 

التغيري البطيئة يف دور البحث والتطوير وقدرتهما على 

يف  البحث  ي�ضكل  ول  العربية،  املنطقة  يف  الواقع  تغيري 

�ضالح  و�ضعه  الذي  التقرير  يف  ا�ضتثناء.  اأّي  املياه  �ضوؤون 

)Saleh, 2008( عن الجتماع، اأ�ضار اإىل غياب �ضيا�ضات 

منظمات  بني  ما  والتن�ضيق  والتكنولوجيا  للعلوم  وطنية 

الأبحاث، وكذلك عدم توافر البيانات البحثية.

املياه:  �سوؤون  يف  الأبحاث  موؤ�س�سات   .III
اأ�سول حمدودة، اأداء حمدود

يف معظم البلدان العربية، تعمل منظمات العلوم والأبحاث 

املائية كهيئات معاونة ملنظمات الأبحاث الزراعية، وكليات 

بالبنى  اخلا�ضة  الأبحاث  وهيئات  املدنية،  الهند�ضة 

التحتية، ونادرًا ما تعمل ككيانات قائمة بحّد ذاتها. واملهمة 

الأ�ضا�ضية لكثري منها هي التعليم العايل مع برنامج اأبحاث 

اأّن  كما  اخلا�ضة.  وم�ضاحلها  املعّلمني  هيئة  لرغبة  يرَتك 

الأولوية املتدنية التي متَنح ملنظمات البحث يف �ضوؤون املياه 

ل توازي الدور احليوي الذي توؤديه املياه يف تاأمني املعي�ضة، 

وال�ضحة العامة، والتنمية.

املنظمات  لدى  والقيود  لالأ�ضول  ت�ضنيفًا  تايلور  وو�ضع 

و�ضّدد   .1 اخلانة  يف  املياه  �ضوؤون  يف  للبحث  الوطنية 

اأداء  على  توؤّثر  التي  القيود  من  جمموعة  على  الكتاب 

�ضياغة  يف  التاأثري  على  وقدرتها  البحث  منظمات 

.)Taylor et al., 2008( ال�ضيا�ضات وتنفيذها وتقييمها

اأظهرت درا�صة قام بها تايلور )Taylor et al., 2008( اأّن منظمات البحث 

يف ال�صوؤون املائية يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا )مينا( تواجه 

العراقيل التالية:

عدم توافر كتلة حيوية من الباحثني الكفوئني يف املنطقة. اأ.  

عدم فعالية اإدارة منظمات البحث وقيادتها. ب.  

ج.  انعدام الروابط بني جمموعات البحث وال�صيا�صات.

الكافية  بالإلزامية  تتمّتع  ل  قد  املنطقة  يف  للباحثني  املهنية  الفر�ص  د. 

للمحافظة عليهم.

املهني،  النمو  يعرقل  الدولية  البحث  مبجموعات  املحدود  الربط  هـ. 

والتعّلم، والتعّر�ص لأفكار جديدة، وكّلها اأمور حيوية لنجاح اأّي عمل 

يف البحث.

“متلكه”  داخلي  اأبحاث  برنامج  ينق�صها  املنطقة  يف  كثرية  منظمات  و.  

اّتباع  ملزمة  باأّنها  ت�صعر  كثرية  بحث  فمنظمات  نف�صها.  املنظمة 

برامج اجلهات الواهبة، التي ل تكون بال�صرورة متنا�صبة مع حاجات 

باأّنهم  الباحثون  ي�صعر  قد  بالتايل،  الوطنية.  احلاجات  اأو  املجموعة 

اإحباطًا  يوّلد  ما  الآخرين،  برنامج  لّتباع  باطني”  “بعقد  يقومون 

وح�صًا بالعجز.

املنظمات التي يتمثل هدفها الأويل يف التاأثري على ال�صيا�صات غالبًا ما  ز.  

اأجل  من  جّيدة  و�صمعة  كرث  معارف  لهم  باحثني  ا�صتخدام  اإىل  تلجاأ 

املنطقة  يف  ال�صمعة  اأّن  اإّل  بحثهم.  يف  ال�صيا�صات  �صانعي  ثقة  زيادة 

العربية تبدو مت�صلة ات�صاًل وثيقًا بالأقدمية والعالقات ل بالأداء من 

ناحية الأبحاث ذات ال�صلة والعالية اجلودة. ويبدو اأّن اأهمية الأقدمية 

اأو الدعم لأفكارهم  اأمر جذب التمويل  ت�صّعب على الباحثني ال�صّبان 

.)Taylor et al., 2008( البحثية اخلا�صة

الإطار 1: املوارد الب�سرية واملالية املحدودة 

توؤدي اإىل اأثر حمدود  



193 البيئة العربية: املياه

ينبغي على املنطقة العربية اأن ت�ضرع ا�ضرتاتيجيًا يف بناء 

جيل جديد من الباحثني يف ال�ضوؤون املائية.  وتربز حاجة 

مدّربني  يكونون  املياه  ل�ضوؤون  باحثني  اإىل  اليوم  ملّحة 

جّيًدا مثل املهند�ضني والعلماء مع �ضجاّلت مثبتة لالأداء، 

ال�ضيا�ضات.  لبيئة  جّدًا  جّيد  بفهم  اأي�ضًا  يتمّتعون  لكّنهم 

اأن  املنطقة  يف  الهند�ضة  وكليات  اجلامعات  وباإمكان 

الدكتوراه  درا�ضات  بني  تدمج  ب�ضهادتني  برامج  تعتمد 

يف  جامعي  درا�ضة  وبرنامج  هند�ضي  اخت�ضا�ض  يف 

ال�ضيا�ضة العامة. اإ�ضافة اإىل ذلك، يحتاج مدراء الأبحاث 

املعروف  الأعمال  منوذج  من  كاٍف  ب�ضكل  ال�ضتفادة  اإىل 

بلدان  يف  ن�ضاأت  التي  العلوم"  وحا�ضنات  بـ"جمّمعات 

مثل م�ضر والأردن واملغرب وتون�ض.

يربز  وقدراتهم،  والعلماء  الباحثني  كفاءة  جانب  اإىل 

حتّديان اأ�ضا�ضّيان هما قدرة منظمات الأبحاث املائية على 

املحافظة على املهارات )اأنظر الإطار 2( واآليات التمويل. 

غالًبا ما ياأتي التمويل الأ�ضا�ضي من الوكالت احلكومية. 

ما  الوقت،  مع  يزول  ما  وغالبًا  د  مقيَّ العام  التمويل  لكّن 

ومرجتاًل،  الأمد،  ق�ضري  م�ضتقبلي  تخطيط  اأّي  يجعل 

ح اأن تتّم مواجهة التحّديات، اإّل اإذا  وغري موؤّكد. ول يرجَّ

اعترب البحث اأ�ضا�ضّيًا يف و�ضع ال�ضيا�ضة املائية.

القادرة  املياه،  �ضوؤون  يف  الأبحاث  منظمات  اأداء  يكون 

على جذب متويل خارجي، اأف�ضل عادة. وي�ضتمّر الأفراد 

التمويل  فر�ض  على  التناف�ض  على  القادرون  واملنظمات 

بخو�ض  لهم  ت�ضمح  التي  الأموال  اجتذاب  يف  الدويل 

اأبحاث ما كانت ممكنة لول هذه الأموال. وقد اأّدى بع�ض 

على  للتاأثري  ا�ضتعمالها  ميكن  نتائج  اإىل  الأبحاث  هذه 

�ضنع ال�ضيا�ضات بدعم من املنظمات املانحة. على �ضبيل 

املثال، �ضاهمت املنظمات الدولية اإىل حّد كبري يف جعل 

الإ�ضالحات  من  اأ�ضا�ضيًا  عن�ضرًا  املياه  على  الطلب  اإدارة 

القت�ضاد  حول  اأجريت  التي  الدرا�ضة  بح�ضب  املائية، 

ال�ضيا�ضي لإدارة الطلب على املياه.

لكن تايلور وفريقه )Taylor et al., 2008( قد اأ�ضاروا اإىل 

اأّن بع�ض الباحثني امل�ضتجوبني عرّبوا عن حتّفظات حول 

العامة،  ال�ضيا�ضة  على  الدويل  للتمويل  احلقيقي  الوقع 

حاجات  اأ�ضا�ض  على  ع  يو�ضَ ل  الربنامج  اأّن  اإىل  نظرًا 

وم�ضتلزماتهم.  املانحني  مهاّم  اأ�ضا�ض  على  بل  وطنية 

وطنيًا  برناجمًا  املائية  للبحوث  العالية  اجلودة  وت�ضتلزم 

اأبحاث  ومدراء  �ضيا�ضيًا،  ودعمًا  والأبحاث،  للعلوم 

د يف ح�ضن القيادة، واآليات  بارعني يتمّتعون ب�ضجّل موؤكَّ

متويل م�ضتدامة، وحوافز لتطوير امل�ضار املهني لجتذاب 

نة  حم�ضَّ وروابط  وا�ضتبقائها،  والبالغة  ال�ضابة  املواهب 

بني جماعات الأبحاث وجماعات ال�ضيا�ضات.

IV.الطلب احلكومي على الأبحاث

بح�ضب كاردن )Carden, 2009(، من العنا�ضر الأ�ضا�ضية 

التي تربط الأبحاث بال�ضيا�ضات طلب احلكومة وال�ضتخدام 

اأّي  يف  ال�ضيا�ضات  �ضياغة  يف  الأبحاث  لنتائج  ال�ضمويل 

تايلور  به  قام  الذي  امل�ضح  نتائج  البيان  هذا  ويوافق  قطاع. 

وم�ضر  اجلزائر  يف   )Taylor et al., 2008( وفريقه 

وتون�ض  وال�ضودان  وفل�ضطني  واملغرب  ولبنان  والأردن 

واليمن، مع درا�ضات حالة يف اأربعة بلدان )م�ضر والأردن 

ولبنان واملغرب( و�ضمل 70 منظمة اأبحاث.

الأبحاث  على  احلكومة  طلب  اأّن  اإىل  الدرا�ضة  خل�ضت 

توجد  وحيث  احلا�ضر.  الوقت  يف  للغاية  حمدودًا  يبدو 

ل من خالل اأعمال اأفراد  ح اأن متثَّ م�ضلحة حكومية، يرجَّ

بحاجة  البحث  منظمات  ومدراء  والباحثون  حمّددين. 

اإىل اإيجاد ا�ضرتاتيجيات واآليات لتطوير عالقات �ضخ�ضية 

للقّلة.  اأف�ضلية  منح  اإىل  مييلون  الذين  الأفراد  هوؤلء  مع 

بالتايل فاإّن بناء عالقات موؤ�ض�ضية بني منظمات البحث 

اإطالقه واملحافظة  ال�ضيا�ضات من ال�ضعب  وهيئات �ضنع 

حفظ  على  الأفراد  ت�ضّجع  ظ  التحفُّ عقلية  اأّن  كما  عليه. 

عن  ت�صريح  يف  امل�صري  والرّي  املائية  املوارد  وزير  اأعلن 

امل�صاكل احلقيقية التي تواجهها وزارته، وذلك يف خطابه 

للمياه  العربي  للمجل�ص  الثانية  العامة  اجلمعية  اأمام 

يف القاهرة يف كانون الأول/دي�صمرب 2009، اأّن التحدي 

انتقال  بل  التمويل،  نق�ص  لي�ص  اليوم  لوزارته  الأول 

الوزارة  خارج  اإىل  و�صغار  كبار  من  املوهوبني  اخلرباء 

واملنظمات  اخلا�ص  القطاع  يف  عمل  فر�ص  وراء  �صعياً 

الدولية والإقليمية. وقال: “ل ت�صتطيع املواهب ال�صابة 

اأن تقاوم ال�صفقات اجلذابة وبيئة العمل املحّفزة التي ل 

نتحمل بكّل ب�صاطة اأن نتكّبد كلفتها يف الوزارة”

الإطار 2: لي�ست املهارات نادرة فح�سب بل ت�سعب املحافظة عليها 

يف ظّل حوافز �سعيفة وبيئات عمل “معيقة”  
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اأ�صماء القا�صمي

للمنطقة العربية تاريخ حافل بالبتكارات يف املجالت املائية، وقد متّكن 

القيادّيون يف ال�صوؤون املائية، خالل العقود الأخرية، من زيادة اإمكانّيات 

طاقات  ورفع  ال�صحي  ال�صرف  وتوفري  ال�صرب  مياه  على  احل�صول 

الهاّمة،  اخلطوات  هذه  من  وبالرغم  الري.  �صبكات  وتو�صيع  التخزين 

ل تزال الإنتاجية املائية يف املنطقة هزيلة. وقد اأّدى الإفراط يف ا�صتخراج 

اإىل ا�صتنزاف الطبقات احلاملة للماء والتاأثري �صلبًا على  املياه اجلوفية 

على  الإنفاق  اأن  علمًا  الكلفة.  واملنخف�صة  املوثوقة  املياه  موارد  توافر 

ال�صتثمارات  َكم نحو  التحتية للمياه ل يتوّجه دائمًا ب�صكل حمحُ البنية 

الأجدى اقت�صادّيًا. كما اإّن م�صتويات اأداء البنى التحتّية لإمدادات املياه 

اإىل  والرّي غالباً ما تكون دون امل�صتوى، وت�صل م�صتويات فقدان املياه 
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اقت�صادية  الفعالية ترتتب عواقب  اإىل  املائية  املوارد  اإدارة  وحيث تفتقد 

امليزانية تتزايد،  املالية و�صغوط  وبيئية واجتماعية خطرية. فالأعباء 

غري  النتائج  عن  ف�صاًل  تتفاقم،  البيئة  على  ال�صلبية  التاأثريات  اإّن  كما 

د الفقر وخماطر حدوث نزاعات وتوّترات  املالئمة لل�صحة العامة وتزايحُ

حملّية.

ميكن القول اخت�صاراً اإّن عدم كفاءة اإدارة املياه يرّتب نتائج �صلبية على 

القت�صادية  الناحية  من  والوقائع  جتاهلها.  ميكن  ل  العربية  املنطقة 

املوارد  �صِعف  يحُ اجلوفّية  املياه  ا�صتخراج  يف  الإفراط  اإّن  حيث  مثرية، 

الوطنية مبعّدلت ت�صاوي بني 1 و 2 % من الناجت املحّلي الإجمايل كّل 

تكّلف  اأن  ميكن  املياه  اإدارة  �صوء  عن  الناجمة  البيئية  وامل�صاكل  عام، 

ال�صنوي،  الإجمايل  املحلي  الناجت  خ�صائر ترتاوح بني 0.5 و 2.5% من 

جتميع  اأعمال  كفاية  بعدم  املرتبطة  والوفيات  الأمرا�ص  وخ�صائر 

ومعاجلة مياه ال�صرف قد تتجاوز، يف بع�ص احلالت 2 % من الناجت 

املحلي الإجمايل.

وخالل القرن احلادي والع�صرين تزداد امل�صاكل التي يواجهها العامل 

والنتائج  املت�صارع  القت�صادي  والنمّو  ال�صكاين  فالتزايد  العربي، 

على  ال�صغط  �صتزيد  عوامل  كّلها  املناخي  للتغيري  املتوّقعة  ال�صلبية 

والأ�صاليب  والتقنّيات  ال�صيا�صات  عّدل  تحُ مل  وما  املنطقة.  يف  املياه 

الأمن  ويهّدد   الزراعي  الإنتاج  يخّف�ص  �صوف  املائي  ال�صّح  تفاقم  فاإن 

الغذائي يف املنطقة. ومّما يزيد من تعقيدات هذه احلالة امل�صتع�صية 

اأّن حواىل 70 % من مياه املنطقة جتري عرب احلدود الدولية وينبغي 

اإدارتها ب�صكل عادل مل�صلحة جميع املعنيني جتّنباً لقيام عداوات بني 

التحديات امل�صرتكة ومعاجلتها  اأّن مواجهة هذه  املجتمعات. ول �صّك 

الب�صري  املال  راأ�ص  تطوير  يف  لال�صتثمار  الأولوية  اإعطاء  ت�صتلزمان 

وقدرات املوؤ�ص�صات.

من املعروف اليوم اأن هناك حاجة اإىل زيادة الرتكيز على الإدارة املتكاملة 

املفهوم  الإمدادات وتوفري اخلدمات. وهذا  اأكرث من تنمية  املائية  للموارد 

املعرفة  تنمية  برامج  حتديد  اإعادة  يطال  جذرّيًا  تغيرياً  يتطّلب  اجلديد 

يف  ا�صتثمر  باأنه  يفخر  العربي  العامل  اأن  يف  �صك  من  وما  القدرات.  وبناء 

يف  فائقة،  مبهارة  �صاهموا،  ممتازين  هيدرولوجيني  مهند�صني  تدريب 

بناء العديد من م�صاريع البنى التحتّية للماء وخدمة املدن واأنظمة الري 

وامل�صاعدة على �صبط الفي�صانات. غري اأّن م�صاكل املياه اآخذة يف التحول 

�صات وال�صيا�صات واأ�صبحت لها اآثار بالغة على  اإىل م�صائل تتعلق باملوؤ�صّ

نوعية الإدارة كما على َحْوَكمة املياه )التنظيم العام ل�صلطة املياه واإدارتها 

�صار اإىل اأّن تقا�صم واإدارة هذا املورد النادر يف املنطقة مع  و�صيا�صاتها(. ويحُ

اأمور  هي  والبيئية  املالية  ال�صتدامة  وكذلك  الجتماعية  العدالة  �صمان 

ت�صتلزم مهارات ل تقف عند حدود التدريب الهند�صي التقليدي بل ت�صمل 

كذلك القت�صاد وال�صيا�صة وعلم البيئة والديبلوما�صية والدميوقراطية.

املوجة  الت�صّدي لهذه  اأن تنجح يف  اأريد للمنطقة  اإذا  عالوًة على ذلك، 

اجلديدة من التحديات يف جمال املياه فال بّد من اأن تن�صّب اجلهود على 

ني يف قطاع املياه. تعميق املعرفة واملهارات لدى �صّناع القرار واملخت�صّ

املعرفة  توفري  يف  النق�ص  لت�صّد  للمياه  العربية  الأكادميية  تاأ�ص�صت 

لالإداريني التنفيذيني وتطوير القيادات. ونظًرا لكون الأكادميية مبادرة 

واملوؤ�ص�صاتية،  الب�صرية  القدرات  تطوير  �صعيد  على  فريدة  اإقليمية 

التقليدّيني،  والتدريب  بالتعليم  الكتفاء  عدم  مهّمتها  �صلب  من  فاإن 

هو  التغيري  وهذا  “كقّوة عاملة على التغيري”.  واإّنا ممار�صة دورها 

يف  املياه  م�صتوى  اإىل  البحت  املياه  علم  م�صتوى  من  للتحّول  انعكا�ص 

�صبيل ال�صتدامة والنمّو.

اأحُن�صئت الأكادميية لتكون مركزاً اإقليمّيًا للتمّيز بهدف حتقيق ما يلي:

لتطوير  والأدوات  والأفكار  املهارات  باأحدث  امل�صاركني  تزويد    -

تكاملي  نطاق  على  املياه  موارد  اإدارة  و�صيا�صات  اإ�صرتاتيجيات 

يجمع بني خمتلف القطاعات.

اإىل تعزيز البيئة املالئمة  م�صاندة امل�صاركني يف جهودهم الرامية    -

والقدرات  وال�صيا�صات،  للموؤ�ص�صات،  الداعمة  ر  والأحُطحُ للعمل، 

التنظيمية يف بلدانهم.

اإدارة  يف  اخلا�صة  حتّدياتها  العربية  املنطقة  يف  دولة  كّل  تواجه  وفيما 

الإدارة  حتقيق  يف  ت�صاهم  اأن  ميكن  متعّددة  عاّمة  فر�ص  فثّمة  املياه، 

�ساتية يف قطاع املاء العربي  تطوير القدرات الب�سرية واملوؤ�سّ

الأكادميية العربية للمياه: مركز اإقليمي للتمّيز يف تثقيف الإداريني التنفيذيني
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للمياه  العربية  الأكادميية  اهتمام  املنطقة. ويرتّكز  للمياه يف  املتكاملة 

على ثالثة جمالت: 

اإ�صرتاتيجّيات  لدفع  القيادّيني  لدى  الروؤية  ْعد  وبحُ الّطالع  �صعة    )1(

التغيري قدمًا. 

)2(  الإدارة ا�صتناداً اإىل اأحدث املعارف واملهارات. 

التوعية العامة مب�صائل املياه وامل�صاركة يف اإيجاد احللول مل�صاكلها    )3(

امل�صتع�صية.

ت�صمل برامج الأكادميية وخدماتها ما يلي:

ر�صم  اإىل  الآيلة  والأفكار  املفاهيم  ناق�ص  تحُ حيث  القادة  •منتدى  	
ال�صيا�صات املائية يف امل�صتقبل.

•تثقيف امل�صوؤولني التنفيذيني لتعميق املعرفة وتعزيز املهارات. 	
•جتّمعات املعرفة لتبادل الأفكار وحتفيز اجلهود. 	

•م�صورة اأهل اخلربة لإيجاد احللول العلمية للم�صاكل امللّحة. 	

عترب الأكادميية العربية للمياه مركزاً اإقليمّيًا للمعارف حيث تتلّقى  لذلك تحُ

وجميع  العربية  املنطقة  من  املياه  مبو�صوع  املتعّلقة  الأفكار  م�صتجّدات 

اأنحاء العامل. ويتّم توفري هذه املعارف وفقًا لأحدث اأ�صاليب التعليم.

الفّنيني ومقّرري  كبار  اإىل  الإداريني  لتثقيف  الأكادميية  برامج  تتوّجه 

مة لتفتح  ال�صيا�صات يف القطاعني العاّم واخلا�ّص. وهذه الربامج م�صمَّ

اآفاقاً جديدة على موا�صيع اإدارة الطلب، واإ�صالح املوؤ�ص�صات، وا�صرتداد 

القطاعات،  و�صائر  املياه  قطاع  هيئات  بني  والتكامل  التكاليف، 

وم�صاركة القطاع اخلا�ّص، وال�صتدامة البيئّية.

