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تصدير
بقلم أودري أزوالي، املديرة العامة لليونسكو

أودري أزوالي

ما هي قيمة الماء؟ ال توجد إجابة سهلة على هذا السؤال الخادع في بساطته. فالماء، من ناحية، ذو قيمة ال نهاية لها - إذ بدونه ال وجود 
للحياة. ومن ناحية أخرى، يعامل الماء على أنه أمر مفروغ منه - ومن ثم يجري إهداره في كل يوم. 

في  وال جدال  المحدودة.  غير  واالحتياجات  المحدودة  الموارد  بين  الفجوة  أي   - الندرة  تحددها  االقتصادية،  للنظرية  وفقاً  السلعة،  فقيمة 
80 في المائة من جميع المياه المستخدمة في األغراض  أن البشر يستخدمون الماء كما لو كان بال حدود: وتشير التقديرات إلى أن نحو 

الصناعية والبلدية، على سبيل المثال، يتم إطالقها في البيئة دون معالجة مسبقة.

ولكن المياه العذبة في الواقع نادرة، وندرتها في ازدياد. ويعيش أكثر من ملياري شخص بالفعل في مناطق تعاني من اإلجهاد المائي. ويفتقر 
ووفقاً  مأمونة.  بطريقة  تدار  التي  الصحي  الصرف  مرافق  إلى  العالم،  سكان  من  المائة  في   45 نسبته  ما  أي  باليين شخص،   3.4 حوالي 
التحديات  بفعل  الحالة سوءاً  2030. وستزداد هذه  المائة بحلول عام  40 في  نسبته  عالمياً  مائياً  العالم عجزاً  لتقديرات مستقلة، سيواجه 

العالمية من قبيل جائحة كوفيد-19 وتغير المناخ.

أكثر. وعلى  يكن  لم  إن  لها نفس األهمية  الثقافية  فالقيم  القيمة.  لتحديد  الوحيدة  الطريقة  ليست  االقتصادية  النظرية  أن  واألهم من ذلك 
يعترف  حيث  نيوزيلندا،  في  الحال  هو  وهذا  المائية.  والممرات  المياه  على  خاصة  مكانة  األصلية  الشعوب  من  كثير  يُضفي  المثال،  سبيل 
قانون تي أوا توبوا، الذي صدر في عام 2017، بأن نهر وانغانوي »كلٌّ حيٌّ ال يتجزأ من الجبال إلى البحر«. وكذلك يُعتبر نهرا الغانج ويامونا 
أحبابها،  إلى  نظرتها  المائية  المسطحات  إلى  الجماعات  هذه  وتنظر  للبشر.  التي  الحقوق  نفس  لهما  الحياة  قيد  على  كيانين  الهند  في 

وبالتالي فهي ال تقّدر بثمن.

كيف، إذن، ينبغي لنا أن نقدر قيمة المياه؟ ويركز التقرير العالمي عن تنمية الموارد المائية لعام 2021 على هذه المسألة الحاسمة. ويقّيم 
المياه  تعنيه  ما  تقييم  بهدف  العملية،  كيفية تحسين هذه  ويحدد  القطاعات  المياه عبر مختلف  قيمة  تقدير  بها  التي يجري  الطرق  التقرير 

لمجتمعاتنا بشكل أفضل.

وكما يؤكد التقرير، ال يوجد سوى نُهوج موحدة قليلة لتقدير قيمة المياه، سواء داخل القطاعات أو فيما بينها. وعالوة على ذلك، ال تعترف 
هذه،  النظر  وجهات  ندرج  لم  وما  المختلفة.  العلمية  والتخصصات  والجنسين  والثقافات  العقائدية  النظم  بمنظورات  دائماً  النهوج  هذه 
نحو  وأن نخطو خطوة  الجنسانية،  واستجابة لالعتبارات  وإنصافاً  استدامة وشموالً  أكثر  تكون  القرار  بعمليات التخاذ  أن نضطلع  ال يمكننا 

تحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة، ضمان توفر المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع. 

وقد أمكن إعداد هذا التقرير، الذي تنسقه اليونسكو، بفضل حكومة إيطاليا وإقليم أومبريا، اللذين يدعمان برنامج اليونسكو العالمي لتقييم 
الموارد المائية منذ أمد طويل. وأود أن أشكر جميع الذين شاركوا في هذا المسعى المشترك، وال سيما أسرة لجنة األمم المتحدة المعنية 
حق  أيضاً  وإنما هي  بالتنمية،  تتعلق  ليست مجرد مسألة  المياه  بأن  المنشور  هذا  ويسلّم  والمستمر.  الوثيق  تعاونهم  على  المائية،  بالموارد 
أساسي من حقوق اإلنسان. وبالعمل معاً، يمكننا أن نقف على الحلول التي تساعدنا في طريقنا إلى إيجاد عالم مستدام ومزدهر، دون أن 

نترك أحداً يتخلف عن الركب. 

وذلك ألن مصير البشر مرتبط بمصير المياه وال ينفصل عنه. وعلى حد تعبير قبيلة نهر وانغانوي في مثل سائر، »كو أو تي أووا ، كو تي 
أوا كو أو« - أنا النهر، والنهر هو أنا.
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تصدير
 بقلم غيلبير ف. أونغبو، رئيس لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية

ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

غيلبير ف. أونغبو 

إن تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واجب أخالقي. ونحن مدينون به ألطفالنا ولألجيال المقبلة.

الصحي  الصرف  المياه وخدمات  توفر  إلى ضمان  المستدامة  التنمية  6 من أهداف  الهدف  الماء. ويدعو  بدون  فال حياة على األرض 
التنمية  أهــداف  من  العديد  تحقيق  في  بالفشل  نجازف  فإننا  الهدف،  هذا  إلى  نصل  لم  وما  مستدام.  نحو  على  وإدارتــهــا  للجميع 
الجنسين،  بين  والمساواة  اإلنسان،  وصحة  والتغذية،  والغذاء  الفقر،  من  بالحد  المتعلقة  األهداف  ذلك  في  بما  األخرى،  المستدامة 
والطاقة، والنمو االقتصادي، والمدن المستدامة، والبيئة. وتذّكرنا جائحة كوفيد-19 بأهمية توفير سبل االنتفاع بمرافق المياه والصرف 

الصحي والنظافة الصحية، كما تذّكرنا بأن الكثير من الناس ما زالوا محرومين منها. 

يكفي  ما  المياه  من  وهناك  المياه.  قيمة  تقدير  على  المائية  الموارد  تنمية  عن  العالمي  المتحدة  األمم  تقرير  من   2021 طبعة  وتركز 
القليل جداً، وبطريقة غير فعالة. ونحن  نفعل ذلك. فنحن نستثمر  لكننا ال  بكفاءة.  تبذير ونديرها  أن نستخدمها دون  الجميع شريطة 

نسرف في استخدام المياه، مما يتسبب في ندرتها. ومن ثم فإن جودتها تعاني وكذلك البيئة. 

وتتفاوت القيمة التي نعطيها للمياه، بناًء على من يستخدمها، والغرض من استخدامها. ويمكن أن تكون القيمة دلياًل لما ينبغي أن تكون 
عليه أهدافنا، وماهية اإلجراءات المطلوبة، والموضع الذي ينبغي أن نستثمر فيه. وينشأ العديد من مشاكلنا ألننا ال نقدر قيمة المياه 

بما فيه الكفاية؛ بل إننا في أكثر األحيان ال نقّدر قيمتها على اإلطالق. 

وقد حان الوقت لكي تحدد الجهات المعنيَّة قيم المياه وتعبر عنها وتتبادل وجهات النظر بشأنها. 

ومياه  بالمياه،  المرتبطة  التحتية  والبنى  البيئية،  لالعتبارات  المياه  قيمة  تقدير  في  المتبعة  النهوج  مختلف  التقرير  هذا  ويوضح 
واألعمال  والزراعة،  األغذية  مجاالت  في  القيمة  تقدير  قضايا  إلى  التقرير  ويتطرق  الصحية.  والنظافة  الصحي،  والصرف  الشرب، 
اعتبارات  بها من  يرتبط  وما  المختلفة،  والثقافات  القيمة  نُظم  الضوء على منظورات  والتمويل. ويسلط  والطاقة،  والصناعة،  التجارية، 

اجتماعية وجنسانية. 

وأشعر باالمتنان لليونسكو وبرنامجها العالمي لتقييم المياه على قيامهما بتنسيق إعداد هذا التقرير، وأودُّ أن أشكر أعضاء لجنة األمم 
المتحدة المعنية بالموارد المائية والشركاء والمساهمين اآلخرين على عملهم الهام. 

أهداف  تحقيق  التقدم صوب  بإحرازنا  ويعّجل  أفضل  نحو  على  بالمياه  المتعلقة  القيم  تقدير  ييسر  التقرير سوف  بأن  ثقة  على  وإنني 
التنمية المستدامة.
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اتخاذ  للمياه من أجل  بالقيمة »الحقيقية«  يلزم بشكل ما أن نعترف  أنه  أو  الحقيقية،  المياه مقومة بأقل من قيمتها  إلى أن  ما يشار  كثيراً 
قرارات أفضل بشأن كيفية حمايتها وتقاسمها واستخدامها. ولكن ماذا يعني ذلك في الواقع؟ هل يمكن قياس قيمة المياه؟ وإذا كان األمر 

كذلك، فكيف يكون هذا؟ ومن الذي يتولى في الواقع تحديد قيمة المياه؟ وبعبارة أخرى، ما هي قيمة المياه - وبالنسبة لمن؟ 

وفي حين أن هذه األسئلة قد تبدو واضحة وبسيطة بما فيه الكفاية، فإن اإلجابات عليها أبعد ما تكون عن الوضوح والبساطة. وخالصة 
وجود  مكان  على  بناًء  كبيراً  تفاوتاً  بينها  فيما  تتفاوت  قد  متعّددة  قيم  للمياه  وإنما  للمياه.  واحدة  »حقيقية«  قيمة  توجد  ال  أنه  هي  القول 
المياه، ومستوى وفرتها أو ندرتها، وجودتها، ومدى توفرها. وتتوقف قيمها أيضاً على الغرض الذي تستخدم من أجله والفوائد التي تُحِدثها 

هذه االستخدامات. 

ويمكن قياس بعض القيم كمياً بل وتحويلها إلى قيم نقدية، كما في حالة استخدام المياه كأحد المدخالت في عمليات صناعية محددة أو 
ألغراض الزراعة المروية، والتعبير عنها كوحدة من وحدات اإلنتاج )أو الربح( بحسب الحجم المستخدم. غير أن هذه المقاييس من السهل 
أن تقُصر عن إعطاء »قيمة« شاملة للمياه، حتى عبر مختلف القطاعات االقتصادية وداخلها. فعلى سبيل المثال، رغم أهمية األمن الغذائي 
ما تُؤخذ في االعتبار قيمة المياه لألمن الغذائي )إن أُِخذت( عند تقدير قيمة  الحيوية ألي أسرة معيشية أو مجتمع محلي أو دولة، نادراً 

المياه للزراعة.

وتتجاوز قيم المياه لرفاه اإلنسان بكثير دورها في دعم الوظائف أو االقتصادات التي تحافظ على الحياة المادية مباشرة، لتشمل الصحة 
العقلية والرفاه الروحي والتوازن العاطفي والسعادة. ورغم أن الطابع غير الملموس في كثير من األحيان لهذه القيم االجتماعية والثقافية 

المنسوبة إلى المياه يشكل بانتظام صعوبة أمام أي محاولة للقياس الكمي، إال أنه يمكن مع ذلك اعتبارها في عداد القيم العليا.

ويقودنا هذا إلى مفهوم »التصوُّر«. فحتى عندما تستخدم مياه من نفس المصدر لنفس الغرض في ظل نفس الظروف، يمكن تصوُّر قيمتها 
بشكل يختلف من مستخدم إلى آخر. وكثيراً ما يكمن السبب الجذري لذلك في االختالفات الشخصية واالجتماعية والثقافية، حيث تؤدي 
متغيرات من قبيل نوع الجنس أو العمر أو العرق أو الطبقة أو المركز أو حتى المعتقد دوراً في تحديده. ويؤكد هذا الطابع الذاتي للغاية 

لمفهوم »القيمة« ضرورة مراعاة وجهات النظر المتباينة لمختلف الجهات المعنيَّة.

وطبعة عام 2021 من تقرير األمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية، باعتباره الثامن في سلسلة من التقارير المواضيعية السنوية، 
بالمياه  اإلمداد  وخدمات  التحتية  والبنية  المائية  الموارد  من  بدءاً  بها،  المتعلقة  المنظورات  من  واسعة  مجموعة  عبر  المياه  قيمة  تدرس 
والصرف الصحي، إلى االستخدامات االقتصادية فالقيم الثقافية. وتطرح هذه الطبعة رؤى متعّمقة في الطرق المختلفة لتقدير قيمة المياه 

وتوفر إرشادات بشأن كيفية استخدامها.

ويعرض التقرير عدداً من المنهجيات والنهوج المتبعة لتقدير قيمة المياه في مختلف قطاعات االستخدام، ويبّين كيفية تطبيق هذه األدوات 
والمعرفة  واإلدارة  التمويل  حيث  من  أفضل  قرارات  اتخاذ  إلى  يؤدي  أن  للتقييم  يمكن  كيف  يصف  وكذلك  المائية.  الموارد  إدارة  لتحسين 

وبناء القدرات.

تمهيد
بقلم ميشيال ميليتو، منسقة برنامج اليونسكو العالمي لتقييم الموارد المائية 

وريتشارد كونور، رئيس التحرير
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وقد سعينا لتقديم عرض متوازن ومحايد وقائم على الحقائق لحالة المعارف الراهنة، يغطي آخر التطورات، ويسلط الضوء على التحديات 
المقام  التقرير يستهدف في  الرغم من أن هذا  المياه. وعلى  لتقدير قيمة  يتيحها إيالء مزيد من االهتمام  التي يمكن أن  الماثلة والفرص 
يكون  أن  نأمل  فإننا  نطاقاً،  األوسع  التنمية  وأوساط  واألكاديميين،  المائية،  الموارد  ومديري  القرارات،  ومتَّخذي  السياسات  واضعي  األول 
مفيداً أيضاً لالقتصاديين، وعلماء االجتماع، ولمن يشاركون في التخفيف من حدة الفقر واألزمات اإلنسانية، وفي السعي إلى إعمال حقوق 

اإلنسان في إمدادات المياه والصرف الصحي، وفي النهوض بخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

الفصول:  إعداد  الرائدة في  الوكاالت  بين  نتيجة جهد متضافر  المائية  الموارد  تنمية  العالمي عن  التقرير  األخيرة من  الطبعة  وتمثل هذه 
والبرنامج  اإلنمائي،  المتحدة  األمــم  وبرنامج  المياه،  مجال  في  التعليم  ومعهد  للمياه،  العالمية  والشراكة  والــزراعــة،  األغذية  منظمة 
جانب  إلى  الدولي،  والبنك  المائية،  الموارد  لتقييم  العالمي  والبرنامج  واليونيدو،  المتحدة،  األمم  وموئل  الحكومي،  الدولي  الهيدرولوجي 
واللجنة  الكاريبي،  البحر  ومنطقة  الالتينية  ألمريكا  االقتصادية  واللجنة  ــا،  ألوروب االقتصادية  اللجنة  من  مقدمة  إقليمية  نظر  وجهات 
واستفاد  آسيا.  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  واللجنة  نيروبي،  في  اليونسكو  ومكتب  الهادئ،  والمحيط  آلسيا  واالجتماعية  االقتصادية 
للمياه،  آلية األمم المتحدة  التي قدمها عدد من األعضاء والشركاء اآلخرين في  استفادًة كبيرة من المدخالت والمساهمات  التقرير أيضاً 

روا مجموعة واسعة من المواد ذات الصلة. مة كذلك من العديد من العلماء والمتخصصين والمنظمات غير الحكومية الذين وفَّ والمقدَّ

وبالنيابة عن أمانة البرنامج العالمي لتقييم الموارد المائية، نودُّ أن نعرب عن عميق تقديرنا للوكاالت وألعضاء آلية األمم المتحدة المعنية 
والمرجعي بصورة جماعية  الفريد  التقرير  المساهمين على إعداد هذا  وللكتاب وغيرهم من  المذكورين أعاله،  المائية وشركائها  بالموارد 

خالل جائحة كوفيد-19، في ظل كل الصعوبات اإلضافية التي فرضها هذا الوضع علينا جميعاً.

ونحن ممتنون شديد االمتنان للحكومة اإليطالية على تمويلها البرنامج وإلقليم أومبريا على سخاء استضافته أمانة البرنامج العالمي لتقييم 
الموارد المائية في فيال ال كولومبيال في بيروجيا. فقد كانت مساهماتهما مفيدة في إصدار التقرير العالمي عن تنمية الموارد المائية.

ونزجي الشكر خاصًة للسيدة أودري أزوالي، المديرة العامة لليونسكو، على دعمها المستمر للبرنامج وإلعداد التقرير، وللسيد غيلبير ف. 
أونغبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ورئيس آلية األمم المتحدة للمياه. 

ونعرب عن صادق امتناننا لجميع زمالئنا في أمانة البرنامج العالمي لتقييم الموارد المائية، الذين ترد أسماؤهم في صفحة الفريق. فلم 
يكن من الممكن إتمام التقرير بدون مقدرتهم المهنية وتفانيهم. 

ونود أن نشكر المؤسسات التي تكرمت بالموافقة على ترجمة التقرير إلى عدة لغات مختلفة. ونعرب عن عظيم التقدير لما قدمته من دعم 
وما بذلته من جهود لتوسيع نطاق نشر التقرير.

األساسية  الخدمات  مجال  في  والعاملين  األمامية  الخطوط  على  الصحية  الرعاية  لمقدمي  التقرير  هذا  نهدي  آخراً،  ليس  ولكن  وأخيراً 
الذين سمحت لنا جهودهم الدؤوبة بالبقاء آمنين قدر اإلمكان خالل جائحة كوفيد-19.
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بالموارد  المعنية  المتحدة  األمم  لجنة  عن  نيابة  )اليونسكو(  والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  التقرير  هذا  تُصدر 
المائية، واضطلع بتنسيق إعداده برنامج اليونسكو العالمي لتقييم الموارد المائية. ونعرب عن امتناننا ألعضاء لجنة األمم المتحدة 

المعنية بالموارد المائية وشركائها وغيرهم من المساهمين، الذين جعلوا إعداد محتوى هذا التقرير ممكناً.

الوكاالت الرائدة في إعداد الفصول 
المتحدة  األمم  وبرنامج  المياه،  مجال  في  التعليم  ومعهد  للمياه،  العالمية  والشراكة  والزراعة،  لألغذية  المتحدة  األمم  منظمة 
الدولي  الهيدرولوجي  )البرنامج  واليونسكو  اإلنمائي،  المتحدة  األمــم  وبرنامج  المتحدة(،  األمــم  )موئل  البشرية  للمستوطنات 
الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم  ومنظمة  المائية(،  الموارد  لتقييم  العالمي  والبرنامج  نيروبي،  في  اليونسكو  ومكتب  الحكومي، 
البحر  ومنطقة  الالتينية  ألمريكا  االقتصادية  واللجنة  ألوروبــا،  االقتصادية  )اللجنة  اإلقليمية  المتحدة  األمم  ولجان  )يونيدو(، 
الكاريبي، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا(، والبنك الدولي.

المساهمون 
منتدى آسيا والمحيط الهادي للمياه، ومنظمة األغذية والزراعة، والشراكة العالمية للمياه، واللجنة التقنية العالمية التابعة للشراكة 
العالمية للمياه، حق اإلنسان في الحصول على المياه/منظمة WaterLex، والرابطة الدولية للهندسة والبحوث بشأن البيئة المائية، 
لإلمداد  الخاصة  للمؤسسات  الدولي  واالتحاد  المياه،  مجال  في  للتعاون  الدولي  والمركز  الهيدرولوجية،  للعلوم  الدولية  والرابطة 
الدولية  والمنظمة  الدولية،  العمل  ومنظمة  التطبيقية،  النظم  لتحليل  الدولي  والمعهد  المياه،  مجال  في  التعليم  ومعهد  بالمياه، 
أفريقيا، ومعهد  المياه في جنوب  الدولي إلدارة  والمعهد  المياه،  الدولي إلدارة  والمعهد  الطبيعة،  الدولي لحفظ  واالتحاد  للهجرة، 
اإلنمائي،  المتحدة  األمم  لبرنامج  التابع  المياه  شؤون  إدارة  ومرفق  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  وبرنامج  للمياه،  الدولي  ستوكهولم 
الموارد  لتقييم  العالمي  اليونسكو  وبرنامج  اليونسكو،   - الدولي  الهيدرولوجي  والبرنامج  واليونسكو،  ألوروبا،  االقتصادية  واللجنة 
المائية، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(، وجامعة مبوماالنغا، وجامعة أكسفورد، ومعهد جامعة األمم المتحدة لإلدارة 
األمم  جامعة  ومعهد  المتحدة،  األمم  لجامعة  التابع  لالستدامة  المتقدمة  الدراسات  ومعهد  والموارد،  المواد  لتدفقات  المتكاملة 
Water.org، ومنظمة مياه ومساعدات، والمجلس التعاوني لتوفير  المتحدة للمياه والبيئة والصحة، ومبادرة تقييم المياه، ومنظمة 
المياه والمرافق الصحية، وشراكة نساء من أجل المياه، والمجلس العالمي لألعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة، وبرلمان 

الشباب العالمي للمياه.

الجهات المانحة
قدموا  الذين  لكل  واالمتنان  الشكر  عن  ونعرب  أومبريا.  ومنطقة  إيطاليا  حكومة  من  مالي  بدعم  التقرير  إعداد  عملية  حظيت 

مساهمات عينية، والجهات المانحة التابعة لكل منهم.

شكر  وتقدير
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التصّورات والتحّديات والفرص
تُبرز الحالة الراهنة للموارد المائية الحاجة إلى تحسين إدارة هذه الموارد. فاالعتراف بقيمة المياه وقياسها 
إدارة مستدامة وعادلة  القرارات، هي أمور أساسية لتحقيق  والتعبير عنها، وكذلك إدراجها في عملية اتخاذ 
للموارد المائية وأهداف التنمية المستدامة المدرجة في خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

إن الذين يتحكمون بطريقة تقدير قيمة المياه هم الذين يتحكمون بكيفية استخدامها. فالقيمة تمثل جانباً 
محورياً من جوانب النفوذ واإلنصاف في إدارة شؤون الموارد المائية. ويمثل عدم تقدير قيمة المياه تقديراً 
لمسألة  السياسي  لإلهمال  الجوهرية  األعراض  أو  األسباب  أحد  المختلفة  استخداماتها  جميع  في  كاماًل 
المتعددة،  لقيمها  الكاملة  المجموعة  أو  المياه،  قيمة  تبرز  ال  األحــوال،  معظم  وفي  إدارتها.  وسوء  المياه 

مطلقاً في عملية اتخاذ القرارات.

ووجهات  آراء  عدة  هناك  فإن  القيمة«،  »تقدير  ولعملية  »القيمة«  لمصطلح  واضحين  تعريفين  هناك  أن  ومع 
المستعملين  من  المتنوعة  المجموعات  منظور  من  »القيمة«  لمصطلح  المحدد  المعنى  بشأن  مختلفة  نظر 

والجهات المعنية. وهناك أيضاً أساليب مختلفة لحساب القيمة وقياسات مختلفة للتعبير عنها. 

إنها  بل  فحسب،  المعنية  الجهات  مجموعات  بين  المياه  قيمة  تقدير  طريقة  في  االختالفات  تحصل  وال 
الطرق  وأفضل  المياه  بقيمة  يتعلق  فيما  المتباينة  التصّورات  وهذه  المجموعات.  هذه  داخل  االنتشار  واسعة 
لحساب هذه القيمة والتعبير عنها، مقرونة بمعرفة محدودة بالموارد الفعلية، تمثل مشهداً يصعب فيه القيام 
بين  كمية  مقارنة  إجراء  المثال،  سبيل  على  المجدي،  غير  ومن  المياه.  قيمة  تقدير  في  سريعة  بتحسينات 
قيمة المياه المخّصصة لالستخدام المنزلي، وحق اإلنسان في المياه، والمعتقدات العرفية أو الدينية، وقيمة 
من  األمور  هذه  من  بأي  التضحية  ينبغي  وال  البيولوجي.  التنّوع  على  الحفاظ  بهدف  التدفقات  على  الحفاظ 

أجل تحقيق منهجيات متسقة للتقييم. 

المتعلقة  القرارات  التخاذ  بها  يُستعان  أساسية  وسيلة  غالباً  وهي  التقليدية،  االقتصادية  الحسابات  وتميل 
بالسياسات، إلى جعل قيم المياه تقتصر على الطريقة التي تقيَّم بها معظم المنتجات األخرى، أي باستخدام 
المياه  حالة  في  توجد  ال  ذلك،  ومع  اقتصادية.  معامالت  إجراء  عند  للمياه  المسجلة  التكاليف  أو  األسعار 
المستهلكون  يدفعه  ما  أي  للمياه،  سعر  فيها  يحّدد  التي  األماكن  ففي  وقيمتها.  سعرها  بين  واضحة  عالقة 
من رسوم لقاء استخدامها، غالباً ما تكون األسعار عبارة عن انعكاس لمحاوالت استرداد التكاليف ال للقيمة 
وذا تأثير، مع أن تطبيقه  وقوياً  مة. ومع ذلك، وفيما يتعلق بتقدير القيمة، يبقى االقتصاد علماً مالئماً  المقدَّ

بحاجة إلى أن يُجعل أكثر شموالً. 

وإدراجها  بينها  للمفاضالت  وإيجاد حل  للمياه،  المختلفة  القيم  بين  التوفيق  بد من  ذلك، ال  الرغم من  وعلى 
في تخطيط منهجي وشامل وفي عمليات اتخاذ القرارات. ولذلك فإن السبيل نحو التقدم يتمثل في مواصلة 
للنهوج المحسنة لمقارنة القيم  وضع نهوج مشتركة لتقدير القيمة حيثما أمكن، على أن تعطى األولوية أيضاً 
وعمليات  السياسات  في  ومنصفة  عادلة  استنتاجات  وإلدراج  ودمجها،  بينها  فيما  التباين  وإظهار  المختلفة 

التخطيط المعززة. 