تقّدم الأكادميية �صنة 2010 – 2011 الربامج التعليمية التالية: حوكمة 

املياه وتطوير القيادات، ت�صميم وتنفيذ اإ�صالح مرافق املياه، م�صاركة 

القطاع اخلا�ص يف اأعمال املياه، ديبلوما�صية املياه: تقا�صم املنافع. هذا 

م�صادر  حول  ظبي  واأبو  اأ�صرتاليا  يف  متنّقلة  عمل  ور�صة  اإىل  بالإ�صافة 

املياه غري التقليدية.

بخطوات  القيام  اإن�صائها،  بعد  الأوىل  ال�صنة  خالل  الأكادميّية،  توّلت 

موؤ�ص�صة  فهي  للتمّيز.  اإقليمي  كمركز  و�صعها  دعائم  لإر�صاء  ناجحة 

وّفرت  وقد  الإقليمي،  ال�صعيد  على  الكفاءات  تطوير  جمال  يف  رائدة 

اأكرث  فيها  �صارك  التنفيذية  للقيادات  امل�صتوى  رفيعة  تعليمّية  برامج 

يفوق  ما  اأن  علمًا  عربّية،  دولة   18 اإىل  ينتمون  فّني  م�صوؤول  مئة  من 

كبار  من  كانوا  لالأكادميية  الأ�صا�صية  الربامج  يف  امل�صاركني  من   %80

�صّناع القرار وامل�صوؤولني  الفّنيني.

حلركة  جديداً  زخمًا  باإطالقها  للمياه،  العربية  الأكادميية  فاإن  وهكذا 

تطوير قاعدة املعرفة يف املنطقة وتنمية اقت�صاداتها، اإّنا توّفر للعامل 

اإدارة املياه يف القرن  العربي منرباً فريداً حافزاً على حتقيق الريادة يف 

احلادي والع�صرين.

د. �أ�سماء �لقا�سمي مديرة �الأكادميية �لعربية للمياه، �أبو ظبي.

�أبوظبي يف متوز )يوليو( 2008 مببادرة  �أن�سئت �الأكادميية �لعربية للمياه يف 

من �ملجل�س �لعربي للمياه وبالت�ساور مع �لقياديني و�خلرب�ء يف جمال �ملياه من 

�ملنطقة �لعربية و�سائر �أنحاء �لعامل. وت�ست�سيف هيئة �لبيئة – �أبوظبي مقّر 

�الأكادميية باال�سرت�ك مع �ملركز �لدويل للزر�عة �مللحّية.
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ت�ضاركها  بغر�ض  نتائجهم  وحتى  ومواردهم  ات�ضالتهم 

والتمويل.  التمايز  اجتذاب  اأجل  من  دولية  اأحداث  يف 

الأبحاث  منظمات  فر�ض  من  يخف�ض  هذا  اأّن  ويبدو 

امل�ضتوى  على  الإيجابي  التغيري  فـي  م�ضاهمة  لتقديـم 

.)Taylor et al., 2008( الوطني اأو حتـى الإقليمي

V. املعرفة العلمية وحدها غري كافية 
لتمكني ح�سول تنمية م�ستدامة

تطور  تر�ضم  وال�ضيا�ضات  املعرفة  تفاعل  كيفية  اإّن 

فالتفاعل  املائية.  للموارد  م�ضتدامة  لإدارة  ال�ضيا�ضات 

واملوؤ�ض�ضات،  القت�ضادي،  الجتماعي  ال�ضياق  بني  ما 

التنمية  تعزيز  يف  دورًا  اأي�ضًا  يوؤّدي  والأفراد،  وامل�ضالح، 

هو  العلمي  الفهم  توليد  اأّن  ومع  تقييدها.  اأو  امل�ضتدامة 

املو�ضوعي،  والتحليل  العقالين  للتفكري  مترين  مبثابة 

من  كثرية  مناطق  يف  املعنية  الأطراف  �ضلوك  فاإّن 

العامل العربي تقودها جوانب قائمة من عدم التوازي يف 

ال�ضلطة.

 Zeitoun,( زيتون  بها  قام  التي  اخلال�ضة  من  اإنطالقًا 

مراكز  اإىل   1 ال�ضكل  يف  البياين  الر�ضم  ي�ضري   ،)2009
يف  املياه  �ضوؤون  يف  املختلفة  املعنية  لالأطراف  ال�ضلطة 

خريطة ال�صلطة مقابل امل�صالح لدى الالعبني الأ�صا�صيني يف ال�صيا�صة املائية يف اليمنال�صكل 1

Zeitoun 2009 مل�سدر: زيتون�
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اليمن بالن�ضبة اإىل موقفها من الإ�ضالح. بالفعل، يتمّثل 

العن�ضر الأكرث بروزًا يف الر�ضم يف اأّن الباحثني الداعمني 

لإدارة الطلب على املياه كو�ضيلة لتاأمني ا�ضتدامة املوارد 

لإمالء  حمدودة  ب�ضلطة  يتمتعون  اجلوفية،  املائية 

�ضياغة ال�ضيا�ضات وتنفيذها. فالأطراف املعنيون الذين 

الطلب  اإدارة  يعار�ضون  الراهن  الو�ضع  من  ي�ضتفيدون 

ملنع  الأقوى  مركزهم  ي�ضتعملون  و�ضوف  املياه  على 

اأن  من  الأقّل  على  اأو  التبلور  من  الإ�ضالحية  ال�ضيا�ضات 

للعمل،  املتنوعة  البدائل  ال�ضيا�ضات  �ضانعو  ويعي  ذ.  تنفَّ

مائية  ل�ضيا�ضات  العقالين  للعمل  ال�ضيا�ضية  الكلفة  لكّن 

م�ضتدامة هي ما ل ي�ضتطيع �ضانعو ال�ضيا�ضات تكّبده يف 

اأغلب الأحيان. 

واملحرتفني  املياه  �ضوؤون  مدراء  عجز  يف  التفكري  ويجدر 

امل�ضتدامة،  غري  املمار�ضات  تقلب  ممار�ضات  اعتماد  عن 

مثل ا�ضتنفاد خّزانات املياه اجلوفية. وقد اأظهرت درا�ضات 

القت�ضاد ال�ضيا�ضي التي اأجرتها WaDImena يف الأردن 

اخلال�ضات  بع�ض  املغرب،  يف  نوعية  وب�ضورة  واليمن، 

املمار�ضات  يهّدد  ال�ضيا�ضات  يف  تغيري  تنفيذ  اإّن  الأولية. 

ال�ضياقات  يف  خة  املرت�ضّ وامل�ضالح  عميق  ب�ضكل  املتجّذرة 

الهرمية، مثل تلك املوجودة يف اليمن والأردن، ي�ضتلزم 

اأ�ضكال  اأّما  ت�ضاندها.  التي  ال�ضلطة  لعالقات  جّيدًا  فهمًا 

عالقات ال�ضلطة املتنوعة بني الأطراف املعنية يف قطاع 

اأ�ضكال  اأو  “قا�ضية”  اأ�ضكال  اإّما  فهي  البلدين  يف  املياه 

اأ�ضكال  وت�ضمل  “لطيفة”.  اأ�ضا�ضًا  لكنها  “لطيفة”، 
تاأطري  و�ضلطة  التفاو�ض  �ضلطة  “اللطيفة”  ال�ضلطة 

 Zeitoun,( للدح�ض  قابلة  غري  جتعلها  بطريقة  امل�ضائل 

.)2009

يف  امل�ضتدامة  املائية  ال�ضيا�ضات  نتائج  تعتمد  بالتايل، 

املنطقة العربية على عمليات وموؤ�ض�ضات تعطي الأطراف 

املعنية كافة احلق يف العرتا�ض وت�ضمح لها باأداء دور يف 

الالتنا�ضق  اأوجه  عن  النظر  بغ�ض  ال�ضيا�ضات،  �ضياغة 

�ضيا�ضيًا  حوارًا  ذلك  وي�ضتلزم  ال�ضلطة.  يف  حاليًا  القائم 

التقنية  املعرفة  اأّن  كما  العالقة.  اأ�ضحاب  جميع  بني  ما 

والعلمية، اإذا ما اعتربت ذات م�ضداقية و�ضلة بالأطراف 

تعّدل  اأن  ميكن  م�ضرتكًا  اأ�ضا�ضًا  توّفر  اأن  ميكن  املعنية، 

ة اختالفاتها. وميكن للمعرفة اأن  عليه املجموعات املحتجَّ

لت�ضوية  وو�ضيلة  �ضة  املهمَّ للمجموعات  �ضوتًا  اأي�ضًا  توفر 

ميدان العمل.

مثل بارز اآخر على الدور الهام�ضي املعطى للمعرفة التقنية 

غري  املائية  املوارد  با�ضتخدام  املروّية  الزراعة  �ضيا�ضة  هو 

كثرية.  عربية  بلدان  يف  �ضحراوية  مناطق  يف  املتجددة 

اأّن  م�ضبقًا  اجلوفية  املياه  لعلم  العلمي  الفهم  اعترب  وقد 

ال�ضعي  اّن  اإّل  م�ضتدامة.  غري  ا�ضرتاتيجية  �ضيكون  هذا 

الزراعية  ال�ضغط  جمموعات  و�ضلطة  الغذائي  الأمن  اإىل 

لرّي  اجلوفية  املياه  ا�ضتغالل  انطلق  وقد  �ضائدين.  ظاّل 

ثالثة  وا�ضتمّر  الع�ضرين  القرن  ثمانينات  يف  ال�ضحراء 

موؤّخرًا  خف�ضت  قد  للمياه  الدعم  اإجراءات  اأّن  مع  عقود، 

يف انقالب تدريجي لل�ضيا�ضات.

العقود  "خالل  اأّنه   )Al-Zubari, 2005( الزباري  لحظ 

القت�ضادية  ال�ضيا�ضات  �ضاندت  املن�ضرمة  الثالثة 

جمل�ض  بلدان  معظم  يف  ال�ضخّية  الدعم  واإجراءات 

يهدف  جهد  يف  املروية  الزراعة  ع  تو�ضّ اخلليجي  التعاون 

مياه  ت�ضتعَمل  ما  وغالبًا  الغذائي.  الأمن  حتقيق  اإىل 

الفر�ضة  بكلفة  الأخذ  دون  من  فعال  غري  ب�ضكل  الرّي 

مدينية  لأغرا�ض  كما  ال�ضرب  لأغرا�ض  القت�ضادية 

و�ضناعية. وت�ضاهم الزراعة يف اأقّل من اثنني يف املئة من 

اإجمايل الناجت املحلي يف بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي 

املياه  من  واأكرثها  اجلوفية،  املياه  موارد  ت�ضتغّل  لكّنها 

وتدهور  ا�ضتنفادها  اإىل  يوؤّدي  ما  الأحفورية،  اجلوفية 

املياه املاحلة.  البحر و�ضعود  جودتها ب�ضبب تغلغل مياه 

"ل�ضرتاتيجية خروج" وا�ضحة لإيجاد رّد على  ول وجود 

ما يح�ضل لو زالت املياه".

وي�ضري ال�ضكل 2 اإىل تغريات �ضخمة يف منظر ال�ضحراء 

يف اململكة العربية ال�ضعودية كنتيجة لهذه ال�ضيا�ضة.

واملثل الذي ناأخذه من اململكة العربية ال�ضعودية هو واحد 

اجلوفية  املياه  موارد  تدهور  اإّن  كثرية.  اأمثلة  بني  من 

�ضاي�ض  ه�ضبة  كما  اليمن  يف  وتعز  �ضنعاء  حو�ضي  يف 

و�ضو�ض ما�ضة درعة يف املغرب، كّلها ت�ضري اإىل غياب وقع 

مالئم التوقيت للعلم على ال�ضيا�ضة، وتظهر اأّن كلفة هذه 

التاأخريات قد تكون غري قابلة للمقاومة اأو التعوي�ض.

VI. كيف يرتبط العلم بال�سيا�سات؟

من بني علماء املياه، ثمة َمن يرى مهاّمه حمدودة بتوليد 

املعرفة  بني  الرابط  �ضنع  مهّمة  تاركًا  العلمية،  الأدلة 

امل�ضكلة  فاإّن  بالتايل،  اآخرين.  حمرتفني  اإىل  وال�ضيا�ضة 

اإىل  لت�ضل  اجلودة  عالية  معرفة  توليد  تتخّطى  القائمة 

تطوير القدرة على ا�ضتخدام املعرفة بطريقة منا�ضبة من 

ال�ضيا�ضات.  و�ضع  جمموعات  جانب  من  التوقيت  حيث 

د  ولأّن الآليات النظامية لربط املعرفة بال�ضيا�ضة مل حتدَّ

 )Carden, 2009( بعد يف العامل العربي، اقرتح كاردن

منظمات  اإن�ضاء  حالة،  درا�ضة   23 حتليل  اأ�ضا�ض  على 



الربط بني الأبحاث وال�صيا�صات املائيةالف�صل 19812

قادرة على اأن تكون و�ضيط معرفة.

من الهيئات التي ميكن اأن توؤّدي دور »و�ضطاء املعرفة«، 

تعمل  التي  املياه،  �ضوؤون  حول  الوزارات  بني  ما  اللجان 

الوقت.  وحمّددة  معينة  مبهام  مكّلفة  عمل  كفرق  اأكرث 

 Luzi,( لوزي  بح�ضب  الوزارات،  بني  ما  اللجان  اأّن  اإّل 

و�ضف  بفعل  قلياًل  اأثرًا  ترتك  اأو  فاعلة  لي�ضت   ،)2010
مهاّم غري وا�ضح، ونق�ض البنى الداعمة الدائمة، واآليات 

معلومات راجعة غري فاعلة.

كما اأّن هيئات دائمة مثل الهيئة امللكية للمياه يف الأردن 

اأن  ميكن  املغرب  يف  واملناخ  للمياه  الأعلى  املجل�ض  اأو 

ت�ضكل اأي�ضًا »و�ضطاء معرفة«. ويف بلدان اأخرى، ميكن 

املهام،  متعددة  فكرية  موؤ�ض�ضة  من  جزءًا  هذا  ي�ضّكل  اأن 

جمل�ض  يف  القرار  اّتخاذ  ودعم  املعلومات  مركز  مثل 

.
3
)IDSC( الوزراء امل�ضري

هيئة  م�ضر  يف  املياه  لأبحاث  الوطني  املركز  وي�ضكل 

فريدة من نوعها. اإّنه عبارة عن جتّمع معاهد متخ�ض�ضة 

املائية  املوارد  لوزارة  بحثية  كذراع   1975 العام  يف  اأن�ضئ 

تخو�ضها  التي  البحث  م�ضاريع  نتائج  وت�ضتعَمل  والري. 

معاهد خمتلفة وب�ضكل نظامي من جانب دوائر خمتلفة 

اأبحاث  لربط  مثالية  اآلية  هذه  اأّن  ومع  الوزارة.  يف 

البنيوية  الق�ضور  اأوجه  بع�ض  فهناك  بال�ضيا�ضة،  املياه 

.)IPTRID, 2007(

VII. خال�سة

العربي  العامل  يف  املياه  �ضوؤون  يف  الأبحاث  لي�ضت  اأ. 

املائية.  ال�ضيا�ضة  دورة  من  نظاميًا  عن�ضرًاً  اليوم 

بالن�ضبة  مزدوجًا  حتّديًا  تواجه  العربية  فاملنطقة 

اأّوًل، تنق�ض  اإىل ربط علم املياه بال�ضيا�ضة العامة. 

القدرة على توليد بحث علمي عايل اجلودة. ثانًيا، 

ر الروابط املوؤ�ض�ضية النظامية بعد ل�ضتخدام  مل تطوَّ

القدرة  فاإّن  بالتايل،  ال�ضيا�ضات.  �ضنع  يف  املعرفة 

تبقى  وتنفيذها  فعالة  مائية  �ضيا�ضات  �ضياغة  على 

مقّيدة ب�ضكل حاّد.

هيكلية  �ضمن  وال�ضيا�ضة  املعرفة  تفاعل  اإّن  ب.  

موؤ�ض�ضية يوفر اإطارًا جّيدًا لإطالق �ضيا�ضات مائية 

الدول  يف  املائية  ال�ضيا�ضة  بيئة  اأّن  اإّل  وتطويرها. 

وعالقات  املتزّمتة  امل�ضالح  ب�ضيا�ضة  تتاأثر  العربية 

بخطاب  تاأثرها  من  اأكرث  املتوازية  غري  ال�ضلطة 

مرتكز على املعرفة. كما اأّن الآليات املوؤ�ض�ضية التي 

جّيدًا  ر  تطوَّ مل  كّلها  املعنية  لالأطراف  �ضوتًا  تعطي 

بعد.

تواجه املنظمات البحثية يف البلدان العربية عرقلة  ج.  

ب�ضبب غياب �ضيا�ضات وطنية للعلوم والتكنولوجيا 

اأحيانًا  تعك�ض  الأبحاث  فربامج  التن�ضيق.  وانعدام 

اأن  من  بدًل  الدولية  التمويل  منظمات  م�ضتلزمات 

والأهداف  املحلي  املجتمع  حلاجات  �ضدى  ت�ضّكل 

التغريات يف منظر ال�صحراء كنتيجة للزراعة املروية يف اململكة العربية ال�صعوديةال�صكل 2

UNEP/GRID-Sioux Falls :مل�سدر�
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الوطنية.

الدول  يف  املائية  ال�ضوؤون  يف  البحث  منظمات  د.  

تتمّتع  ول  واملالية  الب�ضرية  املوارد  تنق�ضها  العربية 

وواعد  داعم   
ّ

مهني م�ضتقبل  تقدمي  على  بالقدرة 

للباحثني ال�ضّبان. كما اأّن الباحثني لديهم توا�ضل 

حمدود باجلماعات البحثية الدولية.

VIII. تو�سيات 

اأولوية  تعطي  اأن  العربية  البلدان  على  ينبغي  اأ.  

ذات  مائية  اأبحاث  توليد  على  قدرة  لتطوير 

م�ضداقية وذات �ضلة. وي�ضتلزم هذا الأمر �ضيا�ضة 

للم�ضاءلة  خا�ضع  اأبحاث  وبرنامج  وطنية،  علوم 

وقيادة  اأبحاث  واإدارة  �ضيا�ضيًا،  والتزامًا  حمليًا، 

وحوافز  م�ضتدامة،  متويل  واآليات  ممتازتني، 

والبالغة  ال�ضابة  املواهب  جلذب  مهني  تطوير 

واملحافظة عليها. 

الأبحاث  جماعات  بني  الروابط  حت�ضني  يجب  ب.  

قدرة  يعّزز  قد  ما  كبري،  حّد  اإىل  وال�ضيا�ضات 

حاجاتها  لتلبية  املعرفة  ا�ضتعمال  على  احلكومات 

ل�ضنع ال�ضيا�ضات. 

يف  ومفكرين  باحثني  جمموعات  اإن�ضاء  يجب  ج.  

لكي  باملياه  خا�ضة  امتياز  ومراكز  املائية  ال�ضوؤون 

من  املياه  علوم  تقريب  يف  و�ضيطًا  دورًا  توؤّدي 

ال�ضيا�ضة.

لت�ضوية  موؤ�ض�ضية  وعمليات  اآليات  اإن�ضاء  يجب  د.  

الفاعليات  جلميع  �ضوت  واإعطاء  العمل  ميدان 

وميكن  املائية.  بال�ضيا�ضات  تتاأثر  التي  الجتماعية 

اأن توّفر هذه الآليات منتدى لكافة الأطراف املعنية 

يف  املعرفة  وا�ضتخدام  �ضيا�ضي  حوار  خلو�ض 

التفاو�ض ب�ضاأن اختالفاتها.

املعنية  املائي  البحث  ومراكز  اجلامعات  ت�ضجيع  هـ.  

بامل�ضاعي الأكادميية يف العامل العربي لتقّدم برامج 

الدرا�ضة  بني  جتمع  �ضهادات  مب�ضتوى  مبدعة 

الهند�ضية ودرا�ضات ال�ضيا�ضة العامة املحرتفة.

وخرباء  العلماء  ت�ضّجع  اأن  احلكومات  على  ينبغي  و.  

املياه ال�ضّبان لتطوير فهم عام لدورة ال�ضيا�ضة، حيث 

�ضها  يتح�ضّ علمية  معرفة  ولتوليد  موجودة،  هي 

وذات  م�ضداقية  ذات  لكونها  ال�ضيا�ضات  �ضانعو 

�ضلة بحاجاتهم.

القرارات  يحموا  اأن  القرار  �ضانعي  على  ينبغي  ز.  

من  املائية  وال�ضيا�ضات  الأبحاث  يف  ال�ضرتاتيجية 

على  املحافظة  مع  الدولية،  امل�ضاعدة  برامج  تاأثري 

م�ضتوى عاٍل من التعاون العلمي مع مراكز اأبحاث 

ذات م�ضتوى عاملي.

حتتاج منظمات الأبحاث املائية اإىل التزامات ومهاّم  ح.  

ال�ضيا�ضة  �ضلب  يف  الأبحاث  لو�ضع  قوية  �ضيا�ضية 

ال�ضيا�ضة  قلب  يف  املائية  ال�ضيا�ضة  وحتديد  املائية، 

الإمنائية ال�ضاملة، ل العك�ض.
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هوام�ش

 " يعود تاأثري �ل�سيا�سات �إىل ت�سنيفات "لندكوي�ست. 1

و�سعه  �لذي  �الإطار  يف  وردت  كما   Lindquist
"كاردن" Carden، ب�سكل ثالثة �أنو�ع من �لتاأثري: 
�آفاق �ل�سيا�سات  تو�سيع قدر�ت �ل�سيا�سات، تو�سيع 

و�لتاأثري على �الأنظمة.

�لعائد�ت يف �لبحث و�لتطوير  �أدنى  ت�سّجل �ملنطقة  2 .

�أّن  مبا  ذلك  �إىل  �الإ�سارة  من  بّد  وال  �لزر�عيني. 

يف  للمياه  �الأكرب  �مل�ستهلك  �لقطاع  تعترب  �لزر�عة 

�ملنطقة و�الأقّل فعالية.

جمل�س  يف  �لقر�ر  �تخاذ  ودعم  �ملعلومات  مركز  3 .