تصورات  خمسة  ضمن  المياه  قيمة  تقدير  في  المعتمدة  الحالية  والنهوج  المنهجيات  التقرير  هذا  ويصّنف 
مترابطة: تقييم مصادر المياه، أي الموارد المائية والنظم اإليكولوجية في المنطقة؛ وتقييم البنية األساسية 
وبصورة  المياه،  خدمات  وتقييم  بها؛  اإلمداد  زيادة  أو  استخدامها  إعادة  أو  استخدامها  أو  المياه  لتخزين 
بوصفها  المياه  وتقييم  البشرية؛  الصحة  جوانب  من  بها  يتعلق  وما  الصحي  والصرف  الشرب  مياه  رئيسية 
والطاقة  والزراعة،  الغذاء  إنتاج  قبيل  من  االجتماعي-االقتصادي،  والنشاط  اإلنــتــاج  مدخالت  من  ُمــدخــاًل 
ذلك  في  بما  للمياه،  االجتماعية-الثقافية  القيم  من  ذلك  وغير  والعمالة؛  التجارية  واألعمال  والصناعة، 
من  مختلفة  مناطق  من  مكتسبة  بخبرات  التصورات  هذه  وتُستكمل  والروحية.  والثقافية  الترفيهية  السمات 
العالم؛ وبفرص التوفيق بين القيم المتعددة للمياه من خالل نهوج أكثر تكاماًل وشموالً في مجال إدارة شؤون 

المياه؛ وبنهوج متعلقة بالتمويل؛ وبأساليب لتلبية االحتياجات المتعلقة بالمعارف والبحوث والقدرات.

املوجز التنفيذي
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تقدير قيمة البيئة
البيئة هي مصدر كل المياه، والمكان الذي تعود إليه في النهاية جميع كميات المياه التي يستخرجها اإلنسان، 
استباقية من  والمياه بطريقة  البيئة  بين  الروابط  تعالج  أن  ويمكن  إليها.  التي أضيفت  الشوائب  بما في ذلك 

أجل مواجهة التحديات المتعلقة بالمياه من خالل ما بات يعرف باسم »الحلول المستمدة من الطبيعة«.

بيد أن حالة التفاعالت بين البيئة والمياه واتجاهاتها تُظهر بوضوح الحاجة إلى إدراج أفضل لقيمة البيئة في 
بالمياه  المتعلقة  النظم اإليكولوجية  التعامل مع خدمات  يتم  لم  الدراسات،  المائية. ففي معظم  الموارد  إدارة 
بوصفها فئة منفصلة أو مستقلة، علماً بأنه يتعين الجمع في حاالت عديدة بين مجموعات أو حزم الخدمات 

المستمدة من النتائج األساسية للحصول على تحليالت واستنتاجات مالئمة فيما يتعلق بالمياه.

ويمكن أيضاً أن تعزى إلى خدمات النظم اإليكولوجية قيم كبيرة تتعلق بدعم القدرة على الصمود أو الحّد من 
المخاطر. وتتفاقم حدة الكثير من مخاطر الكوارث نتيجة انعدام خدمات النظم اإليكولوجية المالئمة، نظراً 
هذه  قيم  الممكن حساب  ومن  األول.  المقام  في  الكوارث  من  الوقاية  في  دوراً  تؤدي  الخدمات  هذه  أن  إلى 
الخدمات، لكن كثيراً ما ال يُعترف بها أو ال تُدرج على نحو مالئم في التخطيط االقتصادي، وينجم عن ذلك 

ميل إلى تفضيل المكاسب القصيرة األجل على االستدامة الطويلة األجل.

بتقييمات  أسهل  بطريقة  مقارنتها  من  نقدية  بصيغة  اإليكولوجية  النظم  خدمات  قيم  عن  التعبير  ويمّكن 
ينبغي،  ال  أو  يمكن،  ال  هامة  قيم  للبيئة  يكون  قد  ذلك،  ومع  نقدية.  وحدات  عادة  تستخدم  أخرى  اقتصادية 

تقييدها أو تحديدها باستخدام نهوج نقدية.

ويُستدّل بوجود منظومات مختلفة للقيم على أن وضع نظام موّحد وقياسات موحدة لتقدير قيمة المياه و/أو 
البيئة يمكن أن يثير بعض المشكالت. وتتمثل الصيغة الممكنة عملياً في وضع نهج مشترك يمكن في إطاره 

مقارنة القيم البيئية المختلفة أو منظومات القيم، وإبراز التباين بينها، واستخدامها. 

تقدير قيمة البنية األساسية الهيدرولية
أو  المياه  لتخزين  تُستخدم  التي  الهيدرولية  األساسية  البنية  على  المجتمع  إلى  بالنسبة  المياه  قيمة  ترتكز 
في  االجتماعية-االقتصادية  التنمية  إمكانية  وتقّل  جّمة.  واقتصادية  اجتماعية  فوائد  تحقيق  ثَم  ومن  نقلها، 
البلدان التي ال تتوفر فيها بنية أساسية كافية إلدارة المياه. وبينما يتطلب األمر المزيد من البنى األساسية، 

تبين التجارب السابقة أن تقييم البنية األساسية الهيدرولية كانت تعتريه عيوب جسيمة.

التكاليف  قيمة  تقدير  فإن  للمياه،  األساسية  البنية  في  المستثمرة  الكبيرة  المالية  المبالغ  من  الرغم  وعلى 
ليست  المقّدمة  المجتمعية  فالفوائد  واسع.  نطاق  على  مطبقاً  وال  موّحداً،  وال  اإلعداد،  جيد  يكن  لم  والفوائد 
دائماً محددة، والتكاليف )وبخاصة التكاليف الخارجية( ال تؤخذ في االعتبار بالقدر الكافي، وكثيراً ما ال تلقى 
الخيارات القدر المناسب من التقدير والمقارنة، وتكون البيانات الهيدرولية هزيلة ومتقادمة في معظم األحيان.

يتعلق  فيما  سّيما  ال  ومنهجية،  مفاهيمية  صعوبات  الهيدرولية  األساسية  البنية  تقييم  عملية  وتــواجــه 
أساليب  معظم  وتتمحور  االستعمال.  بعدم  والخاصة  المباشرة  غير  والقيم  االستهالكية،  غير  باالستخدامات 
بأن هناك مياًل نحو المبالغة في  تقييم البنية األساسية الهيدرولية حول نهوج الفوائد مقابل التكاليف، علماً 

تقدير الفوائد والتقليل من قدر التكاليف، ونحو عدم إدراج جميع التكاليف على وجه الخصوص.

على  المفرط  التركيز  إلى  التقديرات  وتميل  َمْن«.  إلى  بالنسبة  »القيمة  مسألة  الحاسمة  المسائل  أهم  ومن 
المستفيدين المستهدفين بينما قد تستفيد الجهات المعنية األخرى بقدر أقل أو قد تتأثر حتى تأثراً سلبياً. 
بالدرجة  ينصّب  تركيزها  أن  في  النهوج  من  كبير  عدد  منها  يعاني  التي  الرئيسية  القصور  أوجه  أحد  ويتمثل 
األولى على التكاليف المالية )التدفقات النقدية، ورأس المال، والنفقات التشغيلية( والعائدات المالية. وغالباً 
بوصفها  تعالج  التي  والبيئية،  االجتماعية  التكاليف  وخصوصاً  المباشرة،  غير  التكاليف  النهوج  هذه  تُغفل  ما 

تكاليف خارجية.

هناك عدة آراء
ووجهات نظر مختلفة

بشأن املعنى املحدد
ملصطلح »القيمة « من

منظور املجموعات
املتنوعة من

املستعملني والجهات
املعنية
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الالحقة  التقديرات  كانت  إذا  ما  في  القيمة  تقدير  بشأن  المطروحة  الرئيسية  المسائل  إحــدى  وتكمن 
الكاملة  التكاليف  فتحميل  والصيانة.  التشغيل  وتكاليف  ضخم  مال  رأس  تتضمن  النهائية  لالستخدامات 
التكاليف  من  جزء  سوى  يُسترد  ال  البلدان،  من  العديد  وفي  القاعدة.  وليس  االستثناء  هو  المياه  لخدمات 

التشغيلية أو كلّها، وتغطى االستثمارات الرأسمالية بأموال عامة.

وال يستخدم تقدير القيمة إال إذا استندت عملية اتخاذ القرار المعنية إلى تقدير عادل للقيم. فهناك عدد كبير 
جداً من المشاريع، ال سّيما المشاريع الكبيرة للبنى األساسية للمياه كالسدود، التي تظل مشاريع فخرية، و/أو 
ذات دوافع سياسية، و/أو يحتمل أن تكون عرضة للفساد. وفي ظل هذه الظروف، تكون القيم، عند تقديرها، 
بها أو مهملة. وهذا أمر لن تغيره أي جرعة من اإلرشادات بشأن تقدير القيمة.  انتقائية أو متالعباً  مبهمة أو 
أقل  على  ويجب  المياه.  لشؤون  السليمة  بــاإلدارة  تتعلق  قضية  جوهره  في  للمياه  األساسية  البنية  تقييم  ويعّد 

تقدير أن يكون هناك سعي إلى اعتماد إدارة سليمة لكي تؤدي التقديرات المناسبة دورها.

تقدير قيمة خدمات توفير املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
كثيراً ما يجري التغاضي عن دور المياه في األسر المعيشية والمدارس وأماكن العمل ومرافق الرعاية الصحية 
للشرب  للبشر، وهي ضرورية  إليه أي قيمة مقارنة باالستخدامات األخرى. فالمياه حاجة أساسية  أو ال تسند 
على  الحصول  ويعتبر  والحياة.  الصحة  إدامة  عن  يسفر  ما  وهذا  الصحية،  والنظافة  الصحي  الصرف  ولدعم 
االنتفاع  لنطاق  المباشر  التوسيع  يقتصر  وال  اإلنسان.  حقوق  من  حقاً  الصحي  الصرف  مرافق  وعلى  المياه 
العاملة،  القوة  وإنتاجية  التعليم  الصحية على تحسين فرص  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  توفير  بخدمات 
الصحي  والصرف  المياه  توفير  لخدمات  أن  كما  المساواة.  تسودها  كريمة  حياة  عيش  في  أيضاً  يساهم  بل 

والنظافة الصحية قيمة مضافة غير مباشرة تتمثل في تهيئة بيئة صحية بقدر أكبر.

و6.2   6.1 )الغايتان  الصحي  والصرف  اآلمنة  الشرب  مياه  على  الحصول  تعميم  أن  إلى  التقديرات  وتشير 
نحو  سيكلّف  والمتوسط  المنخفض  الدخل  ذات  البلدان  من  بلداً   140 في  المستدامة(  التنمية  أهداف  من 
أمريكي  دوالر  مليار   114 أي   ،2030 عام  إلى   2016 عام  من  الممتدة  الفترة  في  أمريكي  دوالر  تريليون   1.7

في  ملموسة  إيجابية  عائدات  توفر  االستثمارات  هذه  في  التكاليف  إلى  الفوائد  نسبة  أن  تبين  وقد  سنوياً. 
النتائج  معظم المناطق. وتبلغ العائدات الناجمة عن النظافة الصحية قيمة أعلى ألنها يمكن أن تحسن كثيراً 

الصحية في عدد كبير من الحاالت بال حاجة كبيرة إلى بنية أساسية إضافية مكلفة. 

وقد شهد عام 2020 تصاعد جائحة مرض كورونا )كوفيد-19(، التي أصابت بقوة أضعف السكان في العالم، 
الذين يعيش كثير منهم في مستوطنات عشوائية وأحياء حضرية فقيرة. وتتسم نظافة اليدين الصحية بأهمية 
من  كل خمسة  من  واثنان  نسمة  مليارات  ثالثة  من  أكثر  يفتقر  وإجماالً،  كورونا.  انتشار مرض  منع  في  بالغة 

مرافق الرعاية الصحية إلى الحصول على ما يكفي من تسهيالت النظافة الصحية لليدين.

وبما أن الحصول على خدمات توفير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية أساسي جداً للحياة والصحة 
البلدان  في  حتى  مدعومة،  غالباً  فهي  ولذلك  للحكومات،  األسمى  الهدف  تعتبر  الخدمات  هذه  فإن  العامة، 

ذات الدخل المرتفع.

يستفيد  فقد  األساسية.  الخدمات  على  الحصول  من  الفقراء  تمّكن  بالضرورة  اإلعانات  تضمن  ال  ذلك،  ومع 
والكثيرون  المياه،  أو  المجاري  بشبكات  توصيالت  لديهم  الذين  أولئك  المطاف  نهاية  في  المياه  إعانات  من 
منهم من غير الفقراء. وبذلك ال يستفيد الفقراء من اإلعانات ويخسر مقدم خدمات المياه إيرادات الرسوم 
التي يمكنه تحصيلها من األسر المعيشية األكثر ثراًء. فتنعدم القيمة من حيث إيرادات مقدم الخدمات، وفي 
الوقت نفسه ال تخّف اآلثار السلبية الناجمة عن عدم الحصول على خدمات توفير المياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية، من قبيل التغّيب عن المدرسة أو العمل.

مداخيلها  إلى  استناداً  المحرومة،  الفئات  نظر  وجهة  من  التكاليف  تحمل  على  القدرة  دراســة  المهم  ومن 
ومواقعها والتحديات االجتماعية-االقتصادية التي تواجهها.

كثرياً ما يجري التغايض 
عن دور املياه يف 

األرس املعيشية 
واملدارس وأماكن 

العمل ومرافق الرعاية 
الصحية أو ال تسند 

إليه أي قيمة مقارنة 
باالستخدامات األخرى
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تقدير قيمة املياه ألغراض إنتاج الغذاء والزراعة 
من موارد المياه العذبة في العالم. ومع ذلك، يبقى استخدام المياه  تَستخدم الزراعة الحصة الكبرى )%69( 
المياه.  ندرة  وتزايد  القطاعات  بين  فيما  المياه  على  التنافس  اشتداد  إلى  نظراً  تساؤل  مثار  الغذاء  إلنتاج 
الكفاءة.  بعدم  يتسم  نحو  على  الغذاء  إلنتاج  العالم  من  كثيرة  مناطق  في  المياه  تُستخدم  ذلك،  عن  وفضاًل 
الجوفية،  المياه  طبقات  استنفاد  ذلك  في  بما  البيئي،  للتدهور  الرئيسية  األسباب  من  األمــر  هذا  ويعتبر 

وانخفاض تدفقات األنهار، وتردي موائل األحياء البرية، والتلّوث.

عادة  األخرى. وهي  باالستخدامات  مقارنًة  عام  بوجه  الغذاء منخفضة  إنتاج  في  للمياه  المعطاة  القيمة  وتعّد 
منخفضة جداً )عادًة أقل من 0.05 دوالر أمريكي بالمتر المكعب( في األمكنة التي تستخدم فيها المياه لري 
باالستخدامات  الخاصة  القيم  حجم  درجة  )بنفس  نسبياً  مرتفعة  تكون  قد  بينما  والعلف،  الغذائية  الحبوب 

المنزلية والصناعية( في المحاصيل العالية القيمة من قبيل الخضروات والفواكه واألزهار.

الغذاء في االعتبار عادة سوى االستخدام المباشر والمفيد  المياه المخصصة إلنتاج  وال تأخذ تقديرات قيم 
وغير  المباشرة  األخرى  الفوائد  من  الكثير  أما  المياه(،  إلى مستخدمي  بالنسبة  القيمة  )أي  للمياه  اقتصادياً 
محتسبة  غير  فتظل  بيئية،  أو  اجتماعية-ثقافية  أو  اقتصادية  تكون  قد  التي  بالمياه،  المرتبطة  المباشرة 
في  التحّوالت  واستيعاب  التغذية،  تحسين  الفوائد  هذه  بعض  وتتضمن  فقط.  جزئية  بصورة  كمياً  د  تحدَّ أو 
المزارعين،  لصغار  سّيما  ال  العيش،  كسب  سبل  في  مرونة  وتوفير  العمل،  فرص  وإيجاد  االستهالك،  أنماط 
المناخ  تغير  حدة  من  التخفيف  ودعم  الريفية،  االقتصادات  وإحياء  الفقر  حدة  من  التخفيف  في  والمساهمة 
ما  وغالباً   - كمياً  تحديدها  يجري  ما  نادراً  لكن  مرتفعة،  للمياه  الغذائي  األمن  قيمة  وتعتبر  معه.  والتكيف 

تعتبر ضرورة سياسية بقطع النظر عن القيم األخرى.

للمياه  المتعددة  القيم  حد  أقصى  إلــى  تزيد  أن  يمكن  التي  اإلدارة  استراتيجيات  من  عــدد  تنفيذ  ويمكن 
إلى  واالنتقال  باألمطار؛  المروية  المناطق  في  المياه  إدارة  تحسين  ذلك  في  بما  الغذاء،  إلنتاج  المخصصة 
وغير  الطبيعية  المصادر  سيما  وال  المروية،  للزراعة  المخصصة  المياه  مصادر  وتحديد  المستدام؛  التكثيف 
عنه؛  الناجم  المياه  استخدام  وعلى  الغذاء  على  الطلب  وخفض  المياه؛  استخدام  كفاءة  وتحسين  التقليدية؛ 

وتحسين المعارف المتعلقة باستخدام المياه إلنتاج الغذاء وفهمه.

الفقر  من  الحد  في  والمروية  البعلية  الزراعة  نظامي  في  الغذاء  إلنتاج  المائي  األمن  تعزيز  يساهم  أن  يمكن 
وتقليل  العائدات؛  زيادة  المباشرة  اآلثار  وتشمل  مباشرة.  غير  أو  مباشرة  بصورة  الجنسين  بين  الفجوة  وسد 
اإلنتاج  واستقرار  العمالة؛  فرص  تحسين  بفضل  األجــور  وارتفاع  تنوعها؛  وزيــادة  المحاصيل  عجز  مخاطر 
المزارع،  حــدود  خــارج  والعمالة  الدخل  مضاِعفات  المباشرة  غير  اآلثــار  وتشمل  وأسعاره.  للغذاء  المحلي 
وتقليص الهجرة. ويمكن أن يساعد تحسين المداخيل وزيادة استقرارها في تعزيز التعليم ومجموعات مهارات 
النساء، مما يؤدي إلى تعزيز مشاركتهن الفاعلة في اتخاذ القرارات. وعلى الرغم من أن زيادة إنتاجية المياه 
على  المحتملة  السلبية  والعواقب  اآلثار  مراعاة  على  الحرص  ينبغي  كبيرة،  إيجابية  تأثيرات  تُحدث  أن  يمكن 

التخفيف من حدة الفقر )أي االستيالء على األراضي وزيادة التفاوت بين الناس(.

الطاقة والصناعة واألعمال التجارية
المياه  لسحب  تكاليف  عليه  تترتب  مورداً  التجارية  واألعمال  والصناعة  الطاقة  قطاعات  في  المياه  تعتبر 
يؤدي  الذي  األمر  التنظيمية،  والغرامات  المعالجة  تكاليف  تشمل  والتزامات  األسعار،  تحددها  واستهالكها 
التجارية  فاألعمال  واالمتثال.  المبيعات  على  خطراً  تمثل  أنها  أو  مكلفة  سلعة  المياه  أن  مفاده  اعتقاد  إلى 
تقليل  إلى  أنها تميل  القصيرة األجل على اإليرادات، كما  التشغيلية واآلثار  الوفورات  التركيز على  إلى  تميل 
والعمليات  والنمو  المالية،  والمخاطر  الطبيعي،  المال  ورأس  اإلدارية،  التكاليف  في  المياه  بقيمة  االهتمام 

المستقبل، واالبتكار. في 

ميكن أن يساهم 
تعزيز األمن املايئ 

إلنتاج الغذاء يف 
نظامي الزراعة البعلية 

واملروية يف الحد من 
الفقر وسد الفجوة بني 

الجنسني بصورة مبارشة 
أو غري مبارشة
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وتتمثل  ذلك.  بعكس  القيام  إلى  تشّدها  وأخرى  المياه  قيمة  تقدير  نحو  التجارية  األعمال  تدفع  وثمة حوافز 
المياه  قيمة  وتقدير  الطبيعي  المال  رأس  حساب  تشمل  السواء،  على  وتنظيمية  عالمية  بتوّجهات،  األولى 
قرارات  اتخاذ  تشمل  التي  المتوقعة  للفوائد  األعمال  قطاع  تقدير  تنامي  في  الثانية  وتتمثل  وتسعيرها. 

أفضل، وتحقيق إيرادات أعلى، وتكاليف أقل، وإدارة أفضل للمخاطر، وتحسين السمعة.

غاية  في  المياه أمــوراً  بمخاطر  المتعلقة  المالية  والخسائر  المتدنية  والعائدات  المرتفعة  التكاليف  وتعتبر 
التشغيلية،  التكاليف  ارتفاع  المناخ  وتغير  والفيضانات  المياه  ندرة  بتزايد  المرتبطة  المخاطر  وتشمل  األهمية. 

وتعّطل سلسلة اإلمداد، وانقطاع إمدادات المياه، ونشوء عوائق أمام النمّو، واإلضرار بالعالمة التجارية.

ويؤدي  النقدي.  العمل  على  طبيعته،  بحكم  التجارية،  واألعمال  والصناعة  الطاقة  قطاع  تركيز  وينصب 
المثال(  سبيل  على  الماء  من  المكّعب  المتر  )كسعر  القيمة  من  معينة  لجوانب  مسبق  تفضيل  إلى  ذلك 
الجهات  إلــى  بالنسبة  للمياه  المادية  وغير  المادية  القيمة  )مثل  أخــرى  بجوانب  أحياناً  المباالة  وعــدم 
الحجم،  قياس  في  المتمثلة  الوسيلة  هي  النقدية  القيمة  لتقدير  مباشرة  وسيلة  وأكثر  األخــرى(.  المعنية 
معالجة  تكاليف  إلى  إضافة  المستخدمة،  المياه  بحجم  مضروباً  الماء  من  الواحد  المكّعب  المتر  سعر  أي 
الطاقة  قطاع  في  المياه  الستخدام  التجاري  األداء  قياسات  وتتسم  منها.  والتخلص  الصحي  الصرف  مياه 
قيمة  أو  الربح  بأنها  وتعّرف  المياه،  إنتاجية  تشمل  فهي  نسبياً.  بالبساطة  التجارية  واألعمال  والصناعة 
بأنها  وتعّرف  المياه،  استخدام  وكثافة  $/m3(؛  مكّعب  متر  لكل  أمريكية  )دوالرات  الحجم  بحسب  اإلنتاج 
المياه،  استخدام  وكفاءة  m3/$(؛  أمريكي  دوالر  لكل  مكعبة  )أمتار  قيمة مضافة  وحدة  إلنتاج  الالزم  الحجم 
كفاءة  في  والتغير  $/m3)؛  مكّعب  متر  لكل  أمريكية  )دوالرات  الحجم  بحسب  المضافة  القيمة  بأنها  وتعّرف 

استخدام المياه مع مرور الوقت )مؤشر أهداف التنمية المستدامة 6.4.1).

الطاقة  مكّعب( في قطاع  متر  لكل  اإلجمالي  المحلي  )الناتج  للمياه  اإلجمالية  االقتصادية  اإلنتاجية  وتؤدي 
واإلقليمية  المحلية  المستويات  على  مختلفة  مشتركة  فوائد  تحقيق  إلى  التجارية  واألعمال  والصناعة 
كمياً،  األشياء  هذه  تحديد  اليسير  من  وليس  جديدة.  مشاريع  وإنشاء  الوظائف  إيجاد  قبيل  من  والوطنية، 

بينها.  واحداً من  إال  المياه  ليست  الحسبان،  تدخل في  كثيرة  ألن عوامل 

دوافع  مع  متماشياً  المياه  إدارة  في  الشركات  مصالح  وراء  الكامنة  الدوافع  فهم  تحسين  يكون  أن  وينبغي 
 .)IWRM( المائية  للموارد  المتكاملة  اإلدارة  مجال  في  التخطيط  نهوج  تّتبع  التي  المياه  إدارة  وكــاالت 
مما  وتكراراً،  مراراً  المياه  من  لتر  كل  استخدام  يعاد  بحيث  المياه  قيمة  الدائري  االقتصاد  يحدد  وسوف 

استهالكياً. تكون مورداً  أن  بدالً من  البنية األساسية  ذاتها جزءاً من  المياه في حد  يجعل 

القيم الثقافية للمياه
الثقافة بصورة مباشرة في طريقة إدراك قيم المياه واشتقاقها واستخدامها. فكل مجتمع أو مجموعة  تؤثر 
والتقاليد،  التراث،  بينها  متنوع من جملة عوامل من  به يشكلها خليط  ثقافية خاصة  بيئة  يعيش في  فرد  أو 
االجتماعي،  والوضع  اإلعــالم،  ووسائل  المعلومات  لتأثير  والتعّرض  الحياة،  وتجارب  والتعليم،  والتاريخ، 

الجنساني.  واالنتماء 

بعض  في  توضيحها  الحقيقة،  في  أو،  كمياً  تحديدها  يصعب  بقيم  تحتفظ  أن  الثقافات  لبعض  ويمكن 
إلى  بالنسبة  المياه ألسباب روحية، أو لجمال مظهرها الطبيعي، أو ألهميتها  الناس  الحاالت. فقد يستهوي 
إشكاالت  القيم  تطرح هذه  وقد  األسباب.  لمجموعة من هذه  أو  ذلك،  أو غير  االستجمام،  أو  البرية  الحياة 
من  غالباً  تستثنى  فإنها  ولذلك  االقتصاد،  كعلم  أخرى،  رسمية  بوسائل  المستخلصة  بالقيم  مقارنتها  لدى 
ويتسم  الوقت،  مرور  مع  وتتطور  الثقافة  تتغير  ذلك،  عن  وفضاًل  الوسائل.  هذه  تفّضل  التي  القيم  تقديرات 

بالسرعة أحياناً. تطورها 

التي  المروية  القصص  تُبرز  المثال،  فعلى سبيل  باألخالقيات.  المعتقد،  أو  الدين،  تربط  وثيقة  وهناك عالقة 
تعود أصولها إلى مناطق تتسم بندرة الماء صوراً ألناس ملتزمين بالقانون ويتسمون بالنزاهة األخالقية، طبقاً 

تعترب التكاليف 
املرتفعة والعائدات 
املتدنية والخسائر 

املالية املتعلقة مبخاطر 
املياه أموراً يف غاية 

األهمية
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أن  يمكن  بالمقابل،  الماء.  وبالحصول على  األمطار  بهطول  يكافؤون  المحلي،  الدين  به غالباً في  لما يوصفون 
في  فالماء  والدينية.  والثقافية  االجتماعية  السياقات  من  بإخراجه  للمياه  الحديث  االقتصادي  المفهوم  يتسم 
سياق التنمية االقتصادية العالمية يعتبر غالباً مورداً من الموارد التي توضع في متناول المجتمع، ولذلك فهو 
العديد من الشعوب األصلية، األمر  المعتقدات لدى  أو  الماء وفق ما قد تعترف به األديان  يختلف عن مفهوم 

الذي يؤدي إلى نشوء تصورات للقيم شديدة االختالف بعضها عن بعض وقد تكون متناقضة.