ملجل�س  تابعة  فكرية  موؤ�س�سة  هو  �مل�رصي  �لوزر�ء 

يف  وي�سعها  �الأبحاث  نتائج  ي�ستخل�س  �لوزر�ء 

متناول �سانعي �لقر�ر.
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I.  مقدمة

تقع الدول العربية يف اأكرث الأرا�ضي جفافًا يف العامل، التي 

تت�ضمن �ضمال اأفريقيا و�ضبه اجلزيرة العربية )ال�ضكل 1(. 

ودجلة  النيل  هي  فقط،  رئي�ضية  اأنهار  ثالثة  املنطقة  ويف 

والفرات، تزود قطاعات �ضيقة من الأرا�ضي مبياه م�ضتمرة 

لالعتماد  م�ضطرة  فهي  املنطقة  بقية  اأما  ال�ضنة.  طوال 

لأغرا�ض  املياه  تزويد  ويتم  متوا�ضعة.  مائية  موارد  على 

منطقة  يف  خا�ضة  البحر،  مياه  حتلية  طريق  عن  ال�ضرب 

اخلليج العربي. ولكن بقية الدول تعتمد ب�ضكل كبري على 

والن�ضاطات  الب�ضري  ال�ضتهالك  لأغرا�ض  اجلوفية  املياه 

رئي�ضيًا  عن�ضرًا  متثل  اجلوفية  املياه  فاإن  ولهذا،  الزراعية. 

للحياة يف املنطقة العربية.

على  قليلة  ب�ضرية  جتمعات  �ضهدت  التي  املناطق  اعتمدت 

لتخرج  املرتفعة  املناطق  يف  ال�ضخور  عرب  تن�ضاب  التي  املياه 

اأفريقيا  �ضمال  "واحات" يف  ت�ضمى  وهي  ينابيع،  �ضكل  على 

�ضبه  جنوب  يف  و"اأفالجًا"  الأو�ضط  ال�ضرق  يف  و"عيونًا" 

اجلزيرة العربية. كانت هذه املوارد كافية للمجتمعات القليلة 

النت�ضار والعدد يف املا�ضي، ولكن كميات كبرية من املياه مت 

�ضخها موؤخرًا من الآبار العميقة، حيث تراجعت طبقات املياه 

اجلوفية، ما اأعطى انطباعًا با�ضتنزاف هذه املوارد.

اجلوفية:  املياه  مبحدودة  ال�ضائع  العتقاد  اأ�ضباب  من 

متقاربة،  مواقع  يف  الآبار  من  جدًا  كبري  عدد  حفر  اأوًل، 

املياه  �ضخ  ثانيًا،  نف�ضه.  العمق  اإىل  احلالت  معظم  ويف 

ميكانيكيًا مبعدلت اأعلى بكثري من معدل حركة املياه يف 

م�ضام ال�ضخور. وقد نتجت هذه املمار�ضات من غياب املعرفة 

ببيئة املياه اجلوفية، �ضواء من قبل امل�ضوؤولني الر�ضميني اأو 

املزارعني املحليني. و�ضاهمت هذه املمار�ضات ونتائجها يف 

ميكن  ل  اجلوفية  املياه  موارد  باأن  اخلاطئ  العتقاد  �ضيوع 

العامل  من  كبري  جزء  يف  ا�ضُتنزفت  واأنها  عليها،  العتماد 

العربي. ولكن الواقع هو اأن موارد املياه اجلوفية تكون اأكرث 

واإدارتها  بحكمة  وا�ضتخدامها  بدقة  تر�ضيمها  مت  لو  وفرة 

ب�ضكل �ضليم.

من املفيد هنا تو�ضيح كيفية توزع املياه على كوكب الأر�ض 

والبحار  املحيطات  يف  املاحلة  املياه  متثل   .)2 )ال�ضكل 

الأج�ضام  ولكن  الأزرق.  الكوكب  على  املياه  كل  من   %97

ن�ضبة  ت�ضكل  علينا  ملمو�ضًا  اأثرًا  ترتك  التي  العذبة  املائية 

�ضئيلة من خمزونات املياه العذبة التي متثل 3% من املياه 

والأنهار  القطبية  اجلليدية  الكتل  وحتتوي  الأر�ض.  على 

املياه  اأما  العذبة.  املياه  من   %70 على  اجلبلية  اجلليدية 

اأكرث من  املتبقية، وهي ن�ضبة تزيد  الـ%30  اجلوفية فتمثل 

الأنهار  يف  املوجودة  العذبة  املياه  جمموع  على  �ضعفًا   30

والبحريات وامل�ضتنقعات على �ضطح الأر�ض.

املوارد  هذه  تتوزع  كيف  نتاأمل  جتعلنا  الأرقام  هذه  مثل 

معرفة  من  نتمكن  لكي  تكمن،  واأين  املرئية،  غري  املائية 

املياه  ان  بحكمة.  واإدارتها  ا�ضتخدامها  وكيفية  مواقعها 

من  وانت�ضارًا  كمية  اأكرث  هي  العربي  العامل  يف  اجلوفية 

بالرمال  املغطاة  ال�ضحارى  يف  خا�ضة  ال�ضائد،  العتقاد 

هذه  اأن  نعرف  اأن  املهم  ومن  ال�ضكان.  مراكز  عن  والبعيدة 

يف  رطوبة  اأكرث  مناخات  خالل  وتراكمت  جتمعت  املياه 

اإدارتها  وتتوجب  حاليًا،  تتجدد  ل  فانها  ولهذا  املا�ضي، 

ب�ضكل منا�ضب ل�ضمان ا�ضتدامتها.

II.  موارد املياه اجلوفية

على  الأمطار  مياه  تتجمع  عندما  اجلوفية  املياه  ق�ضة  تبداأ 

احلراك،  لهذا  الدافعة  القوة  هي  اجلاذبية  الأر�ض.  �ضطح 

ارتفاعًا  الأقل  اإىل  الأعلى  املناطق  من  املياه  تنتقل  حيث 

ال�ضطح  حتت  املوجودة  واملياه  وخاللها.  ال�ضخور  فوق 

اأ�ضعة ال�ضم�ض،  تكون حممية من ال�ضخونة والتبخر بفعل 

ال�ضنني.  لآلف  ال�ضخور  بنية  يف  حمتجزة  تبقى  وبالتايل 

الأولية  النفاذية  عرب  تنتقل  ال�ضخور،  عرب  رحلتها  وخالل 

اأي امل�ضاحات املفتوحة بني حبيبات ال�ضخور، و/اأو النفاذية 

الثانوية التي حتدث بتك�ضر ال�ضخور اأو ت�ضدعها.

�ضطح  حتت  املياه  اأن  العربي  العامل  يف  كثريون  يعتقد 

توزع املياه على �صطح الكرة االأر�صيةال�صكل 2
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الأر�ض موجودة على �ضكل بحريات اأو اأنهار جوفية. لكنها 

يف احلقيقة موجودة يف الفراغات بني حبيبات ال�ضخور اأو 

يف ال�ضقوق. يف احلالة الأوىل، ميكن اأن تتخيل كاأ�ضًا مليئة 

فراغات  تبقى  ولكن  الكاأ�ض،  متالأ  الرمال  ال�ضاطئ:  برمال 

كبرية بني احلبيبات. ا�ضكب ماء يف الكاأ�ض، و�ضوف جتد 

هذا  الرمال.  حبيبات  بني  املتاحة  امل�ضاحات  يحتل  املاء  اأن 

كثرية  اأنحاء  يف  الكبرية  اجلوفية  الأحوا�ض  طبيعة  يف�ضر 

من املنطقة العربية.

رملية  حبيبات  من  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  تتكون  التي  ال�ضخور 

اأو ال�ضخور الرملية، و�ضخور اأخرى مثل احلجر  متجاورة، 

متجان�ضة  غري  فراغات  فيها  تتواجد  الكل�ضي،  اأو  اجلريي 

احلالت،  بع�ض  يف  املياه.  مبرور  ت�ضمح  مرتابطة  ولكن 

تتكون فراغات كبرية من خالل تذويب ال�ضخور احلا�ضنة، 

ال�ضخور  هذه  يف  املياه  وتن�ضاب  املائية.  الكهوف  فتت�ضكل 

وحتتوي  املنخف�ضة.  اإىل  العالية  املناطق  من  لتنتقل 

ال�ضخور اجلريية على مواد كيميائية قابلة للذوبان، فتقوم 

املياه العابرة باذابة الأمالح. ويف حالت غري عادية يوؤدي 

اأكرث  املياه  جعل  اإىل  احلا�ضنة  ال�ضخور  يف  الأمالح  ذوبان 

ملوحة من مياه البحار.

املياه  متـر  ال�ضخور،  حبيبات  بيـن  امل�ضام  اإلـى  بالإ�ضافة 

 El-Baz,( ال�ضلبة  ال�ضخور  فـي  ال�ضقوق  عبـر  ال�ضطحية 

فاإن  نفاذ،  غري  يكون  نف�ضه  ال�ضخر  اأن  ومع   .)1998a
خلق  اإىل  توؤدي  بع�ض  على  بع�ضها  ال�ضخور  كتل  حركة 

م�ضام. واذ تتحرك الكتل على امتداد �ضق، اأفقيًا اأو عموديًا، 

تتحطم ال�ضخور املتواجدة على هذا المتداد، ما يوؤدي اإىل 

نفاذية  اإحداث  يف  ت�ضاهم  ومت�ضلة  مفتوحة  ممرات  خلق 

ثانوية )NRC, 1996(. وميكن للمياه اأن تنتقل من ارتفاع 

الكيلومرتات  ملئات  ال�ضقوق  هذه  خالل  من  اأدنى  اىل  اأعلى 

اأو  واحات  اأو  ينابيع  �ضكل  على  تتواجد  وقد   .)3 )ال�ضكل 

 )Rizk and El-Etr, 1997; Rizk, 1998( اأو اأفالج عيون 

ال�ضطوح  على  بحريات  اأو  �ضبخات  �ضكل  على  تظهر  وقد   ،

عن  جدًا  بعيدة  م�ضافات  وعلى  املنخف�ضة  ال�ضحراوية 

م�ضدر املياه.

عن  الأر�ض  جوف  اإىل  املياه  من  كبرية  كميات  تن�ضاب 

طريق النفاذية الطبيعية )يف فجوات ال�ضخور( اأو النفاذية 

 El-Baz and( ال�ضدوع(  بها  تت�ضبب  )التي  امل�ضتحدثة 

عالية،  ارتفاعات  من  املياه  تدفق  ويبداأ   .)Bisson, 1987
طريق  عن  اأدنى  م�ضتويات  اإىل  النحدار  يف  وت�ضتمر 

م�ضبع  �ضطح  اإىل  ت�ضل  عندما  اإل  تتوقف  ول  اجلاذبية، 

باملياه اأو غري نفاذ. بهذه الطريقة تتكون الأحوا�ض اجلوفية 

النوبي  احلو�ض  مثل  الأمتار،  مئات  �ضماكتها  تبلغ  التي 

اجلزيرة  �ضبه  يف  اخلايل  الربع  وحو�ض  اأفريقيا  �ضمال  يف 

العربية )El Baz, 1998a and b(. ويف اأماكن متفرقة، 

اجلريي،  احلجر  من  املكون  الوا�ضع  احلو�ض  هذا  تعوق 

ذلك  يف  مبا  نفاذة،  غري  �ضخرية  كتل  اأفقيًا،  يبدو  والذي 

الغرانيت و�ضخور بركانية. لكن هذه الأحوا�ض  جبال من 

اأو  عمومًا متتد حتت الكثبان الرملية يف ال�ضحراء الكربى 

�ضبه اجلزيرة العربية مل�ضافات �ضا�ضعة.

III. تراكم املياه اجلوفية

الت�ضاري�ض  على  ال�ضطحية  املياه  جريان  اجتاه  يعتمد 

امليالن  درجة  ازدادت  فكلما   ،)3 )ال�ضكل  الطبوغرافية 

يعتمد  النمط  هذا  ولكن  اجلريان.  ت�ضارع  ازداد  ال�ضطحي 

عادة على اجتاه ال�ضدوع وال�ضقوق يف ال�ضخور ال�ضطحية. 

وبينما تقوم املياه ال�ضطحية بتعرية ال�ضخور لتخلق م�ضارًا 

 Gaber( ين�ضاأ منط للت�ضريف املائي ،)ضهاًل لها )ال�ضكل 4�

et al., 2010( . الأطراف احلادة للم�ضار الذي يتخذ �ضكل 
يف  النمط  هذا  مثل  الأ�ضفل.  نحو  املياه  اجتاه  اإىل  ت�ضري   V
الأرا�ضي اجلافة ي�ضري اإىل الت�ضاري�ض التي كانت متواجدة 

املياه  تركته  الذي  النمط  حتليل  فاإن  ولهذا  ن�ضوئها،  اأثناء 

للتنبوؤ  اأ�ضا�ضيًا  اأمرًا  يعترب  الأر�ض  على  املا�ضي  يف  اجلارية 

برتاكم املياه اجلوفية.

الأحوا�ض  يف  ال�ضطحية  املياه  تراكم  يوؤدي  اأي�ضًا  هكذا 

تبقى  قد  بحريات  ت�ضكيل  اإىل  املنخف�ضة  الطبوغرافية 

م�ضاطب  تت�ضكل  البحريات  حدود  وعلى  ال�ضنني.  لآلف 

متدرجة )جلول( نتيجة تراكم حطام ال�ضخور من الأنهار 

تغري  حال  ويف  اجلوفية.  الأحوا�ض  تغذي  التي  وال�ضيول 
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الأمطار،  كميات  تراجع  ب�ضبب  رمبا  البحرية،  م�ضتوى 

اأدنى. وعلى حدود  تتكون م�ضاطب جديدة يف م�ضتويات 

تاأريخ  ميكن  املتدرجة،  امل�ضاطب  تكرث  حيث  البحريات 

احلية  الكائنات  بقايا  بوا�ضطة  للبحرية  املختلفة  امل�ضتويات 

يف املدّرجات.

هذا يو�ضح اأن لكل َمْعلم من املعامل التي نراها يف الأرا�ضي 

اجلافة اليوم هنالك ق�ضة حول كيفية وماهية وزمان واآلية 

اخل�ضائ�ض  هذه  وتنوع  ال�ضطحية.  خ�ضائ�ضه  ت�ضكيل 

يجعل من ال�ضروري درا�ضة تفا�ضيل الأرا�ضي ال�ضحراوية 

علـى  الأرا�ضي  اأ�ضكال  درا�ضة  ان  تاريخها.  فهم  اأجل  مـن 

تتطلب  العربية  املنطقة  مـن  �ضا�ضعة  م�ضاحات  امتداد 

وتقدم  مثاًل.   4 ال�ضكل  يو�ضح  كمـا  �ضاملة،  عامة  روؤية 

�ضور الأقمار ال�ضطناعية اأف�ضل م�ضدر للمعلومات حـول 

با�ضتك�ضاف  يتعلق  مـا  فـي  خا�ضة  ال�ضحراوية،  املناطق 

.)El-Baz, 1988, 1998b( املياه اجلوفية

IV. �شور االأقمار اال�شطناعية

تقنيًا  تقدمًا  الف�ضاء  من  الأر�ض  ت�ضوير  تقنيات  �ضهدت 

ال�ضور  اأوىل  كانت  املا�ضية.  اخلم�ضة  العقود  خالل  مطردًا 

املركبات  من  الف�ضاء  رواد  التقطها  التي  تلك  الف�ضائية 

القرن  �ضتينات  يف  الأر�ض  حول  دارت  التي  الف�ضائية 

زودتنا  ملونة،  اأفالم  على  معظمها  توثيق  ومت  املا�ضي. 

بتلميحات حول طبيعة وتركيبة املناطق التي مت ت�ضويرها. 

ولكن توافرت معلومات اأكرث لحقًا بوا�ضطة ال�ضور املتعددة 

الأطياف.

ال�صور املتعددة االأطياف 

)Multispectral images(

التقطتها  التي  تلك  كانت  �ضيوعًا  الأكرث  الف�ضائية  ال�ضور 

املج�ضات الرقمية والتي بداأت من خالل برنامج »لند�ضات« 

لوكالة الف�ضاء الأمريكية »نا�ضا« عام 1972. كانت العملية 

فوق  كيلومرت   900 ارتفاع  على  الف�ضائية  املركبة  من  تتم 

�ضفوف  على  بالإطالع  جم�ّض  يقوم  حيث  الأر�ض،  �ضطح 

من  املنعك�ضة  ال�ضم�ض  اأ�ضعة  فيقي�ض  الدقيقة،  النقاط  من 

اإىل  ال�ضوء  بكثافة  اخلا�ضة  البيانات  ويحّول  نقطة،  كل 

على  ا�ضتقبال  حمطات  اإىل  اإ�ضعاعيًا  ير�ضلها  رقمية  قيم 

الأر�ض.

اأمام  فالتر  با�ضتخدام  الف�ضاء  من  الرقمي  الت�ضوير  ي�ضمح 

عد�ضة املج�ّض لف�ضل ال�ضوء املنعك�ض اإىل موجات خمتلفة 

املنطقة  تغطية  بتكرار  ي�ضمح  كمـا   .)5 )ال�ضكل  الأطوال 

ذاتها من الرتفاع ذاته وبالأداة ذاتها لغايات املقارنة بهـدف 

طريق  عـن  ذلك  ينّفذ  عندما  الزمانية.  التغريات  اكت�ضاف 

الأخرى  فوق  اإحداهما  البيانات  مـن  جمموعتني  و�ضع 

اإنتاج خرائط دقيقة حتدد  بوا�ضطة برنامج كومبيوتر، يتم 

هذه  وتعترب   .)Singh, 1989( املنطقة  يف  التغريات 

زيادة  وخا�ضة  البيئية،  التغريات  لتقييم  جوهرية  العملية 

ا�ضتخدام املياه اجلوفية يف الزراعة.

»لند�ضات«  نظام  طريق  عن  التقاطها  يتم  التي  ال�ضور 

املعزز  املو�ضعي  املخطط  جم�ّض  �ضيما  ول  ال�ضائع، 

البيانات  تلتقط   ،)Enhanced Thematic Mapper(

و�ضوح  بدقة  النظام  هذا  ويتميز  طيفية.  موجات  �ضبع  يف 

احلمراء  ودون  املرئية  الأطياف  يف  مرتًا   30 اإىل  ت�ضل 

بانكروماتية  حزمة  اأي�ضًا  النظام  ويحوي  املوجة.  الق�ضرية 

املرئي  الطيف  من  وا�ضعًا  مدى  تغطي  لالألوان  ح�ضا�ضة 

تقوم  ذلك،  اإلـى  بالإ�ضافة  مرتًا.   15 اإىل  ت�ضل  و�ضوح  بدقة 

حتت  املنطقة  مـن  البيانات  بجمع  اإ�ضعاعيتان  حزمتان 

ان  اذ  تطبيقات  عـدة  فـي  مفيدة  وهـي  احلرارية،  احلمراء 

دقـة و�ضوحها العالية جتعلها منا�ضبة لتحديـد اخل�ضائ�ض 

.)Lillesand et al., 2004( الطبيعية لت�ضاري�ض الأر�ض

ل يقت�ضر ا�ضتخدام بيانات لند�ضات املتعددة الأطياف على 

ا�ضتخدامها  ميكن  املثال  �ضبيل  فعلى  الفيزيائية،  املجالت 

يف حتديد معدل التبخر يف الزراعة املروية. ان املعلومات 

مقت�ضرة  املياه  ا�ضتخدامات  جتعل  اأن  ميكن  التبخر  حول 

على الحتياجات املحددة للنباتات.

)Thermal data( البيانات احلرارية

ال�ضذوذات الباردة التي تظهر على البيانات احلرارية لالأرا�ضي 

�صبكات الت�صريف املت�صعبة كما تظهر يف �صورة ف�صائيةال�صكل 4
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متثل مواقع تواجد املياه على ال�ضطح اأو قربه. هذا لأن املحتوى 

احلراري الكامن للمياه )الرطوبة يف الرتبة( يبطئ امت�ضا�ض 

وقت  ففـي  ذلـك،  علـى  وبنـاء  وانعكا�ضه.  احلراري  الإ�ضعاع 

حمـدد �ضمن دورة الت�ضخني النهارية يتاأخـر ت�ضخني الرتبة 

الرطبة )Pratt and Ellyett, 1979(. كذلك، يتباطاأ التربيد 

اأثناء الليل اأي�ضًا. ولهذا فاإن للرتبة الرطبة ق�ضورًا ذاتيًا حراريًا 

اأعلى )higher inertia(، يظهر على �ضكل �ضذوذات باردة يف 

النهار.  �ضاعات  خالل  جتميعها  يتم  التي  احلرارية  البيانات 

عن  البحار  اإىل  تت�ضرب  التي  العذبة  املياه  ك�ضف  اأي�ضًا  ميكن 

طريق التباينات يف درجة احلرارة.

العذبة  املياه  وت�ضربات  احلرارية  ال�ضذوذات  حتديد  يتم 

املتاح  الكومبيوتري   MODIS برنامج  بيانات  با�ضتخدام 

حالت  بعد  خمتلفة  لفرتات  البيانات  فُت�ضرتجع  جمانًا. 

»بعثة  برنامج  يف  متوافرة  وهي  ال�ضديد،  املطر  ت�ضاقط 

و�ضع خرائط ت�ضاقط الأمطار يف املناطق الإ�ضتوائية« منذ 

العام 1998. ويتم تاأكيد وجود ال�ضذوذات احلرارية ومداها 

العالية.  املكانية  الدقة  ذات  لند�ضات  بيانات  با�ضتخدام 

البنيوية  اخل�ضائ�ض  مع  وتوزيعها  مواقعها  ُتقرن  واأخريًا 

وخ�ضائ�ض الت�ضريف املائي على اخلرائط.

طبقت هذه الإجراءات بنجاح يف �ضمال الإمارات العربية 

املتحدة، حيث مت حتديد �ضذوذ حراري يف اإمارة ال�ضارقة 

اإىل  يقود  رئي�ضي  �ضدع  عرب  الأمطار  مياه  مبرور  وربطه 

ذلك،  اإىل   .)6 )ال�ضكل  فاية  جبل  غرب  اأدنى  منطقة 

�ضدوع  خالل  من  ُعمان  خليج  اإىل  العذبة  املياه  تت�ضرب 

احلرارية  البيانات  با�ضتخدام  اأي�ضًا  حتديدها  مت  جبلية 

.)Ghoneim et al., 2005(

)Imaging radar( الرادار الت�صويري

عـن  ال�ضطناعية  الأقمار  �ضور  مـن  الثالث  اجليل  توافر 

 Elachi and( الرادار  بوا�ضطة  بعد  عن  ال�ضت�ضعار  طريق 

وبعك�ض   .)Granger, 1982; Elachi et al., 1984
فاإن  املنعك�ض،  ال�ضم�ض  ل�ضعاع  ال�ضلبي  الإ�ضت�ضعار 

جم�ض الرادار ير�ضل املوجات نحو الأر�ض وي�ضجل احلزمة 

ال�صكل 6

�صورتان حراريتان لل�صارقة )االإمارات العربية املتحدة( 

ال�صرق  اإىل  ُعمان  جبال  على  االأمطار  �صقوط  وبعد  قبل 

)املنطقة  الربودة  والتي ت�صببت بحدوث تغري �صاذ نحو 

الداكنة( قرب جبل فاية

الطيف الكهرو ـ مغناطي�صيال�صكل 5
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الطريقة  بهذه  ال�ضدى.  ي�ضمى  ما  اأو  العائدة،  الال�ضلكية 

براقة  اخل�ضنة  والرت�ضبات  ال�ضخور  طبقات  �ضطوح  تبدو 

داكنة  فتبدو  املل�ضاء  الرتبة  اأما  املنت�ضر.  النعكا�ض  ب�ضبب 

التي  اللواقط  عن  بعيدًا  الرادار  موجات  انعكا�ض  ب�ضبب 

ت�ضتقبل الإ�ضارات واملوجودة على املركبة الف�ضائية. اإحدى 

الرمال  اخرتاق  على  الرادار  قدرة  هي  الطريقة  هذه  مزايا 

 .)7 )ال�ضكل  اخلفية  الت�ضاري�ض  لإظهار  اجلافة  الدقيقة 

وي�ضاعد هذا املبداأ على ك�ضف م�ضارات الأنهار ال�ضابقة حتت 

جتمعات  مواقع  حول  دللت  تعطي  التي  ال�ضحراء،  رمال 

املياه اجلوفية يف البيئات اجلافة. وقد مت اإخ�ضاع هذا املبداأ 

للتجربة يف عدة مواقع يف �ضرق ال�ضحراء الكربى.

اأجهزة  ثالثة  من  �ضل�ضلة   SIR املكوكي  الت�ضوير  رادار 

رادار عملت على املكوك الف�ضائي الأمريكي. وكان اجلهاز 

الثالث جزءًا من مهمة م�ضرتكة جلمع اأول بيانات متعددة 

SIR-C/( اجلهازين  عن  ناجتة  وال�ضتقطابات  الأطياف 

.)XSAR Jensen, 2000

كاأقمار  »رادار�ضات«  اأنظمة  باإطالق  كندا  قامت  ذلك،  اإىل 

الأقمار  تلك  اأول  اأطلق  الأر�ض.  ملراقبة  جتارية  ا�ضطناعية 

Radarsat 1 اإىل مدار قريب من املناطق القطبية ومتواقت 
مع ال�ضم�ض على ارتفاع 798 كيلومرتًا فوق الأر�ض. وبعك�ض 

الأقمار ال�ضطناعية الب�ضرية التي تتح�ض�ض اأ�ضعة ال�ضم�ض 

ال�ضغرى  املوجات  طاقة  تبث  الرادار  اأنظمة  فاإن  املنعك�ضة، 

نحو ال�ضطح وت�ضجل النعكا�ض. وهكذا ي�ضتطيع الرادار اأن 

ي�ضور الأر�ض يف الليل والنهار حتت اأي ظروف جوية، �ضواء 

الغيوم اأو الأمطار اأو الثلوج اأو الغبار اأو ال�ضباب.

ال�صور العالية الو�صوح 

)High resolution imaging(

ملراقبة  ا�ضطناعي  قمر  على  مثاًل  »ايكونو�ض«  يعترب 

الو�ضوح  عالية  ب�ضور  يتميز  جتارية،  لأغرا�ض  الأر�ض 

وبدورة اإعادة ت�ضوير من 11 يومًا. يف املوقع الأ�ضفل )نظري 

بعر�ض  رقعة  القمر  لهذا  الت�ضوير  نظام  يغطي  ال�ضمت( 

 linear( اخلطي  التنظيم  تكنولوجيا  ويطبق  كيلومرتًا   11

الطيف  متعددة  حزمات  اأربع  يف  البيانات  ويجمع   )array
 Lillesand et( بدقة و�ضوح ت�ضل اإىل 4 اأمتار على الأر�ض

.)al., 2004

�ضركة  قبل  من  بريد«  »كويك  القمر  اإطالق  مت  كذلك، 

ومنخف�ض  ال�ضم�ض  مع  متواز  مدار  يف  غلوب  ديجيتال 

للكامريا  ي�ضمح  مما  كيلومرتًا،   450 ارتفاع  على  ن�ضبيًا 

بقطر  الأر�ض  على  املوجودة  الأج�ضام  بتمييز  عليه  املثبتة 

الو�ضوح  دقة  من  جدًا  العايل  امل�ضتوى  بهذا  �ضنتيمرتًا.   61

التحتية.  والبنى  الأبنية  تفا�ضيل  متييز  ب�ضهولة  ميكن 

ويعادل املدى الطيفي ذلك الذي يتميز به اإيكونو�ض.

متعددة  ت�ضوير  اأقمار  باإطالق  اأخرى  دول  قامت  وقد 

واملوارد  البيئة  درا�ضة  على  الأقمار  هذه  لقدرة  الأطياف، 

فرن�ضا  اأر�ضلت  املثال،  �ضبيل  على  الأر�ض.  على  الطبيعية 

رو�ضية  اأقمار  وتبعتها   SPOT رحالت  من  جمموعة 

وهندية ويابانية و�ضينية. وخالل ال�ضنوات القليلة املا�ضية 

بداأت  حيث  للت�ضوير،  اأقمارًا  العربية  الدول  بع�ض  اأطلقت 

الآن  تقوم  التي  م�ضر  وتبعتها  التوجه،  بهذا  ال�ضعودية 

 7.8 اإىل  ت�ضل  ت�ضوير  بدقة  الأطياف  متعدد  نظام  باإدارة 

لإطالق  حاليًا  اجلزائر  وتخطط  الأر�ض.  �ضطح  على  اأمتار 

يف  املتحدة  العربية  الإمارات  تفكر  كما  اخلا�ض،  قمرها 

هذه  وت�ضاعد  للت�ضوير.  ا�ضطناعية  اأقمار  وت�ضغيل  اإطالق 

امتداد  على  الطبيعية  للموارد  الدقيق  امل�ضح  يف  الأنظمة 

العامل العربي، مع الرتكيز اخلا�ض على املياه اجلوفية.

V. املنهجيات

يتطلب ال�ضتك�ضاف احلديث ملوارد املياه اجلوفية جمموعة 

ال�صكل 7
موجات الرادار تك�صف م�صار نهر 

قدمي حتت رمال ال�صحراء
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من عمليات حتويل ال�ضور وجتهيزها، وحتلياًل قائمًا على 

اأعماًل  يتطلب  كما   .)GIS( اجلغرافية  املعلومات  نظم 

املعلومات  من  للتحقق  وامليدان  املختربات  يف  م�ضاندة 

الآتي  الق�ضم  يو�ضح  ال�ضطناعية.  الأقمار  من  امل�ضتقاة 

الطرائق امل�ضتخدمة يف هذه الأبحاث.

حتليل البيانات الرقمية

اإنتاج  يتيح  ال�ضطناعية  الأقمار  ل�ضور  امل�ضبق  التجهيز 

من  والقريبة  )ال�ضطحية  الت�ضريف  لأنظمة  خرائط 

احلرارية،  وال�ضذوذات  اجليولوجية،  والرتاكيب  ال�ضطح(، 

والوحدات اجليولوجية واجليومورفولوجية، وتوزع الغطاء 

قبل  لل�ضور  امل�ضبق  التجهيز  عمليات  تنفيذ  يتم  النباتي. 

الإ�ضعاعي  الرقمي  الت�ضحيح  وتت�ضمن  البيانات،  حتليل 

واجليومرتي. يف الت�ضحيح الإ�ضعاعي، يتم اإحداث توافق 

بني جميع ال�ضور التي مت جمعها يف اأيام واأوقات خمتلفة، 

مقارنتها  املمكن  من  لي�ضبح  جم�ضات،  عدة  قبل  ومن 

اإل يف حالة ن�ضبة املوجات التي تنتج قيمًا ن�ضبية  مبا�ضرة، 

)الريا�ضية(  اجليومرتية  الت�ضحيحات  اأما  مطلقة.  ولي�ض 

وو�ضوح  املج�ضات  من  املنتظمة  غري  البيانات  فتتناول 

هذه  وتعتمد  الأر�ض.  ودوران  والنحناء  الأر�ضية  املناطق 

الت�ضحيحات على نوعية البيانات امل�ضتخدمة.

)�ضورة  البيانات  من  نطاقات  عدة  يت�ضمن  ال�ضور  حتويل 

اأو  الأزمنة،  متعددة  �ضور  اأو  الأطياف،  متعددة  واحدة 

تو�ضح  واحدة  �ضورة  لإنتاج  جم�ضات(  عدة  من  �ضور 

على  الأمثلة  بع�ض  الأر�ض.  �ضطح  من  حمددة  خ�ضائ�ض 

 subtraction( بها  ِن�ضَ حتديد  اأو  اقتطاعها  ال�ضور  حتويل 

لتحديد  ال�ضور  اقتطاع  اأ�ضلوب  تطبيق  يتم   .)or ratios
ولكن  نف�ضها  للمنطقة  �ضور  بني  التغريات  اأو  الختالفات 

يف تواريخ خمتلفة. اأما اأ�ضلوب ن�ضبية ال�ضور فيتم تطبيقه 

للح�ضول على معلومات حمددة حول حالة �ضطح الأر�ض، 

النباتي، حيث ينعك�ض وجود غطاء  الغطاء  مثل موؤ�ضرات 

نباتي �ضليم ب�ضكل وا�ضح يف الأ�ضعة حتت احلمراء، ويتم 

امت�ضا�ضه بقوة يف نطاق ال�ضوء املرئي الأحمر من الطيف، 

متماثلة  �ضبه  انعكا�ضات  تظهر  التي  واملياه  بالرتبة  مقارنة 

يف الطيف الحمر اأو الأ�ضعة حتت احلمراء القريبة.

النهائية  املراحل  يف  ال�ضور  تعزيز  اأ�ضاليب  تطبيق  ويتم 

يف  تغيريات  العملية  عن  ينتج  الدللية.  مزاياها  لتح�ضني 

القيم الرقمية، ولذلك يجب اأن تكون هذه اخلطوة يف نهاية 

مراحل جتهيز ال�ضور. وميكن اأن حتدث العملية عن طريق 

خالل  من  اأو  لل�ضور  البياين  املخطط  مع  تعمل  امتدادات 

فالتر مكانية تو�ضح اأو تكبح اخل�ضائ�ض املختلفة بناء على 

ترددها املكاين.

�ضور  عدة  من  ف�ضيف�ضائية  �ضورة  اإنتاج  ي�ضاهم  اأن  وميكن 

كاملة.  لدولة  �ضاملة  تغطية  تزويد  يف  منفردة  ف�ضائية 

اختزال  اإعادة  اأوًل،  خطوات:  ثالث  العملية  هذه  تت�ضمن 

ال�ضطوع  م�ضتوى  مطابقة  ثانيًا،  اأعلى.  دقة  اإىل  ال�ضور 

لكل ال�ضور. ثالثًا، مزج املناطق املتداخلة. يف حالة م�ضر، 

الأوىل  للمرة   )8 )ال�ضكل  ف�ضيف�ضائية  �ضورة  ا�ضتخدام  مت 

اأن  بجالء  ال�ضورة  وتو�ضح  اجلوفية.  املياه  ق�ضة  لك�ضف 

El-( خطوط الكثبان الرملية تتجه من ال�ضمال اإىل اجلنوب

تهّب  م�ضر  يف  الرياح  اأن  ذلك  يف  وال�ضبب   .)Baz, 1979
عادة من ال�ضمال. هذه الرمال املكونة من الكوارتز ل توجد 

لها اأ�ضول من ال�ضخور يف ال�ضمال. ويف الوقت نف�ضه، فاإن 

من  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  تتكون  اجلنوب  اإىل  املك�ضوفة  ال�ضخور 

ال�ضخور الرملية. فتـم الفرتا�ض باأن الرمال مل تنتقل مـن 

اجلنوب.  مـن  املياه  بوا�ضطة  بـل  الرياح،  بوا�ضطة  امل�ضدر 

وبناء على ذلك بداأ البحث عن جماٍر مدفونة لأنهار قدمية 

.)El-Baz, 1982, 1988 and 2000(

ت�ضنيف ال�ضور هو ا�ضتخدام املعلومات الطيفية يف �ضورة 

متعددة الأطياف لت�ضنيف كل »بك�ضل« من ال�ضورة من 

اأجل اإنتاج خرائط قطاعية متثل اأنواعًا خمتلفة من الغطاء 

غري  الت�ضنيف:  من  رئي�ضيان  نوعان  وهنالك  الأر�ضي. 

غري  الت�ضنيف  لالإ�ضراف.  واخلا�ضع  لالإ�ضراف  اخلا�ضع 

لأنواع  الأويل  التمييز  يف  مفيدًا  يكون  لالإ�ضراف  اخلا�ضع 

الطيف، وهو عملية ا�ضتك�ضافية حيث احت�ضاب الت�ضنيف 

اأما  امل�ضتخدم.  اإ�ضراف  دون  من  الطيفية  الفئات  يحدد 

م�ضبقة  معرفة  فيت�ضمن  لالإ�ضراف  اخلا�ضع  الت�ضنيف 

حتديد  على  الكومبيوتر  »تدريب«  اأجل  من  بالبيانات 

 Gaber( املتوافرة  املعلومات  على  بناء  ال�ضورة  يف  الفئات 

.)et al., 2010

حالة  يف  الختالفات  حتديد  عملية  هو  التغري  ك�ضف 

خمتلفة  اأوقات  يف  مراقبتها  طريق  عن  ما  ظاهرة  اأو  ج�ضم 

قد  التغري  لك�ضف  و�ضائل  عدة  وهنالك   .)Singh, 1989(

حتديد  مثل  ال�ضحراء،  يف  اجلوفية  املياه  مبوارد  تتعلق 

بني  التغريات  تقييم  يتم  النباتي.  الغطاء  يف  الختالفات 

والنهائية.  الأوىل  املراحل  �ضور  يف  كميًا  الت�ضنيفات 

الختالفات  لتو�ضيح  مثالية  التغري  حتديد  خرائط  وتعترب 

يف ال�ضور بني وقتني خمتلفني.

نظم املعلومات اجلغرافية

املعقدة  املجموعات  بني  يربط  مرئي  عر�ض  اأف�ضل 

قاعدة  ا�ضتخدام  خالل  من  يتم  الرقمية  املعلومات  من 

املعلومات  نظام  يقدم  وترابطيًا.  بنيويًا  منظمة  بيانات 

البيانات  قاعدة  لإنتاج  ال�ضا�ضية  الأدوات   GIS اجلغرافية 
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اجليولوجية  واملواقع  وال�ضمات  املكانية  للخ�ضائ�ض  هذه 

املحددة.

ت�ضاهم عملية معاجلة البيانات وحتليلها يف نظم املعلومات 

اإجراء  ويتم  حمددة.  بحثية  م�ضاكل  حل  يف  اجلغرافية 

والهطول  الأرا�ضي  ارتفاعات  نطاق  يف  املهام  هذه  بع�ض 

املطري وامليالن وغري ذلك، بينما يعالج البع�ض الآخر مثل 

تكوين الرتبة واأنواع ال�ضخور واأمناط ا�ضتخدامات الأرا�ضي 

البيانات  من  جمموعة  لكل  املوؤ�ضرات  مزايا  على  اعتمادًا 

.)Gaber et al., 2010(

على  اجلغرافية  املعلومات  نظم  خمرجات  حتتوي  قد 

طبقات  من  جمموعة  من  ا�ضتخال�ضها  مت  معلومات 

اأما  التحليل.  عمليات  من  مزيج  اأي  با�ضتخدام  اخلرائط 

�صورة ف�صيف�صائية “موزاييك” مكونة من 65 �صورة فردية من “الند�صات” تظهر خطوطًا متوازية من الكثبان الرملية يف م�صرال�صكل 8
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رقمي  �ضكل  يف  تفاعلية  خرائط  فهي  النهائية  املخرجات 

يف  ذلك  اي�ضاح  و�ضيتم  الدرا�ضة.  منطقة  خ�ضائ�ض  متثل 

درا�ضات احلالت الواردة اأدناه.

VI. درا�شات حاالت

الكافية  بالدرجة  �ضاملة  تكون  اأن  م�ضاهمة  لأي  ميكن  ل 

املنطقة  يف  اجلوفية  املياه  تواجد  احتمالت  جميع  لتغطي 

من  ال�ضرقية  الأجزاء  من  اأمثلة  ياأتي  ما  يف  العربية. 

ال�ضحراء الكربى و�ضمال اأفريقيا )م�ضر وليبيا وال�ضودان( 

و�ضبه اجلزيرة العربية )ال�ضعودية وُعمان( ومنطقة �ضرق 

املتو�ضط )لبنان(.

�صرق العوينات )جنوب غرب م�صر(

متثل ال�ضحراء الكربى اأكرب حزام �ضحراوي علـى الأر�ض، 

اإلـى  ال�ضرق  مـن  تقريبًا  كيلومرت   6000 مل�ضافة  متتـد  حيث 

املناطق  اأ�ضـد  بعـ�ض  ال�ضرقية  اأجزاوؤها  وتت�ضمن  الغرب. 

ال�ضم�ضي  الإ�ضعاع  يعتبـر  حيث  الكوكب،  علـى  جفافًا 

الذي تتلقاه قادرًا على تبخري 200 �ضعف من كميات املياه 

هذه   .)Henning and Flohn, 1977( عليها  املت�ضاقطة 

الظروف ال�ضديدة اجلفاف تتطلب اعتمادًا كاماًل على املياه 

اجلوفية من اأجل ال�ضتهالك الب�ضري والن�ضاطات الزراعية. 

وقد تفاقمت تلك احلالة نتيجة ازدياد ال�ضكان واحتياجاتهم 

.)El-Baz and El-Ashry, 1991( من الغذاء والألياف

جـافة  حاليًا  هـي  الكبـرى  ال�ضحراء  اأن  رغـم  وعلـى 

ال�ضمال،  مـن  الآتية  الرياح  �ضـدة  لتاأثريات  ومعر�ضة 

�ضهـدت  املنطقة  هـذه  اأن  اإلـى  ت�ضري  الأثرية  الدلئل  فـاإن 

 Wendorf et al., 1977;( املا�ضي اأكرث رطوبة فـي  مناخًا 

 Haynes, 1985; Haynes and Mead, 1987; Haynes
 et al., 1979 and 1989; Pachur and Hoelzmann,
 1991; Pachur and Wunnemann 1996; Pachur and
Rottingen, 1997(. وقـد اأدى وجود املياه ال�ضطحية اأثناء 
فـي  بحريات  ت�ضكيل  اإلـى  املا�ضي  يف  الرطب  املناخ  فرتات 

ال�ضطناعية  الأقمار  �ضور  وتعتبـر  طبوغرافية.  اأحوا�ض 

 El-Baz,( ال�ضحارى  خ�ضائ�ض  لدرا�ضة  ممتازة  اأدوات 

اأعاله،  املذكـورة  البيانات  اأنـواع  اإلـى  وبالإ�ضافة   .)2000
ميكـن ا�ضتخدام بيانات بعثة مهمـة الدرا�ضة الطبوغرافية 

الأبعاد  ثالثية  م�ضاهد  واإظهار   )SRTM( املكوكي  للرادار 

 El-Baz et al., 2000; Ghoneim and( ل�ضطح الأر�ض

.)El-Baz 2007a and b

يف جنوب غرب م�ضر منطقة رملية منب�ضطة على م�ضافة 

ال�ضودانية،  ـ  امل�ضرية  احلدود  على  متتد  كيلومرت،   300

وت�ضمى »�ضفيحة �ضليمة الرملية الكربى« ن�ضبة اإىل واحة 

�ضليمة الواقعة على حدودها ال�ضرقية. وتعترب هذه الواحة 

اجلمال،  لقوافل  الأربعني  درب  امتداد  على  هامًا  موقعًا 

يف  النيل  وادي  نحو  ال�ضودان  غرب  �ضمال  يف  دارفور  من 

م�ضر. وقد مت اكت�ضاف العديد من خطوط الت�ضريف املائي 

الكربى  الرملية  �ضليمة  �ضفيحة  عن  مرتفعة  مناطق  يف 

خطوط  اأربعة  ومنها  ال�ضطناعية،  الأقمار  �ضور  بوا�ضطة 

 .)9 )ال�ضكل  الغرب  جهة  من  مبا�ضرة  اليها  تقود  رئي�ضية 

نحو  فيتجه  ال�ضمال  اأق�ضى  يف  الواقع  الت�ضريف  نظام  اأما 

ال�ضرق وميتد مل�ضافة 150 كيلومرتًا يف الطول، كما اأن اأطول 

واأعر�ض اأنظمة الوديان تتواجد مبحاذاة اجتاه �ضمال �ضرق 

تتكون  العري�ضة  القنوات  هذه   .)NE-SW( غرب  جنوب  ـ 

عادة يف ظروف في�ضان على امتداد ال�ضفيحة مع كميات 

.)El-Baz, 2000( مياه �ضطحية وفرية

من  العديد  اأن  الدقة  العالية  الف�ضائية   SIR-C �ضور  تظهر 

هذه القنوات العري�ضة تت�ضمن جداول �ضغرية يف قاعها، 

املالحظات  اأما  املياه.  تدفق  من  فرتات  عدة  اإىل  ي�ضري  مما 

)مايو(  اأيار  يف  حفرها  التي  اخلنادق  عن  الناجتة  امليدانية 

اجليولوجية  امل�ضوحات  �ضلطة  من  م�ضرتك،  فريق   1998

اىل  فت�ضري  لل�ضحراء،  امل�ضري  واملعهد  م�ضر  يف  واملعدنية 

اأن الرطوبة تبداأ على عمق 25 �ضنتيمرتًا يف الغطاء الرملي 

جنوب  يف  ال�ضف�ضاف  بئر  منطقة  يف  ال�ضحلة  للقنوات 

م�ضر. وهذا قد يدل على اأن الرطوبة الناجتة من عوا�ضف 

مطرية متفرقة انتقلت وُحفظت خالل الفجوات الرملية يف 

 El-Baz, 1998b and Hoelzmann et( القنوات القدمية

.)al., 2001

اأنهر وجداول يف  اأظهرت �ضور الرادار يف البداية م�ضارات 

�ضمال غرب ال�ضودان، حيث ت�ضري اأعر�ض القنوات اإىل تلك 

تواجد  اإىل  ي�ضري  باأنه  النمط  هذا  تف�ضري  وميكن  املنطقة. 