ُكِتب الكثير عن القيمة  والواقع أن قيم المياه في إطار النزاعات والسالم واألمن عامرة بالمفارقات. ففيما 
في  مساهماً  عاماًل  الحاالت  من  كثير  في  ذاتها  حد  في  المياه  اعتبرت  السالم،  تعزيز  في  للمياه  اإليجابية 
المتعلقة  النزاعات  تحويل  في  تساعد  الحوار  روح  إن  الصدد  هذا  في  قيل  وقد  األولى.  بالدرجة  النزاعات 

بالمياه إلى تعاون.

للبقاء،  المباشرة  المادية  الوظائف  دعم  في  دورهــا  كبيراً  تخطياً  البشر  إلى  بالنسبة  المياه  قيم  تتخطى 
وتشمل الصحة العقلية والرفاه الروحي والتوازن العاطفي والسعادة.

إلدراج  الرامية  والوسائل  الطرق  تحديد  من  بّد  ال  وتدوينها،  فئات  في  وتصنيفها  الثقافية  القيم  فهم  وبعد 
تساعد  أن  الثقافية،  الخرائط  رسم  قبيل  من  األدوات،  لهذه  ويمكن  القرارات.  اتخاذ  عملية  في  القيم  تلك 
الصمود  على  القدرة  وبناء  المتضادة،  القيم  بين  والتوفيق  أفضل،  نحو  على  للمياه  الثقافية  القيم  فهم  على 
في  األساسية  الحاجات  إحــدى  وتتمثل  المناخ.  تغير  مثل  والمستقبلية،  الراهنة  بالتحديات  يتعلق  فيما 
الجنساني،  للمنظور  ومراعية  وفعالة  كاملة  مشاركة  القرارات  اتخاذ  في  المعنية  الجهات  جميع  مشاركة 

األمر الذي يمّكن كل فرد من التعبير عن القيم الخاصة به بطريقته الخاصة.

التصورات اإلقليمية
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

تقدر موارد المياه العذبة في أفريقيا بنحو 9% من المجموع العالمي لهذه الموارد، غير أن توزيع هذه الموارد 
الموارد  من   %54 نسبة  أفريقيا  ووسط  غرب  في  بالمياه  البلدان  أغنى  من  ستة  لدى  يوجد  إذ  متساٍو،  غير 

اإلجمالية للقارة بينما ال يوجد لدى 27 بلداً من أفقر البلدان بالمياه إال نسبة %7. 

للموارد  المستدامة  واإلدارة  المائي  األمن  تحقيق  فيه  يمكن  إطــاراً   2025 لعام  للمياه  أفريقيا  رؤية  وتقدم 
المائية. بيد أن النمو السكاني السريع، وإدارة شؤون المياه والترتيبات المؤسسية غير المالئمة لها، واستنفاد 
المستدام  وغير  المنخفض  والتمويل  الغابات،  وإزالــة  البيئي،  والتدهور  التلوث،  خالل  من  المائية  الموارد 
تعترض سبيل  التي  الرئيسية  التحديات  بعض  الصحي هي  والصرف  المياه  لتوفير  المخصصة  لالستثمارات 

تحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة للقارة.

الباحثين وخبراء  وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كان تقدير قيمة المياه وال يزال يطرح تحديات أمام 
التنمية، ويعود ذلك بجزء منه إلى محدودية البيانات التاريخية األساسية. فقد انصب تركيز الباحثين الذين 
الدفع من وجهة  إرادة  أو  المدفوع  الفعلي  السعر  المياه بصورة أساسية على استخدام  بدراسة قيمة  يقومون 
المياه  قيمة  بتقدير  المتعلقة  الدراسات  أن  كما  االحتمالي.  التقييم  اعتماد طريقة  من خالل  المستهلك  نظر 

في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تركزت في الغالب على االستخدام المنزلي للمياه.

املنطقة األوروبية

القيام بذلك عبر  ثَم فإن  المياه مهمة شاّقة ضمن نطاق أي والية قضائية بمفردها، ومن  يعتبر تقدير قيمة 
الحدود يحمل في طياته تحديات أكبر. وبالرغم من األهمية المتزايدة التي تعطى لتقدير قيمة المياه ضمن 
محدودة  للحدود،  العابرة  األحواض  إطار  في  سّيما  ال  المياه،  قيمة  لتقدير  الجهود  تبقى  األوروبية،  المنطقة 
المياه  لقيمة  الكمي  التحديد  المّتبعة في  الواضحة  النهوج  وتعتبر  نهوج مختلفة.  النطاق وتستخدم فيها عادة 
اإلنذار  ونظم  الكوارث،  والحّد من مخاطر  الفيضانات،  إدارة  نحو  أكثر  للحدود موجهة  العابرة  األحواض  في 

تتخطى قيم املياه 
بالنسبة إىل البرش 

تخطياً كبرياً دورها يف 
دعم الوظائف املادية 

املبارشة للبقاء، وتشمل 
الصحة العقلية والرفاه 

الروحي والتوازن 
العاطفي والسعادة
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المبّكر، وخدمات النظم اإليكولوجية. كما أن الفوائد االقتصادية الجماعية للتعاون عبر الحدود المتعلقة بهذه 
الجوانب تتجاوز بعدة مّرات تكاليف االستثمارات الجماعية لإلجراءات التي يتخذها طرف واحد.

وينطوي التقدير الكمي لقيمة المياه على صعوبة أكبر بكثير ضمن األطر العابرة للحدود نظراً إلى عدم توفر 
البيانات الالزمة للحسابات األساسية عادة. فالبلدان التي تتقاسم أحد الموارد المائية تفرض غالباً درجات 
هذا  على  ويُنجز  بالمياه.  المتعلقة  بالقطاعات  المرتبطة  واألولويات  واالحتياجات  القيم  على  مختلفة  تشديد 
النحو الكثير من العناصر التي يمكن تقييمها بناء على قيم تقريبية ولذلك ال تحظى غالباً بالقدر الكافي من 
التقدير، وال سّيما بسبب عدم توافر البيانات وعدم القدرة على التحديد الكمي للفوائد غير المباشرة. ومع 
المياه  مجال  في  القطاعات  بين  المشتركة  التعاون  فوائد  لتحديد  القاعدة  واسعة  متعددة  نهوج  توجد  ذلك، 
العابرة للحدود على أساس كل حالة على حدة. ويمكن لهذه الفوائد، عند تعزيزها، أن تساعد بالنتيجة على 
زيادة قيمة إدارة المياه العابرة للحدود عن طريق خفض التكاليف االقتصادية وغيرها من تكاليف »التقاعس« 

أو التعاون غير الكافي في األحواض المشتركة.

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
تشمل  متنوعة،  قطاعات  تنافس  بسبب  النزاعات  من  عدد  تأجيج  إلى  المنطقة  في  المائي  اإلجهاد  أدى 

الزراعة والطاقة الكهرمائية والتعدين، وحتى مياه الشرب والصرف الصحي، على الموارد الشحيحة.

وتقترن بعض العراقيل الكبرى التي تعترض سبيل تأمين عمليات التوزيع الفاعلة برداءة التنظيم و/أو االفتقار 
التي  المنخفضة  القيمة  المطاف  نهاية  في  العوامل  هذه  جميع  وتعكس  االستثمار.  قلة  و/أو  الحوافز  إلى 
أو  المياه  استخدام  تكاليف  تكون  ما  وعادة  المنطقة.  في  المائية  الموارد  إلى  منها،  كبير  قسم  في  تنسب، 
وشركات  الكهرمائية  الطاقة  محطات  في  زهيدة  أو  معدومة  االستخدام(  حق  أو  االمتياز  منح  )بعد  صيانتها 
التعدين وحتى لدى المزارعين؛ بل إن هذه التكاليف ال تُدرج أحياناً في ميزانياتها االقتصادية. وهذه التكاليف 
وفي سياق  المتعددة  اإلنتاج  للمياه في عمليات  االستراتيجية  القيمة  تعبر عن  إعانة ضمنية ال  تمثل  األخيرة 

تغير المناخ.

االستغالل  أو  التلّوث  حاالت  في  للقوانين  السليم  لإلنفاذ  كافية  أمــواالً  المنطقة  بلدان  معظم  تخصص  ولم 
ذات  الحوافز  عن  فضاًل  والمراقبة  التنظيم  فإن  بالغة،  بأهمية  تتسم  القانونية  المبادئ  أن  ومع  المفرط. 
لمنع  أيضاً  بل  وقيمتها فحسب،  المياه  لدور  تقدير جيد  المنطقة، ال لضمان  تعتبر هامة في  الجيد  االتساق 

استغاللها المفرط وتلوثها، ال سّيما بالنظر إلى تزايد عدم االستقرار المناخي.

آسيا واحمليط الهادي

أصبح التوسع العمراني والتصنيع المتزايد والتنافس على المياه بين القطاعات أكثر حدة في المنطقة بسبب 
زيادة عدد السكان، وهذا ما يمثل تهديداً لإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي، ويؤثر في الوقت نفسه في نوعية 
المياه  ندرة  تتفاقم  أن  المرّجح  ومن  المنطقة،  في  نسبياً  وقّيماً  نادراً  مورداً  المياه  تعتبر  ما  وغالباً  المياه. 

بسبب آثار تغير المناخ.

البلدان تقوم بسحب  بالغ في المنطقة، ألن بعض  للمياه مصدر قلق  وتعتبر عمليات السحب غير المستدامة 
وألن   – المتوفرة  الكلية  المياه  إمــدادات  نصف  تتجاوز   – العذبة  المياه  إمــدادات  من  تحملها  يمكن  ال  نسٍب 
مقرات سبٍع من أكبر الشركات المستخرجة للمياه الجوفية في العالم، البالغ عددها 15 شركة، تقع في آسيا 

والمحيط الهادي.

آسيا  في  ماسة  حاجة  فهناك  ولذا  المنطقة.  في  كافياً  استغالالً  يستغل  ال  مــورداً  المستعملة  المياه  وتظل 
المياه،  كفاءة  وتعزيز  المياه  تلّوث  معالجة  إلى  وكذلك  المستعملة،  المياه  من  االستفادة  إلى  الهادي  والمحيط 
المنطقة  في  نمواً  البلدان  أقّل  في  عاجلة  أهمية  بوجه خاص  المسألة  ولهذه  الصناعية.  المياه  ذلك  في  بما 

وفي الجزر والبلدان التي تكون فيها الموارد المائية شحيحة جداً.

وقد شهدت المنطقة ظهور مبادرات إيجابية متنوعة بشأن تقدير قيمة المياه أسهمت في تعزيز نماذج جديدة 
للتمويل وإدارة شؤون المياه والشراكات، ال سّيما في أستراليا واليابان وماليزيا.

مل تخصص معظم 
بلدان املنطقة أموااًل 
كافية لإلنفاذ السليم 

للقوانني يف حاالت 
التلّوث أو االستغالل 

املفرط
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املنطقة العربية
حيث  بالمياه،  الشحيحة  العربية  المنطقة  تفعله  مثلما  المياه  قيمة  تقدر  التي  األخــرى  المناطق  هي  قليلة 
المياه  زيادة االعتماد على  إلى  الندرة  المياه. وقد أدت هذه  بندرة  تتسم  السكان في ظروف  85% من  يعيش 
العابرة للحدود، وموارد المياه الجوفية غير المتجددة، والموارد المائية غير التقليدية. ولو أدرجت االعتبارات 
المتعلقة بنوعية المياه، لكانت كمية المياه العذبة التي يمكن استخراجها بطريقة مستدامة أقل من ذلك حتى.

الثنائية  المناقشات  في  األمنية  المواضيع  من  تعتبر  بحيث  جداً  كبير  بتقدير  المنطقة  في  المياه  وتحظى 
في  المتوفرة  العذبة  المياه  موارد  ثلثي  من  أكثر  أن  حقيقة  ذلك  من  ويزيد  الدول.  بين  األطراف  والمتعددة 
تقدير  في  المّتبعة  المشتركة  المنهجيات  فإن  ذلك،  ومع  أكثر.  أو  واحدة  دولية  حــدوداً  تعبر  العربية  الدول 
يوّجه جهود  الذي  التمويل  وبقي  التعاون،  ترتيبات  بعد في  تدرج  لم  للحدود  العابرة  للمياه  االقتصادية  القيمة 
على  القائمة  النظر  ووجهة  الوطنية  األمنية  االعتبارات  تميل  ذلك،  عن  وفضاًل  محدوداً.  المشتركة  اإلدارة 
الحقوق المتعلقة بالمياه إلى الهيمنة على الخطاب فيما بين الدول المشاطئة، على الرغم من وجود مبادرات 
ال تزال في طور الوالدة لتقدير قيمة التعاون في مجال المياه العابرة للحدود ونشوء تحليل يتركز على األمن 
المناخي والتخفيف من حدة المخاطر في سياقات المياه العابرة للحدود في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

استثمارات  إلى  حاجة  ثمة  اإلنسان،  حقوق  من  حقاً  ويعتبروها  للمياه  الكاملة  القيمة  الجميع  يدرك  ولكي 
كبيرة في البنية األساسية وإلى تكنولوجيات مالئمة واستخدام الموارد المائية غير التقليدية لتعزيز اإلنتاجية 

واالستدامة وإتاحة فرص الحصول على المياه للجميع.

إدارة شؤون املياه 
األخذ  نحو  تدفع  التي  هي  القيم  من  متنوعة  مجموعة  أن  مفاده  لألمور  فهم  نحو  العالمي  الزخم  يتوجه 
بالقيم  االعتراف  جانب  وإلى  بالمياه.  المتعلقة  القرارات  اتخاذ  عملية  في  والمالية  االقتصادية  باالعتبارات 
حلول  إيجاد  في  تساعد  القيمة  وتقدير  للقياس  أمتن  أساليب  اّتباع  إلى  دعوة  أيضاً  هناك  للمياه،  المتعددة 
للمفاضالت. ويترتب على استخدام نهوج قائمة على تعدد القيم في إدارة شؤون المياه إقرار بدور القيم في 
لمجموعة  الفاعلة  المشاركة  إلى  دعوة  المائية، فضاًل عن  الموارد  بإدارة  المتعلقة  الرئيسية  القرارات  توجيه 
إدارة  القيم في  من  تنوعاً  أكثر  بإدراج مجموعة  لذلك،  نتيجًة  أيضاً،  والقيام  الفاعلة،  الجهات  من  تنوعاً  أكثر 
شؤون المياه. فإن إدراج القيم الذاتية أو العالئقية للمجموعات المختلفة من أجل االسترشاد بها في القرارات 
المتصلة بإدارة الموارد المائية وما يرتبط بها من إدارة للموارد البرية وإضفاء المشروعية عليها ينطوي عادة 
المتعلقة  القرارات  ما تستبعد من عملية اتخاذ  التي غالباً  أو الشركات  المباشرة للمجموعات  على المشاركة 
بالمياه. وقد يؤدي ذلك إلى تشديد أكبر على العمليات اإليكولوجية والبيئية، وإعادة تركيز الجهود على تقاسم 

فوائد الموارد المائية، بدالً من تخصيص كميات المياه لألولويات االقتصادية ذات القيمة العالية.

من  متنوعة  لمجموعة  الفاعلة  وبالمشاركة  المتعددة  بالقيم  يعترف  المياه  شؤون  إلدارة  نظام  إلى  التحّول  إن 
تحددها  المياه  إدارة شؤون  بأن  باالعتراف  األول  التحدي  يتعلق  التحديات.  من  يطرح عدداً  الفاعلة  الجهات 
مجموعة من القيم الضمنية أو الصريحة. ويتعلق الثاني بقيمة أو جدوى استخدام المياه بطرق مختلفة، األمر

ومن  قياسه،   - ينبغي  وما   - يمكن  ما  ذلك  في  بما  القياس،  تقتصر على صعوبات  ال  تكتنفه صعوبات  الذي 
يقوم بذلك. أما التحدي الثالث فيتعلق باالنفصام الشائع بين عمليات اتخاذ القرارات العامة واإلجراءات على 

أرض الواقع، بما في ذلك الخطر الناجم عن سيطرة المصالح الخاصة على جداول األعمال.

وبإمكان األمم أن تنتقل إلى إدارة متعددة القيم لشؤون المياه باالستناد إلى األطر القائمة إلدارة شؤون المياه 
الجهات  من  متنوعة  مجموعات  مصالح  تدمج  التي   ،)IWRM( المائية«  للموارد  المتكاملة  »اإلدارة  قبيل  من 
المعنية التي تعمل على مختلف المستويات السياسية وقطاعات السياسات. وتُمثَّل »اإلدارة المتكاملة للموارد 
ذلك  وغير  والصناعة  والطبيعة  والغذاء  اإلنسان  أجل  من  الماء  تشمل  أنها  على  األحيان  معظم  في  المائية« 
والبيئية. ومن الضروري  إلى اإلحاطة بجميع االعتبارات االجتماعية واالقتصادية  من االستخدامات، وتهدف 

يرتتب عىل استخدام 
نهوج قامئة عىل تعدد 
القيم يف إدارة شؤون 

املياه إقرار بدور القيم 
يف توجيه القرارات 
الرئيسية املتعلقة 

بإدارة املوارد املائية، 
فضاًل عن دعوة إىل 

املشاركة الفاعلة 
ملجموعة أكرث تنوعاً 
من الجهات الفاعلة
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توسيع وتعزيز العمليات القائمة على تعدد الجهات المعنية والتي تعترف بخليط شامل من القيم وتوفق بينها، 
بما في ذلك تقاسم الفوائد في إدارة شؤون المياه، ودمج القيم اإليكولوجية والبيئية في إدارة المياه على نحو 

يعزز قدرتها على الصمود أمام تغّير المناخ.

متويل خدمات املياه
التي يوفرها  والفوائد  للتكاليف  دقيقاً  تقييماً  المتعلقة باالستثمارات  القرارات  المياه في  يتطلب تعظيم قيمة 
أو  االقتصادية  الفوائد  ذلك  في  بما  االعتبار،  في  الفوائد  جميع  أخذ  يتعين  السبب،  ولهذا  معين.  مشروع 
لهذه  واإليجابية،  السلبية  المقصودة،  العواقب غير  من  الكثير  في  أيضاً  النظر  ويجب  البيئية.  أو  االجتماعية 
مبالغ  إلى  تحويلها  صعوبة  إلى  نظراً  الفوائد،  من  األنواع  هذه  تجميع  الصعب  من  يكون  وقد  االستثمارات. 
مثل  للتقييم،  أخرى  أدوات  استخدام  يمكن  نقد،  إلى  الفوائد  تحويل  فيها  يتعذر  التي  الحاالت  وفي  نقدية. 
األشخاص  عدد  أو  األرواح  كإنقاذ  النقدية  غير  بالنتائج  التكاليف  فيه  تقارن  الذي  التكاليف،  فعالية  تحليل 
فوائد  لتحديد  األهمية  آخر حاسم  عامل  وهناك  المنجزة.  البيئية  القياسات  أو  الخدمة  من  استفادوا  الذين 

مشروع معين يتمثل في مقارنته بما قد يحدث في حال عدم تنفيذ بالمشروع.

له  تتوفر  ال  الذي  المشروع  ألن  التقييم،  تحليل  في  األهمية  حاسم  آخر  مكوناً  المشروع  تمويل  كيفية  وتعتبر 
سداد  وتعّذر  والصيانة  العمليات  تمّول  لم  إذا  الخدمة  تعّطل  من  المطاف  نهاية  في  سيعاني  التمويل  سبل 
الصافية  الفوائد  في  التمويل  لنوع  المحركة  القوى  تؤثر  سوف  مماثل،  نحو  وعلى  الرأسمالية.  التكاليف 

لالستثمار في حد ذاته، وفي الذين يحصلون على هذه الفوائد.

وفيما يخص االستثمارات في خدمات توفير المياه أو الصرف الصحي أو الرّي، يعتبر تصميم هيكل مناسب 
أخذها  يتعين  للسياسات  غالباً،  ومتنافسة  متعددة،  أهدافاً  هناك  ألن  التحديات  أحد  المياه  أسعار  لجداول 
تحّمل  على  الفقراء  قدرة  على ضمان  الحرص  توخي  أيضاً  ينبغي  الخدمات،  هذه  تقديم  ولدى  االعتبار.  في 
لضمان  المالية  الموارد  وتوفير  األفــراد،  من  ممكن  عدد  أكبر  متناول  في  لتصبح  نطاقها  وتوسيع  تكاليفها، 
بعناية لتحقيق أكبر  موثوقيتها وإدخال تحسينات على الشبكات. ويجب أن يكون جدول أسعار المياه مصمماً 
قدر ممكن من هذه األهداف، فسعر المياه وتكلفة توصيلها وقيمتها ليست مصطلحات مترادفة، وليس السعر 

سوى إحدى األدوات الالزمة لمواءمة استخدام المياه مع قيمها.

من  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  توفير  لخدمات  المخصصة  الضخمة  اإلعانات  تبرير  ويمكن 
الفئات  إلى  اإلعانات  هذه  توجيه  يساء  ما  غالباً  ذلك  ومع  وأخالقية؛  اجتماعية  وأيضاً  اقتصادية  نظر  وجهة 
لخدمات  المخصصة  الهادفة  وغير  الضخمة  اإلعانات  أن  والواقع  هزيلة.  نتائج  عن  يسفر  مما  المستهدفة، 
توفير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية يمكن أن تكون ذات نتائج عكسية، وهذا ما يؤدي إلى تقليل 
تعتبر  التي  البلدان  ففي  الخدمات.  هذه  في  االستثمارات  تقييم  عمليات  تقليل  ثَم  ومن  المياه،  فوائد خدمات 
الفقراء في أحيان كثيرة على الخدمات  التكلفة أو مجانية، ال يحصل  الموزعة باألنابيب منخفضة  المياه  فيها 

أو يحصلون على خدمات غير كافية، ويجبرون على دفع سعر للمياه أعلى بكثير مما يدفعه األغنياء.

املعارف والبحوث وتنمية القدرات
تعّد البيانات والمعلومات المتعلقة بالمياه، بوصفها أحد المكونات الجوهرية لبناء المعارف وتبادلها، أساسية 
مصادر  من  انطالقاً  بالمياه  المتعلقة  والمعلومات  البيانات  توليد  أيضاً  ويمكن  قيمتها.  وتقدير  الموارد  لفهم 
وسائل  في  يُنشر  ما  ذلك  في  بما  المواطنين،  وبيانات  االستشعار  وشبكات  األرض  عمليات رصد  مثل  أخرى 
بالطلبات واالستخدامات  المتعلقة  والمعلومات  البيانات  إلى  التواصل االجتماعي. غير أن هناك حاجة أيضاً 
بذل  ويلزم  المياه.  من  انطالقاً  المحتملة  القيم  توليد  بشأن  الصورة  الستكمال  للمياه  والبيئية  االجتماعية 
وتبادلها  وتحليلها  بجمعها  بدءاً  والمعلومات  البيانات  إمداد  سلسلة  لدعم  واالستثمارات  الجهود  من  المزيد 

وتطبيقها عبر القطاعات والنطاقات.

يف الحاالت التي يتعذر 
فيها تحويل الفوائد إىل 

نقد، ميكن استخدام 
أدوات أخرى للتقييم، 

مثل تحليل فعالية 
التكاليف
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وللحّث على إجراء تغيير شامل ونوعي في تقدير قيمة المياه، من المهم استراتيجياً االعتراف بالدور الفريد 
للمعارف المحلية ومعارف السكان األصليين، باإلضافة إلى المعارف العلمية واألكاديمية العامة أو التقليدية. 
ذات  المعنية  الجهات  إشراك  أن  كما  المواطنين.  علوم  نطاق  توسيع  في  يتمثل  الحّل  من  آخر  جزء  وهناك 

التمثيل المحلي في التحقق على أرض الواقع من البيانات والمعلومات أمر هام أيضاً.

وفي سياق تقدير قيمة المياه، تعتبر تنمية القدرات مسألة تتصل بإرساء الدراية من أجل تقدير قيمة المياه 
وتطبيقها على مستويات مختلفة وفي  القيم،  تلك  فاعلة على أساس  وإدارتها بصورة  ومناسبة  بصورة شاملة 

ظل ظروف متنوعة، مما يسفر عن نتائج متغيرة.

االستنتاجات
هذا  ومن  للمياه.  الحقيقية  »القيمة«  تحديد  للغاية  الصعب  من  أن  تبّين  الطبيعية،  الموارد  لمعظم  خالفاً 
السياسي  االهتمام  في  مالئم  نحو  على  تتجلى  ال  الحيوي  المورد  لهذا  الشاملة  األهمية  فــإن  المنطلق، 
على  الحصول  في  تفاوت  أوجه  وقوع  إلى  ذلك  وال يؤدي  العالم.  من  كثيرة  أجزاء  في  المالية  واالستثمارات 
للمياه  مستداٍم  وغير  فعال  غير  استخداٍم  إلى  أيضاً  بل  فحسب،  بالمياه  المتعلقة  والخدمات  المائية  الموارد 
وتردي إمدادات المياه نفسها، األمر الذي يؤثر في الوفاء بجميع أهداف التنمية المستدامة تقريباً وكذلك في 

حقوق اإلنسان األساسية.