وتراكم املياه اجلوفية يف املنطقة ال�ضرقية الأكرث انخفا�ضًا. 

لوزارة  تكرارًا  احلالة  هذه  اإىل  بالتنبيه  املوؤلف  قام  وقد 

الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضي يف م�ضر منذ العام 1982. ويف 

النهاية، بداأت احلكومة يف العام 1995 بحفر جمموعة من 

الآبار ال�ضتك�ضافية ومراقبتها لل�ضنوات اخلم�ض الالحقة، 

العام  ويف  اجلوفية.  املياه  من  كبرية  كميات  وجود  لتاأكيد 

2000 مت تخ�ضي�ض 10 اآلف فدان من اأجل التنمية الزراعية 

ل�ضركات من القطاع اخلا�ض يف م�ضر.

العوينات  �ضرق  منطقة  يف  بئر   500 من  اأكرث  هناك  اليوم 

ل�ضقاية احلقول الزراعية با�ضتخدام الري الدائري بالرذاذ. 

ال�ضوداين  والفول  القمح  املزروعة  املحا�ضيل  وتت�ضمن 

وغريها من املحا�ضيل الغذائية ال�ضا�ضية. وقد اأثبت القمح 
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اأ�ضوان  طواحني  يف  الطحني  لإنتاج  اأهميته  خا�ض  ب�ضكل 

م�ضر.  جنوب  وبلدات  قرى  يف  يوزع  الذي  اخلبز  اأجل  من 

من  اأكرث  زراعة  بدعم  كفيلة  املثبتة  املائية  امل�ضادر  هذه  ان 

 El-Baz, 1998;( 150 األف فدان ملدة ل تقل عن 100 �ضنة

Robinson et al., 1999 and 2000(. هذه احلالة بالذات 
توؤكد احلاجة املا�ضة اىل درا�ضة الت�ضاري�ض ال�ضحراوية يف 

من  الكامنة  اجلوفية  املياه  م�ضادر  لك�ضف  العربية  املنطقة 

اأجل فائدة �ضعوبها.

الري  ي�ضتخدم  واجلافة،  احلارة  البيئة  هذه  مثل  يف 

للمحا�ضيل  ات(  بالرذاذ)مر�ضّ والري  لال�ضجار  بالتنقيط 

مثل احلبوب. يف حالة الري بالرذاذ، تكون قيا�ضات التبخر 

الري  اقت�ضار  ت�ضمن  اذ  جدًا،  مفيدة  موا�ضم  عدة  خالل 

بالرذاذ على الحتياجات الأ�ضا�ضية للمحا�ضيل.

منطقة كفرى )جنوب �صرق ليبيا( 

اإىل ال�ضمال الغربي من منطقة �ضرق العوينات يف م�ضر، 

�ضويوز  ـ  واأبولو  لند�ضات  من  املاأخوذة  ال�ضور  تظهر 

املكان  هي  كفرى  واحة  اأن  ليبيا  �ضرق  جنوب  ملناطق 

ال�صكل 9

ال�صكل 10

منطقة �صرق العوينات يف جنوب غرب م�صر حيث تظهر بيانات الرادار الطبوغرافية وجود عدة م�صارات 

الأنهر قدمية توؤدي اىل منطقة منخف�صة تقوم فيها ن�صاطات زراعية )املنطقة داخل االطار(

تظهر  الف�صائي  املكوك  لرادار  �صورة 

واحة كفرى يف  نهرين قدميني جنوب 

جنوب �صرق ليبيا
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الكربى  ال�ضحراء  من  املنطقة  هذه  يف  الوحيد  املاأهول 

اجلمال  لقوافل  هامًا  موقعًا  الواحة  هذه  كانت  ال�ضرقية. 

املتو�ضط.  البحر  نحو  ال�ضمال  اجتاه  يف  ت�ضاد  من  الآتية 

وقد مت تطوير مزارعها ذات منط الري الدائري يف بداية 

النفطية،  »اأوك�ضيدنتال«  �ضركة  طريق  عن  ال�ضتينات 

املمنوحة  المتياز  اتفاقية  يف  املت�ضمنة  امل�ضاريع  كاأحد 

لرواد  مرئية  املزارع  هذه  وكانت  النفط.  ل�ضتك�ضاف  لها 

الف�ضاء يف دورانهم حول الأر�ض، نتيجة التباين الوا�ضح 

هذا  املحيطة.  الرملية  واملناطق  النباتي  الغطاء  لون  بني 

التباين مل يتم التقاطه فقط من خالل ال�ضور املرئية، بل 

اأي�ضًا عن طريق الأطياف حتت احلمراء القريبة وبيانات 

الرادار.

ك�ضفت بيانات رادار�ضات والرادار املكوكي م�ضارات قناتني 

القناة   .)10 )ال�ضكل  الرمال  حتت  مدفونتني  قدميتني 

تبداأ  كفرى  واحة  يف  متر  والتي  والأ�ضيق  الأطول  الغربية 

الأعر�ض  ال�ضرقية  القناة  اأما  ت�ضاد.  مع  احلدود  اجتاه  من 

فتتجه يف م�ضار من ال�ضمال الغربي اإىل اجلنوب ال�ضرقي، 

اجللف  ه�ضبة  غرب  الواقعة  املرتفعة  املناطق  من  وتبداأ 

مواقع  اأن  وا�ضحًا  بدا  ولهذا  م�ضر.  غرب  جنوب  يف  الكبري 

مبا�ضرة  ترتبط  الدائري  الري  ذات  واملزارع  كفرى  واحة 

.)El-Baz, 2000( بوجود هذين النهرين ال�ضابقني

خم�ضة  من  واحدة  هي  كفرى  منطقة  اأن  بالذكر  جدير 

النهر  م�ضروع  لتزويد  منها  املياه  �ضخ  يتم  رئي�ضية  اأحوا�ض 

مبا�ضر  ب�ضكل  يعتمد  الذي  ليبيا  يف  العظيم  ال�ضطناعي 

على هاتني القناتني. لقد كان النهران اللذان غذيا القناتني 

يف  كما  متامًا  املا�ضي،  يف  رطبة  فرتات  خالل  ن�ضيطني 

باملياه  امتالأتا  القناتني  هاتني  اأن  املوؤكد  ومن  م�ضر.  حالة 

�ضنة  اآلف   5 اإىل  �ضنة  األف   11 منذ  ترتاوح  التي  الفرتة  يف 

اأن بع�ض الغيوم املمطرة ت�ضل ب�ضكل متقطع  خلت. ومبا 

اجلوفية  للمياه  التجديد  بع�ض  يحدث  تبي�ضتي،  جبل  اإىل 

يف املنطقة عن طريق القناة الغربية.

دارفور ال�صمالية )�صمال غرب ال�صودان(

غرب  �ضمال  يف  فور(  قبيلة  )موطن  دارفور  اإقليم  يقع 

ال�ضودان، جنوب منطقة �ضرق العوينات يف م�ضر ومنطقة 

حمافظات:  ثالث  اإىل  حاليًا  وينق�ضم  ليبيا.  يف  كفرى 

اجتاه  هنالك  )والآن  واجلنوبية  والغربية  ال�ضمالية 

دارفور  حمافظة  ومتثل  حمافظات(.  اأربع  اإىل  لتق�ضيمها 

اخل�ضائ�ض  على  وا�ضحًا  مثاًل  خا�ض  ب�ضكل  ال�ضمالية 

ال�ضرقية من ال�ضحراء الكربى يف �ضمال  البيئية للمناطق 

نحو  �ضماًل  املرء  اجته  كلما  اجلفاف  يزداد  حيث  اأفريقيا، 

م�ضر وليبيا.

يف  ي�ضاهم  وهو  الثالث.  املحافظات  يف  مرة  جبل  وميتد 

يف  ومتفاوت  متباعد  ب�ضكل  ولكن  الأمطار،  بع�ض  �ضقوط 

املكان والزمان. وقد ت�ضبب اجلفاف الكبري خالل العقدين 

امتداد  على  والنزاع  ال�ضطراب  من  �ضنوات  يف  املا�ضيني 

اأفريقيا،  �ضمال  يف  ال�ضحراوي  »ال�ضاحل«  حزام  حافة 

اإقليم  وت�ضبب يف هجرات �ضكانية تبعتها حرب �ضر�ضة يف 

اندلع  يف  الرئي�ضي  ال�ضبب  هو  املياه  �ضح  كان  دارفور. 

والرعوية  الزراعية  املجتمعات  بني  حدث  الذي  ال�ضراع 

اأ�ضرارًا  الرعوية  املجتمعات  واأحلقت  دارفور.  يف  املرحتلة 

بالغة بالكثري من املجتمعات الزراعية. ولهذا من ال�ضروري 

م�ضادر  مواقع  لتحديد  ومبتكرة  جديدة  تقنيات  تطوير 

مائية اإ�ضافية لتلبية احلاجات امللحة للنا�ض.

اإىل  الف�ضائية  ال�ضور  حتليالت  اأ�ضارت  ال�ضمالية،  دارفور  يف 

البيئة املحيطة، على  حتديد خ�ضائ�ض خطية مقو�ضة ت�ضّذ عن 

 Ghoneim and El-Baz,( البحر  �ضطح  فـوق  مرتًا   573 ارتفاع 

لهـذه  الدقيق  اجليومورفولوجي  التحليل  واأثبـت   .)2007b
املعامل اخلطية غيـر املتوا�ضلة اأنهـا بقايـا �ضواحل بحرية قدميـة 

ال�صكل 11
املكوك  �صور  اأظهرتها  كما  القدمية  ال�صمالية  دارفور  بحرية 

الف�صائي والبيانات الطبوغرافية
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را�صيل ماكدونل

القرارات  التخاذ  بالن�صبة  اأهمية  من  ال�صحيحة  للبيانات  ما  يخفى  ال 

ال�صليمة. ففي جمال املاء، ال بّد من فهم معّدالت واأحجام عدد من العنا�صر 

داخل اأّي توازن مائي يف خمتلف الظروف املناخية، وذلك لو�صع �صيا�صات 

املياه واإدارتها ب�صكل م�صتمّر وفاعل. واإذا كانت بع�ض املعلومات متوافرة يف 

منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا، حول املتغرّيات االأر�صادّية وتدّفقات 

العنا�صر  من  عدد  حول  هاّمة  معلومات  فاإّن  واجلوفّية،  ال�صطحّية  املياه 

واإّما  موجودة  غري  اإّما  هي  املنطقة،  بلدان  من  كثري  يف  االأخرى،  الرئي�صية 

م�صطربة من حيث تغطيتها الزمانية واملكانية. ويبدو اأّن هناك �صعوبة يف 

فهم حركّية ا�صتخدام املياه وا�صتهالكها بالرغم من اأهّميتها لعدد كبري من 

خمتلف اأ�صحاب امل�صلحة.

نظام ف�شائي لدمج البيانات االأر�شية ملنطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا

عّينات خُمرجات نظام دمج البياناتمعطيات حول الو�صعحقول التاأثري االأر�صاديمعايري ثابتة

االرتفاع

نوعية النبات/ ا�صتخدام  االأرا�صي

علّو النباتات

دليل كثافة الغطاء النباتي

خ�صونة ال�صطح

كثافة وعمق اجلذور

ن�صيج الرتبة

ن�صبة انعكا�ض االإ�صعاع ال�صم�صي

الق�صور الذاتي احلراري

االبتعاثّية

ت�صاقط املطر

االإ�صعاع الهبوطي

درجة حرارة اجلّو

الرطوبة النوعّية

�صرعة واجتاه الريح

ال�صغط ال�صطحي

الغطاء النباتي

الغطاء الثلجي

رطوبة الرتبة ال�صطحية

خزن املاء االأر�صي

درجة احلرارة ال�صطحية

التوازنات املائية

خرائط اأنواع املحا�صيل وا�صتخدام االأرا�صي

ا�صتهالك املياه بح�صب املحا�صيل والنباتات

مراقبة م�صتويات املكامن وتقّلبات من�صوب 

املياه اجلوفية

تدفقات املياه ال�صطحية واجلوفية

االأر�صية  البيانات  لالإدخال يف منوذج نظام دمج  ال�صناعية  االأقمار  ا�صت�صعار  اأجهزة  املاأخوذ من  املطر  ت�صاقط 

ملنطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا.

البيانات امُلدخلة وامُلخرجات امُلحتَملة يف نظام دمج البيانات االأر�صية ملنطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا

ال�صكل اأ

اجلدول اأ

�ضخمة )ال�ضكل 11(. واأظهرت النمذجة الهيدرولوجية حلو�ض 

 30.750 م�ضاحة  احتلت  الأق�ضى  امتدادها  فـي  اأنها  البحرية 

كيلومرتًا مربعًا، ورمبـا احتوت علـى 2530 كيلومرتًا مكعبًا من 

.)Ghoneim and El-Baz, 2007b( .املياه اأثناء امتالئها

احلجم الهائل لهذه البحرية واحلالة الطبوغرافية للمنطقة 

الع�ضر  فرتات  يف  ت�ضكلت  البحرية  اأن  اإىل  ي�ضريان 

كان  عندما  الرطبة،  الأقرب(  )احلديث  البلي�ضتو�ضيني 

املطر وفريًا على مدى فرتات طويلة من الزمن.
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الف�صائية  للرحالت  غودارد  مركز  فاإن  امل�صكلة،  هذه  حّل  يف  وللم�صاهمة 

التابع لوكالة الف�صاء االأمريكية )نا�صا( قد طّور، بتمويل من وكالة التنمية 

بيانات  لدمج  حمّددة  منطقة  بكّل  ًا  خمت�صّ منوذجًا  االأمريكية،  الدولية 

الكومبيوتر  برامج  من  املت�صابكة  املجموعة  هذه  َت�صتخدم  االأرا�صي. 

وتدّفقها.  املياه  خلزن  الطبيعية  العمليات  لتو�صيح  ح�صابّية  معادالت 

واأوروبا.  اجلنوبية  واأمريكا  ال�صمالية  اأمريكا  ملناطق  مناذج  اإعداد  مّت  وقد 

وي�صتند نظام و�صع النماذج اإىل بيانات االأقمار اال�صطناعية التابعة لوكالة 

نا�صا، ومعطيات الر�صد امليداين من بلدان منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال 

االأبحاث  جمموعات  خمتلف  تتيحها  التي  املتوافرة  والتحليالت  اأفريقيا، 

االأو�صط  ال�صرق  االأر�صية مبنطقة  البيانات  الدولية. ويكت�صب نظام دمج 

و�صمال اأفريقيا اأهمية خا�صة بالن�صبة للمنطقة نظراً الأنه يوّحد املعطيات 

من م�صادر عديدة متنّوعة وميكن بوا�صطته اإ�صدار بيانات حول املواقع التي 

خطوات  على  النموذج  اإعداد  عملية  ت�صتمل  اأر�صي.  ر�صد  نقاط  اإىل  تفتقر 

ة ت�صمن ربط البيانات الناجتة ربطًا وثيقًا ب�صجّل البيانات  ح�صابية خا�صّ

املر�صودة، يف حال توافره، وذلك للحّد من االأخطاء.

يو�صح اجلدول -اأ البيانات امل�صتخدمة يف اإعداد النموذج، كما تظهر يف ال�صكل-اأ 

عّينة من ُمدَخالت جمموعة بيانات ت�صاقط املطر اخلا�صة باملنطقة.

ال�صلة  ذات  املائية  والتدّفقات  لالأحوال  تقديرات  النموذج  يوّفر  �صوف 

�صل�صلة  �صُي�صِدر  اإنه  كما  املنطقة.  اأنحاء  جميع  يف  املائية  املوارد  باإدارة 

خرائط موقوتة ملتغرّيات هاّمة مثل تقّلبات املياه وخزنها، ورطوبة الرتبة، 

املياه بح�صب املحا�صيل والنباتات،  ال�صطحية، وا�صتهالك  ودرجة احلرارة 

من  منوذجان  ج  و  ب  ال�صكلني  ويف  الثلوج.  مياه  وخزن  االأنهار،  وجريان 

ُتقا�ض  الهاّمة  االأر�صادية  املتغرّيات  بع�ض  بيانات  اأّن  ومبا  امُلخَرجات.  هذه 

املائية  للعمليات  اآنية  القيام مبراقبة �صبه  اأي�صًا  فاإّنه ميكن  ب�صكل متكّرر 

االأ�صا�صية.

يتم حالّيًا اإعداد املحور املركزي لنظام دمج البيانات االأر�صية ملنطقة ال�صرق 

االأو�صط و�صمال اأفريقيا يف املركز الدويل للزراعة امللحّية يف دبي، حيث �صترتّكز 

الن�صاطات البحثّية على اإنتاج جمموعات بيانات اإقليمية لتو�صع بت�صرف 

م�صوؤويل اإدارة املياه واأ�صحاب القرار حيث ميكنهم الو�صول اإليها عرب موقع 

القدرات يف  �صيتّم تطوير  ذلك،  اإىل  باالإ�صافة  االإنرتنت.  �صبكة  رئي�صي على 

عمل  �صين�صّب  حيث  املنطقة  بلدان  يف  النائية  اال�صت�صعار  مراكز  من  عدد 

اإعداد النماذج على م�صاكل املياه وخ�صو�صًا تلك التي تهّم البلدان املعنّية.

منرباً  تكون  اأن  ميكن  املراكز  تلك  فاإن  القدرات،  هذه  خت  تر�صّ ما  واإذا 

اأبحاث جديدة، وهذا ما �صريّكز اجلهود على توّقعات تدّفقات  تنطلق منه 

البيئية  التحّوالت  حركّية  على  بناًء  امل�صتقبل  يف  وا�صتخداماتها  املياه 

واملناخية واالقت�صادية واالجتماعية يف املنطقة. كما اإّن اإمكانيات التقديرات 

واملبادرات  ال�صيا�صات  اختيار  القرار  �صّناع  على  ت�صّهل  �صوف  امل�صتقبلية 

توافر  �صعيد  على  امل�صتقبل  يف  تن�صاأ  قد  التي  ال�صعوبات  ملواجهة  الالزمة 

املياه واالأمن الغذائي.

د. را�صيل ماكدونل م�صت�صارة يف املركز الدويل للزراعة امللحّية، دبي.

دورة املياهدورة املياه ال�صكل جال�صكل ب

فرتات  املنطقة  �ضهدت  فقد  الهولو�ضيني،  الع�ضر  يف  اأما 

مبا  مقارنة  اأقل  اأمطار  بكميات  ولكـن  متكررة  مطرّية 

حدث يف الع�ضر البلي�ضتو�ضيني. وكـانت املنطقة الوحيدة 

ممـا  املركزي  اجلزء  هـي  العذبة  باملياه  اإغراقًا  �ضهدت  التي 

وتـوزعت  العظيمة«.  ال�ضمالية  دارفور  »بحرية  يدعى 

بقايـا ر�ضوبيات البحرية الهولو�ضينية يف منت�ضف منطقة 

 Haynes,( البحرية، ومت حتديد واحاتها ب�ضكل دقيق جدًا

 1985; Haynes and Mead 1987; Haynes et al., 1979
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 and 1989; Pachur and Hoelzmann, 1991; Pachur
 and Rottingen, 1997; Pachur and Wunnemann,

.)1996; Hoelzmann et at., 2001

والتي  ال�ضمايل،  دارفور  منخف�ض  يف  املياه  بقاء  فرتة  اأثناء 

حتت  اإىل  الأكرب  الكمية  ت�ضربت  ال�ضنني،  لآلف  ا�ضتمرت 

لل�ضخور  ال�ضلية  النفاذية  طريق  عن  الأر�ض،  �ضطح 

الرملية املوجودة حتت ال�ضطح و/اأو النفاذية الثانوية التي 

من  وا�ضحًا  ظهر  وكما  ال�ضخور.  يف  ال�ضقوق  بها  تت�ضبب 

مت�ضل  �ضبه  مقطعًا  هنالك  فاإن   ،»1 »رادار�ضات  بيانات 

ميتد مل�ضافة نحو 48 كيلومرتًا ما زال حمفوظًا ب�ضكل جيد 

هذا  ميثل  البحرية.  من  ال�ضرقية  ال�ضمالية  الزاوية  يف 

املقطع خطًا �ضليمًا بعر�ض كيلومرت واحد تقريبًا، ويحتوي 

حتدد  �ضابقة،  ل�ضواحل  متوازية  اأفقية  عالمات  اأربع  على 

اأن  ومبا  البحرية.  انح�ضار  من  وخمتلفة  متمايزة  مراحل 

هذه العالمات تت�ضم باإ�ضارات داكنة يف �ضور الرادار، فاإنها 

غالبًا ما تتكون من ر�ضوبيات ذات حبيبات دقيقة ن�ضبيًا.

بقي  البحرية  م�ضتوى  اأن  اإىل  ال�ضاحلية  اخلطوط  ت�ضري 

مقطع  فيها  يقع  التي  املنطقة  وتتميز  طويلة.  لفرتات  ثابتًا 

و�ضبه  الرباقة  الرملية  الكثبان  من  معقد  بنمط  ال�ضاحل 

منطقة  اإىل  وبالإ�ضافة   .)Haynes, 1985( املتحركة 

الوديان  من  العديد  هنالك  للبحرية،  ال�ضاحلي  اخلط 

ال�ضغرية على بيانات »رادار�ضات 1« تختفي عندما تت�ضل 

مبنطقة اخلط ال�ضاحلي، وهذا ما ي�ضري اإىل احتمال تعديل 

م�ضتويات  من  املحدد  امل�ضتوى  هذا  يف  القنوات  خل�ضائ�ض 

بينما  اخلارجية  ال�ضاحلية  اخلطوط  اخرتاق  ان  البحرية. 