أبعاد  عبر  المياه  قيمة  لتقدير  المختلفة  واألساليب  النهوج  توحيد  في  الصعوبات  تستمر  أن  المرّجح  ومن 
حتى  مدهش،  نحو  على  للقيمة  مختلفة  تقديرات  عن  المختلفة  النهوج  تسفر  أن  ويمكن  متعددة.  وتصورات 
القطاعات  عبر  القيم  تقديرات  بين  التوفيق  شأن  ومن  المياه.  استخدام  قطاعات  من  محدد  قطاع  ضمن 
المياه  إلى  المنسوبة  المادية  غير  القيم  بعض  يراعي  ألنه  للصعوبة،  اإلجمالي  المستوى  زيادة  إلى  يؤدي  أن 
في  القياسات  وتوحيد  التعقيدات  من  للحّد  مجال  هناك  يكون  وقد  مختلفة.  ثقافية  اجتماعية  سياقات  في 
والحفاظ  المختلفة  بالقيم  لالعتراف  أفضل  وسيلة  إلــى  الحاجة  هي  األمــر  حقيقة  لكن  الــظــروف،  بعض 

عليها وتكييفها.

تنمية املجتمعات احمللية والعمل الدولي )كودا(
تكون قيمة  التصورات،  بذلك. ففي بعض  الجميع دوماً  اعتراف  بالرغم من عدم  للمياه قيمة  أن  الواضح  من 
المياه غير محدودة، ألنه ما من حياة بدونها وليس هناك بديل عنها. ولعل أفضل مثال على ذلك هو الجهود 
المبذولة في البحث عن المياه خارج األرض واالبتهاج القريب العهد بوجودها على القمر وكوكب الِمّريخ. ومن 
المخزي أن يُعتبر ذلك في معظم األحيان أمراً مفروغاً منه هنا على األرض. والمخاطر المتعلقة بالتقليل من 

شأن المياه هي أكبر بكثير من أن يكون بالوسع تجاهلها.

خالفاً ملعظم املوارد 
الطبيعية، تبنّي أن من 
الصعب للغاية تحديد 

“القيمة” الحقيقية 
للمياه
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لقد تضاعف استخدام المياه العذبة على الصعيد العالمي ست مرات على مدى المائة عام الماضية )الشكل 
أن  ورغم   .)AQUASTAT, n.d.( الثمانينات  منذ  السنة  في  تقريباً  المائة  في   1 بمعدل  ينمو  يزال  وال  م1( 
والتنمية  التعاون  منظمة  في  األعضاء  الدول  معظم  في  تراجع  قد  العذبة  المياه  استخدام  في  الزيادة  معدل 
المعدالت  أعلى  بين  من  تكون  أن  إلى  للمياه  الفرد  استخدام  معدالت  تميل  حيث  االقتصادي،  الميدان  في 
المتوسطة الدخل والبلدان  البلدان  الناشئة، وكذلك في  العالم، فإنه ما زال ينمو في غالبية االقتصادات  في 
من  مزيج  إلى  النمو  هذا  من  كبير  جزء  يعزى  أن  ويمكن   .)Ritchie and Roser, 2018( الدخل  المنخفضة 

النمو السكاني والتنمية االقتصادية وأنماط االستهالك المتغيرة.

للري  رئيسية  بصفة  تستخدم  التي  العالمية،  المياه  سحب  كميات  من  المائة  في   69 حالياً  الزراعة  وتمثل 
ولكنها تشمل أيضاً المياه المستخدمة في تربية الماشية وتربية األحياء المائية. ويمكن أن تصل هذه النسبة 
وتوليد  الطاقة  ذلك  في  )بما  الصناعة  وتمثل   .)FAO, 2011a( النامية  البلدان  بعض  في  المائة  في   95 إلى 

الطاقة( 19 في المائة، في حين أن البلديات مسؤولة عن النسبة المتبقية وقدرها 12 في المائة.

متفاوتة.  نتائج  عن  المستقبل  في  المياه  استخدام  اتجاهات  استطالع  تحاول  التي  الدراسات  أسفرت  وقد 
وعلى سبيل المثال: 

· في 	 شاماًل  العالم سيواجه عجزاً  أن  إلى   )2009(  2030 عام  في  المائية  بالموارد  المعني  الفريق  خلص 
المياه نسبته 40 في المائة بحلول عام 2030 في إطار سيناريو بقاء األمور على حالها.

· على 	 العالمي  الطلب  يزداد  أن   )2012(  OECD االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  وتوقعت 
المياه بنسبة 55 في المائة بين عامي 2000 و2050.

· وأشارت تقديرات بوريك وآخرين )Burek et al. )2016 إلى أن استخدام المياه على مستوى العالم من 	
2050 إلى زيادة  1 في المائة، ويؤدي بحلول عام  المرجح أن يستمر في النمو بمعدل سنوي يبلغ حوالي 

بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة عن المستوى الحالي الستخدام المياه.

وفي حين أن الحجم الدقيق للزيادة الفعلية في استخدام المياه على الصعيد العالمي ال يزال غير مؤكد، يتفق 
النمو  معظم  وأن  متزايدة  منافسة  سيواجه  الزراعية  األغراض  في  المياه  استخدام  أن  على  المؤلفين  معظم 
في استخدام المياه سيكون مدفوعاً بزيادة الطلب من جانب قطاعي الصناعة والطاقة، وكذلك االستخدامات 

الطلب على المياه 
واستخدامها

 الشكل م1  
كميات سحب المياه على 
نطاق العالم، 2010-1900

AQUASTAT (2010) :املصدر

* التبخر من البحيرات االصطناعية.
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والصرف  المياه  بخدمات  التغطية  وتحسين  الصناعية  للتنمية  نتيجة  رئيسية  بصفة  وذلك  والمنزلية،  البلدية 
 .)OECD, 2012; Burek et al., 2016; IEA, 2016( الصحي في البلدان النامية واالقتصادات الناشئة

ومن أصعب التغيرات في التنبؤ بها التغيرات في الطلب على المياه ألغراض الزراعة. وتقدر منظمة األغذية 
مزيد  إلى  العالم سيحتاج  أن  على حالها،  األمور  بقاء  إلى سيناريو  استناداً  )الفاو(،  المتحدة  لألمم  والزراعة 
في   50 من  بأكثر  سيزيد  المروية  األغذية  إنتاج  وأن   ،2050 عام  بحلول  المائة  في   60 بحوالي  الغذاء  من 
وتسلم  التطورات.  لهذه  المياه  من  الالزمة  الكميات  تتوفر  وال   .)FAO, 2017a( نفسها  الفترة  خالل  المائة 
أن  غير  فقط.  المائة  في   10 من  بأكثر  زيادتها  يمكن  ال  الزراعة  تسحبها  التي  المياه  كميات  بأن  المنظمة 
المروية، وخاصة  النظم  المياه في  كبيراً إلدخال تحسينات على كفاءة استخدام  هناك، لحسن الحظ، مجاالً 
تطلباً  أقل  غذائية  أنظمة  نحو  االستهالك  وتحويل  الغذاء  على هدر  للقضاء  وكذلك   ،)FAO, 2017a( البعلية 
للمياه )FAO, 2019a(. ومن شأن هذه االستجابات مجتمعة أن تمّكن من تلبية الطلب المتوقع على الغذاء في 
يقلل من  مما  الطويل،  المدى  الحالية على  السحب  الحد من عمليات  إمكانية  تتيح  إنها  بل  حدود مستدامة، 

المنافسة مع االستخدامات األخرى. 

بــاإلمدادات المتاحة، على أجزاء  ويؤثر اإلجهاد المائي، الذي يقاس أساساً على أنه استخدام المياه مرهوناً 
 United( المائي تعاني من اإلجهاد  بلدان  أكثر من ملياري شخص في  العالم )الشكل م2(. ويعيش  كثيرة من 
ما يكون ظاهرة موسمية وليست سنوية، كما يتجلى  Nations, 2018(. غير أن اإلجهاد المائي المادي كثيراً 

يعيشون في مناطق  تقريباً  أربعة مليارات شخص  )الشكل م3(. وهناك  المياه  توافر  الموسمي في  التغير  في 
.(Mekonnen and Hoekstra, 2016( تعاني من ندرة مادية حادة في المياه لمدة شهر على األقل في السنة

1,6 مليار شخص يواجهون ندرة »اقتصادية« في المياه، مما يعني أنه  أن حوالي  ومن الجدير باإلشارة أيضاً 
 Comprehensive( عليها  للحصول  الالزمة  التحتية  البنية  إلى  يفتقرون  أنهم  إال  مادياً،  المياه  توافر  رغم 

.(Assessment of Water Management in Agriculture, 2007

ومن المحتمل أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة التغير الموسمي، مما يجعل إمدادات المياه أكثر تقلباً وغموضاً، 
ويسبب تفاقم المشاكل في المناطق التي تعاني أصاًل من اإلجهاد المائي، وربما يُؤدي لحدوث اإلجهاد المائي 

في أماكن لم يكن يمثل فيها ظاهرة متكررة بعد. 

ويتعرض عدد من مستودعات المياه الجوفية الرئيسية في العالم لضغوط متزايدة، كما أن 30 في المائة من 
أكبر شبكات المياه الجوفية في طريقها للنضوب )Richey et al., 2015(. ويوضح الشكل م4 المناطق التي 
تشهد أشدَّ مستويات االنخفاض. وكميات المياه المسحوبة ألغراض الري هي السبب الرئيسي لنضوب المياه 

.(Burek et al., 2016( الجوفية في جميع أنحاء العالم

الرصد واإلبالغ، وخاصة  القدرة على  قليلة بسبب ضعف  تزال  المياه ال  العالمية عن جودة  البيانات  أن  رغم 
في كثير من أقل البلدان نمواً، تفيد التقارير مع ذلك بوجود عدد من االتجاهات العامة. ذلك أن جودة المياه 
أكثر  بين  ومن  الالتينية.  وأمريكا  وآسيا  أفريقيا  في  تقريباً  الرئيسية  األنهار  للتلوث في جميع  نتيجة  تتدهور 

 .)UNEP, 2016( مصادر التلوث انتشاراً تحميل المغذيات، الذي كثيراً ما يرتبط بتحميل مسببات األمراض

السائلة  الصناعية  النفايات  جميع  من  المائة  في   80 بنحو  يقدر  ما  إطالق  يجري  العالمي،  الصعيد  وعلى 
آثار  من  ذلك  على  يترتب  ما  مع  مسبقة،  معالجة  أي  دون  البيئة  في  العالم  في  بالبلديات  المستعملة  والمياه 
البلدان  أقل  في  بكثير  ذلك  عن  النسبة  هذه  وتزيد  اإليكولوجية.  النظم  وسالمة  اإلنسان  صحة  على  ضارة 
نمواً، حيث يوجد نقص صارخ في مرافق الصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف )WWAP, 2017(. وكذلك 
تعتبر إدارة المغذيات الزائدة في الجريان السطحي الزراعي واحداً من أكثر التحديات المتعلقة بجودة المياه 
جودة  على  سلبياً  تأثيراً  أيضاً  الكيميائية  المواد  مئات  وتؤثر   .)OECD, 2017a( العالم  نطاق  على  انتشاراً 
المياه. وقد اعتُرف منذ أوائل القرن الحادي والعشرين بالمخاطر المرتبطة بالملوثات الناشئة، بما في ذلك 

.(Bolong et al., 2009( الملوثات الدقيقة

توفر المياه

جودة المياه
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الشكل م2  اإلجهاد المائي األساسي السنوي

.Attribution 4.0 International )CC BY 4.0( متاح لالنتفاع الحر بموجب ترخيص نسبة المصنف إلى مؤلفه-الترخيص بالمثل .WRI )2019( :المصدر

مالحظة: يقيس اإلجهاد المائي األساسي نسبة كميات سحب المياه اإلجمالية إلى إمدادات المياه المتجددة المتاحة. وتشمل كميات سحب المياه االستخدامات االستهالكية وغير 
االستهالكية لألغراض المنزلية والصناعية وألغراض الري وتربية الماشية. وتشمل إمدادات المياه المتجددة المتاحة إمدادات المياه السطحية والجوفية، ويراعى فيها تأثير المبذرين 

في استخدام المياه والسدود الكبيرة في أعلى المجرى على توافر المياه في اتجاه المصب. وتشير القيم األعلى إلى مزيد من المنافسة بين المستخدمين.

الشكل م3  التغير الموسمي في اإلمدادات المائية المتاحة

.Attribution 4.0 International )CC BY 4.0( متاح لالنتفاع الحر بموجب ترخيص نسبة المصنف إلى مؤلفه-الترخيص بالمثل .WRI )2019( :المصدر

مالحظة: يقيس التغير الموسمي متوسط التغير في إمدادات المياه المتاحة خالل العام، بما في ذلك إمدادات المياه السطحية والجوفية المتجددة. وتشير القيم األعلى إلى اتساع 
التباين في المعروض المتاح من المياه في غضون عام واحد.

اإلجهاد المائي األساسي
مرتفع للغاية )<80 في المائة(

مرتفع )40-80 في المائة(
متوسط -إلى- مرتفع )20-40 في المائة(

منخفض- إلى- متوسط )10-20 في المائة(
منخفض )>10 في المائة(

مناطق قاحلة وذات استخدام منخفض للمياه
ال توجد بيانات

Figure P3   Seasonal variability in available water supply 

التغير الموسمي
مرتفع للغاية )<1,33(

مرتفع )1,33-1,00(
متوسط -إلى-مرتفع )1,00-0,66( 

منخفض-إلى- متوسط )0,66-0,33( 
منخفض )>0,33(
ال توجد بيانات
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الشكل م4  انخفاض منسوب المياه الجوفية

.Attribution 4.0 International )CC BY 4.0( متاح لالنتفاع الحر بموجب ترخيص نسبة المصنف إلى مؤلفه-الترخيص بالمثل .WRI )2019( :المصدر

مالحظة: يقيس انخفاض منسوب المياه الجوفية متوسط انخفاض منسوب المياه الجوفية باعتباره متوسط التغير خالل الفترة المشمولة بالدراسة )1990-2014(. ويعبَّر عن النتيجة 
بالسنتيمترات في السنة. وتشير القيم األعلى إلى مستويات أعلى من كميات السحب غير المستدام للمياه الجوفية.

تسببت   ،2019-2009 الفترة  وخالل  بالمياه.  المرتبطتين  الرئيسيتين  الكارثتين  والجفاف  الفيضانات  تمثل 
وحده(،   2019 عام  في  أشخاص   5  110 ذلك  في  )بما  55 شخص   000 من  يقرب  ما  وفاة  في  الفيضانات 
خسائر  وألحقت  وحــده(   2019 عام  في  شخص   31  000 )منهم  آخرين  شخص  ماليين   103 على  وأثــرت 
وحده(   2019 عام  في  أمريكي  دوالر  مليار   36,8 ذلك  في  )بما  أمريكي  دوالر  مليار   76,8 قدرها  اقتصادية 
)CRED, 2020(. وخالل الفترة نفسها، أثرت حاالت الجفاف على أكثر من 100 مليون شخص، وأسفرت عن 
مقتل أكثر من 000 2 شخص آخرين، وأحدثت بشكل مباشر خسائر اقتصادية تزيد قيمتها عن 10 مليارات 

.(CRED, 2020( دوالر أمريكي

العقد  المائة على مدى  50 في  الغزيرة بأكثر من  العالمي، زادت ظواهر الفيضانات واألمطار  وعلى الصعيد 
الماضي، وحدثت بمعدل أكبر أربع مرات مما كانت عليه في عام EASAC, 2018( 1980(. ومن المتوقع أن 

.(IPCC, 2018( يزيد تغير المناخ كذلك من وتيرة الفيضانات وحاالت الجفاف وقسوتها

في عام 2017، كان 5,3 مليارات شخص )71 في المائة من سكان العالم البالغ عددهم 7,55 مليارات نسمة( 
يستخدمون نُظماً خاضعًة لإلدارة المأمونة في مجال التزويد بخدمات مياه الشرب - تقع في داخل المباني، 
45 في المائة من  3,4 مليارات شخص )أو  وتكون متاحة عند الحاجة وخالية من التلوث )الشكل م5(. وكان 
نة  المحسَّ المراحيض  قبيل  من   - بأمان  المدارة  الصحي  الصرف  خدمات  يستخدمون  العالم(  سكان  عدد 
الموقع  خارج  معالجتها  أو  الموقع  في  بأمان  منها  الفضالت  إزالة  يتم  التي  المشتركة،  غير  المراحيض  أو 

)الشكل م6).

 الظواهر
المتطّرفة 

 خدمات توفير المياه
والصرف الصحي 
والنظافة الصحية

انخفاض منسوب المياه الجوفية
قليل )>0 سم/سنة(

قليل-إلى-متوسط )0-2 سم/سنة(
متوسط-إلى- شديد )2-4 سم/سنة(

شديد )4-8 سم/سنة(
شديد للغاية )<8 سم/سنة(

اتجاه ال يكاد يذكر
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الشكل م6   التغطية العالمية بخدمات الصرف الصحي، 2017-2000 
)في المائة(

.WHO/UNICEF )2019 a, fig. 4, p. 8( :المصدر

 الشكل م5   التغطية العالمية بمياه الشرب، 2017-2000
)في المائة(

.WHO/UNICEF )2019a, fig. 1, p. 7( :المصدر

من بين الفئات الثماني عشر من »المساهمات التي تقدمها الطبيعة للناس« )وتتضمن مجموعات من خدمات 
النظم اإليكولوجية(، هناك 14 فئة تترّدى باستمرار. وتشمل هذه المجموعة الفئات الثالث المرتبطة ارتباطاً 
والظواهر  والمخاطر  والعذبة،  الساحلية  المياه  وجــودة  العذبة،  المياه  كمية  تنظيم  وهي:  بالمياه،  واضحاً 
األخرى،  الخدمات  فئات  معظم  ترّدي  إلى  أيضاً  الفئات  هذه  ترّدي  ويُضيف   .)IPBES, 2019a( المتطرفة 
)الطاقة والغذاء واألعالف الحيوانية والمواد(. وبالنظر إلى  ويعرض للخطر استدامة الفئات المتزايدة حالياً 
ذ على الصعيد الوطني، فإن االتجاهات السلبية الحالية  أن أهداف التنمية المستدامة متكاملة ال تتجزأ، وتنفَّ
في التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية ستقوض إحراز التقدم نحو تحقيق 80 في المائة )35 من أصل 44( 
التنمية المستدامة(،  1 من أهداف  التنمية المستدامة المتعلقة بالفقر )الهدف  رة ألهداف  الغايات المقدَّ من 
 )15( واألراضــي   ،)14( والمحيطات   ،)13( والمناخ   ،)11( والمدن   ،)6( والمياه   ،)3( والصحة   ،)2( والجوع 

 .)IPBES, 2019a(

 خدمات النظم
 اإليكولوجية
المرتبطة بالمياه
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مع مساهمات من:
 ديفيد هيبارت-كوملان

)معهد ستوكهولم الدولي للمياه(

البرنامج العاملي لتقييم املوارد املائية

 ديفيد كوتس، وريبيكا ثارمي،
وريتشارد كونور

تقدير قيمة المياه: 
رات والتحديات  التصوُّ

والفرص

الفصل 1

رات والتحديات والفرص تقدير قيمة املياه: التصوُّ
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المياه  بقيمة  واالعــتــراف  الوجود.  من  الحياة  تــزول  الماء  فبدون   - نهائية  ال  الماء  قيمة  إن  القول  يمكن 
وقياسها والتعبير عنها، وإدماجها في عملية اتخاذ القرار، أمر أساسي لتحقيق اإلدارة المستدامة والمنصفة 
هناك  فإن   ،)1-1 )اإلطار  »التقييم«  وعملية  »القيمة«  لمصطلح  جيداً  تعريفاً  هناك  أن  ورغم  المياه.  لموارد 
الجهات  لدى  يكون  ما  وعادة  األحيان،  من  كثير  في  استخدام  إعادة  وعمليات  للمياه،  متعددة  استخدامات 
المعنية الشديدة التعدد على اختالفها آراء مختلفة عما تعنيه »القيمة« لها على وجه التحديد. وهناك أيضاً 
بينها  والتوفيق  االختالفات  والوقوف على هذه  للتعبير عنها.  ومقاييس مختلفة  القيمة  طرق مختلفة لحساب 

هو موضوع هذا التقرير العالمي عن تنمية الموارد المائية. 

1-1 
مقدمة

تقييم ضمني  ويكمن  المستدامة.  والتنمية  االقتصادات  جوانب  معظم  تدعم  المياه  أن  تماماً  به  المسلَّم  ومن 
فإن  ولذلك،  المائية.  الموارد  بإدارة  المتعلقة  القرارات  معظم  في  األقل،  على  أساسي  مستوى  على  للمياه، 
تقييم المياه يرتبط، على سبيل المثال، بأطر حقوق اإلنسان، وبخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وركائزها 
المائية، في  للموارد  المتكاملة  وباإلدارة  والشراكة(،  والعدالة،  والسالم  والكوكب،  واالزدهار،  )الناس،  الخمس 
جملة أمور أخرى. ومن أجل توفير معلومات كمية أكثر دقة لدعم عملية اتخاذ القرار، تركز بعض المبادرات 
الحديثة بشكل أكثر وضوحاً على تقدير قيمة المياه. ومن األمثلة على ذلك، الفريق الرفيع المستوى المعني 
الرفيع  العالمي  والفريق   ،)HLPW, 2017b( الفريق  وضعها  التي  بيالجيو  ومبادئ   )HLPW, 2017a( بالمياه 
وفيما  الخاص،  القطاع  و/أو  المياه  قطاع  مبادرات  من  والعديد   ،)2017( والسالم  بالمياه  المعني  المستوى 
والسياسات  للعلوم  الدولي  الحكومي  المنبر  مؤخراً  أجراه  الذي  العالمي  التقييم  اإليكولوجية،  بالنظم  يتعلق 
المحاسبي،  السياق  النظم اإليكولوجية )IPBES, 2019a(، وغيرها. وفي  البيولوجي وخدمات  بالتنوع  المعني 
يتمثل أكبر إنجاز بشأن تقييم المياه، في نظام المحاسبة البيئية-االقتصادية الذي يعمل على إعداد حسابات 

 .SEEA-Water )UNDESA, 2012( مفصلة للمياه منذ عام 2003 - ويُطلق عليه االسم المختصر

مصادر  تقييم  مترابطة:  تصوُّرات  في خمسة  المياه  لتقييم  الحالية  والنهوج  المنهجيات  التقرير  هذا  ويصّنف 
المياه، أي الموارد المائية والنظم اإليكولوجية في الموقع )الفصل 2(؛ وتقييم البنية األساسية للمياه لتخزين 
وبصفة  المياه،  خدمات  وتقييم  3(؛  )الفصل  بها  اإلمداد  زيادة  أو  استخدامها  إعادة  أو  استخدامها  أو  المياه 
المياه  4(؛ وتقييم  رئيسية مياه الشرب والصرف الصحي وما يرتبط بها من جوانب صحة اإلنسان )الفصل 
بوصفها مدخاًل من مدخالت اإلنتاج والنشاط االجتماعي-االقتصادي، من قبيل األغذية والزراعة، والطاقة 
والصناعة، واألعمال التجارية والعمالة )الفصالن 5 و6(؛ وغير ذلك من القيم االجتماعية-الثقافية للمياه، 
بتجارب مستمدة  التصوُّرات  وتستكمل هذه   .)7 )الفصل  والروحية  والثقافية  الترفيهية  السمات  ذلك  بما في 
والحاجة  الخمسة  التصوُّرات  هذه  بين  الترابط   9 الفصل  ويتناول   .)8 )الفصل  المختلفة  العالم  مناطق  من 
إدارة  مجال  في  وشموالً  تكاماًل  أكثر  نهوج  اتباع  خالل  من  المتعددة  المياه  قيم  بين  التوفيق  إلى  الواضحة 
والقدرات. ويطرح  والبحوث  المعارف  11 على  الفصل  يركز  بينما  التمويل،   10 الفصل  المياه. ويغطي  شؤون 

الفصل 12 االستنتاجات الشاملة وسبل المضي قدماً لألمام. 

اإلطار 1-1 القيمة والتقييم: تعاريف

التقييم هو العملية التي يقوم من خاللها شخص أو كيان بتعيين قيمة لشيء ما. 
وفي سياق الموارد الطبيعية، يُستخدم مصطلح »القيمة« بثالث طرق رئيسية: 

قيمة الصرف: سعر السلعة أو الخدمة في السوق )أي سعر السوق(؛   )1(

المثال،  السوق )على سبيل  كبيراً عن سعر  الخدمة، ويمكن أن تختلف اختالفاً  أو  السلعة  المنفعة: قيمة استخدام   )2(
بالنسبة  للغاية؛ والحال عكس ذلك، مثاًل،  المياه في السوق منخفض جداً، ولكن قيمة استخدامها مرتفعة  سعر 

للماس أو السلع الكمالية األخرى(؛ 
أو  العاطفي  نعلقها على سلعة أو خدمة معينة )مثاًل، اإلحساس  التي  العاطفية  القيمة  أو  التقدير  األهمية: وهي   )3(
المياه  التي يضفونها على  المائية، أو األهمية  المناظر الطبيعية  الناس عند مشاهدة  الروحي الذي يستشعره بعض 

من خالل الثقافة أو الدين(. 
المصدر: قاموس أكسفورد للغة اإلنجليزية

االعرتاف بقيمة املياه 
وقياسها والتعبري عنها، 

وإدماجها يف عملية 
اتخاذ القرار، أمر 

أسايس لتحقيق اإلدارة 
املستدامة واملنصفة 

ملوارد املياه



19تقدير قيمة المياه: التصوُّرات والتحديات والفرص  |

كثيراً ما يجري إهمال القيمة الحقيقية للمياه وتجميعها ومضاهاتها في جميع وجهات نظر الجهات المعنية، 
مما يؤدي إلى إهدارها وإساءة استخدامها واالستيالء عليها من جانب مصالح معينة. وأحياناً يكمن الخالف 
المجاالت  مقارنة  في  النزاع،  بل  الخالف،  يكمن  أخــرى،  أحيان  وفي  سعرها.  قياس  في  المياه  قيمة  حول 
كيفية  في  يتحكمون  والذين  مثاًل.  الماّدية  غير  الثقافية  القيم  مقابل  االقتصادية  كالقيم  للقيمة،  المختلفة 
تقدير قيمة المياه يتحكمون في كيفية استخدامها. فالقيم تمثل جانباً أساسياً من جوانب السلطة واإلنصاف 

في إدارة شؤون الموارد المائية. 

المائية.  الموارد  إدارة  تحسين  ضرورة  على  الضوء  المقدمة(  )انظر  المائية  للموارد  الحالي  الوضع  ويسلط 
والتلوث،  والفيضانات،  المياه،  ونــدرة  المائي،  اإلجهاد  تزايد  عن  الناجمة  المتتالية  السلبية  اآلثــار  وال تــزال 
وفقدان التنوع البيولوجي، وخدمات النظم اإليكولوجية، وغير ذلك من جوانب التدهور البيئي المتصل بالمياه، 
المياه  قيمة  تقدير  بها  يجري  التي  الطريقة  تغيير  إلى  الحاجة  بقوة  يؤكد  وهذا  كاف.  بشكل  مدروسة  غير 
للمياه،  المتزايدة  الندرة  تشكلها  التي  التحديات  من  بالرغم  المثال،  سبيل  فعلى   .)Damania et al., 2017(
كثيراً ما يقّل الحافز الذي يدفع المزارعين والشركات واألسر المعيشية إلى تقليل استهالكهم منها، أو الحفاظ 
 .)HLPW, 2018( على جودة المياه، أو تخصيصها ألغراض تتعلق بالنظم اإليكولوجية أو األهداف االجتماعية
أكثر مما تستخدم في  بكثافة وتبذير  المياه، رغم ندرتها فيها،  التي تستخدم  البلدان  أمثلة كثيرة على  وهناك 
البلدان التي لديها وفرة فيها )الشكل 1-1(. وكثيراً ما يكون ذلك نتيجة لسياسات ولوائح وحوافز غير مالئمة 
تتغاضى عن الهدر واإلفراط في االستخدام، بدالً من أن تراعي الكفاءة والحكمة في استخدام الموارد المائية 
يفعل ماذا،  إلى خطط عملية: من  الصعوبة تكمن في ترجمتها  تقنية، ولكن  ما توجد حلول  الشحيحة. وكثيراً 

.(HLPW, 2018( وبأي مستوى، وكيفية ذلك. وتظل هذه األسئلة دون إجابة في كثير من األحيان

اإلهمال  أسباب  من  جذرياً  المختلفة سبباً  استخداماتها  في جميع  المياه  لقيمة  الكامل  التقدير  عدم  ويعتبر 
السياسي للمياه وسوء إدارتها، أو عَرضاً من أعراضهما، )WWAP, 2012(. ويقال إن أحد األسباب الرئيسية 
بالمياه،  المتصلة  والغايات  األهداف  من  وغيرها  المائية  للموارد  المتكاملة  اإلدارة  تحقيق  في  النجاح  لقلة 
المياه تتعلق  إدارة شؤون  المياه. ذلك أن  الكامل لقيَم  التمثيل  المياه، هو إغفال  إدارة شؤون  ولإلخفاقات في 
أساساً بالقيَم )Groenfeldt, 2019(. واستقطاب اآلراء بشأن القيمة إما أن يشكل قيداً على اإلدارة الرشيدة، 
المياه؛  ألهمية  الكافي  التقدير  عدم  يلي:  ما  إلى  يؤدي  أن  شأنه  ومن  السّيئة،  اإلدارة  بسبب  يتفاقم  أن  أو 

2-1 
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كثافة استخدام المياه في الناتج المحلي اإلجمالي

إجهاد مائي مرتفع وكثافة 
استخدام للمياه

أقل كثافة في استخدام المياه
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 ند

قل
أ

درة
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أكثر كثافة في استخدام المياه

 الشكل 1-1  
مقارنة بين االقتصادات 
الشحيحة المياه والكثيفة 
االستخدام للمياه 

مالحظة: يقارن الشكل 1-1 بين 
كثافة استخدام المياه في الناتج 
المحلي اإلجمالي وندرة المياه. 
وتقاس كثافة استخدام المياه في 
الناتج المحلي اإلجمالي بوصفها 
نسبة إجمالي الناتج االقتصادي إلى 
إجمالي كميات سحب المياه، وتقاس 
ندرة المياه بوصفها نسبة إجمالي 
كميات سحب المياه إلى موارد المياه 
العذبة المتجددة. واالختصارات 
القطرية هي من وضع المنظمة 
الدولية للتوحيد القياسي.

 Damania et al. :المصدر 
.)2017, fig. 1.1, p. 10(
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 الشكل 2-1 
العوامل العشرة العليا المسّببة 
للمخاطر المرتبطة بالمياه 
رها األعمال  كما تتصوَّ
التجارية، حسبما ورد في 
الدراسة االستقصائية 
لمشروع الكشف عن الكربون 
)سابقاً( لعام 2019

 .CDP )2020, p. 33( :المصدر

مالحظة: ليست الفئات بالضرورة 
مستقلة عن بعضها البعض. 

وإيالء أولوية منخفضة للسياسات المائية في برامج التنمية القطرية واستراتيجيات الحد من الفقر وغيرها 
وعدم  بل  للمياه؛  األساسية  البنية  في  األمثل  المستوى  تقصر عن  التي  االستثمار  ومستويات  السياسات؛  من 

 .)WWAP, 2012( تحقيق األهداف االجتماعية-االقتصادية الدولية

»الماء  يلي:  أمثلة ذلك ما  البشر. ومن  للمياه ومساهمتها في رفاه  بالقيمة اإلجمالية  وهناك بعض االعتراف 
الطبيعية  والبيئة  المجتمعات  وكرامته، وهو األساس في قدرة  اإلنسان  لبقاء  الحياة. فهو شرط أساسي  هو 
على الصمود« )Global High-Level Panel on Water and Peace, 2017, p. 11(. وقد اعترفت الجمعية 
الصحي  الصرف  وخدمات  والنظيفة  المأمونة  الشرب  مياه  في  بالحق   2010 عام  في  المتحدة  لألمم  العامة 
كحق من حقوق اإلنسان ضروري للتمتع الكامل بالحياة، ويشكل أساساً تنبثق منه جميع حقوق اإلنسان بصفة 
الحالي  الوضع  أن  غير  اإلجمالية.  المياه  لقيمة  األخرى  المماثلة  اإلعالنات  من  كبير  عدد  وهناك  رئيسية. 
وفي  اإلدارة.  لتحسين  يذكر  شيئاً  تفعل  لم  للقيمة  األساسية  التصورات  هذه  أن  على  يدل  المائية  للموارد 
على  القرار  اتخاذ  المتعددة، في عملية  لقيمها  الكاملة  المجموعة  أو  المياه،  قيمة  تبرز  ال  األحيان،  من  كثير 
المائية صدر حتى اآلن أن أحد التحديات الرئيسية  الموارد  تنمية  اإلطالق. وقد وجد كل تقرير عالمي عن 
على  معيَّنة  سياسية  طبقات  أو  قطاعات  هيمنة  خاصة  وبصفة  المجزأة،  النهوج  في  يتمثل  الصدد  هذا  في 

القرارات المتعلقة بإدارة الموارد المائية. 

ومع تسارع العوامل المسّببة النعدام األمن المائي بال هوادة )الشكل 1-2(، زادت أهمية المياه أيضاً من حيث 
قيمها األساسية والمتنوعة للمجتمع. وقد أدت هذه الزيادة إلى إيالء مزيد من االهتمام على الصعيد العالمي 
وللسبب في  المياه،  لقيمة  المجتمعات  تقدير  لكيفية  المحلية  والمستويات  واإلقليمي وعلى مستوى األحواض 
ة إليجاد توصيف أكثر توازناً وشفافية وشموالً  ذلك، وللغرض النهائي منه. وكذلك أكدت على الضرورة الملحَّ

.(HLPW, 2017a( ة للقيم المتنوعة للمياه كما تبدو من وجهات نظر مختلفة كثيرة وللتوفيق فيما بينها ودقَّ

المياه ورصدها وفهمها، وإدماجها  المائية أن تحسين قياس قيم  الموارد  تنمية  العالمي عن  التقرير  ويرى هذا 
نة التخاذ القرار، أمور تتيح إجراء مقارنة منصفة للقيم المتعددة للمياه التي توَجد لدى مجموعات  في أطر محسَّ

متعددة من الجهات المعنيَّة، وأنها أمور ال غنى عنها لتحقيق اإلدارة المستدامة للموارد المائية.
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رات المختلفة المتعلقة بتقدير قيمة المياه التصوُّ  1-3-1 

مجموعات  بين  فيما  االختالفات  بفعل  تعقيداً  واالستثمار  واإلدارة  بالسياسات  المتعلقة  الــقــرارات  تــزداد 
الجهات المعنية، وفي كثير من األحيان داخلها، فيما يتعلق باألولويات بين القيم المختلفة، وتفاصيل ما تعنيه 
»أكثر من  الماء  أن  للتعبير عنها. ويدرك األفراد بشكل بديهي  المستخدمة  القيمة وكيفية قياسها، والمقاييس 
الثقافي  التراث  ويشكل   .)HLPW, 2017a, Preamble, p.1( متعددة«  ومعاٍن  قيَماً  يحمل  فهو  مادة:  مجرد 
يؤثر  مما  بالمياه،  إطار عالقاتهم  الراسخة  ومعاييرهم  األخالقية،  ومدوناتهم  العالم،  في  وآراؤهم  لألشخاص، 
 Johnston et al., 2012;( لقيمته  وتقديرهم  فيه  تفكيرهم  وطــرق  الطبيعي  المورد  لهذا  تصوراتهم  على 
المحلية  والمجتمعات  والمجتمعات  الثقافات  وتتباين مختلف   .)Bakker, 2012; Krause and Strang, 2016

على نطاق العالم، بما في ذلك الشعوب األصلية، تبايناً كبيراً في طرق فهمها للمياه وتحديدها لقيمها، بحسب 
اختالف قيَم هذا المورد واستخداماته، التي قد يكون من الصعب أو حتى غير المالئم محاولة التوفيق بينها. 

الفعالة/االقتصادية(،  )أو  المعطاة  القيَم  قبيل  بالقيمة من  المتعلقة  المفاهيم  لتصنيف  الطرق  وثمة عدد من 
العالئقية والــقــيــم  والــشــجــاعــة(،  )اإلنــصــاف،  المعتنقة  والــقــيَــم  ــواب(،  صــ هــو  عما  ــار  ــك )األف  واألخــالقــيــة 
المرغوب  العالقات  في  المتأصلة  القيم  من  واسعة  طائفة  العالئقية  القيم  وتشمل   .)Chan et al., 2018(
فيها، بما في ذلك العالقات بين األشخاص والعالقات التي تنطوي على مفهوم القيم المعتنَقة بسبب مبادئ 
محددة أو واجبات أخالقية، وبغّض النظر عما إذا كانت تلك العالقات تنطوي على مفاضالت. ولهذا السبب، 
جسراً  العالئقية  القيم  تشكل  أن  ويمكن   .)IPBES, 2019a( االقتصادي  التقييم  إطار  عن  تخرج  قد  فهي 
الفوائد  والدينية، وغيرها من  الثقافية  القيم  أن  يرى آخرون  المعطاة. ومع ذلك،  والقيم  المتأصلة  القيم  بين 
للتحليل  قابلة  بالتالي  وأنها  الثقافي  اإليكولوجي  النظام  خدمات  من  هي  المعتقدات،  لنظم  الملموسة  غير 
بالضرورة  النهوج  أو  التصنيفات  أو  المفاهيم  هذه  من  أي  وليس   .)Russi et al., 2013 )مثاًل،  االقتصادي 
أكثر أهمية من غيره. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تتفوق القيم العالئقية أو الثقافية أو غيرها من القيم غير 
الملموسة على القيم »االقتصادية« في عملية اتخاذ القرار )ترد أمثلة على ذلك في الفصلين 2 و9(. غير أن 
المتخذة.  والقرارات  تقديرها  يتم  التي  القيم  على  كبيراً  تأثيراً  المختلفة  القيمة  لمفاهيم  يُعطى  الذي  للثقل 

ويتعين على الممارسين أن يكونوا على دراية تامة بنظام القيم الذي يعتمدونه هم وغيرهم.

واالقتصاد هو اإلطار األوسع تطبيقاً لتقدير قيمة المياه. ويلقي هذا التقرير نظرة شاملة على نطاقه. ويوجد 
عدد من الفئات االقتصادية لـ»القيمة« )اإلطار 1-2(. ومن الناحية العملية، يمكن أن تكون النهوج االقتصادية 
للمياه.  الفعلية  القيمة االقتصادية  على  ناقصاً  توفر مؤشراً  ما  النطاق في كثير من األحيان، وكثيراَ  محدودة 
القرارات  اتخاذ  في  بها  يُسترَشد  رئيسية  تكون وسيلة  ما  كثيراً  التي  التقليدية،  االقتصادية  المحاسبة  وتميل 
السياسية، إلى أن تقُصر قيَم المياه على الطريقة التي يتم بها تقييم أغلب المنتجات األخرى - أي باستخدام 
المياه  حالة  في  أنه  غير  االقتصادية.  المعامالت  حدوث  عند  للمياه  لة  المسجَّ التكاليف  أو  المسجل  السعر 
يدفعون  المستهلكين  أن  بمعنى  المياه،  تسعير  يجري  وحيثما  وقيمتها.  سعرها  بين  واضحة  عالقة  توجد  ال 
مة )انظر  ما يمثل محاوالت استرداد التكلفة وليس القيمة المقدَّ رسوماً مقابل استخدامها، فإن السعر كثيراً 
وقوة  أهمية  األكثر  العلم  هو  االقتصاد  يزال  ال  القيمة،  بتقدير  يتعلق  فيما  ولكن،   .)10 والفصل  الفرع 5-1 

وتأثيراً. ولذلك، يلزم أن يكون تطبيقه على نحو أكثر شموالً.

منظمة  سلعة  فهي  السوق.  أسعار  باستخدام  تقييمها  الصعب  من  أيضاً  تجعل  للمياه  الفريدة  والخصائص 
المياه  تخزين  يخضع  ما  كثيراً  الحجم،  وفورات  وبسبب  حرة.  أسواق  بدون  تكون  ما  وعادة  شديداً،  تنظيماً 
لألسواق  ضرورية  وهي  الملكية،  حقوق  تكون  ما  كثيراً  ذلك،  على  وعــالوة  االحتكارات.  لسيطرة  وتوزيعها 
التنافسية، غير موجودة. والمياه أيضاً سلعة ضخمة الحجم نسبة وزنها إلى قيمتها مرتفعة للغاية، مما يقصر 
المياه  من  كبيرة  كميات  تكون  أن  الممكن  من  وأخيراً،  محلية.  منطقة  في  الموجودة  األسواق  على  أسواقها 

 .)UNDESA, 2012( المستخرجة غير مسجلة

وال تحدث االختالفات في طريقة تقدير قيمة المياه بين مجموعات الجهات المعنية فحسب، بل هي واسعة 
المياه  قيم  عن  للتعبير  متعددة  طرق  هناك  المثال،  سبيل  فعلى  أيضاً.  المجموعات  هذه  داخــل  االنتشار 
عن  وينتج  المحاسبة.  في سجالت  إدراجه  يتم  فيما  تبايناً  هناك  أن  كما  وحسابها،  الزراعة  في  المستخدمة 

ذلك مجموعة واسعة من النهوج المتَّبَعة )اإلطار 3-1(. 

3-1 
القيم التي تمثلها 
المياه للمجتمع

يف حالة املياه ال توجد 
عالقة واضحة بني 
سعرها وقيمتها. 

وحيثام يجري تسعري 
املياه، مبعنى أن 

املستهلكني يدفعون 
رسوماً مقابل 

استخدامها، فإن السعر 
كثرياً ما ميثل محاوالت 
اسرتداد التكلفة وليس 

مة القيمة املقدَّ



تقرير األمم املتحدة العاملي عن تنمية املوارد املائية لعام 2021    تقدير قيمة املياه 22

ويشكل القياس القوي للمياه ووضع النماذج لها والمحاسبة عليها األساس لتقدير قيمة المياه، وخطوة ضرورية 
المياه  المتعلقة بتخزين  المائية. غير أن ثمة فجوات في معارفنا  للموارد  التنمية المستدامة  تمّكن من تحقيق 
وتدفقاتها في المسطحات الطبيعية والبنى األساسية التي شيَّدها اإلنسان، وهي مثيرة للدهشة بشكل خاص 

 .)Garrick et al., 2017( عندما نفكر في الدور الهام الذي تؤديه المياه في رفاهية البشر

وهذه المنظورات المتباينة فيما يتعلق بقيمة المياه وأفضل الطرق لحساب هذه القيمة والتعبير عنها، مقترنة 
بالمعرفة المحدودة بالموارد الفعلية، تمثل مشهداً يصعب فيه إحداث تحسينات سريعة في تقدير قيمة المياه.

التوفيق بين قيمة المياه واستخدامها  2-3-1

التخلي عن ذلك  الكفاءة االقتصادية ال يعني بالضرورة  إلى  الممنوحة لالستخدام استناداً  القيم  إن انخفاض 
االستخدام. ويساعد تحسين تقييم المياه في الوقوف على مبررات القيام باالستثمارات الضرورية في كفاءة 
الشديدة  المياه. فالعائدات االقتصادية  الواقعة على جودة  التخفيف من اآلثار  المياه، بما في ذلك  استخدام 
التضحية  تعني  الغذاء، ال  المياه ألغراض  باستخدام  المتعلق  المثال  المياه(، في  )دوالرات/م3 من  االنخفاض 
بإنتاج األغذية من أجل تخصيص المياه الستخدامات ذات عوائد أعلى، ألن ذلك من شأنه أن يعّرض األمن 
قوية  اقتصادية  مبررات  هناك  أن  انخفاضها  يعني  إنما  للخطر.  النامية  البلدان  في  العيش  وسبل  الغذائي 
لالستخدامات  المياه  من  مزيداً  تتيح  أن  شأنها  من  المياه  استخدام  بكفاءة  تتعلق  مكاسب  في  لالستثمار 
على  المياه  قيمة  تقدير  يساعد  المثال،  هذا  ففي  معها.  التنافس  من  تقلل  أو  األعلى  القيمة  ذات  األخرى 

تحديد قيمة االستثمار في إدارتها.

اإلطار 1-2  فئات القَيم االقتصادية 

 Oxford( السلع والخدمات وتوزيعها واستهالكها  بإنتاج  ويُعنى  العلوم االجتماعية  التقرير، هو أحد  االقتصاد، في هذا 
ر السلع والخدمات تفسيراً شاماًل وتشمل أي فائدة تتأتى من المياه أو المواد أو غير ذلك.  English Dictionary(؛ وتفسَّ

واألهم من ذلك أن التقييم والتحليل االقتصاديين ال يقتصران على التقييم النقدي. 
فهناك عدد من الفئات للقيَم االقتصادية المرتبطة بالمياه، منها على سبيل المثال: 

القيم المتعلقة باالستخدام:

قيَم االستخدام المباشر تتعلق باستعمال الموارد المائية مباشرًة في االستخدامات االستهالكية، كالمدخالت في الزراعة 
الكهرومائية والترفيه والمالحة  الطاقة  توليد  المنزلي؛ واالستخدامات غير االستهالكية، مثل  والتصنيع واالستخدام 

واألنشطة الثقافية.
وقيم االستخدام غير المباشر تتعلق بالخدمات البيئية غير المباشرة التي توفرها المياه، مثل استيعاب النفايات، وتوفير 

 .)UNDESA, 2012, Box VIII.2, p. 123( الموئل وحماية التنوع البيولوجي، والقيام بالوظائف الهيدرولوجية
المياه  للحفاظ على خيار استخدام  الحالية  القيمة  المستقبلية - أي  الخيارات  الحفاظ على  الخيار هي قيمة  وقيمة 
الجوفية غير  المياه  تلوث مخزون من  المثال، ال يؤدي  أو غير مباشر؛ فعلى سبيل  المستقبل، سواء بشكل مباشر  في 
المستقبل بالنسبة لالستخدام في  المورد  يقلل من قيمة هذا  المباشرة، ولكنه  للقيمة  إلى خسارة فورية   مستخَدم حالياً 

 .)UNDESA, 2012, Box VIII.2, p. 123(

القَيم غير المتعلقة باالستخدام:

القيمة التراثية هي قيمة النظم اإليكولوجية المتعلقة بالمياه التي تُترك لألجيال المقبلة أو يحاََفظ عليها لصالحها؛ ومن 
نُظم القيمة المرتبطة بذلك مفهوم اإلنصاف بين األجيال. 

البيولوجي؛ وكمثال على  التنوع  للمياه، بما في ذلك  المياه والنظم اإليكولوجية  المتأصلة في  القيمة  الوجود هي  وقيمة 
ذلك، القيمة التي يضفيها الناس على مجرد العلم بوجود نهر بري، حتى لو لم يزوروه قط.

هناك مربرات 
اقتصادية قوية 

لالستثامر يف مكاسب 
تتعلق بكفاءة 
استخدام املياه 

من شأنها أن تتيح 
مزيداً من املياه 

لالستخدامات األخرى 
ذات القيمة األعىل أو 

تقلل من التنافس معها
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الرئيسية  والصعوبات  المتبعة  النهوج  التنوع في  بيان   - والزراعة  األغذية  المياه في مجال  قَيم   :3-1 اإلطار 
التي تعترض التقديرات

الزراعة، وكيف يكون ذلك؟ لكل منها مزاياها،  المياه في  ينبغي أن تستخدم لتقدير قيمة استخدام  التي  المعايير  ما هي 
القيمة واألسلوب  المختلفة  المجموعات  المقارنة بسهولة إال بين عدد قليل منها. وال مفر من أن تختار  ولكن ال يمكن 

األنسب لدعم مصالحها الخاصة.
العالمي، ال تمثل  العالم. ومع ذلك، فعلى الصعيد  المياه في  المائة من كميات سحب  69 في  الزراعة ما نسبته  وتمثل 
المائة  10.39 في  العالمي بمتوسط مساهمة قــدره  المحلي اإلجمالي  الناتج  المائة من  4 في  الزراعة سوى حوالي 
المائة  0.03 في  المائة )سيراليون( وأدنــى مساهمة هي  57.39 في  لها  تبلغ أعلى مساهمة  بينما  الواحد،  البلد  في 
)سنغافورة(، ويتمثل االتجاه السائد في انخفاض حصتها من الناتج المحلي اإلجمالي )World Bank, 2020(. وتشير هذه 

األرقام إلى أن القيمة المضافة الستخدام المياه في الزراعة منخفضة للغاية. 
)Government of Rwanda, 2019(. وتستخدم  المياه  ت رواندا مؤخراً حسابات مفصلة بشأن  المثال، أعدَّ فعلى سبيل 
للمحاصيل  التربة(، ومعظمها  البيئة )بما في ذلك مياه  المسحوبة من  المياه  المائة من  96 في  الزراعة فيها ما نسبته 

المنخفضة القيمة الضرورية الحتياجات البلد الغذائية واقتصاده الريفي )انظر الشكل أدناه(.
الشكل: استهالك المياه في رواندا حسب القطاع

 .Government of Rwanda (2019, fig. 8, p. 34) المصدر: استناداً إلى

القطاعات، وعــادة بهامش كبير )انظر  العوائد على كفاءة االستخدام بين جميع  الزراعة تحقق أقل  ومع ذلــك، فإن 
الجدول أدناه(. 