بقيت املناطق الداخلية �ضليمة يدل على اأن اجلريان املائي 

تعد  مل  ال�ضغرية  الأودية  واأن  اأ�ضعف  اأ�ضبح  ال�ضطح  على 

 Ghoneim( منها  الأكرب  الأودية  مثل  البحرية  اإىل  ت�ضل 

.)and El-Baz, 2007b

هنالك  البحرية،  ملنخف�ض  ال�ضرقية  ال�ضمالية  احلافة  على 

على  ال�ضاحلي  اخلط  من  جيدًا  حمفوظ  اآخر  مقطع 

امل�ضتوى ذاته )573 مرتًا فوق �ضطح البحر( ويتميز بوجود 

رادار�ضات  بيانات  التقطتها  متميزة  طبوغرافية  اأ�ضكال 

طول   .)Ghoneim and El-Baz, 2007a and b(  1

كيلومرت،  وعر�ضه  كيلومرتًا،   20 نحو  املقّو�ض  املقطع  هذا 

التي متيزه  املتوازية  اأمتار. وت�ضري احلواجز   5 ـ   3 وارتفاعه 

اإىل اأن البحرية القدمية كانت م�ضتقرة لفرتات طويلة على 

ال�ضاحلي  اخلط  امتداد  متابعة  ميكن  كما  امل�ضتوى،  هذا 

متت  التي  البيانات  كل  يف  الغربية  اجلهة  على  املقابل 

درا�ضتها.

البيانات  خالل  من  البحرية  حدود  تر�ضيم  انتهاء  بعد 

اإىل  الدرا�ضة  نتائج  املوؤلف  اأو�ضل  النتائج،  ون�ضر  الف�ضائية 

امل�ضوؤولني يف ال�ضودان، مبن فيهم الرئي�ض ال�ضوداين ووزير 

الزراعة واملوارد املائية. وقد تبنى هوؤلء امل�ضوؤولون مبادرة 

اأجل دارفور«. واأجريت العملية نف�ضها يف  »1000 بئر من 

دارفور ال�ضمالية، حيث رحب امل�ضوؤولون املحليون بالنتائج 

العلمية.

على  وركزت  التطورات،  بهذه  املتحدة  الأمم  رحبت  وقد 

اأهمية التحليل العلمي وعملية اختيار الآبار. وتبذل جهود 

املتحدة  الأمم  رعاية  حتت  بئر  الألف  مبادرة  لو�ضع  حاليًا 

ل�ضمان امل�ضاءلة وال�ضرعية. ومن ال�ضروري اختيار مواقع 

هذه الآبار بحيث تكون يف متناول املناطق الكثيفة ال�ضكان 

يف دارفور جنوب البحرية القدمية.

مو�ضم  خالل  ال�ضنوي  الأمطار  هطول  لأن  ممكن،  وهذا 

قنوات  طريق  عن  اجلوفية  املياه  تغذية  يعيد  العوا�ضف 

الوقت  ويف  مرة.  جبل  منحدرات  امتداد  على  عديدة 

احلايل يقوم فريق جامعة بو�ضطن با�ضتخدام كل البيانات 

الف�ضائية املتاحة لختيار اأف�ضل املواقع حلفر الآبار بحثًا عن 

م�ضادر جديدة للمياه. ويف التحليل النهائي، فاإن الربنامج 

ا�ضتخدام  على  ملمو�ض  مثال  هو  الآبار  حلفر  املقرتح 

�ضح  م�ضاكل  حلل  املتقدمة  الف�ضائية  ال�ضور  تكنولوجيا 

املياه وتخفيف الأزمات الإن�ضانية.

الربع اخلايل )�صبه اجلزيرة العربية(

ال�ضحراء  مـن  �ضا�ضعة  م�ضاحة  العربية  اجلزيرة  �ضبه 

�ضمال  فـي  الكربى  ال�ضحراء  عـن  الأحمر  البحر  يف�ضلها 

جبلية  �ضال�ضل  واجلنوب  الغرب  مـن  حتدهـا  اأفريقيا. 

اجلزء  فـي  منخف�ضة  منطقة  الـى  تدريجيًا  تنحدر  عالية، 

املنطقة  هذه  يف  اجلزيرة.  �ضبه  من  الأو�ضط  اجلنوبي 

 El-Baz,( املنخف�ضة تقع الكثبان الالمتناهية للربع اخلايل

كل  اخلايل  الربع  يحوي  م�ضر،  غرب  يف  وكما   .)1998b
اأ�ضكال الكثبان تقريبًا: امل�ضتقيمة والهاللية والنجمية. 

املياه  لرتكيز  كامل  مثال  اخلايل  الربع  �ضمال  يف  ويوجد 

اجلوفية عن طريق ال�ضقوق. يف هذه احلالة، تقتفي منطقة 

ال�ضدوع م�ضار نهرين �ضابقني. يبداأ النهر الغربي يف جبال 

احلجاز على �ضكل منط من الت�ضريف املائي ي�ضبه اأغ�ضان 

وبعد  الرماح.  وادي  هي  واحدة  قناة  اإىل  ويقود  ال�ضجر 

منطقة ظلت مغطاة لفرتة طويلة بانهيارات رملية حتركها 

الرياح، ظهر مقطع م�ضتقيم اآخر لواد برز من حتت الرمال، 

فـي  مت�ضلني  كانا  الواديني  اأن  بد  ول  البطني.  وادي  هو 

املا�ضي  فـي  موحد  نظام  لتكوين   )12 )ال�ضكل  مـا  مرحلة 

.)El-Baz, 1998a(
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الكثري  اإىل  النهرين  م�ضاري  بني  الواقعة  املنطقة  تعر�ضت 

ال�ضخرية.  والك�ضور  ال�ضقوق  اإىل  اأدت  التي  العوامل  من 

اجلوفية  املياه  لأحوا�ض  رئي�ضيًا  م�ضدرًا  كانت  اأنها  ويعتقد 

ومت  العربية.  اجلزيرة  �ضبه  و�ضط  يف  الق�ضيم  منطقة  يف 

اأعماق جتاوزت  حفر العديد من الآبار يف هذه املنطقة اإىل 

الكيلومرت، وت�ضاعف ال�ضخ لري مزارع القمح بكثافة طوال 

يف  اجلوفية  املياه  من�ضوب  تراجع  لذلك  عقدين.  من  اأكرث 

من  الكثري  هجران  ومت  خطرة،  حالة  اإىل  �ضريعًا  احلو�ض 

املزارع.

على كل حال، ومتامًا مثل حالة النهر القدمي الذي اأدى اإىل 

ن�ضوء واحة كفرى يف جنوب �ضرق ليبيا، فاإن هذه الأودية 

حددت مواقع ثالث بلدات ـ واحات هي بريدة وعنيزة وحفر 

اأ�ضا�ضيًا  عن�ضرًا  الواقع  هذا  واأ�ضبح   .)12 )ال�ضكل  الباطن 

�ضابقًا  كان  الكويت  دولة  يف  الأر�ض  �ضطح  اأن  اإثبات  يف 

جبال  من  املياه  �ضّرف  الذي  القدمي  النهر  دلتا  عن  عبارة 

اخلليج  �ضاحل  غرب  اإىل  كيلومرتًا   850 بعد  على  احلجاز 

النظرية  هذه  تطوير  مت  وقد   .)El-Baz, 1998a( العربي 

حول  الأر�ض  من  م�ضتقاة  لبيانات  اإ�ضافية  اأدلة  خالل  من 

 El-Baz and Al( الكويت  يف  الأر�ض  �ضطح  خ�ضائ�ض 

.)Sarawy, 1996

ان حقيقة وجود اأنهار كانت متر عرب �ضبه اجلزيرة العربية 

لرحالت  الف�ضائية  البيانات  طريق  عن  لحقًا  اإثباتها  مت 

املكوك الف�ضائي، حيث اأظهرت البيانات الطبوغرافية عدة 

كثبان  يطوق  الذي  املنخف�ض  نحو  قدمية  لأنهار  م�ضارات 

اأنهار  جماري  كانت  الأودية  هذه  اأن  ويعتقد  اخلايل.  الربع 

الذي  املنخف�ض  اإىل  املياه  من  كبرية  كميات  جلبت  بائدة 

ميثل حاليًا الربع اخلايل. وهذا ي�ضري اإىل اأن باطن الكثبان 

يف الربع اخلايل ميكن اأن يحتوي على اأكرب جتمعات املياه 

اجلوفية يف �ضبه اجلزيرة العربية. ول بد من الإ�ضارة اإىل 

املياه  وجدت  قد  املنطقة  يف  حفرها  مت  التي  النفط  اآبار  اأن 

على اأعماق متعددة ومب�ضتويات خمتلفة من امللوحة.

حو�ض اآل وهيبة الرملي )�صرق ُعمان(

اجل�ضيمات  من  جتمعات  عن  عبارة  هي  وهيبة  اآل  رمال 

ت�ضبه احلبال، متواجدة يف منخف�ض ي�ضبه ثمرة الجا�ض 

على امتداد ال�ضاحل ال�ضرقي ل�ضلطنة عمان. وقام بدرا�ضة 

هذه املنطقة فريق بحثي من جامعة بو�ضطن بهدف تقييم 

مكامن املياه اجلوفية يف البالد.

الت�ضريف  تاأثري  وا�ضح  ب�ضكل  الف�ضائية  ال�ضور  تظهر 

رمال  تطور  على  القدمية  والقنوات  ال�ضطحي  املائي 

قنوات  عدة  الرادار  �ضور  اأظهرت  فقد  وهيبة.  اآل  حو�ض 

اجلنوبي  المتداد  وي�ضل  بها.  مت�ضلة  ومظاهر  قدمية 

�ضمال  اإىل  املرتفعات  من  الت�ضدع  خلطوط  ال�ضرقي 

الغربية  اجلنوبية  النهاية  اإىل  ومنه  وهيبة  اآل  حو�ض 

التاآكل النهري امل�ضتمر لهذا  اأن  للرمال العالية. وقد ظهر 

نهر �صبه اجلزيرة العربية كما مت تر�صيمه بوا�صطة ال�صور الف�صائيةال�صكل 12
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النظام كان ال�ضبب الرئي�ضي لظاهرة وجود خط م�ضتقيم 

احلال  وهذا  الكبرية.  للكثبان  الغربية  اجلنوبية  للحافة 

يذكر باملواقع الأخرى حيث حتدث نهايات الكثبان نتيجة 

ال�ضدوع  مناطق  ت�ضببت  م�ضابه،  نحو  وعلى  القناة.  قطع 

والأودية يف ا�ضتقامة احلافات ال�ضمالية ال�ضرقية لرمال اآل 

وهيبة )ال�ضكل 13(.

النهرية  الأنظمة  اأن  اإىل  املنطقة  هذه  يف  الروؤية  وت�ضري 

الرطبة  املراحل  يف  �ضائدة  كانت  التي  بنيويًا،  امل�ضبوطة 

من تاريخ املناخ، و�ضعت كمية كربى من املواد الأ�ضلية يف 

وكانت  املائي.  الت�ضريف  نظام  فوهة  على  وهيبة  اآل  رمال 

للمياه  الكبرية  الأحجام  عن  اأي�ضًا  م�ضوؤولة  احلالة  تلك 

اجلوفية التي مت ت�ضريفها اإىل حو�ض اآل وهيبة. وبناء على 

اإىل  عمقه  ي�ضل  مائي  حو�ض  اكت�ضاف  مت  املالحظات  هذه 

100 مرت وميتد على م�ضاحة 1000 كيلومرت مربع ويحتوي 

على نحو 12 بليون مرت مكعب من املياه اجلوفية.

اأ�ضبحت  حتى  اجلافة،  الظروف  و�ضادت  املناخ  تغري  اإن  ما 

ت�ضاري�ض  تعديل  يف  امل�ضاهم  الرئي�ضي  العامل  هي  الرياح 

املياه  ر�ضبتها  التي  الرمال  وفرز  ت�ضكيل  فاأعادت  ال�ضطح. 

معامل  ت�ضكل  التي  الرمال  وحقول  الرملية  الكثبان  يف 

يف  لوحظ  ملا  م�ضابه  الأحداث  من  ت�ضل�ضل  وهو  اليوم، 

El-( الكربى  ال�ضحراء  �ضرق  يف  الرملية  �ضليمة  �ضفيحة 

Baz, 1988, 1998a and b, 2000(. وكما هي احلال يف 
التغري  فاإن  اأخرى،  جافة  ومناطق  الكربى  ال�ضحراء  �ضرق 

حيث  ب�ضيطًا،  يكن  مل  اجلافة  اإىل  الرطبة  الظروف  من 

كانت هنالك فرتات من اجلفاف ون�ضاطات متزايدة للرياح، 

بداية  اإىل  الثالثي  الع�ضر  منذ  ماطرة  فرتات  مع  تتناوب 

الع�ضر الهولو�ضيني.

عمق  مدى  تعك�ض  وهيبة  اآل  حو�ض  يف  الرمال  كثافة  ان 

هذا احلو�ض. لقد امتالأ مركز احلو�ض باأكثف الر�ضوبيات 

من الرمال العالية، ويحوي اأكرث تراكيز املياه اجلوفية. اأما 

الرمال.  من  اأقل  بكميات  مليئة  فهي  اجلنوبية  اجلوانب 

خذت الأ�ضول النهرية 
ُ
وميكن فهم مدى �ضماكة الرمال اذا اأ

بعني العتبار. اأما املناطق اجلنوبية ال�ضرقية، وهي عبارة 

عن  )�ضوهدت  احلجر  جبال  من  م�ضبوطة  وديان  عن 

ال�ضائد  طريق �ضور لند�ضات والرادار(، فهي متثل النمط 

من الرت�ضبات النهرية التي زودت الكمية الأكرب من الرمال 

اأو�ضلت  رمبا  الوديان  هذه  اأن  كما  احلو�ض.  متالأ  التي 

املكونات الرملية اإىل املنطقة ال�ضمالية لتكوين الأيوليانيت 

حافات  اأن  علمًا  اخلارج،  اإىل  ميتد  الذي   )Aeolianite(

الرمل والأيوليانيت غنية بالكربونات.

من  كل�ضية  تر�ضبات  من  ن  تكوَّ الأيوليانيت  اأن  ويعتقد 

تالحم  يف  وت�ضببت  الكربونات  بتجميع  قامت  البحرية 

العليا  اأما الرت�ضبات  الرملية يف العمق.  وتقوية الرت�ضبات 

لآثار  معر�ضة  جعلها  ما  رخوة،  فبقيت  نف�ضها  املادة  من 

الأكرث  الرمال  واأما  اجلاف.  املناخ  فرتات  خالل  الرياح 

تعزى  اأن  فيمكن  اجلنوب،  يف  بالكوارتز  والرثية  ن�ضوجًا 

ال�ضمالية  اجلبال  من  قطعتها  التي  الكبرية  امل�ضافات  اىل 

رمال اآل وهيبة يف ُعمانال�صكل 13



217 البيئة العربية: املياه

مل�ضافات  الرمال  انتقال  ان  اذ  للرمال(،  الرئي�ضي  )املزود 

بعيدة يوؤدي اإىل ذوبان ن�ضب اأكرب من الكربونات.

هذا الرتابط بني الرتكيب ال�ضائد للرمال مع نوعية ال�ضخور 

املحيطة يبدو وا�ضحًا اأي�ضًا يف حالة �ضفيحة �ضليمة الرملية 

الرمال  حيث   ،)El-Baz, 1998b( م�ضر  غرب  جنوب  يف 

ال�ضخور  من  ن�ضاأت  اذا  متوقع  هو  كما  بالكوارتز  غنية 

الرملية النوبية املوجودة حتت �ضفيحة �ضليمة الرملية واىل 

ال�ضمالية  املنطقة  يف  الكل�ضية  بال�ضخور  مقارنة  الغرب، 

ال�ضرقية. ويتطابق ذلك مـع نظام الرت�ضبات النهرية املتجه 

نحـو ال�ضرق وال�ضمال )كما يالحظ من اجتاهات الت�ضريف 

خالل   )Robinson et al., 1999 and 2000( القدمية 

املراحل املناخية الرطبة، التي تبعتها اأنظمة الرياح املتجهة 

اليوم  حتى  �ضائدة  تزال  ل  والتي  اجلنوب  اإىل  ال�ضمال  من 

 .)El-Baz et al., 2000(

ت�ضري  بعد  عن  ال�ضت�ضعار  م�ضاهدات  فاإن  ذلك،  على  بناء 

من  �ضا�ضعة  م�ضادر  يت�ضمن  وهيبة  اآل  حو�ض  اأن  اإىل 

املليئة  املياه اجلوفية، وهو ن�ضخة م�ضغرة عن املنخف�ضات 

بالرمال يف �ضرق ال�ضحراء الكربى )اأكرب كتلة معروفة من 

املياه العذبة يف العامل )El-Baz, 1998b(. هذا الو�ضع يبدو 

�ضبيهًا ب�ضحارى راج�ضتان الرملية يف �ضمال غرب الهند، 

يف  تاليماكان  ومنطقة  او�ضرتاليا،  يف  �ضمب�ضون  ومنطقة 

ال�ضني )EL-Baz, 1998b(. ولهذا يبدو اأن جتمع كميات 

قد  حاليًا  اجلافة  املناطق  يف  ال�ضطحية  الرمال  من  كبرية 

ميثل اإ�ضارات �ضطحية اىل وجود مياه جوفية.

�صرق البحر املتو�صط )لبنان(

ال�ضقوق  مناطق  عرب  اجلوفية  املياه  مرور  من  التيقن  مت 

ال�ضدوع  يف  حركتها  وتعترب  مناطق.  عدة  يف  ال�ضخرية 

El-( كبرية  بكميات  املياه  لتجمع  املمكنة  الآليات  اإحدى 

فاإن  ذلك،  اىل   .)Baz and Bisson, 1987; NRC, 1996
بكثري  يحظى  اأن  يجب  البحر  نحو  للمياه  ال�ضطحي  اجلريان 

من الهتمام على طول املناطق ال�ضاحلية يف العامل العربي. 

ويحدث ت�ضريف املياه العذبة اإىل البحر اإما عن طريق اجلريان 

ال�ضطحي املبا�ضر )من الأنهر واجلداول( واما كت�ضريف من 

املياه اجلوفية وهي الظاهرة التي ت�ضمى عادة »ينابيع حتت 

البحر  �ضرق  منطقة  وتعترب  اخلفية«.  »الأنهر  اأو  البحر« 

املتو�ضط مثاًل منوذجيًا لهذه الظاهرة الهيدرولوجية، خا�ضة 

.)Shaban et al., 2005( يف �ضواحل لبنان

ر�صم تخطيطي للمياه العذبة وهي تن�صاب يف املناطق ال�صاحليةال�صكل 13
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توؤدي املعدلت العالية لهطول الأمطار يف املنطقة )مبعدل 

مياه  من  كبرية  كميات  تواجد  اإىل  ملم(   1100 ـ   950

ب�ضبب  البحر  نحو  ب�ضرعة  تتدفق  التي  ال�ضطحي  اجلريان 

اجلوفية  املياه  تت�ضرب  ذلك،  اإىل  الأر�ض.  �ضطح  انحدار 

ال�ضخور  امتداد  على  البحر  اإىل  ال�ضاحلية  الأحوا�ض  من 

)ال�ضكل 14(، اإ�ضافة اإىل اأنظمة ال�ضدوع املتعددة التي تزيد 

.)Shaban et al., 2007( تدفق املياه اجلوفية نحو البحر

تن�ضاأ  داخلية  منها  ثالثة  �ضغريًا،  نهرًا   14 لبنان  يف  يوجد 

�ضل�ضلتني  بني  يقع  منخف�ض  وهو  البقاع،  �ضهل  من 

جبليتني. وتتدفق مياه الأنهر ال�ضاحلية مبا�ضرة اإىل البحر 

املتو�ضط. ومت موؤخرًا ا�ضتخدام تقنيات ال�ضت�ضعار عن بعد 

حالة  يف  وكما  املنطقة.  يف  الهيدرولوجية  الدرا�ضات  يف 

بيانات  ا�ضتخدام  مت   )6 )ال�ضكل  املتحدة  العربية  الإمارات 

عليها  احل�ضول  اإمكانية  ب�ضبب   MODIS-Terraو  TRMN
ب�ضكل يومي وهذا ما ي�ضمح باملراقبة املتكررة. وميكن لهذا 

الأخرى  التقنيات  ي�ضتبدل  اأن  حت�ضينه  مت  حال  يف  التوجه 

بف�ضل الكلفة الب�ضيطة واملوثوقية العالية.

ل�ضتخدام  مثالية  لبنان  يف  ال�ضاحلية  املناطق  وتعترب 

وتنوعًا  الأنهار  من  عددًا  حتوي  لأنها  التطبيقات،  هذه 

حمطات  فاإن  نف�ضه،  الوقت  ويف  املناخية.  الظروف  يف 

اأو  قيا�ض الأمطار واملخططات الهيدرولوجية غري كافية 

املنطقة  هذه  يف  املطري  الهطول  ويتميز  متوفرة.  غري 

وتت�ضبب  الهطول.  لذروات  وتكرارات  عالية  مبعدلت 

الأنهار  وق�ضر  م/كلم(   100 ـ   75( اجلبلية  املنحدرات 

نحو  املائي  للتدفق  عالية  طاقة  يف  كلم(   50 من  )اأقل 

البحر، حيث تكون املدة عادة اأقل من 5 �ضاعات. وهذا ما 

يظهره التباطوؤ الزمني املنخف�ض الذي ي�ضل معدله اىل 

.)Shaban et al., 2005 and 2007( 2.4

الأنهر  من  اجلارية  للمياه  العالية  التدفق  طاقة  تخف 

الكار�ضت  وقنوات  ال�ضدوع  عرب  لبنان  يف  ال�ضاحلية 

يف  للتعرجات  العالية  الن�ضبة  اإىل  بالإ�ضافة  والكهوف، 

العذبة  للمياه  الكبري  الفقدان  وي�ضري  الأنهر.  م�ضارات 

اإىل  الهيدرولوجي  النظام  هذا  طريق  عن  الأنهر  من 

ال�ضطحية.  املياه  حل�ضاد  م�ضاريع  لتنفيذ  امللحة  احلاجة 

جماري  على  �ضدود  اإن�ضاء  فاإن  ذلك،  اإىل  وبالإ�ضافة 

املياه  بقاء  زمن  يطيل  قد  املائي  احل�ضاد  بهدف  الأنهار 

على ال�ضطح من اأجل تغذية الأحوا�ض اجلوفية العديدة 

حتديد مواقع املياه اجلوفية من خالل تركيبة حتت �صطح االأر�ض حيث ميكن وجود بئر جافة ال�صكل 14

بني بئرين منتجتني
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يف املنطقة.