الجدول: إنتاجية المياه أو كفاءة »االستخدام الكلي للمياه« )فرنك رواندي/م3( لعام 2015 حسب القطاع في رواندا 

 اإلنتاجية أو كفاءة االستخدام =القطاع االقتصادي
الناتج المحلي اإلجمالي/م3 من المياه 

المستخدمة )فرنك رواندي/متر3(

النسبة المئوية للمياه 
المستخدمة

91,12 في المائة118,4الزراعة

0,15 في المائة236,1 6التعدين

4,36 في المائة523,0الصناعة التحويلية

2,41 في المائة138,4الكهرباء

0,35 في المائة576,1إدارة شؤون المياه والنفايات

0,11 في المائة297,8 6الضيافة

0,0005 في المائة460,5 352 2الخدمات المالية

1,47 في المائة699,3التعليم

0,03 في المائة876,9 33الصحة

0,001 في المائة843,5 133 2الخدمات الثقافية والمحلية وغيرها

المياه  المحلي اإلجمالي( لكل متر مكعب من  )الناتج  القيمة المضافة 
204,0المستخدمة في صناعات مختارة )فرنك رواندي/متر3)

 .Government of Rwanda (2019, Table 11, p. 37) :المصدر

 الزراعة
96,19 في المائة

 غير ذلك
3,81 في المائة

صحة البشر

الضيافة
التأمين، واألعمال المصرفية

واألعمال التجارية
التعليم

التعدين

الكهرباء

الصناعة التحويلية

قطاعات أخرى
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اإلطار 1-3  )تابع(
النفايات، على  بالمياه وإدارة  البيانات. فقطاع اإلمداد  ينبغي تطبيقها عند تفسير هذه  دقيقة هامة  غير أن ثمة فروقاً 
المياه ويوزعها أساساً الستخدام  يعالج  المياه إلنتاج مخَرجات اقتصادية بشكل مباشر، بل  المثال، ال يستخدم  سبيل 
بدرجة مضللة في هذه  الناتج المحلي اإلجمالي« ضيقاً  قطاعات أخرى. ولهذا السبب، قد يكون مقياس »المساهمة في 
الحالة. وعالوة على ذلك، هناك في العملية الممتدة من االستخراج إلى التنقية ومن ثم إلى التوزيع خسائر مائية تسهم 

في ارتفاع كمية »استخدام« المياه بالقياس إلى المكاسب االقتصادية. 
العمالة. فعند  أو  المحلي اإلجمالي  الناتج  المساهمة في  القيمة من حيث  إلى  نُظر  إذا ما  وتظهر صورة مختلفة تماماً 
الكبيرة في إجمالي  نتائج أفضل من خالل مساهمته  للمياه يحقق  الزراعي  يبدو أن االستخدام  المعايير،  تطبيق هذه 
للغاية )رغم  الناتج المحلي وارتفاع مستويات العمالة؛ أما الكهرباء )بصفة رئيسية الطاقة المائية( فيكون أداؤها ضعيفاً 
الخدمات فتحقق  البيئة(؛ وأما قطاعات  إلى  بالفعل  تعاد  المياه  المضافة وأن معظم  القيمة  الكثير من  توفر  الكهرباء  أن 

أعلى المكاسب في كفاءة استخدام المياه )انظر الشكل أدناه(. 
الشكل: الحصة من الناتج المحلي اإلجمالي والعمالة والمياه المستخَرجة )2015( حسب القطاع الصناعي 

في رواندا

 .Government of Rwanda )2019, fig. 9, p. 36( :المصدر

المياه: على  المتعلقة بكفاءة استخدام  القيم  ثم  الزراعية، ومن  المنتجات  النظر في قيَم  الخيارات عند  وهناك عدد من 
يتم  التي  الغذائية  المواد  القيمة المضافة )مثاًل، سعر  أو  التجزئة،  أو  الجملة  المزرعة، أو سعر  بوابة  المثال،  سبيل 
إعدادها في قطاع الخدمات(. ويمكن أن تتفاوت هذه القيم تفاوتاً هائاًل في حجمها. ومن العوامل اإلضافية عند حساب 
ناميبيا، على  المتبقي )الصافي(. ففي  الدخل  أو  للمزارع  الدخل اإلجمالي  يتعين استخدام  إذا كان  مة ما  المقدَّ القيمة 
سبيل المثال، واستناداً إلى الدخل اإلجمالي، كان عائد المزارع 3.88 دوالرات أمريكية عن كل متر مكعب من المياه، ولكن 

 .)Lange, 2006( القيمة المتبقية، بعد احتساب تكاليف المدخالت، لم تتجاوز 0.14-0.51/ م3 فقط
القيمة لكل وحدة من  »المستخدمة« لدى تحديد  المياه  النظر في كيفية حساب  تعقيداً حتى عن ذلك عند  وتزداد األمور 
العائد في االعتبار ضمن االستهالك )أي  الجريان  يلزم أن يؤخذ  المرويَّة،  الزراعة  المثال، في حالة  الماء. وعلى سبيل 
استخدام صافي كميات المياه المسحوبة(، أما ترّدي حالته فتؤخذ في الحسبان باعتبارها تكلفة. ومن الناحية المحاسبية، 
التشغيل والصيانة - ولكن  المائية فضاًل عن تكاليف  البنية األساسية  ينبغي أن تؤخذ في الحسبان تكاليف رأس مال 
نادراً ما يتم ذلك. وفي النظم البعلية، ال تعتبر كميات المياه المسحوبة )رطوبة التربة/كمية األمطار( في العادة جزءاً من 
البعليَّة يمكن أن يقلل من تخزين  الزراعة  المياه في حسابات االستخدام. ولكن استخدام األراضي في  »استخراج/سحب« 
المياه السطحية والمياه الجوفية المحلية وتدفقاتها، وبالتالي فإنه يتضمن عنصر »استهالك«. إال أنه يمكن أيضاً أن يزيد 
النظم  الحالة. وكمثال أخير، في كل من  المياه في هذه  توافر  يعّزز  المحلية، مما  للمياه وتدفقاتها  المحلي  التخزين  من 
البعليَّة والمرويَّة، يرى معظم الناس أن مياه التبخر النتحي من المحاصيل هي في الواقع مياه »مستهلكة«، ولكنها في كلتا 

الحالتين ستعود مرة أخرى إلى مكان آخر في شكل هطول لألمطار - فهل هي »مستهلكة« أم »معاد تدويرها«؟ 
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المياه المستخرجة )المياه الجوفية والمياه السطحية(الناتج المحلي االجمالي العمالة )2016( 
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االعتراف بأن قيم المياه يمكن أن تكون سلبية  3-3-1

عندما  أنه  غير  )فائدة(.  إيجابية  أنها  يُفترض  األحيان  من  كثير  في  ولكن  محايدة،  ذاتها  حد  في  »القيمة« 
سلبية  تكون  قد  قيمتها  فإن  ثة،  ملوَّ تكون  عندما  أو  »الخطأ«،  الوقت  في  »الخطأ«  المكان  في  المياه  تكون 
المثال،  سبيل  على  الفيضانات،  لمياه  تكون  أن  ويمكن  صافية.  تكاليف  على  تنطوي  أنها  أي  كبيرة؛  بدرجة 
الرعي  لدعم  الفيضية  السهول  عبر  المغذيات  تجديدها  أو  األسماك  مصائد  إنتاج  )لدعمها  إيجابية  فائدة 
الموسمي للماشية(، ولكن يمكن أن يكون لها أيضاً تأثير سلبي كبير. ولذلك فإن قيمة االستثمار في التخفيف 
من حدة الفيضانات تنعكس في تخفيض هذه القيمة السلبية للمياه. ويمكن القول إن قيمة بعض المسطحات 
القيمة  تلك  تعكس  فوقها  جسر  بناء  وتكلفة   - النقل  وسائل  لتوقف  أدَّت  إذا  سلبية  تُعتبر  أن  يمكن  المائية 
قيمة  فإن   ،)WWAP, 2017( الموارد  أحد  الصحي  الصرف  مياه  اعتبار  ينبغي  أنه  من  الرغم  وعلى  السلبية. 
مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي تطلَق في البيئة سلبية ويمكن تقديرها بناء على مدى تقليلها لقيمة 
المياه في البيئة )تكلفة التأثير الناجم عن التلوث، بما في ذلك كيفية تأثير ذلك على صحة البشر(. والواقع 
أن القيمة الصافية لمعالجة مياه الصرف الصحي، إضافًة إلى استعادة المواد القّيمة منها، تنعكس في الحد 
من تلك القيمة السلبية لمياه الصرف. ومن األمثلة األخرى على ذلك األماكن التي يؤدي فيها استخدام المياه 
)كاإلعانات(،  بها  المرتبطة  والتكاليف  المدخالت  من حساب جميع  يتبين  عندما  اقتصادي سلبي؛  عائد  إلى 

مثاًل، أن المياه الجاري استخدامها تحقق خسارة اقتصادية صافية )ترد بعض أمثلة على ذلك أدناه(.

 
توجد  أن  يمكن  ذلك،  ومع   .)4-1 )اإلطــار  المياه  قيمة  لحساب  استخدامها  الشائع  الطرق  من  عدد  هناك 
القيم  فــإن  ــك،  ذل إلــى  وباإلضافة  مختلفة.  بطرق  عليها  الحصول  يتم  التي  القيم  بين  كبيرة  اختالفات 
المعيشية  األسر  تعتبر  المثال،  سبيل  فعلى  االستثمار.  تدفع  التي  القيَم  هي  بالضرورة  ليست  المستخلصة 
الصرف  مياه  معالجة  وخاصة  الصحي  الصرف  قيمة  من  أعلى  المنزلية  المياه  إمــدادات  قيمة  أن  عموماً 
ضعف  حوالي  تحقق  الصحي  الصرف  في  االستثمارات  ولكن   ،)UNESCO/UN-Water, 2020( الصحي 

.(WHO, 2012( العائد على االستثمارات في إمدادات مياه الشرب

 وفيما يتعلق ببعض القيم، أو مجاالت القيمة، ال تطبَّق أي »منهجيات« - بل القيمة موجودة فحسب. وينطبق
 هذا، مثاًل، على بعض القيم اجلوهرية أو القيم غير امللموسة التي تُعتنق يف إطار نظم املعتقدات العرفية أو

 الدينية. وميكن أن تكون هذه القيم أقوى تأثيراً من القيم التي يتم التوصل إليها من خالل التقدير العلمي.

السلع  مقابل  في  المدفوع  السعر  وتثبيت  األساسية  المدخالت  تكاليف  بدعم  الحكومات  تقوم  ما  كثيراً 
حماية  تستخدم  أخــرى،  بلدان  وفي  الحّدية.  قيمتها  من  بأقل  األحيان  من  كثير  وفي  الرئيسية،  األساسية 
التكاليف  أن   3 الفصل  يُبرز  المثال،  سبيل  فعلى   .)5-1 )اإلطــار  األسعار  ارتفاع  على  للمحافظة  التجارة 
من  األحيان  من  كثير  في  تسترد  ال  الرأسمالية،  التكاليف  خاصة  وبصفة  للمياه،  األساسية  للبنية  التشغيلية 
المستخدمين، وبالتالي ال تنعكس في تقديراتهم لقيمة المياه عند نقطة االستخدام. وال بد من مراعاة هذه 

التشوهات في التقييمات إذا أريدَ الحصول على صورة دقيقة للقيَم.

والمقاييس  القيمة  حساب  وطــرق  العالم،  إلــى  النظرة  أو  القيمة  نظم  أو  الــتــصــوُّرات  فــي  التنوع  يشجع 
وجه.  أفضل  على  الخاصة  أغراضها  تناسب  التي  التقييم  نهوج  اختيار  على  المعنية  الجهات  المستخدمة، 
مع  وحتى  المائية.  الموارد  إلدارة  المجزأة  النهوج  مع  جنب  إلى  جنباً  القيمة  تحديد  في  الصعوبات  وتسير 
الجهات  جميع  تتفق  أن  المحتمل  غير  فمن  القائمة،  الحياد  مستويات  إلى  متفائلة  نظرة  وجــود  افتراض 
التنوع في  للمحافظة على  القيمة. ولكن ثمة أسباب وجيهة  للتعبير عن  المعنية بسهولة على طريقة مشتركة 
وجهات النظر بشأن القيمة: فمن غير المجدي، على سبيل المثال، محاولة المقارنة الكمية بين قيمة المياه 
لالستخدام المنزلي، وحق اإلنسان في الحصول على المياه، والمعتقدات العرفية أو الدينية، وقيمة الحفاظ 
على التدفقات من أجل حفظ التنوع البيولوجي. وال ينبغي التضحية بأي من هذه المنظورات من أجل تحقيق 

االتساق في منهجيات تحديد القيمة. 

4-1 
 طرق حساب

قَيم المياه 

5-1 
 حساب اإلعانات

والحوافز األخرى 
في تقديرات القيمة

6-1 
 التوفيق بين
رات  القيم والتصوُّ
 المختلفة في
تقديرات القيمة
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اإلطار 1-4  بعض األمثلة على طرق حساب قَيم المياه 

الناتج وتكاليف جميع  بين قيمة  )المتبقي(  الفرق  اإليــرادات؛ أي  التغير في صافي  إلى تقدير  القيمة المتبقية تشير 
المستخدمة واالفتراضات  المعايير  الطفيفة في  للتفاوتات  النهج حساس جداً  المائية في اإلنتاج. وهذا  المدخالت غير 
الواقع، فإن قيمته ستُنسب  بأقل من  ُقّدر  أو  العامة. فإذا ُحذف أحد ُمدخالت اإلنتاج  السياسة  بالسوق وبيئة  المتعلقة 
الشؤون االقتصادية واالجتماعية  إدارة  الــواردة في منشور  البيانات  إلى  المثال، استناداً  المياه. وعلى سبيل  إلى  خطًأ 
المائة،  5 في  تبلغ  الرأسمالية  تكلفة االستثمارات  ناميبيا، على فرض أن  بالزراعة في  يتعلق  ))UNDESA )2012( فيما 
 7 المال إلى  التكلفة الحقيقية لرأس  إذا ارتفعت  للمتر المكعب. أما  ناميبياً  19 سنتاً  للمياه هي  المتبقية  القيمة  يبدو أن 
في المائة، فإن المزارعين لن يكسبوا ما يكفي حتى لتغطية تكاليف رأس المال وستصبح قيمة المياه سلبية - بمعنى أن 

استخدامها في الزراعة ستنتُج عنه خسائر اقتصادية.
البنية  المياه وتطوير  المتعلقة بتخصيص  القرارات  بها في  ونــمــاذج البرمجة الرياضية ُوضعت من أجل االسترشاد 
المياه،  إمــدادات  بمدخالت اإلنتاج من قبيل  الناتج، رهناً  ما، مثل تعظيم قيمة  النماذج هدفاً  األساسية. وتحدد هذه 
المحاكاة لمقارنة  أو  الخطية  البرمجة  بأكمله  التي تشمل االقتصاد  النهوج  المؤسسية والسلوكية. وقد تستخدم  والقيود 
يُستخدم نموذج  أكثر شيوعاً،  Renzetti and Dupont, 2003(. وبصورة  القطاعات )مثاًل،  بين  للمياه فيما  الحّدية  القيم 
للتوازن العام قابل للحوسبة، كما حدث في المغرب من أجل تحديد أثر اإلصالح التجاري على القيمة االفتراضية1 للمياه 

.)Diao and Roe, 2000( في الزراعة
المعني أن يدفعه الستبدال أصل ما في  الكيان  يتعيَّن على  الذي  المبلغ  إلى  وتكلفة االستبدال أو قيمة االستبدال تشير 
ر تقدير سعر السوق أو السعر االفتراضي  الوقت الحاضر، تبعاً لقيمته الحالية. وكثيراً ما يُستخدم هذا النهج عندما يتعذَّ
المعيشية  إلى األســرة  أنابيب مياه الشرب  المثال، يمكن تقدير قيمة عدم توصيل  دقيقاً. فعلى سبيل  للمياه تقديراً 
النظم  لتقدير قيمة خدمات  الطريقة عادة  المياه في شكل معبأ في زجاجات. وتطبق هذه  توفير نفس  تكلفة  بناء على 
المياه في مستجمعات  تنقية  المثال، يمكن تقدير قيمة فقدان خدمات  )Russi et al., 2013(. وعلى سبيل  اإليكولوجية 

المياه، جزئياً، من خالل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لمرافق معالجة المياه. 
والتقييم االحتمالي ال يعتمد على بيانات السوق ولكنه يسأل األفراد عن المبلغ الذي سيكون لديهم استعداد لدفعه في 
لها  التي ليس  النظم اإليكولوجية  الطريقة مفيدة بصفة خاصة لتحديد قيمة سلع وخدمات  المعني. وهذه  البند  مقابل 
أسعار سوقية، مثل التنوع البيولوجي أو نوعية المياه الجيدة أو الترفيه. ولها بعض الفائدة في تقييم الطلب االستهالكي 

على المياه من خالل سؤال المستهلكين عن المبلغ الذي سيكونون على استعداد لدفعه مقابل المياه. 
ونهوج دوال الطلب تستخدم منحنى الطلب المستمد إما من المبيعات الفعلية للمياه )التفضيل المالحظ( أو من استخدام 
الكليَّة. غير  القيمة االقتصادية  المعلَن( وينطوي على تحليل اقتصادي قياسي لقياس  )التفضيل  التقييم االحتمالي  نهج 
النمو  المتقدمة  البلدان  التي يمكن في ظلها اشتقاق منحنى الطلب بدقة، حتى في  ما يستحيل توافر الظروف  أنه كثيراً 

 .)Walker et al., 2000(

أمثلة على ذلك في  المياه. وتوجد  والحقوق المائية القابلة للتداول تحاول أن تعكس األســواق في اشتقاقها لقيمة 
أستراليا وإيران وجزر الكناري اإلسبانية وجنوب أفريقيا وشيلي، وكذلك في بعض الواليات الغربية من الواليات المتحدة 
البلدان، وال سيما في جنوب آسيا، مخططات  لدى بعض  المياه. ويوجد أيضاً  لتداول  األمريكية، حيث تطبَّق مخططات 
)Carey and Bunding, 2001(. ومن المسلم به أن سوق المياه األسترالي في حوض موراي- غير رسمية لتجارة المياه 
دارلينغ هو األكثر تقدماً على الصعيد العالمي )Seidl et al., 2020a(، ولكن عدم وجود نهوج موحدة لتحديد القيمة يؤدي 
إلى تباين كبير في قيم المياه )Seidl et al., 2020b(. وهناك آراء متباينة عن مدى جودة أسواق المياه في أداء وظيفتها، 

 .)Garrick et al., 2020a ،وكذلك عن تأثيرها على المستهلكين والبيئة، وعن أخالقيات تطبيقها )على سبيل المثال

للمياه  المنِتج  أو  المستهِلك  إلى كل من استخدام  ينظر  العذبة  المياه  المائية هي مؤشر الستخدام  والبصمة 
من  بالنسبة ألي مجموعة محددة جيداً  بمنتَج معين،  يتعلق  ويمكن حسابها فيما  بشكل مباشر وغير مباشر، 
المثال،  سبيل  على  النقدية،  والوحدة  المياه  حجم  حيث  من  عنها  التعبير  ويمكن  المنتجين.  أو  المستهلكين 
المبيعات  حجم  على  أو  )للمستهلكين(  الدخل  على  الوقت  من  وحــدة  لكل  المائية  البصمة  تقسم  عندما 
)لألعمال التجارية(. وسيقّدر تقييم استدامة البصمة المائية كذلك ما إذا كانت البصمة المائية مستدامة من 
آخر  بعداً  واألمن، مما يضيف  والرفاه  اإلنسان  البيولوجي وصحة  كالتنوع  واقتصادي  واجتماعي  بيئي  منظور 

.)Hoekstra et al., 2011( هاماً للقيمة

 .)Collins English Dictionary( السعر المحسوب لسلعة أو خدمة ال يوجد لها سعر سوقي  1
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وإدماجها في عمليات  بينها،  المفاضالت فيما  للمياه، وحل  المختلفة  القيم  بين  التوفيق  بد من  ومع ذلك، ال 
نهوج  وضع  مواصلة  في  سيتمثل  األمام  إلى  الطريق  فإن  ولذلك،  القرار.  واتخاذ  للتخطيط  وشاملة  منهجية 
المختلفة  القيم  لمقارنة  أفضل  نهوج  التباع  أولوية  تعطى  أن  على  أمكن،  حيثما  القيمة  لتحديد  مشتركة 

نة وتخطيط أفضل. والمقابلة بينها ودمجها، وإدراج استنتاجات عادلة ومنصفة في إطار سياسات محسَّ

يجري  أن  التنمية،  عملية  وطوال  البداية،  منذ  والقيم  للمنظورات  الكامل  التمثيل  لضمان  الحاسمة  األمور  ومن 
التشاور المراعي لالعتبارات الجنسانية مع الجهات المعنيَّة وأن يشارك جميع المستخدمين والمستفيدين، بمن 
فيهم الفئات المحرومة والمهمشة، مشاركة نشطة )Horne et al., 2017a(. ومن شأن جميع الجهات المعنية 
والقطاعات االجتماعية-االقتصادية، بدءاً من إمدادات المياه والصرف الصحي إلى الزراعة والطاقة والصناعة، 
بدءاً  بكاملها،  المياه  هندسة  أو  المائية  الموارد  تنمية  دورة  في  أفضل  بشكل  المياه  قيم  إدماج  من  تستفيد  أن 
تدير  أن  واحدة  لمؤسسة  يمكن  والرصد. فال  التكيفية  اإلدارة  إلى  التمهيدية،  الجدوى  ودراسات  التخطيط  من 

الفرص التي تتيحها المياه والمخاطر التي تكتنفها بل هي تتطلب العمل الجماعي على نطاق واسع.

ما برح تقدير قيمة المياه موضوعاً عاماً طويل األمد ووثيق الصلة بالتنمية. وقد أحرزت الجهود الرامية إلى 
الشرب  مياه  ثمن  لدفع  االستعداد  من  بدءاً  الماضية،  الثالثين  السنوات  مدى  على  تقدماً  المياه  قيمة  تقدير 
ذلك،  ومع  للمياه.  المتنوعة  الثقافية  بالفوائد  تلمُّ  التي  التشاركية  العمليات  إلى  اإليكولوجية،  النظم  وخدمات 
واالقتصادية  والسياسية  المادية  الماء  خصائص  بسبب  للجدل  ومثيراً  صعباً  المياه  قيمة  تقدير  يزال  فال 
بمجموعة  باالعتراف  يتعلق  فيما  الوضوح  للدهشة في  مثير  زال هناك نقص  وما   .)Garrick et al., 2017(
بقيَم  لإللمام  السبل  بأفضل  السائد  النقاش  ويعنى  الواقع.  أرض  على  بينها  والتوفيق  وقياسها  الكاملة  القيم 

المياه، وإيالئها االهتمام الواجب. 

والقيَم المعطاة للمياه هي في صميم خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 )انظر الفرع 5-7(. 
المعني  المستوى  الرفيع  الفريق  ويتيح   .)HLPW, 2017a( مشتركة  مجتمعية  مسؤولية  المياه  قيمة  وتقدير 
خمسة  خالل  من  المياه  قيم  في  النظر  إلعادة  عالمية  فرصة  المياه  قيمة  بتقدير  المتعلقة  بيالجيو  بمبادئ 
الممارسات  أفضل  وضوحاً  أكثر  بشكل  العريضة  المبادئ  هــذه  وتفّصل   .)6-1 )اإلطــار  أساسية  مبادئ 

والخبرات المتعلقة بالتأكد من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من المياه وتعظيمها إلى أقصى حد.

للمياه  المتعددة  القيم  لتحديد  المتاحة  الفرص  المائية  الــمــوارد  تنمية  عن  العالمي  التقرير  هــذا  يقّيم 
المنظورات  عدسات  خالل  من  القيمة  تحديد  إجراء  إلى  الالحقة  الفصول  وتنظر  تواجهه.  التي  والتحديات 
الواسعة للجهات المعنية أو الجماعات ذات المصلحة الرئيسية. ويتناول كل منظور الكيفية التي كان يتم بها، 
المتبعة، وحظوظها من  والنهوج  المتخذة  التدابير  ونوع  للمياه،  المنسوبة  القيمة  تقدير  اآلن،  بها  والتي يجري 
ثغرات  تحديد  وتم  ومنهجياتها.  وفوائدها  الترابطية  أو  المتكاملة  للنهوج  المتاحة  الفرص  النجاح، فضاًل عن 
هامة في بعض مجاالت من قبيل البيانات والرصد، قد تقّيد أي خطة عمل لتقدير قيمة المياه في المستقبل. 

ويحدد الفصل 12 مزيداً من خيارات التصدي للتحديات التي تواجه تقدير قيمة المياه في الوقت الحاضر.

7-1 
مبادئ لتقدير قيمة 
المياه من أجل 
التنمية المستدامة

8-1 
النهج المتبع في 
التقرير العالمي 
عن تنمية الموارد 
المائية

اإلطار 1-5  تأثير إدراج اإلعانات والحوافز األخرى على حساب قيم المياه

الري في  المستخدمة في  المياه  تبين أن قيمة  ــي،  للزراعة في االتحاد األوروب المالية  عند حساب تكاليف اإلعانات 
 Bate and( الزيتية وبنجر السكر للقمح الشتوي والشعير والبذور  بالنسبة  المتحدة كانت سلبية  المملكة   جزء من 
القيمة اإليجابية  2.5 و15 ضعف  السلبية بين  القيمة  تــراوح صافي  المحاصيل،  )Dubourg, 1997. وبالنسبة لهذه 
إلى خسارة اقتصادية  الحالة، يؤدي  المحاصيل، في هذه  المياه لري  المحسوبة دون إعانات. ويعني هذا أن استخدام 
الحالة،  إدراج اإلعــانــات، ولكن حتى في هــذه  إيجابية صافية عند  البطاطس وحدها قيمة  تنتج ســوى  ولــم  صافية. 
القيمة  التجارية على  المبادالت  آثار تشويه  القيمة بنحو النصف. ومن ناحية أخرى، أدى تصحيح  خفضت اإلعانات تلك 
مة بحسب كل وحدة مياه في حالة المحاصيل في األردن إلى انخفاض بنسبة 7 في المائة للفواكه و50 في المائة  المقدَّ

.)Schiffler, 2014( للخضروات، ولكن في كلتا الحالتين كانت القيمة الصافية ال تزال موجبة
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اإلطار 1-6  مبادئ بيالجيو لتقدير قيمة المياه 

المعنية في جميع  الجهات  المياه لمختلف  تعنيها  التي  المتعددة  القيم  النظر في  االعتراف بالقيم المتعددة للمياه:   - 1
البشر ورفاههم االقتصادي وروحانيتهم  بين احتياجات  العميق  للترابط  المياه. فثمة أوجه  تؤثر على  التي  القرارات 

وقابلية نظم إيكولوجية المياه العذبة لالستدامة، ويجب أن ينظر فيها الجميع. 
لقيم متعددة. وستكون  القيم بطرق عادلة وشفافة وشاملة  بين  للتوفيق  الالزمة  العمليات  بناء الثقة: إجراء جميع   - 2
تكاليف تنطوي على  العمل أيضاً  المياه شحيحة. وقد يكون لالمتناع عن  المفاضالت حتمية، ال سيما عندما تكون 

مفاضالت أشد حدة. وينبغي أن تكون هذه العمليات قابلة للتكيف في مواجهة التغيرات المحلية والعالمية. 
المياه  المياه واألنهار ومستودعات  المياه، بما في ذلك مستجمعات  حماية المصادر: تقييم وحماية جميع مصادر   - 3
الجوفية والنظم اإليكولوجية المرتبطة بها لصالح األجيال الحالية والمقبلة. ذلك أن هناك ندرة متزايدة في المياه. 

وحماية المصادر والسيطرة على الملوثات والضغوط األخرى ضرورية للتنمية المستدامة. 
الجوهرية. وسوف  للمياه وقيمتها  الدور األساسي  العام بشأن  التثقيف والوعي  التثقيف من أجل التمكين: تعزيز   - 4

ييّسر ذلك اتخاذ القرارات على نحو أكثر استنارة واستهالك المياه وفقاً ألنماط أكثر استدامة. 
والبنية األساسية والمعلومات واالبتكار لتحقيق اإلمكانات  المؤسسات  زيــادة االستثمار في  االستثمار واالبــتــكــار:   - 5
العمل واالبتكار وتعزيز  التضافر في  بالمياه على  المتعلقة  التحديات  للمياه. وينبغي أن يحفز تعقيد  الكاملة  والقيم 
المؤسسات وإعادة المواءمة. وينبغي أن تسّخر هذه األمور بدورها األفكار واألدوات والحلول الجديدة مع االستفادة 

من المعارف والممارسات القائمة والتي لدى الشعوب األصلية بطرق تنمي قادة الغد. 

.HLPW )2017b(:المصدر



 مع مساهمات من:
ريبيكا ولينغ )االحتاد الدولي حلفظ الطبيعة( 

ومنظور قادر )معهد جامعة األمم املتحدة 
للمياه والبيئة والصحة(

البرنامج العاملي لتقييم املوارد املائية
ديفيد كوتس وريتشارد كونور

التقييم االقتصادي 
للمصدر

الفصل 2

التقييم االقتصادي للمصدر
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نحن نستخدم الطبيعة ألنها قّيمة - لكننا نفقدها ألنها مجانية 
بافان سوخديف1

الجهات  من  ذاتــه  الوقت  في  وهي  المياه  مصدر  فالبيئة  المائية.  الموارد  إدارة  في  محوري  عنصر  البيئة 
المتنافسة على استخدامها. ومن العناصر األساسية في التحديات التي تواجهها الموارد المائية قيمة المياه 
والمغذيات  والرواسب  المياه  تدفقات  دفع  في  البيئة  ودور  اإليكولوجي،  النظام  من  يتجزأ  ال  جزءاً  باعتبارها 
ومعظم  الطبيعية.  المسطحات  في  التدفقات  هذه  بين  الترابط  أوجه  عن  فضاًل  الحية،  والكائنات  والطاقة 
من  مجاالً  بوصفها  البيئية  لألغراض  المياه  تخصيص  تشمل  الحاضر  الوقت  في  المياه  تخصيص  آليات 
وحــدود  لالستهالك،  القصوى  والــحــدود  المياه،  احتياطيات  يلي:  ما  اآلليات  هــذه  ومــن  القيمة.  مجاالت 
ونظم  وقواعد  األساسية،  البنى  بتشغيل  للقائمين  الترخيص  وشروط  المياه،  وأسواق  المستدام،  االستخراج 
أكثر  من  هي  المياه  بتلوث  المتعلقة  والتشريعات   .)Horne et al., 2017a( السدود  من  التدفقات  إطالق 

 .)WWAP, 2017( ًالقواعد واللوائح المرتبطة بالمياه انتشاراً وأقدمها عهدا

قيمة  إدماج  إلى ضرورة  بوضوح  تشير  المقدمة(  )انظر  واتجاهاتها  والمياه  البيئة  بين  التفاعالت  حالة  ولكن 
بما  للمياه،  المتنوعة  البيئية  الجوانب  قيمة  أن  ذلك  المائية.  الموارد  إدارة  في  بكثير  أفضل  نحو  على  البيئة 

 .)Arthington et al., 2018; IPBES, 2019a( فيها قيمة التنوع البيولوجي، مهملة بشكل كبير

قد  أنه  غير  رئيسية.  بصفة  اقتصادي  منظور  من  والمياه  الطبيعة  بين  العالقة  تقييم  الفصل  هذا  ويتناول 
وعلى  وكلّي.  شامل  بمعنى  يُفهم  أن  ينبغي  الصدد  هذا  في  »االقتصاد«  نطاق  أن  إلى   1 الفصل  في  أشير 
فقط  القيم  تحديد  على  وال  النقدي،  التقييم  على  مقتصراً  »االقتصاد«  يُعتبَر  أن  ينبغي  ال  الخصوص،  وجه 
أو  الطوائف  تعتنقها  والطبيعة،  بالمياه  مرتبطة  هامة  قيم  فهناك  السوق.  على  القائمة  النهوج  خالل  من 
على  القيم،  هذه  وتشمل  االقتصادية.  األطر  من خالل  الواجب  النحو  على  بها  اإللمام  يمكن  ال  المجتمعات، 
على  القيم  هذه  وال تقتصر   .)7 )الفصل  المعتقدات  نظم  أو  والثقافية  والدينية  الروحية  القيم  المثال،  سبيل 
يكون  ما  المجتمعات. وكثيراً  تكون قوية، في طائفة واسعة من  وأن  أيضاً،  أن توجد  الشعوب األصلية ويمكن 
أن  ويمكن  االعتبار  إيالؤها  المهم  ومن  فحسب.  موجودة  تكون  إنما   - تقييم  عملية  دون  القيم  هذه  اعتناق 

تطغى على القيم االقتصادية. 

تمثل البيئة عنصراً أساسياً في دورة المياه وجزءاً ال يتجزأ من جميع جوانب إدارة المياه. فالبيئة هي مصدر 
كل المياه وإليها تعود جميع المياه التي يستخرجها البشر في نهاية المطاف، بما في ذلك أي شوائب تضاف 
المتاحة لالستخدام البشري وكميتها  المياه  البيئة أن تؤثر على موقع  التي تطرأ على  للتغيرات  إليها. ويمكن 
وتوقيتها وجودتها. وعادة ما تكون التأثيرات البشرية على البيئة سلبية بالنسبة للموارد المائية. غير أنه يمكن 
عن  بالمياه  المرتبطة  للتحديات  التصدي  أجل  من  استباقي  بشكل  والمياه  البيئة  بين  التفاعل  واجهة  إدارة 
هذا  ويتمحور   .)WWAP/UN-Water, 2018( الطبيعة«  من  ة  المستمَدّ »الحلول  باسم  يُعرف  بات  ما  طريق 
بها  التي تعمل  الطريقة  بنفس  أن تعمل  التي يمكن  الطبيعية  أو  البنية األساسية الخضراء  النهج حول مفهوم 

البنية التحتية المبنية/المادية أو الرمادية )الشكل 1-2).

بافان سوخديف خبير اقتصادي بيئي، ومؤسس مبادرة اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، ورئيس الصندوق العالمي   1
 لحماية الطبيعة، والرئيس السابق لمبادرة االقتصاد األخضر التابعة لألمم المتحدة، من بين هيئات أخرى. يرجى الرجوع إلى

 R. Cohn, 2012. »تحديد سعر للقيمة الحقيقية للطبيعة«. مقابلة مع بافان سوخديف. كلية البيئة بجامعة ييل.
.Yale Environment 360. yale.edu/features/putting_a_price_on_the_real_value_of_nature

 1-2 
مقدمة 
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 األبعاد البيئية 
للمورد - اعتبار 
رئيسي
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الشكل 2-1   البنية األساسية الطبيعية إلدارة المياه 

يمكن التعبير عن قيمة البيئة من حيث الدور الذي تؤديه في توفير المياه لالستخدامات البشرية المباشرة، من 
قبيل الشرب أو الري أو االستخدام الصناعي، أو التعامل مع الظواهر المتطرفة مثل الفيضانات، أو المساعدة 
وجود  حال  في  المياه  استخدام  على  المنافسين  من  أيضاً  تكون  أن  يمكن  البيئة  ولكن  التلوث.  معالجة  في 
مطالبات، على سبيل المثال، بتخصيص المياه للبيئة من أجل دعم مصائد األسماك أو ألسباب جمالية. وليست 

هذه األمور مستقلة تماماً عن بعضها البعض، والنهج المتبع في تحديد القيمة متماثل في كلتا الحالتين. 

2-3-1  أساس التقييم -المساهمة التي تقدمها الطبيعة للناس، بما في ذلك خدمات 

النظم اإليكولوجية

مة  مقَدّ فوائد  باعتبارها  قياسها  ويجري  اإليكولوجية،  النظم  أو  للبيئة،  المختلفة  القيم  تصنَّف  ما  عــادة 
الحكومي  الصعيد  على  حالياً  المقبول  المصطلح  هي  للناس«  الطبيعة  تقدمها  التي  و»المساهمات  للناس. 
سلع  الفئة  هذه  في  وتندرج  الطبيعة:  من  البشرية  عليها  تحصل  التي  الفوائد  جميع  إلى  و»يشير  الدولي 
 )IPBES, 2019a, p.51( مجموعات«  في  أو  منفصل  بشكل  إليها  نُظر  سواء  اإليكولوجي،  النظام  وخدمات 
خاصاً  دوراً  تؤدي  التي  الخدمات  هي  منها،  مجموعات  أو  بالمياه،  المتصلة  اإليكولوجية  النظم  وخدمات  
وحماية  الفيضانات  تنظيم  المثال،  سبيل  وعلى  وجودتها:  المياه  تدفقات  تنظيم  خالل  من  المياه  دورة  في 
المياه  المياه، وتنقية  الرواسب، وتوفير إمدادات  المياه ونقل  التحات بفعل  العواصف، ومكافحة  السواحل من 
من  المجموعات  هذه  وتؤثر  األمطار.  وهطول  المناخ  وتنظيم  التلوث(،  وامتصاص  المغذيات  تدوير  )إعــادة 
خدمات  جميع  تعتمد  ذلك،  إلى  وباإلضافة  وجودتها.  توافرها  وتوقيت  وموقعها  المياه  كمية  على  الخدمات 
النظم اإليكولوجية على المياه، بغّض النظر عن دورها في الشؤون الهيدرولوجية. فبدون المياه، تتوقف النظم 

اإليكولوجية عن العمل.

 3-2 
 تقدير
قيمة البيئة

.Infographic ‘Natural Infrastructure for Water Management’, © IUCN 2015 :المصدر

 Figure 2.1   Natural infrastructure for water management

.Source: Infographic ‘Natural Infrastructure for Water Management’, © IUCN 2015

استعادة المسطحات المكسوة بالغابات 
للحد من آثار الفيضانات، وتثبيت 
المنحدرات وتوفير المياه النظيفة ربط األنهار بالسهول 

الفيضية ومستودعات 
المياه الجوفية 

*  تحسين الترشيح باستخدام 
الجريان السطحي في المناطق 
الحضرية )أي نفاذية األرصفة(

 *  توفير الترشيح
وشرائط وأحواض 

تنقية مياه العواصف 
)المساحات 

الخضراء الحضرية(

* تجميع المياه

حماية الشعاب المرجانية 
واستعادتها لحماية السواحل والموائل

حفظ األراضي الرطبة وإصالحها

حماية أشجار المانغروف واألراضي الرطبة 
الساحلية والكثبان الرملية واستعادتها

تنقية مياه الصرف 
الصحي والتخفيف من 

حدة الفيضانات )سالمة 
األراضي الرطبة(

*  تجميع مياه األمطار 
بواسطة السقوف  

      الخضراء 

 إنشاء مفيضات التفافية للحد
من الفيضانات في أسفل المجرى

 حفظ وحماية مصادر المياه
)أي المناطق المحمية(

زراعة المحاصيل عبر المنحدرات 
للحد من التحات وزيادة الرشح

توفر البنية األساسية الطبيعية أو شبه الطبيعية خدمات إلدارة الموارد المائية مع 
فوائد معادلة أو مماثلة للبنى األساسية التقليدية »الرمادية« )المبنية( للمياه.

وما سيحدد الخدمات األولية والفوائد المشتركة المنتجة هو تكوين أصول البنية 
األساسية الطبيعية في أحواض األنهار وهيكلها ووظيفتها، وطريقة تفاعلها مع البنية 

األساسية »الرمادية« المبنية.
.UNEP-DHI/IUCN/TNC )2014( ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات في الرابط

     حلول هجينة تحتوي على عناصر مبنية تتفاعل
مع الهيئات الطبيعية وتسعى إلى تعزيز ما تقدمه 

من خدمات النظم اإليكولوجية المتعلقة بالمياه

توفير معازل مشاطئة 
للحفاظ على جودة المياه 

والحد من التحات
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بالمياه عادة باعتبارها فئة  المتصلة  النظم اإليكولوجية  التعامل مع خدمات  الدراسات، ال يجري  وفي معظم 
النتائج  من  المستمدة  الخدمات  حزم  أو  مجموعات  تجميع  األحيان  من  كثير  في  ويجب  منفصلة،  أو  متميزة 
بين  االرتباطات  تكون  أن  ويمكن  بالمياه.  يتعلق  فيما  مالئمة  واستنتاجات  تحليالت  على  للحصول  األساسية 
تقدمها  التي  للفوائد  مختلفة  تصنيفات  كذلك  وتوجد  معقدة.  اإليكولوجية  النظم  ووظائف  عمليات  مختلف 
بالتنوع  المعني  والسياسات  للعلوم  الدولي  الحكومي  المنبر  يدرج  المثال،  سبيل  فعلى  للناس.  الوظائف  هذه 
وموقعها  العذبة  المياه  كمية  »تنظيم   IPBES )2019a, p. 23( اإليكولوجية  النظم  وخدمات  البيولوجي 
للناس  الطبيعة  تقدمها  التي  المساهمات  من  بوصفهما  والساحلية«  العذبة  المياه  جودة  و»تنظيم  وتوقيتها« 
و»الخبرات  المتطرفة«  والظواهر  المخاطر  و»تنظيم  المناخ«،  »تنظيم  ولكن  بالمياه،  الصريحة  الصلة  وذات 
قوي  عنصر  أيضاً  فيها  المائية(  الطبيعية  بالمسطحات  يتعلق  فيما  المثال،  سبيل  )على  والنفسية«  البدنية 
وتوقيتها  العذبة  المياه  كمية  مثاًل،  ذكره،  سبق  ففيما  مترابطة؛  المساهمات  هذه  من  وكثير  بالمياه.  متعلق 

وموقعها، هي من المعايير األساسية للمخاطر )مثل الفيضانات(. 

وتستخدم التحليالت األخرى تصنيفات مختلفة. فباريدو وآخرون )Barredo et al. )2019 على سبيل المثال، 
ومعالجة  المياه  تدفقات  )»تنظيم  التنظيم«  و»خدمات  المياه«(  )»إمـــدادات  اإلمــداد«  »خدمات  يستخدمون 
واإللهام  الروحية  »التجربة  )مثل  الراحة«  توفير  وخدمات  الثقافية  و»الخدمات  المياه«(  تنقية   - النفايات 
تكوينها  ذلك  في  بما  المياه،  في  أو  األرض  على  سواء  الرواسب،  تنظيم  عملية  أما  الجمالية«(.  والمعلومات 
مرتبطة  كخدمة  أهميتها  تُغفل  ما  وكثيراً  تصنيفها  األحيان  من  كثير  في  السهل  من  فليس  وترسيبها،  ونقلها 
من  خدمة  أو  اإليكولوجية  النظم  وظائف  من  هامة  وظيفة  المتبعة،  النظر  لوجهة  وفقاً   ، تعدُّ وقد  بالمياه. 
تكوين  أو  التحات،  أو  المياه  جودة  تنظيم  ضمن  وإدراجها  فوائدها  تصنيف  ويمكن  تقدمها،  التي  الخدمات 
األراضي أو تثبيتها، و/أو الحد من مخاطر الكوارث. ومن المهم أن تراعى في القيم المعطاة لخدمات النظم 

اإليكولوجية المرتبطة بالمياه الخدمات التي يجري إدراجها أو استبعادها. 

القيم اإلجمالية لخدمات النظم اإليكولوجية  2-3-2

ذلك  في  بما  األخرى،  االقتصادية  القيم  من  عداها  ما  للناس  الطبيعة  تقدمها  التي  المساهمة  قيمة  تتجاوز 
من  مة  المقَدّ للمساهمة  النظرية  االقتصادية  القيمة  تقديرات  أحد  وبلغ  العالمي.  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
الناتج  الثلثين عن  بنحو  يزيد  ما  وهو   ،2011 عام  في  السنة  في  أمريكي  دوالر  تريليون   125 للناس  الطبيعة 
المحلي اإلجمالي العالمي في ذلك الوقت )Costanza et al., 2014(. وتكاليف التقاعس عن العمل، من حيث 
االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  أفادت منظمة  وكما  مرتفعة.  وتدهورها،  اإليكولوجية  النظم  خسارة 
دوالر  تريليون   20-4 بنحو  قيمته  تقدر  ما  العالم  خسر  و2011،   1997 عامي  »بين   ،OECD )2019, p. 9(

أمريكي  دوالر  تريليون  و11-6  األرضي  الغطاء  تغير  بسبب  اإليكولوجية  النظم  خدمات  من  سنوياً  أمريكي 
سنوياً بسبب ترّدي األراضي«. 

الحد  أو  الصمود،  على  القدرة  بدعم  تتصل  التي  اإليكولوجية  النظم  لخدمات  كبيرة  قيم  تعطى  أن  ويمكن 
حيث  من  مخاطر  خمس  أعلى  من  ثالثاً  بالبيئة  المتعلقة  المخاطر  شكلت   ،2019 عام  ففي  المخاطر.  من 
 .)World Economic Forum, 2019( التأثير  حيث  من  مخاطر  خمس  أكبر  من  وأربعاً  الحدوث  احتمال 
وقعت  المثال،  سبيل  على  و2006،   2000 عامي  فبين  بالمياه.  مرتبطة  وتكاليفها  الكوارث  مخاطر  ومعظم 
مليار شخص  1.5 في  وأثَّرت  أمريكي  دوالر  مليار   422 تكِلفتُها  أضراراً  أحدثت  بالمياه،  متصلة  كارثة   2  163 

سجلتها  طبيعية  كــارثــة   820 أصــل  مــن  المائة  فــي   45 نسبة  وكــانــت  )Adikari and Yoshitani, 2009(؛ 

األرضــيــة واالنــهــيــارات  المفاجئة  والفيضانات  بالفيضانات  مرتبطة   2019 عــام  فــي  ري  ميونخ   مؤسسة 
)MunichRe, 2020(. ويتفاقم العديد من مخاطر الكوارث هذه بسبب فقدان خدمات النظم اإليكولوجية الهامة 
الكوارث.  الوقاية من  في  المقام األول كانت تؤدي دوراً  الخدمات في  )WWAP/UN-Water, 2018(، ألن هذه 
ويمكن حساب قيم هذه الخدمات )على سبيل المثال، Batker et al., 2010( ، ولكنها كثيراً ما ال يُعتَرف بها أو 
ال تُدرج بشكل كاف في التخطيط االقتصادي، الذي يميل إلى تفضيل المكاسب قصيرة األجل على االستدامة 

.)IPBES, 2019b( طويلة األجل

المستخدمة،  واألساليب  الــدراســة،  لمكان  تبعاً  اإليكولوجية  النظم  خدمات  لقيمة  التقديرات  وتختلف 
المنشورة،  التقييم  لدراسات  استعراض  وفي  النظر.  قيد  األحيائية  والمناطق  الخدمات  وفئات  ومجموعات 
قيمها  في  تتفاوت  المختلفة  األحيائية  المناطق  أن   De Groot et al. )2012( وآخــرون  غــروت  دي  أظهر 

وميكن أن تعطى قيم 
كبرية لخدمات النظم 

اإليكولوجية التي 
تتصل بدعم القدرة 

عىل الصمود، أو الحد 
من املخاطر
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من  وأكثر  أمريكي  دوالر   1  000 من  أقل  بين  يتراوح  واسعاً،  تفاوتاً  المساحية  للوحدة  اإلجمالية  االقتصادية 
000 000 1 دوالر أمريكي للهكتار الواحد سنوياً. وتمثل األراضي الرطبة إلى حد بعيد، بفارق كبير من حيث 

الحجم، أكثر المناطق األحيائية قيمة بحسب الوحدة المساحية. غير أن هذه الفئة تشمل الشعاب المرجانية، 
التي تمثل قيمة متطرفة بسبب ارتفاع قيمتها السياحية.

وال يجري بشكل منهجي حساب النسبة التي يمكن أن تعزى إلى خدمات النظم اإليكولوجية المتصلة بالمياه 
هذه  متوسط  يبلغ  حيث  اإليكولوجية:  النظم  خدمات  جميع  غالبية  تمثل  ربما  ولكنها  اإلجمالية،  القيمة  من 
النسبة )بما في ذلك اإلمداد بالمياه، وتنظيم المناخ، والوقاية من التحات، والتخفيف من حدة االضطرابات، 
ومعالجة النفايات، وتدوير المغذيات( فيما بين الدراسات 89 في المائة في حالة النظم الساحلية واألراضي 
الرطبة  األراضي  حالة  في  المائة  في  و65.5  المدارية،  الغابات  حالة  في  المائة  في  و83  الساحلية،  الرطبة 
الغابات  حالة  في  المائة  في   15 عن  تقل  ولكنها  والبحيرات،  األنهار  حالة  في  المائة  في  و46  الداخلية، 

.)De Groot et al., 2012( المعتدلة واألحراج والمراعي

النظم  قيمة  توثيق  أجل  الجهود من  بذل  لمواصلة  كبيراً  اإليكولوجية زخماً  النظم  لقد أعطى مفهوم خدمات 
 Russi et al., 2013;( المياه  إدارة  نظم  داخل  طبيعية  أساسية  بنية  اعتبارها  ذلك  في  بما  اإليكولوجية، 
الشفافية  متزايدة  بطرق  االقتصادية  الوجهة  من  والفوائد  القيم  هذه  توثيق  ويجري   .)Gilvear et al., 2017

 .)Vörösmarty et al., 2018( والتعقيد

في  متشابهة  األساليب  وهذه  اإليكولوجية.  النظم  بخدمات  المتعلقة  القيم  لحساب  مختلفة  أساليب  وتستخدم 
جميع أنواع النظم اإليكولوجية. ومن األساليب المستخدمة عادة في حالة الخدمات المتصلة بالمياه من الغابات 
)De Groot et al., 2012( واألراضي  النظم اإليكولوجية  أنواع  )Barredo et al., 2019(، ومجموعة واسعة من 

الرطبة )Russi et al., 2013( ما يلي: التقييم االحتمالي ، ونمذجة الخيار، والسلوك االجتنابي،2 ونقل القيمة، 
ونهوج السلع المتصلة، ونهج وظيفة اإلنتاج، وتكاليف الفرص الضائعة غير المباشرة، وطريقة تكلفة االستعادة، 

وتحديد األسعار بطريقة إشباع الحاجات، وتكاليف االستبدال، ونهج النفقات األولية/نفقات حماية البيئة.

تحديد القيمة النقدية   1-4-2

القيم  تلك  مقارنة  من  يمّكن  النقدية  الناحية  من  اإليكولوجية  النظم  تتيحها  التي  الخدمات  قيم  عن  والتعبير 
بسهولة أكبر مع التقييمات االقتصادية األخرى التي كثيراً ما تستخدم وحدات نقدية. وتعود البحوث المتعلقة 
بالتقييم النقدي لخدمات النظم اإليكولوجية إلى أوائل ستينات القرن الماضي، ولكنها حظيت باهتمام واسع 
االعتراف  يتزايد  الحين،  ذلك  ومنذ   .Costanza et al. )1997( وآخرين  كوستانزا  مؤلَّف  نشر  بعد  النطاق 
يبخس  ألنه  النقدي  التقييم  البعض  ويرفض  اإليكولوجية.  النظم  وخدمات  الطبيعية  للموارد  النقدي  بالتقييم 
قيمة الطبيعة، أو يحّولها إلى سلعة، أو يوحي بأنه يمكن تداولها )Conniff, 2012; Bresnihan, 2017(، على 
لزيادة االهتمام  رئيسياً  النقدي كان محركاً  التقييم  المقصود بالضرورة. غير أن  الرغم من أن هذا ليس هو 

بالبيئة بسبب القيم العالية التي كثيراً ما يوّلدها، وال سيما فيما يتعلق بالمياه. 

القيم غير النقدية  2-4-2

خاللها.  من  تعريفها  أو  النقد  على  القائمة  بالنهوج  تقييدها  ينبغي،  ال  أو  يمكن،  ال  هامة  قيم  للبيئة  تكون  قد 
والتصميم  والفن  الثقافة  حالة  في  واإللهام  الروحية،  التجارب  قبيل  من  أشياء  على  خاصة  بصفة  هذا  وينطبق 
والقيم الجمالية، والمعلومات في حالة النمو المعرفي، وغير ذلك من خدمات النظم اإليكولوجية المصنفة عموماً 
باعتبارها خدمات ثقافية )TEEB, 2010(. ويصعب التقييم النقدي بصفة خاصة لجوانب من قبيل  قيمة الخيار أو 
الكمُيّ لمعظم  التحديد  1(. ويصعب أيضاً  الفصل  )انظر  العالئقية  أو  القيم األصيلة  أو  التراثية  القيمة  أو  الوجود 
هذه القيم. ورغم ذلك، من المهم إدراجها في تقديرات القيمة اإلجمالية وفي المقارنة بين مختلف مقاييس القيمة. 

نهر  تبجيل  قبيل  من  الدينية  المعتقدات  خالل  من  القيمة  لتحديد  الرئيسية  الطرق  أحد  يكون  أن  ويمكن 
على  االقتصادية  المناهج  تطبيق  صحة  المجتمعات  بعض  وترفض  مثاًل.  الهندوسية  العقيدة  في  الغانغ 

ل اإلحالل بين التغيرات في السلوك، والنفقات على الجودة البيئية والتغييرات التي تطرأ عليها، من  يحلل نهج السلوك االجتنابي معَدّ  2
أجل استنتاج قيمة بعض السمات البيئية غير المسَوّقة.

 4-2 
األساليب 
المستخدمة 
لحساب القيم

قد تكون للبيئة قيم 
هامة ال ميكن، أو 

ال ينبغي، تقييدها 
بالنهوج القامئة عىل 

النقد أو تعريفها من 
خاللها
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الطبيعة وتسليع فوائدها، كما في مفاهيم حقوق »أّمنا األرض«، على سبيل المثال، في حين تعكس مجتمعات 
التأثير على  قوية في  القيم هذه  نظم  تكون  أن  ويمكن  قانونية.  بمنحها حقوقاً  الطبيعية  الموارد  قيمة  أخرى 
هذه   7 الفصل  ويناقش  نقدية.  أو  اقتصادية  نهوج  على  مبنية  تقييمات  أي  تُجبَّ  أن  يمكن  كما  السياسات 

الجوانب للقيمة بمزيد من التفصيل.