الرتاكيب  تاأثريات  العتبار  يف  ناأخذ  اأن  اأي�ضًا  املهم  من 

املوجودة حتت ال�ضطح على مواقع تواجد املياه اجلوفية. 

ب�ضبب  ال�ضطح  حتت  املنتظمة  غري  الرتاكيب  وجود  ان 

طي طبقات الأر�ض وت�ضدعها يت�ضبب يف اقت�ضار تواجد 

املياه على مناطق حمددة. يف مثل هذه احلالت، اأي بئر 

جافة  تكون  اأن  ميكن  منتجتني  بئرين  بني  حفرها  يتم 

اجليولوجية  الرتكيبة  معرفة  فاإن  ولهذا   .)15 )ال�ضكل 

ملنطقة ما تعترب �ضرورية ل�ضتك�ضاف املياه اجلوفية.

VII. خال�شة

متثل املياه اجلوفية اأحد اأثمن املوارد الطبيعية يف العامل 

يف  الأمطار  و�ضح  اجلافة  للظروف  ونتيجة  العربي. 

املنطقة، هنالك اعتقاد خاطئ باأن املياه اجلوفية �ضحيحة 

يف  وا�ضعة  اأجزاء  اأن  الأمر  واقع  ويف  ا�ضتنزافها.  مت  اأو 

من  مكامنها  ا�ضتك�ضاف  تنتظر  زالت  ما  املنطقة  هذه 

املغطاة  ال�ضا�ضعة  امل�ضاحات  ذلك  يف  مبا  اجلوفية،  املياه 

وال�ضبب  اخلايل.  والربع  الكربى  ال�ضحراء  يف  بالرمال 

تدوير  مت  العربية  الرمال  هذه  اأن  احلديث  الإدراك  هو 

جارية  �ضطحية  مياه  بوا�ضطة  وتر�ضيبها  ونقلها  �ضكلها 

اأثناء فرتات املناخ الرطب، الذي تناوب مع املراحل اجلافة 

يف املا�ضي اجليولوجي، وكانت اآخر الفرتات الرطبة قبل 

5000 �ضنة. وخالل املراحل اجلافة، مثل الفرتة احلالية، 

الكثبان  لتكوين  الرملية  الرت�ضبات  على  الرياح  تعمل 

ال�ضحراوية.

عن  للبحث  منوذجية  اأداة  الف�ضائية  ال�ضور  وتعترب 

العربية.  ال�ضحارى  يف  اجلوفية  املياه  وجود  احتمال 

اأوًل، ال�ضور املتعددة الأطياف  وتت�ضمن هذه البيانات: 

التي تعك�ض املظاهر ال�ضطحية بو�ضوح وت�ضمح با�ضتدلل 

تاريخها اجليولوجي. ثانيًا، ال�ضور احلرارية التي تظهر 

مواقع جتمع مياه الأمطار حتت ال�ضطح والتي ميكن اأن 

تعيد تغذية املياه اجلوفية، وكذلك ت�ضرب املياه اجلوفية 

بيانات  ثالثًا،  ال�ضاحلية.  املناطق  طول  على  البحر  اإىل 

الطبوغرافيا  لك�ضف  الرملي  الغطاء  تخرتق  التي  الرادار 

ال�ضفلى. رابعًا، بيانات الرتفاع التي تو�ضح اجتاه تدفق 

املياه ال�ضطحية يف املا�ضي وكذلك يف احلا�ضر. ان الربط 

املعلومات  نظم  يف  البيانات  من  املجموعات  هذه  بني 

لتحديد  الطرق  اأف�ضل  معرفة  لنا  يتيح  اجلغرافية 

وا�ضتغالل موارد املياه اجلوفية.

هذا الف�ضل يقدم اأمثلة حول ا�ضتخدام البيانات وال�ضور 

الف�ضائية لك�ضف املوارد الكامنة غري املعروفة �ضابقًا من 

املياه اجلوفية يف �ضرق ال�ضحراء الكربى. لقد مت حتديد 

بحريتني قدميتني هائلتني يف جنوب غرب م�ضر ويف 

لنهرين  جمريني  ك�ضف  مت  كما  ال�ضودان.  غرب  �ضمال 

اجلوفية  ومياهها  كفرى  واحة  ن�ضوء  �ضبب  كانا  قدميني 

الربع  منطقة  حتديد  مت  كذلك  ليبيا.  �ضرق  جنوب  يف 

اخلايل يف و�ضط �ضبه اجلزيرة العربية، ومنطقة وهيبة 

كميات  فيها  تتواجد  اأن  ميكن  كمواقع  ُعمان،  �ضرق  يف 

كبرية من املياه اجلوفية. وين�ضاب بع�ض هذه املياه اإىل 

البحر عرب �ضقوق حتت �ضطح الأر�ض.

بناء على هذه النتائج، نقرتح هنا اإطالق درا�ضة كربى يف 

ميكن  التي  املواقع  حتديد  بهدف  كافة،  العربية  املنطقة 

اأن حتتوي على جتمعات من املياه اجلوفية. ويجب جمع 

ا�ضتخدام  لأن  منطقة،  اأو  دولة  لكل  املتاحة  البيانات  كل 

مغلوطة.  نتائج  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن  جزئية  بيانات 

بينها  والربط  وحتليلها  البيانات  معاجلة  يجب  كما 

وحتديثها �ضمن قاعدة بيانات فعالة من نظم املعلومات 

قواعد  تبادل  يجب  املتجاورة،  الدول  ويف  اجلغرافية. 

البيانات بحرّية من اأجل التخطيط لال�ضتخدام املن�ضف 

هذه  اعتبار  ويجدر  امل�ضرتكة.  اجلوفية  املياه  مل�ضادر 

املورد  هذا  ا�ضتثمار  اأجل  من  ق�ضوى  اأولوية  ذات  املبادرة 

الثمني مل�ضلحة ال�ضعوب العربية.ولكي يتم تطبيق ذلك 

جديدة  مقاربة  نتبنى  اأن  علينا  ال�ضحيحة،  بالطريقة 

التم�ضك  ان  العمل.  يف  التقليدية  الطريقة  عن  بعيدة 

العربي  العامل  يف  اجلوفية  املياه  حول  قدمية  بنظريات 

احليوي.  املورد  هذا  من  ا�ضتفادتنا  يعيق  اأن  �ضاأنه  من 

بتطبيق  نقوم  بينما  اجلديدة  الأفكار  نتقبل  اأن  يجب 

اأن  النظريات ال�ضليمة لختبار اقرتاحات جديدة. علينا 

نكون �ضغوفني بتعلم ما هو جديد، وم�ضتعدين لتحدي 

من  بالتجارب  القيام  على  وقادرين  املقبولة،  النظريات 

اأجل اإنتاج معرفة جديدة. ان هذه املعرفة اجلديدة �ضوف 

من  و�ضليم  فعال  ب�ضكل  مواردنا  با�ضتخدام  لنا  ت�ضمح 

دون اأن نوؤذي البيئة.

م بدقة  من الوا�ضح اأن معظم العامل العربي ل يزال غري مر�ضَّ

يف ما يتعلق بتواجد م�ضادر املياه اجلوفية. واحلجم الهائل 

العربي  العامل  يف  اجلوفية  املياه  عن  املن�ضورة  للدرا�ضات 

ي�ضري اإىل الآتي: اأوًل، �ضوف يزداد �ضح املياه احلايل نتيجة 

النمو ال�ضكاين العايل وتغري املناخ. ثانيًا، هنالك �ضخ جائر 

�ضوابط  وجود  عدم  مع  املنتجة،  املائية  الأحوا�ض  ي�ضتنزف 

حتديد  يتم  مل  ثالثًا،  ا�ضتدامتها.  ل�ضمان  كافية  ت�ضريعية 

يف  العادل  ال�ضتخدام  ت�ضمن  التي  اجلوفية  املياه  كميات 

الأحوا�ض املائية امل�ضرتكة. رابعًا، ما زالت م�ضاحات �ضا�ضعة 

من ال�ضحارى العربية غري مدرو�ضة وغري م�ضتك�ضفة.
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ال�ضيا�ضات،  نطاق  اإىل  احل�ضا�ضة  امل�ضائل  هذه  تنتمي 

وحتليل  بجمع  احلكومية  الهيئات  تقوم  اأن  يجب  حيث 

البيانات املطلوبة لتنظيم ا�ضتخدام املياه اجلوفية. ومن 

على  ال�ضيا�ضات  �ضناع  اهتمام  موا�ضلة  اأي�ضًا  ال�ضروري 

اأن  يجب  ولهذا  والدرا�ضات،  الربامج  بهذه  الطويل  املدى 

اإىل  حتتاج  الق�ضايا  من  جمموعة  العتبار  بعني  ناأخذ 

تنظيم من قبلهم.

�صيا�صات مقرتحة

من  اجلوفية،  املياه  مل�ضادر  الأف�ضل  ال�ضتثمار  اأجل  من 

وجتديدها  �ضاملة،  رقمية  بيانات  قاعدة  تاأ�ضي�ض  املهم 

ب�ضكل م�ضتمر بناء على نتائج البحوث العلمية اجلديدة 

وجمع  الأحدث.  البياين  والتحليل  النمذجة  وتقنيات 

فيها  يحتمل  التي  املناطق  جلميع  مطلوب  البيانات 

ا�ضتخراج املياه اجلوفية من اأجل ال�ضتخدامات الب�ضرية 

املطلوبة  البيانات  وتت�ضمن  ال�ضناعية.  اأو  الزراعية  اأو 

ونوعية  واأعماقها،  جيولوجي،  برتميز  الآبار  مواقع 

ال�ضخور التي حتويها، وملوحة املياه، ومعدلت ال�ضخ، 

م�ضتوى  يف  التغريات  حول  تاريخية  بيانات  اىل  ا�ضافة 

املياه اجلوفية مكانيًا وزمنيًا.

كل هذه البيانات �ضرورية من اأجل التقييم ال�ضليم ملوارد 

املياه اجلوفية التي يتم ا�ضتخدامها با�ضتمرار، والو�ضول 

ا�ضتدامة  ل�ضمان  ال�ضخ  من  منا�ضبة  معدلت  اإىل 

اجلائر  ال�ضخ  على  ال�ضاطعة  الأمثلة  اأحد  الأحوا�ض. 

الق�ضيم  منطقة  مثال  هو  تنظيم  لأي  يخ�ضع  ل  الذي 

ال�ضخ  اأدى  حيث  ال�ضعودية،  العربية  اململكة  و�ضط  يف 

اىل  القمح  ري  اأجل  من  اجلوفية  للمياه  املن�ضبط  غري 

ا�ضتنزاف امل�ضدر وهجران عدد كبري من احلقول.

التي  امل�ضرتكة  اجلوفية  املياه  اأحوا�ض  اىل  بالن�ضبة  اأما 

اإىل قاعدة  اأبعد من احلدود الوطنية، فهناك حاجة  متتد 

وت�ضري  للمورد.  العادل  ال�ضتخدام  على  تركز  بيانات 

عديدة  مناطق  اأن  اإىل  �ضابقًا  املذكورة  الدرا�ضية  احلالت 

اأحوا�ض  اأهم  ومن  احلدود.  عرب  متتد  اأحوا�ضًا  تت�ضمن 

�ضليمة  حو�ض  العربي  العامل  يف  امل�ضرتكة  اجلوفية  املياه 

بني م�ضر وال�ضودان، وحو�ض �ضيوة ـ جغبوب بني م�ضر 

وال�ضعودية،  الأردن  بني  تبوك  �ضدع  ومنطقة  وليبيا، 

وحو�ض احلماد بني �ضورية والأردن وفل�ضطني، واملنطقة 

اجلبلية ل�ضرق البحر املتو�ضط يف كل من لبنان و�ضورية. 

اأجل  من  الآن،  ال�ضرورية  املعلومات  جمع  وي�ضتح�ضن 

املوجودة  امل�ضادر  تعود  ل  عندما  املمكنة  امل�ضاكل  تفادي 

اأن  يجب  احلالة  هذه  ويف  امل�ضتقبل.  يف  للطلب  كافية 

الت�ضريعي  التنظيم  واأطر  ال�ضيا�ضات  اتخاذ  خيارات  تتم 

بالتعاون بني احلكومات املختلفة.

وو�ضع  وحتليلها  البيانات  جمع  ل�ضرورة  الثانية  احلالة 

يف  الكامنة  املوارد  باإدارة  تتعلق  الالزمة  الت�ضريعات 

ال�ضحراء املفتوحة. وكما �ضرحنا �ضابقًا يف هذا الف�ضل، 

يتم  مل  الأرا�ضي  من  �ضا�ضعة  م�ضاحات  هنالك  فاإن 

ا�ضتك�ضافها بعد. والأ�ضئلة الرئي�ضية التي تتعني الجابة 

ال�ضحارى  يف  ا�ضتك�ضافية  اآبار  حفر  خالل  من  عنها 

املفتوحة تت�ضمن الآتي:

ما هي حدود كل حو�ض اأو طبقة للمياه اجلوفية؟ 1 .

اإىل اأي عمق ي�ضل م�ضتوى املياه اجلوفية؟ 2 .

ما هي ن�ضبة ملوحة احلو�ض؟ 3 .

ما هي كمية املياه املحتواة يف كل حو�ض؟ 4 .

ا�ضتدامة  ت�ضمن  التي  الآمن  ال�ضخ  حدود  هي  ما  5 .

احلو�ض؟

هل �ضيتم ا�ضتخدام املياه يف املكان نف�ضه لأغرا�ض  6 .

الزراعة، اأم �ضتنقل اإىل مواقع التواجد الب�ضري )كما 

يف حالة النهر ال�ضطناعي العظيم يف ليبيا(؟

يف  اجلوفية  املياه  لوجود  املحددة  احلالة  هذه  يف 

لوا�ضعي  ال�ضروري  من  ال�ضحراوية،  الأحوا�ض 

كل  اأن  العتبار  بعني  الأخذ  والت�ضريعات  ال�ضيا�ضات 

حو�ض للمياه اجلوفية هو يف الواقع "حو�ض اأحفوري". 

خالل  تراكمت  املياه  فاإن  الف�ضل،  هذا  يف  اأو�ضحنا  وكما 

يف  ال�ضنني  لآلف  ا�ضتمرت  التي  الرطب  املناخ  فرتات 

املواقع  بع�ض  تغذية  اإعادة  وميكن  اجليولوجي.  املا�ضي 

الثانوية على امتداد املرتفعات اجلبلية، ولكن من النادر 

جدًا اأن يوؤدي ت�ضاقط الأمطار اإىل اإعادة تغذية الأحوا�ض 

اجلوفية ال�ضحراوية. ومن وجهة نظر �ضناعة ال�ضيا�ضات 

اجلوفية  املياه  هذه  مثل  اعتبار  يجب  والت�ضريعات، 

م�ضدرًا حمدودًا �ضي�ضتمر لفرتة حمددة من الزمن.

العامل  يف  اجلوفية  املياه  م�ضادر  حتتاج  اخلال�ضة،  يف 

العربي اإىل درا�ضات دقيقة وتف�ضيلية، وكذلك اإىل جمع 

اختبار  مت  التي  احلديثة  الأدوات  طريق  عن  البيانات 

اأي�ضًا  الوا�ضح  اأخرى من العامل. ومن  اأجزاء  جناحها يف 

من  اأف�ضل،  اإدارة  اإىل  يحتاج  اجلوفية  املياه  ا�ضتخدام  اأن 

جيدًا.  ومدرو�ضة  متطورة  تنظيمية  ت�ضريعات  خالل 

دون  من  الهدفني  هذين  من  اأي  حتقيق  ميكن  ول 

على  الرتكيز  مع  ال�ضيا�ضات،  ل�ضناع  امل�ضتمر  الهتمام 

ال�ضتخدام الطويل الأمد. هناك حاجة حاليًا اإىل جهود 

وخطط مت�ضافرة من اأجل مواجهة حتدي �ضح املياه يف 

امل�ضتقبل.
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الكّتاب امل�شاركون

د. �أمين �أبوحديد

مدير املخترب املركزي للمناخ الزراعي يف القاهرة، التابع ل�زارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سي. م�ؤ�س�س ومدير وحدة الزراعة يف 

اأدار  وه�  بحثًا،   250 من  اأكرث  له  امل�سري.  البيئة  �س�ؤون  جلهاز  ال�سابق  التنفيذي  واملدير  �سم�س،  عني  بجامعة  القاحلة  املناطق 

م�ساريع عدة يف جمال تغيرّ املناخ والزراعة.

رّيا مارينا ��سطفان

ع�سر  من  اأكرث  منذ  للي�ن�سك�  التابع  الدويل  الهيدرول�جي  الربنامج  مع  تتعاون  املياه.  قان�ن  يف  وخبية  م�ست�سارة  حمامية، 

اجل�فية  الأح�ا�س  بادارة  املتعلق   ISRAM الي�ن�سك�  مل�سروع  القان�ين  اجلانب  من�سقة  اجل�فية.  املياه  جمال  يف  خا�سة  �سنني، 

امل�سرتكة. ع�س� يف م�ساريع عديدة متعلقة باملياه اجل�فية امل�سرتكة.

د. فاروق �لباز

مدير مركز ال�ست�سعار عن بعد يف جامعة ب��سطن، ال�ليات املتحدة الأميكية. اأ�ستاذ زائر يف كلية العل�م، جامعة عني �سم�س، 

م�سر. ع�س� يف جمل�س اأمناء اجلمعية اجلي�ل�جية يف اأميكا، ب�لدر،  وع�س� يف الأكادميية ال�طنية الأميكية للهند�سة.

د. �سوقي �لربغوثي

مدير املركز الدويل للزراعات امللحية يف دبي، المارات العربية املتحدة. عمل مع البنك الدويل لفرتة 27 عامًا يف جمال عل�م املياه 

وال�ستثمار يف الزراعة واملياه. ع�س� م�ؤ�س�س يف فريق “م�ؤ�س�سة ف�رد” الذي اأن�ساأ املركز الدويل الزراعي لدرا�سة املناطق القاحلة 

يف حلب، �س�رية.

د. عادل ب�سناق

رئي�س جمل�س ادارة جمم�عة ب�سناق و"م�ياـ  ب�سناق" يف اململكة العربية ال�سع�دية، املتخ�س�سة فى ت�سميم وبناء وادارة ومت�يل 

حمطات حتلية مياه البحر ومعاجلة مياه ال�سرف ال�سحي وال�سناعي ومرافق املياه الخرى. م�ؤ�س�س ورئي�س املنتدى ال�سع�دي 

للمياه والطاقة واأول رئي�س عربي جلمعية التحلية الدولية.

د. عنان �جليو�سي 

اأ�ستاذ يف ق�سم الهند�سة املدنية يف جامعة النجاح ال�طنية يف نابل�س، فل�سطني. يحمل درجة الدكت�راه يف اإدارة م�سادر املياه 

من جامعة ي�تا يف ال�ليات املتحدة الأميكية. له اأكرث من 50 بحثًا يف املجالت ووقائع امل�ؤمترات، اإ�سافة اإىل امل�ساركة يف كتب يف 

جمالت اإدارة املياه واقت�ساديات املياه والأمن الغذائي.

د. جان �ساتيال

وبحثية  ا�ست�سارية  ودرا�سات  م�ساريع  بعدة  و�سارك  قام  الأميكية.   اللبنانية  اجلامعة  يف  املدنية  الهند�سة  دائرة  ورئي�س  اأ�ستاذ 

بالتعاون مع عدد من ال�سركات املحلية والعاملية وامل�ؤ�س�سات احلك�مية. مدير معهد م�ارد املياه وتكن�ل�جيا البيئة يف اجلامعة 

اللبنانية الأميكية.

د. ر�سو�ن �سكر�للـه

اأ�ستاذ ورئي�س خمترب املل�حة يف معهد احل�سن الثاين للهند�سة الزراعية والطب البيطري يف اأغادير، املغرب. خبي يف الرتبة 
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واملياه. له اأكرث من 25 عامًا من اخلربة يف جمال ا�ستخدام مياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة يف الزراعة، وكتب العديد من الدرا�سات 

يف جمال املياه غي التقليدية.

�أ. عابدين حممد علي �سالح

UNESCO-IHE للتعليم يف جمال املياه والرئي�س ال�سابق  ا�ستاذ الهند�سة املدنية بجامعة اخلرط�م وع�س� جمل�س ادارة معهد 

للمجل�س احلك�مي للربنامج الهيدرول�جي الدويل للي�ن�سك�. زميل للعديد من الكادمييات العلمية العاملية وقد ن�سر ح�ايل 90 

ورقة علمية يف جمال املياه.

د. وليد �سالح

– معهد املياه وال�سحة والبيئة منذ عام 1997.  اإفريقيا يف جامعة المم املتحدة  املن�سق القليمي لدول ال�سرق الأو�سط و�سمال 

ترتكز خربته من خالل عمله يف المم املتحدة على التنمية امل�ستدامة من خالل تطبيق الدارة املتكاملة لتحقيق اأهداف اللفية. 

له م�ؤلفات عدة وتقارير مل�ساريع بحثية تطبيقية. 

د. �سفوت عبد �لد�مي

 الأمني العام للمجل�س العربى للمياه واأ�ستاذ متفرغ باملركز الق�مي لبح�ث املياه فى م�سر. �سغل �سابقًا منا�سب م�ست�سار البنك 

ال�سرف  بح�ث  معهد  ومدير  ال�سرف  مل�سروعات  امل�سرية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  وا�سنطن  فى  ال�سحي  لل�سرف  الدويل 

ال�سحي يف م�سر. األف و�سارك يف تاأليف العديد من البح�ث والكتب املن�س�رة يف جمال املياه والإدارة املائية.

د. حامد ع�ساف

واأنظمة  املياه  ادارة  يف  م�ا�سيع  تدري�سه  جانب  اإىل  بيوت.  يف  الأميكية  اجلامعة  يف  والبيئية  املدنية  الهند�سة  يف  اأ�ستاذ 

املعل�مات اجلغرافية، فه� يعمل على اأبحاث ح�ل م�ساعفات تغيرّ املناخ على م�سادر املياه واأ�ساليب م�اجهتها.

د. حمو �لعمر�ين

القاهرة.  يف  الأو�سط  ال�سرق  مكتب  الكندي،  الدولية  التنمية  بح�ث  مبركز  الغذائي  والأمن  الزراعة  لربنامج  رئي�سي  م�س�ؤول 

من�سق برامج اإقليمية لإدارة الطلب على املياه والت�سبيك املعريف يف التنمية الريفية يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا. 

خبي �سحة املنظ�مات البيئية واإدارة امل�ارد املائية، جامعة ك�بنهاغن. ع�س� جمل�س املحافظني باملجل�س العربي للمياه.

د. نان�سي عودة 

م�ست�سارة بيئية، ح�سلت على �سهادة الدكت�راه من معهد َم�سات�س��ست�س للتكن�ل�جيا، حيث اأجرت بح�ثًا ركزت على فاعلية  

ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�س وتاأثيها يف حت�سني  اإدارة  املياه يف مناطق املدينة والقرية يف قطاع  املياه يف الأردن. 

عملت يف معهد �ست�كه�مل للبيئة وقبل ذلك يف وزارة البيئة يف كندا.

د. طارق �ملجذوب

حا�سل على البكال�ري��س يف الهند�سة الكهربائية من اجلامعة الأميكية يف بيوت والدكت�راه بامتياز يف القان�ن الدويل من 

ة كتب ودرا�سات قان�نية  جامعة رين يف فرن�سا. يركزرّ يف اأبحاثه على تفاعل القان�نني الداخلي والدويل يف ق�سايا املياه. له عدرّ

يف امل�سكالت املائية. قا�ٍس يف لبنان، خبي قان�ين يف �س�ؤون املياه الدولية وم�ست�سار.

د. حممد نهاد �مل�سري

اأ�ستاذ يف ق�سم الهند�سة املدنية يف جامعة النجاح ال�طنية يف نابل�س، فل�سطني. يق�م بتدري�س املياه اجل�فية وادارة م�سادر 

املياه و ميكانيكا امل�ائع والهيدروليكا و الأقت�ساد الهند�سي ونظم املعل�مات اجلغرافية. اهتماماته البحثية ت�سمل ادارة م�سادر 

املياه اجل�فية وتاأثي التغي املناخي على هذه امل�سادر وتل�ثها من النرتات. 

�لكتاب �مل�ساركون
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املحررون

د. حممد �لع�سري

يف  البيئة  لدائرة  ال�سابق  واملدير  العاملي،  البيئة  ملرفق  ال�سابق  التنفيذي  الرئي�س  املتحدة.  الأمم  م�ؤ�س�سة  يف  رئي�سي  زميل 

عديدة  ج�ائز  على  ح�سل  الدولية.  اللجان  من  عدد  يف  وع�س�  العاملي،  امل�ارد  ملعهد  الأعلى  الرئي�س  ونائب  الدويل،  البنك 

بينها »جائزة اأبطال الأر�س«.

جنيب �سعب 

واأمني عام املنتدى العربي للبيئة والتنمية. مهند�س معماري وكاتب، بداأ  “البيئة والتنمية”،  نا�سر ورئي�س حترير جملة 

حياته العملية مع برنامج الأمم املتحدة للبيئة، قبل ان يبا�سر العمل اخلا�س يف الهند�سة املعمارية والت�سميم البيئي. له 

ع�سرة كتب من�س�رة يف التكن�ل�جيا املالئمة والبيئة والطبيعة. 

ب�سار حممود زيتون

من  تخرج  حيث  الأميكية،  املتحدة  ال�ليات  ب��سطن،  يف  يقيم  )اأفد(.  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  يف  برامج  مدير 

معهد م�سات�س��ست�س للتكن�ل�جيا وجامعة هارفرد وعمل على اإقامة برامج �سراكة بيئية مع �سركات عاملية للم�ساعدة يف 

اإعادة ت�سميم العمليات التجارية لزيادة الكفاءة وتخفي�س انبعاثات تل�ث اله�اء.

اللجنة امل�شرفة

الأمم  لربنامج  ال�سابق  التنفيذي  واملدير  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  اأمناء  جمل�س  رئي�س  طلبه،  كمال  م�سطفى  د. 

املتحدة للبيئة.

د. حممد عبد �لفتاح �لق�سا�ص، ا�ستاذ �سرف يف جامعة القاهرة والرئي�س ال�سابق لالحتاد الدويل ل�س�ن الطبيعة. 

د. عدنان بدر�ن، رئي�س جامعة البرتاء ورئي�س وزراء الأردن ال�سابق.

د. حممد �لع�سري، زميل رئي�سي يف م�ؤ�س�سة الأمم املتحدة والرئي�س التنفيذي ال�سابق ملرفق البيئة العاملي.

د. عبد �لرحمن �لعو�سي، الأمني التنفيذي للمنظمة القليمية حلماية البيئة البحرية ووزير ال�سحة ال�سابق يف الك�يت.

جنيب �سعب، اأمني عام املنتدى العربي للبيئة والتنمية ورئي�س حترير جملة “البيئة والتنمية”.
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الم�شطلحات المخت�شرة

 ABSP Agricultural Biotechnology Support Programme 

 ACSAD Arabic Centre for the Studies of Arid Zones and Drylands

 ADR  Alternative Disputes Resolution

 ADWEA  Abu Dhabi Water & Electricity Authority

 AEPC  African Environmental Protection Commission

 AEPS  Arctic Environmental Protection Strategy

 AEWA  African-Eurasian Waterbird Agreement

 AFED Arab Forum for Environment and Development

 AGERI Agricultural Genetic Engineering Institute

 AHD  Aswan High Dam

 AHDR  Arab Human Development Report

 AIA Advance Informed Agreement

 AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome

 ALECSO  Arab League Educational, Cultural, and Scientific Organization

 AMCEN African Ministerial Conference on the Environment

 AMU Arab Maghreb Union

 AoA Agreement on Agriculture (WTO Uruguay Round)

 AOAD Arab Organization for Agricultural Development 

 AU African Union

 AUB American University of Beirut

 AWA Arab Water Academy

 AWC  Arab Water Council

 AWCUA  Arab Water Countries Utilities Association

 BCH Biosafety Clearing House

 BCWUA  Branch Canal Water User Association

 BGR  German Geological Survey

 BMP Best Management Practices

 BOD Biological Oxygen Demand

 BRO  Brackish Water Reverse Osmosis

 BU Boston University

 CAB Centre for Agriculture and Biosciences

 CAN Competent National Authority

 CAMP Coastal Area Management Project

 CAMRE Council of Arab Ministers Responsible for the Environment

 CBC Community-Based Conservation

 CBD Convention on Biological Diversity

 CBO Community-Based Organization

 CCS Carbon Capture and Storage

 CDM Clean Development Mechanism

 CDRs Certified Emissions Reductions

 CEIT Countries with Economies in Transition

 CEDARE Centre for Environment and Development for the Arab Region and Europe
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 CERES Coalition for Environmentally Responsible Economics

 CFA  Cooperative Framework Agreement

 CFC Chloro-Fluoro-Carbon 

 CFL  Compact Fluorescent Lamp

 CGIAR Consultative Group on International Agricultural Research

 CH4  Methane

 CHP  Combined Heat and Power

 CILSS Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel

 CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

 CLRTAP Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution

 ClHEAM  International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies

 CMS Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals

 CNA Competent National Authority

 CNG Compressed Natural Gas

 CO2   Carbon Dioxide

 CO2eq CO2-equivalents

 COD Chemical Oxygen Demand

 COP Conference of the Parties

 CPB Cartagena Protocol on Biosafety

 CRS Center for Remote Sensing

 CSD Commission on Sustainable Development

 CSP Concentrated Solar Power

 CZIMP Coastal Zone Integrated Management Plan

 DALYs Disability-Adjusted Life Years

 DBO  Design-Build-Operate

 DEM Digital Elevation Model

 DESA Department of Economic and Social Affairs

 DEWA  Dubai Electricity and Water Authority

 EAD Environment Agency AbuDhabi

 ECA  Economic Commission for Africa

 ECE  Economic Commission for Europe

 ED  Electrodialysis

 EEAA Egyptian Environmental Affairs Agency

 EGS Environmental Goods and Services

 EIA Environmental Impact Assessment

 EITI Extractive Industries Transparency Initiative

 EMS Environmental Management System

 ENSO El Niño-Southern Oscillation

 EPA US Environmental Protection Agency

 EPD  European Patent Office

 EPDRB  Environmental Program for the Danube River Basin

 ESCWA United Nations Economic and Social Commission for Western Asia

 EPI Environment Performance Index

 ESBM Ecosystem-Based Management

 ESI Environment Sustainability Index

 ETM  Enhanced Thematic Mapper

 EU European Union

 EU ETS European Union Emission Trading System

 EVI Environmental Vulnerability Index

 EWRA  Egyptian Water Regulatory Agency

 FACE Free Air Carbon Enrichment

 FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations

�مل�سطلحات �ملخت�سرة
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 FDI Foreign Direct Investment

 FOEME  Friends of the Earth Middle East

 G7 Group of Seven: Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, United States

 G8 Group of Eight: Canada, France, Germany, Italy, Japan, 

  Russian Federation, United Kingdom, United States

 GAPs Good Agricultural Practices

 GAS  Guarani Aquifer System

 GATT General Agreement on Tariffs and Trade

 GERD  Gross Domestic Expenditure on Research and Development

 GBC Green Building Council

 GBIF Global Biodiversity Information Facility

 GCC Gulf Cooperation Council

 GCM General Circulation Model

 GCOS Global Climate Observing System

 GDP Gross Domestic Product

 GECF Gas Exporting Countries Forum

 GEF Global Environment Facility

 GEMS Global Environment Monitoring System

 GEO Global Environment Outlook

 GHGs Greenhouse Gases

 GIS Geographical Information Systems

 GIWA Global International Waters Assessment

 GLASOD Global Assessment of Soil Degradation

 GLCA Global Leadership for Climate Action

 GM Genetically Modified

 GMEF Global Ministerial Environment Forum

 GMO Genetically Modified Organism

 GNI Gross National Income

 GNP Gross National Product

 GRI Global Reporting Initiative

 GRID Global Resource Information Database

 GTZ  Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit

 GWI  Global Water Intelligence

 GWP Global Water Partnership

 ha  Hectares

 HACCP Hazardous Analysis and Critical Control Points

 HDI Human Development Index

 HIV Human Immunodeficiency Virus

 IAS  Irrigation Advisory Service

 IC  Irrigation Council

 ICBA  International Center for Biosaline Agriculture

 ICPDR  International Commission for the Protection of the Danube River

 IDA  International Desalination Association

 IDB  Islamic Development Bank

 IDSC  Information and Decision Support Center

 IDRC  International Development Research Center

 IEEE  Institute of Electrical and Electronic Engineers

 ICAM Integrated Coastal Area Management

 ICARDA International Center for Agricultural Research in Dry Areas

 ICC International Chamber of Commerce

 ICGEB International Center for Genetic Engineering and Biotechnology

 ICM Integrated Coastal Management 
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 ICT Information and Communication Technology

 ICZM Integrated Coastal Zone Management

 IEA International Energy Agency

 IFA International Fertilizer Industry Association

 IFAD International Fund for Agricultural Development

 IHP  International Hydrology Program

 IIP  Irrigation Improvement Project

 IIIP  Integrated Irrigation Improvement Project

 ILO International Labour Organization

 IMF International Monetary Fund

 IMO International Maritime Organization

 InWEnt  Capacity Building International-Germany

 IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change

 IPF Intergovernmental Panel on Forests

 IPM Integrated Pest Management

 IPR Intellectual Property Rights

 IPTRID  International Program for Technology and Research in Irrigation and Drainage

 ISESCO  Islamic Educational, Scientific, and Cultural Organization

 ISO International Organization for Standardization

 IUCN  World Conservation Union 

  (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources)

 IWRB  International Waterfowl and Wetlands Research Bureau

 IWRM Integrated Water Resources Management 

 IWMI International Water Management Institute

 JI Joint Implementation

 JMWI  Jordan Ministry for Water and Irrigation

 JVA  Jordan Valley Authority

 KfW  German Development Bank

 KISR  Kuwait Institute for Scientific Research

 KSA  Kingdom of Saudi Arabia

 LADA Land Degradation Assessment of Drylands

 LAS League of Arab States

 LATA Lebanese Appropriate Technology Association

 LEED Leadership in Environmental Design

 LDCs Least Developed Countries

 LEMA  Suez Lyonnaise des Eaux, Montgomery Watson and Arabtech Jardaneh

 LMBAs Land and Marine Based Activities

 LMEs Large Marine Ecosystems

 LMG Like Minded Group

 LMO Living Modified Organism 

 LPG Liquefied Petroleum Gas

 LRA  Litani River Authority

 MALR  Ministry of Agriculture and Land Reclamation

 MAP Mediterranean Action Plan

 MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

 MCM Million Cubic Meters

 MDGs Millennium Development Goals

 MEA Multilateral Environmental Agreement

 MECTAT Middle East Centre for the Transfer of Appropriate Technology

 MED  Multiple-Effect Distillation

 MED WWR WG  Mediterranean Wastewater Reuse Working Group

 MEMAC Marine Emergency Mutual Aid Centre

�مل�سطلحات �ملخت�سرة
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 MENA Middle East and North Africa

 MOU  Memorandum of Understanding

 MPA Marine Protected Area

 MSF  Multi-Stage Flash

 Mt Megatonnes

 MW Megawatt

 MWRI  Ministry of Water Resources and Irrigation

 NASA  National Aeronautics and Space Administration

 NBC National Biosafety Committee

 NBDF  Nile Basin Discourse Forum

 NBF National Biosafety Framework 

 NBI  Nile Basin Initiative

 NBM  Nile Basin Management

 NF  Nano-Filtration

 NFC  Nile Forecast Center

 NGWA  Northern Governorates Water Authority (Jordan)

 NOAA  National Oceanic and Atmospheric Administration

 NRC  National Research Council

 NRW  non-revenue water

 NSAS  Nubian Sandstone Aquifer System

 NWRC  National Water Research Center (Egypt)

 NWSAS  North Western Sahara Aquifer System

 NEAP National Environmental Action Plan

 NFP National Focal Point

 NGO Non-Governmental Organization

 NPK Nitrogen, Phosphates and Potash

 NPP Net Primary Productivity

 O&M  Operation and Maintenance

 OAU Organization for African Unity

 ODA  Official Development Assistance

 ODS Ozone-Depleting Substance

 OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

 ONA  Omnium Nord-Africain

 ONEP  National Office of Potable Water

 OSS  Sahara and Sahel Observatory (Observatoire du Sahara et du Sahel)

 PACD Plan of Action to Combat Desertification

 PCB Polychlorinated biphenyls

 PCFPI Per Capita Food Production Index

 PERSGA Protection of the Environment of the Red Sea and Gulf of Aden

 PICs Pacific Island Countries

 PIM  participatory irrigation management

 PMU  Program Management Unit

 PNA  Palestinian National Authority

 PPIAF  Public-Private Infrastructure Advisory Facility

 PPP  public-private partnership

 POPs Persistent Organic Pollutants

 PPM Parts Per Million

 PPM Process and Production Methods

 PTSs Persistent Toxic Substances

 PV Photovoltaic

 PWA  Palestinian Water Authority

 RA Risk Assessment
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 R&D  Research and Development

 RADEEMA  Régie autonome de distribution de l’eau et de l’électricité de Marrakech

 RBO  River Basin Organization

 RBP Restrictive Business Practices

 RCM Regional Circulation Model

 REMPEC Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea

 RO  reverse osmosis

 RM Risk Management

 ROPME Regional Organization for the Protection of the Marine Environment of the sea area 

  surrounded by Bahrain, I.R. Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and 

  the United Arab Emirates

 RSA Ropme Sea Area

 RSGA Red Sea and Gulf of Aden

 S&T  Science and Technology

 SAP Strategic Action Program

 SCP Sustainable Consumption and Production

 SEA Strategic Environmental Assessment

 SIR  Shuttle Imaging Radar

 SIWI  Stockholm International Water Institute

 SLR Sea Level Rise

 SPM Suspended Particulate Matter

 SONEDE Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux

 SoE State of the Environment 

 SRES Special Report on Emission Scenarios

 SRTM  Shuttle Radar Topography Mission

 SWCC  Saline Water Conversion Corporation

 SWRO Seawater Reverse Osmosis

 TAC  Technical Advisory Committee

 TAR  Third Assessment Report

 TDS  Total Dissolved Solids

 TOE Tonnes of Oil Equivalent

 TRI Toxics Release Inventory

 TRIPs Trade-Related Aspects of International Property Rights

 TRAFFIC Trade Records Analysis for Flora and Fauna in International Commerce

 TRMM  Tropical Rainfall Measuring Mission

 UAE  United Arab Emirates

 UF  ultrafiltration 

 UNCED  United Nations Conference on Environment and Development

 UNESCO  United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization

 UNESCO-ROSTAS UNESCO Regional Office for Science and Technology for the Arab States

 UIS  UNESCO Institute for Statistics

 USA  United States of America

 USAID  United States Agency for International Development

 USEPA  United States Environmental Protection Agency

 USPTO  United States Patent and Trademark Office

 UHI Urban Heat Island

 UN United Nations

 UNCBD United Nations Convention on Biological Diversity

 UNCCD United Nations Convention to Combat Desertification

 UNCED United Nations Conference on Environment and Development

 UNCHS United Nations Centre for Human Settlements (now UN-Habitat)

 UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea

�مل�سطلحات �ملخت�سرة
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 UNCOD United Nations Conference on Desertification

 UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development

 UNDAF United Nations Development Assistance Framework

 UNDP United Nations Development Programme

 UNEP United Nations Environment Programme

 UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

 UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change

 UNFPA United Nations Population Fund

 UNHCR United Nations High Commission for Refugees

 UNICE  United Nations Children’s Fund

 UNWTO United Nations World Tourism Organization

 US United States

 USCCSP United States Climate Change Science Program

 USEPA United States Environmental Protection Agency

 UV Ultraviolet (A and B)

 VC  vapor compression

 WaDImena  Water Demand Initiative for the Middle East and North Africa

 WAJ  Water Authority of Jordan

 WALIR  Water Law and Indigenous Rights

 WB  West Bank

 WDM  Water Demand Management

 VOC    Volatile Organic Compound

 WBCSD World Business Council for Sustainable Development

 WCED World Commission on Environment and Development

 WCD World Commission on Dams

 WCP  World Climate Programme

 WCS World Conservation Strategy

 WDPA  World Database on Protected Areas

 WEF World Economic Forum

 WEI   Water Exploitation Index

 WFP World Food Programme

 WGP-AS Water Governance Program in the Arab States

 WHO World Health Organization

 WMO World Meteorological Organization

 WRI World Resources Institute

 WSSCC Water Supply and Sanitation Collaborative Council

 WSSD World Summit on Sustainable Development

 WTO World Trade Organization

 WWAP World Water Assessment Programme

 WWC World Water Council

 WWF World Wide Fund for Nature

 WUA  water user association

 WWAP  World Water Assessment Program

 WWF  World Water Forum

 WWI  First World War

 WWII  Second World War



البيئة العربية: تغري املناخ

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2009 

البيئة العربية: حتديات امل�ستقبل

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2008 

“اأثر تغي املناخ على البلدان العربية” ه� الثاين يف �سل�سلة 
للبيئة  العربي  املنتدى  ي�سدرها  التي  ال�سن�ية  التقارير 

والتنمية. وقد مت ت�سميم التقرير لت�في معل�مات م�ث�قة 

عامة  واجلمه�ر  والكادمييني  الأعمال  وقطاع  للحك�مات 

املتاحة  وال�سبل  العربية،  الدول  على  املناخ  تغيرّ  اآثار  ح�ل 

العربي  التعامل  م�ست�ى  التقرير  ويحلل  التحدي.  مل�اجهة 

ف مع اآثار التغيات  مع التحدي العاجل لتخاذ تدابي التكيرّ

املناخية. وه� ي�ستخدم اآخر ما ت��سلت اليه الأبحاث العلمية 

تغيرّ  جتاه  الطبيعية  الأنظمة  يف  ال�سعف  م�اطن  لي�سف 

يف  للم�ساعدة  حماولة  ويف  الن�سان.  على  هذا  واأثر  املناخ، 

املتاحة  اخليارات  التقرير  يبحث  منا�سبة،  �سيا�سات  تط�ير 

اطار  على  لالتفاق  اجلارية  املفاو�سات  يف  العربية  للدول 

دويل ملا بعد بروت�ك�ل كي�ت�.

للمرة الأوىل ي��سع قيد النقا�س العام تقرير �سامل وم�ستقل 

امل�ستقبل”  حتديات  العربية:  “البيئة  العربية.  البيئة  ح�ل 

بع�س  مع  بالتعاون  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  اأعده 

اأبرز اخلرباء العرب.

اأحدث  اإىل  ا�ستنادًا  العربية،  البيئة  حالة  التقرير  يعر�س 

املعل�مات املت�افرة. لكنه يذهب اأبعد من هذا اإذ يجري تقييمًا 

امل�ستدامة،  التنمية  اأهداف  حتقيق  يف  احلا�سل  للتقدم 

امل�ساهمات  فعالية  متفح�سًا  الراهنة  ال�سيا�سات  ويحلل 

يقرتح  املح�سلة،  ويف  الدولية.  البيئية  امل�ساعي  يف  العربية 

التقرير �سيا�سات بديلة وحل�ًل عملية لال�سالح.

www.afedonline.org
info@afedonline.org
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