البيئة  و/أو  المياه  قيمة  لتقدير  دة  موَحّ ومقاييس  د  موَحّ نظام  وضع  أن  للقيم  مختلفة  نظم  وجود  ويستتبع 
أو  البيئية  القيم  مقارنة  إطاره  في  يمكن  مشترك  نهج  وضع  يتسنى  قد  أنه  غير  المشاكل.  بعض  يسبب  قد 
النظم القيمية المختلفة والمقابلة بينها واستخدامها للوقوف على خيارات حكيمة في مجال السياسات. ومن 
التقييمات  في  المعنية  الجهات  والفعالة من جانب مجموعات  الكاملة  المشاركة  ذلك  في  األساسية  العناصر 
بكامل  لإلحاطة  وإنصافاً  فعالية  الوسائل  أكثر  هذه  ولعل  اإلنسانية.  لالعتبارات  المراعية  القرارات  واتخاذ 
نطاق القيم. وفي كثير من األحيان، ال تعرف سوى الجهات المعنية وحدها القيم الحقيقية التي تؤثر علبها. 

محاسبة رأس المال الطبيعي  3-4-2

األكثر  االقتصادي  للتفكير  وفقاً  وفهمها  وفوائدها  الطبيعة  مقارنة  طبيعياً  مال  رأس  الطبيعة  اعتبار  يتيح 
تقليدية الذي كثيراً ما يهيمن على عملية اتخاذ القرارات المتصلة بالمياه. ورأس المال الطبيعي هو مخزون 
تجتمع  التي  والمعادن(  والتربة  والماء  والهواء  والحيوانات  النباتات  )مثل  المتجددة  وغير  المتجددة  الموارد 
المال الطبيعي مخزونات  لتسفر عن تدفق الفوائد للناس )United Nations, 2014(. وتقيس محاسبة رأس 
االقتصادي  الفكر  في  الحال  هو  وكما  عنها.  منهجي  بشكل  التقارير  وتقدم  وتدفقاته  الطبيعي  المال  رأس 
المتعلقة  القيم  ذلك  في  بما  للفوائد،  إنتاجه  احتمال  أو  إنتاجه  حيث  من  المال  رأس  قيمة  تقدر  التقليدي، 
النظم  خدمات  السياق  هذا  في  هي  وتلك  الخيارات،  قيم  أو  المستقبل  في  االستخدام  أو  االستخدام  بعدم 
اإليكولوجية )المحتملة(. وتمثل تلك األمور بالفعل الفائدة على رأس المال. ويمكن استخدام أساليب التقييم 
النقدي وغير النقدي في هذا الصدد على حد سواء. وتتمثل الفرضية األساسية في أنه ينبغي االعتراف بأن 
في  أفضل  بشكل  )خدماته(  مساهماته  إدماج  مع  وإدارتــه،  عليه  الحفاظ  من  بد  ال  األصول  من  أصاًل  البيئة 

األطر المحاسبية الشائعة االستخدام التي تدعم التحليل االقتصادي )اإلطار 1-2).

 )WWAP/UN-Water, 2018( وتطبق نهوج محاسبة رأس المال الطبيعي عادًة على الحلول المستمدة من الطبيعة
بالمياه معروفة جيداً؛  المتصلة  التكاليف  البيئي على  الترّدي  آثار  ما تكون  الفاعلة. وكثيراً  القيم  من أجل حساب 
وحساب  المياه  مستجمعات  خدمات  قيمة  تقدير  عند  المثال،  سبيل  على  األحيان،  من  كثير  في  الحال  هو  كما 
احتماالت وحجم المدفوعات لمخططات خدمات النظم اإليكولوجية )ترد بعض األمثلة على ذلك في الفصل 3). 

وكما يتبين من بعض الحاالت الواردة من المملكة المتحدة، يمكن توليد حسابات رأس المال الطبيعي للبلدان، 
األصغر  والمائية  البرية  والمساحات  المحمية،  والمناطق  والمدن،  الكبيرة،  التجارية  واألعمال  والمنظمات 
حجماً )مثاًل، العقارات الخاصة والمتنزهات العامة(.3 وتشجع شراكة محاسبة الثروات وتقييم خدمات النظم 
اإليكولوجية التي يقودها البنك الدولي على إدراج قيمة البيئة في الحسابات االقتصادية والتخطيط اإلنمائي 

على الصعيد الوطني.

 .ecosystemsknowledge.net/resources/themes/accounting :انظر على سبيل المثال   3

يتيح اعتبار الطبيعة 
رأس مال طبيعياً 
مقارنة الطبيعة 
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األكرث تقليدية الذي 
كثرياً ما يهيمن عىل 

عملية اتخاذ القرارات 
املتصلة باملياه

اإلطار 2-1  نظام المحاسبة البيئية-االقتصادية في مجال المياه 

يمكن استخدام نظام المحاسبة البيئية-االقتصادية في مجال المياه الشتقاق المؤشرات المتصلة بالمياه من قبيل: سبل الحصول عليها؛ ونصيب الفرد من 
االستخدام أو الناتج المحلي اإلجمالي والقيمة المضافة؛ ومعدالت اإلمداد؛ ومدى التوافر لكل فرد وحسب النوع؛ واإلنتاجية وكفاءة االستخدام )الغاية 4-6 
الناتج المحلي اإلجمالي أو نصيب الفرد الواحد؛ واإلجهاد المائي )الغاية  التلوث( بحسب  التنمية المستدامة(؛ وانبعاثات المياه )أحمال  من غايات أهداف 
6-4 من غايات أهداف التنمية المستدامة(؛ والمؤشرات المتعلقة بمعظم غايات الهدف 6 للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة المتداخلة األخرى 
)UNDESA, 2012(. وقد طبق نظام المحاسبة البيئية-االقتصادية في مجال المياه في بلدان مختلفة في اآلونة األخيرة بغية تحقيق أهداف مختلفة: ليكون 
 Statistics Canada, المثال،  الوطني )على سبيل  المياه على الصعيد  لتنظيم اإلحصاءات ذات الصلة من أجل تقدير قيمة  أداة  أو  بمثابة دليل مرجعي 
Government of Rwanda, 2019(، وبغرض إجراء تقييم متكامل لألمن المائي في دراسة حالة  2016(، ومن أجل تجميع حسابات المياه الوطنية )مثاًل، 
 )Salminen et al., وكإجراء لتجميع حسابات المياه المصنفة بشكل كبير في فنلندا ،)Mahdavi et al., 2019( على نطاق طبقة المياه الجوفية في إيران

.)López et al., 2019( 2018، ولدعم عمليات اتخاذ القرارات الخاصة بإدارة مياه المناطق الحضرية في إكوادور(
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تقدير القيم اإلجمالية   4-4-2

تقدير  عادة من خالل  ذلك  ويتحقق  للبيئة.  اإلجمالية  القيم  لتعكس  متعددة  ونهوج  أساليب  بين  الجمع  يمكن 
القيمة االقتصادية الكلية التي تمثل المجموعة اإلجمالية للقيم المعنية، التي يمكن حساب كل منها باستخدام 

طريقة مختلفة )الشكل 2-2).

مستويات الدقة المطلوبة  5-4-2

قد يكون من الصعب للغاية إجراء تقدير شامل لقيمة النظم اإليكولوجية المرتبطة بالمياه ومجموعة خدماتها 
الدقة. فعلى سبيل  لتحديد  وأساليب مختلفة  تقتضي مقاييس مكانية  المختلفة  ولكن االستخدامات  الكاملة. 
التي  الدقة،  من  المنخفضة  المستويات  أن  إلى   Costanza et al. )2014( وآخرون  كوستانزا  يشير  المثال، 
الصعيدين  على  واالهتمام  الوعي  زيادة  ألغراض  مطلوبة  الكلية،  والمجاميع  اإلجمالية  القيم  فيها  تستخدم 
حسب  التغيرات  قيم  فيها  تستخدم  التي  المتوسطة،  إلى  المنخفضة  المستويات  أما  والعالمي؛  اإلقليمي 
الحضرية  المناطق  في  األراضي  استخدام  تخطيط  لغرض  مطلوبة  فتكون  األراضي،  استخدام  سيناريوهات 
واإلقليمية؛ ويتطلب األمر مستويات متوسطة إلى عالية من الدقة، باستخدام البيانات الخاصة بالتغيرات التي 

تحدثها اإلجراءات المتخذة، ألغراض المدفوعات مقابل خدمات النظام اإليكولوجي على نطاقات متعددة.

أساليب دمج القيم في أطر اتخاذ القرار  6-4-2

من الضروري في مرحلة ما القيام بتجميع معلومات عن قيم المياه والنظم اإليكولوجية ضمن إطار متماسك 
قيمة  تقدير  كيفية  على  شاماًل  مثاالً   McCartney et al. )2019( وآخــرون  مكارتني  ويقدم  القرار.  التخاذ 
تحقيق  من  مكنت  والتي  كينيا،  في  تانا،  نهر  حوض  من  الناس  يستمدها  التي  اإليكولوجي  النظام  خدمات 
أقصى استفادة من البنى األساسية الطبيعية والمبنية، وبالتالي زيادة المكاسب االقتصادية اإلجمالية. ويحدد  
عبر   للتنقل  خطوات  من ست  نهجاً   TEEB )2010( البيولوجي  والتنوع  اإليكولوجية  النظم  اقتصاديات  تقرير 
الخيارات المتاحة لدمج خدمات النظم اإليكولوجية في اإلدارة المحلية واإلقليمية. ويوضح اإلطار 2-2 هذا 

النهج بمثال لحوض نهر كاال أويا في سري النكا.

القيمة االقتصادية الكلية

قيمة االستخدام

قيمة االستخدام 
المباشر

الموارد المستخدمة 
مباشرة

خدمات اإلمداد  ·	
)مثل الماء 
واألسماك(

الخدمات الثقافية  ·	
وخدمات الراحة 

)مثل الترفيه(

قيمة االستخدام 
غير المباشر

الموارد المستخدمة 
بشكل غير مباشر

تنظيم الخدمات  ·	
)مثل الوقاية من 

الفيضانات وتنقية 
المياه(

 قيمة
الخيار

استخدامنا المحتمل 
في المستقبل

جميع الخدمات  ·	
)بما في ذلك 

خدمات الدعم(

 القيمة
التراثية 

االستخدام المحتمل 
لألجيال القادمة

جميع الخدمات  ·	
)بما في ذلك 

خدمات الدعم(

 قيمة
الوجود

حق الوجود
خدمات الدعم  ·	
)مثل الباندا، 

الحوت األزرق، 
النسر البري(

القيمة غير المتعلقة باالستخدام

 الشكل 2-2 35 القيمة االقتصادية الكلية للبيئة أو أحد أصول النظم اإليكولوجية

ف من )De Groot et al. )2006, fig. 6, p. 23. واستنسخ بإذن من أمانة اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة/أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي. المصدر: مقتبس بتصُرّ
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اإلطار 2-2  تطبيق نهج تدريجي لتحديد الخيارات المتعلقة بتحسين خدمات النظم اإليكولوجية في حوض نهر كاال أويا في سري النكا 

المياه(. وأدى  )تُعرف بخزانات  المياه  إلى جانب أراض رطبة من صنع اإلنسان لتخزين  للري  تقليدي  أويا في سري النكا نظام  يوجد في حوض نهر كاال 
الطلب المتزايد على المياه واالستخدام غير المستدام لألراضي إلى انخفاض تدفقات الماء الداخل وزيادة حجم الرواسب.

الخطوة 1: تحديد المشكلة واالتفاق عليها مع الجهات المعنية
تم الوقوف على تحديين اثنين هما: )1( التنافس في الطلب على المياه بين المستعملين التقليديين، والطاقة الكهرومائية والزراعة الحديثة؛ و )2( الحاجة 

انات. إلى تحسين إدارة الخَزّ
الخطوة 2: تحديد خدمات النظام اإليكولوجي األكثر أهمية )للقرار الذي يتعين اتخاذه ويشمل الجهات المعنية الرئيسية(

آخر من خدمات النظام اإليكولوجي الهامة -  وأصبح من الواضح أنه بغّض النظر عن فائدة خزانات المياه لزراعة األرز، فإن األراضي الرطبة توفر عدداً 
األرصدة السمكية وزهور اللوتس واألعالف ومياه الشرب.

الخطوة 3: تحديد االحتياجات من المعلومات واختيار الطرق المناسبة، حيث يحدد تصميم الدراسة نوع المعلومات التي يتم الحصول عليها
التشاركي  التقييم  ر استخدام أساليب  الناس عليها. وتقَرّ انات من شأنه أن يقدم تصُوّرات العتماد  الخَزّ التي توفرها  إن تقدير قيمة خدمات اإلمداد  أوالً، 
وأسعار السوق وتكاليف العمالة. ثانياً، اختيرت ثالث خدمات تنظيمية/خدمات للموئل إلجراء تحليل نوعي لالتجاهات )باستخدام الكتابات واالستعانة بآراء 

الخبراء(، هي: تغذية المياه الجوفية، وقدرة التربة على االحتفاظ بالمياه، وخدمات الموئل.

قيمة مياه الخزانات والموارد البيولوجية في مستجمعات مياه راجانغانا وأنغاماوا الفرعية بحوض كاال أويا )لكل خزان(

 النسبة المئويةالمورد
من األسر المعيشية

 القيمة لكل أسرة
)دوالر أمريكي/أسرة معيشية/سنة(

 القيمة لكل وحدة مساحة
)دوالر أمريكي/هكتار/سنة(

13177161 في المائةزراعة األرز

78639 في المائةزراعة الخضروات

150209 31 في المائةزراعة الموز

13239216  في المائةزراعة جوز الهند

469 932261 في المائةالمياه المستخدمة في األغراض المنزلية

13369335 في المائةالمياه المستخدمة في تربية الماشية واإلنتاج الحيواني

213212 في المائةالمياه المستخدمة في األغراض التجارية

16309351 في المائةمصايد األسماك

1010672 في المائةزهور اللوتس

7235107 في المائةجذور اللوتس

972 2المجموع

الخطوة 4: تقييم التغيرات المتوقعة في توافر خدمات النظم اإليكولوجية وتوزيعها
للهكتار الواحد في السنة، في حين تبلغ قيمة  كان إنتاج األرز يُعتبر الفائدة الرئيسية. ولكن النتائج بيَّنت أن األرز يمثل في المتوسط حوالي 160 دوالراً أمريكياً 
خدمات اإلمداد األخرى، بما في ذلك إمدادات المياه، حوالي 800 2 دوالر أمريكي. وكان ذلك مهماً بالنسبة للمفاوضات المتعلقة بتخصيص المياه في المستقبل

الخطوة 5: تحديد خيارات السياسة العامة وتقييمها استنادًا إلى تحليل التغيرات المتوقعة في خدمات النظام اإليكولوجي
ت دراسة أربعة سيناريوهات ونُظر في التكاليف والفوائد المحتملة في المستقبل )انظر الجدول أدناه( باالقتران مع معلومات  تَمّ ولتحسين إدارة الخزانات، 
7- يساوي  الخبراء؛  آراء  المحتملة من خالل  النتائج  بناء على  الجدول، مقدرًة  المباشر في  التنظيم/الموئل )اتجاهات االستخدام غير  نوعية عن خدمات 

أسوأ نتيجة ممكنة: استمرار الخسارة واالنخفاض، 7+ يساوي أفضل نتيجة ممكنة: اإلصالح والتعافي(. 
وكان السيناريو 4 )أي إزالة الطمي وإعادة تأهيل سعة تخزين المياه في الخزانات( هو الخيار األفضل فيما يتعلق بجميع المعايير.
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تقدير قيمة الخدمات البيئية للمياه من حيث استيعاب النفايات وجودة المياه   7-4-2

ف على المادة الكيميائية المعنية، ودرجات  تتمتع النظم اإليكولوجية بقدرة معينة على استيعاب الملوثات، تتوقَّ
اإليكولوجي  النظام  الخدمة من خدمات  المحيطة. ولهذه  المياه  المنطقة ومعايير جودة  الطبيعي في  التركيز 
تعتبر  ألنها  كمياً  قياسها  يجري  أن  يندر  ولكن   - التسريبات  جميع  معالجة  تكاليف  تجنب   - عالية  قيمة 
الملوثات بحيث تظل جودة  لتخفيف  المطلوبة  العذبة  المياه  الملوثون كذلك على كميات  »مجانية«. ويستحوذ 
هذه  تجاوز  ويؤدي  المياه.  توافر  على  سلباً  بذلك  فيؤثرون  لجودتها،  عليها  المتفق  المعايير  من  أعلى  المياه 
القدرة الطبيعية على االستيعاب إلى التلوث الذي يتسبب في مخاطر صحية، ويؤثر تأثيراً ضاراً على التنوع 

 .)WWAP, 2017( البيولوجي، ويرفع تكلفة معالجة المياه ويزيد من اإلجهاد المائي

البيولوجي  الطلب  ويقيس  المياه.  جــودة  على  المؤشرات  كأحد  لألوكسجين  البيولوجي  الطلب  ويُستخدم 
نقص  إلى  يــؤدي  مما  االستيعاب،  على  اإليكولوجي  النظام  قــدرة  التلوث  أحمال  تجاوز  مدى  لألوكسجين 
بطرق  لألوكسجين  البيولوجي  بالطلب  المتعلقة  البيانات  استخدام  ويمكن  الطلب(.  ثم  )ومــن  األوكسجين 
تأثير  لتقييم  أجريت مؤخراً  دراسة  مثاًل، في  استُخدم،  كما  البيئي؛  بالتلوث  المرتبطة  القيم  مختلفة لحساب 

الطلب البيولوجي لألوكسجين على نمو الناتج المحلي اإلجمالي )اإلطار 3-2(. 

تقدير الفوائد لقاء التكاليف لبدائل سيناريوهات إدارة المهام
اتجاهات صافي القيمة الحالية بآالف الدوالرات األمريكيةالسيناريو

االستخدام غير 
المباشر )مؤشر(

رأس المال 
الطبيعي في ]بعد[ 

30 عامًا
الفوائد اإلضافية الكلفة

]التراكمية[ للخزانات
 صافي الفائدة القابل

للقياس الكمي

7-000س1: عدم فعل أي شيء

4-0,424,223,8س2: إزالة التسرب 

35,864,628,86س3: إزالة التسرب وإعادة التأهيل

62,8120,757,97س4: إزالة الطمي وإعادة تأهيل حفظ الخزان

الخطوة 6: تقييم اآلثار االجتماعية والبيئية لخيارات السياسات، ألن التغيرات في خدمات النظم اإليكولوجية تؤثر على الناس بأشكال مختلفة
الجدول أعاله(.  أيد عاملة إلزالة الطمي )انظر  إذ يتطلب  تكلفًة،  الخيارات  أغلى  الخزانات هو أيضاً  المياه في  وكان سيناريو إعادة تأهيل سعة تخزين 
التكاليف مقبولة  المعيشية، فقد كانت هذه  المائة من األسر  93 في  لما نسبته  آمنة تعمل بشكل كامل  الخزانات كانت تمثل إمدادات مياه  أن  إلى  وبالنظر 

على الصعيد المحلي.

المصدر: مقتبس من روسي وآخرين )Russi et al. )2013, Box 3.9, pp. 32–33. واستنسخ بإذن من أمانة اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة/معهد السياسة البيئية األوروبية.

اإلطار 2-3  تقدير أثر الطلب البيولوجي لألوكسجين في أعلى المجرى على الناتج المحلي اإلجمالي في أسفل المجرى 

المحلي  الناتج  بيانات  المجرى، اضُطِلع بمطابقة  النشاط االقتصادي في أسفل  البيولوجي لألوكسجين على  للطلب  المتزايدة  المستويات  تأثير  لتقدير 
البيولوجي لألوكسجين. وأضيفت عوامل أخرى  الطلب  بيانات عن  المجرى توجد فيها  المياه في أعلى  المحلية مع أقرب محطة لرصد جودة  اإلجمالي 
السكان، والجغرافيا، واالختالفات في  الجوية، وعدد  المتغيرات  المحلي اإلجمالي بوصفها مجموعة من الضوابط، وتشمل  الناتج  بتأثيرها على نمو  معروفة 
نوعية المياه خالل السنة، واالتجاهات الزمنية القطرية الخاصة التي تعكس التحوالت االقتصادية. والنتائج ملفتة لالنتباه، إن لم تكن مثيرة للدهشة. فعندما 
يتجاوز مستوى الطلب البيولوجي لألوكسجين 8 ملغم/لتر - وهو مستوى تُعتبر فيه األنهار شديدة التلوث - ينخفض نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنحو الثلث. 
أما في  النمو.  إلى فقدان ما يقرب من نصف  التأثير  يزيد  أكبر،  البيولوجي لألوكسجين فيها مشكلة  الطلب  التي يمثل  الدخل،  المتوسطة  للبلدان  وبالنسبة 

البلدان المرتفعة الدخل، التي تقّل فيها مستويات الطلب البيولوجي لألوكسجين، فال ينخفض الناتج المحلي اإلجمالي إال انخفاضاً هامشياً فقط. 
ويقدر هذا النهج في الواقع تكاليف التلوث، باستخدام الناتج المحلي اإلجمالي في هذه الحالة، ومن ثم القيمة التي كان يتم إيصالها لو كانت البيئة أقل تلوثاً. 

.Damania et al. )2019a, p. 10( المصدر: مقتبس بتصُرّف من
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خالل  من  إما  الضرر:  تكلفة  إلى  عــادة  المياه  تلوث  عن  الناشئ  البيئي  للتدهور  المباشر  التقييم  ويستند 
من  للحد  الالزمة  األساسية  البنية  تكاليف  مثل  الصيانة،  تكاليف  )نهج  منه  الوقاية  في  المتكبدة  التكاليف 
الضرر( أو من خالل فوائد تجنب الضرر )مثل المرض البشري والوفاة المبكرة أو أي فقدان لإلنتاجية يُعزى 
تكاليف  لتقدير  النهوج  من  مجموعة  استخدام  ويمكن   .)UNDESA , 2012( المياه(  نوعية  في  التغيرات  إلى 

التلوث )اإلطار 2-4(. وتعكس هذه النهوج، جزئياً على األقل، قيمة المياه في حالتها الطبيعية في البيئة. 

األكثر استخداماً، ويقيس  النهج  االنبعاثات - وهو  الحد من  تكلفة  التكلفة:  القائم على  للنهج  بدائل  وتوجد ثالثة 
هيكلة  إلعادة  المتكبدة  التكاليف  وهي   - الهيكلي  التكيف  وتكاليف  المياه؛  تلوث  لمنع  تكنولوجيات  إدخال  تكلفة 
االقتصاد )أنماط اإلنتاج و/أو االستهالك( من أجل الحد من تلوث المياه أو أشكال أخرى من التدهور البيئي إلى 
مستوى معين، األمر الذي يتطلب في كثير من األحيان نمذجة معقدة على نطاق االقتصاد؛ وتكلفة الترميم - التي 

 .(UNDESA, 2012( تقيس تكلفة إصالح مسطح مائي، أو نظام إيكولوجي، متضرر وصوالً به إلى حالة مقبولة

ينطوي تحسين االهتمام بقيم العالقة بين البيئة والمياه على تحسين التقييم وآليات إدماج تلك القيم في أطر 
نة التخاذ القرار.  محَسّ

الحلول المستمدة من الطبيعة  1-5-2

متزايد  بمعدل  نشرها  ويجري  تحاكيها.  أو  الطبيعية  العمليات  الطبيعة  من  المستمدة  الحلول  تستخدم 
بالمياه المتصل  التمويل  مــن  للغاية،  هامشية  تـــزال  ال  كــانــت  وإن  أفــضــل،  نسبة  وتــجــتــذب   بــاســتــمــرار 
UNEP/UNEP-DHI/( المياه  إلدارة  الخضراء  األساسية  البنية  دليل  ويصف   .)WWAP/UN-Water, 2018(

األساسية  البنية  لمشاريع  اإليكولوجية  النظم  من  المستمدة  لــإلدارة  مختلفة  نهوجاً   )IUCN/TNC, 2014

للتباطؤ  بــادرة  دون  مستمراً  الطبيعة  من  المستمدة  الحلول  مجال  في  االبتكار  ومــا زال  بالمياه.  المتعلقة 
تطبيقها  بغرض  للتنفيذ  موحدة  توجيهية  ومبادئ  محددة  مبادئ  وضعت  وقد   .)Vörösmarty et al., 2018(

في إدارة مخاطر الفيضانات )Van Wesenbeeck et al., 2017(. وتؤدي الحلول المستمدة من الطبيعة أيضاً 
 .)UNESCO/UN-Water, 2020( دوراً هاماً في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره

ويؤدي تقييم خدمات النظم اإليكولوجية دوراً محورياً في تقدير قيمة الخيارات المستمدة من الطبيعة ويمكن 
حسابه من خفض التكلفة التشغيلية أو الرأسمالية المرتبطة بالمياه، أو زيادة اإلنتاجية المكتسبة )ترد أمثلة 
القيمة المرتفعة  المياه ذات  المياه ومصادر  3(. ويتزايد االعتراف بحماية مستجمعات  على ذلك في الفصل 
 .)Abell et al., 2017( المجرى  أسفل  في  والحضرية  الريفية  بالمناطق  للمستخدمين  فوائد  من  تمنحه  لما 
أسفل  للمستخدمين في  اإلمدادات  الملحوظ في  ن  التحُسّ المصادر من خالل  قيمة حماية  ما تحسب  وعادة 
المعالجة.  تكاليف  انخفاض  وبالتالي  المياه  جودة  بارتفاع  المرتبطة  التكاليف  وفورات  عن  فضاًل  المجرى، 
ويمكن لالستثمار في الحفاظ على مستجمعات المياه أن يدرَّ عائداً إيجابياً على االستثمار في مدينة واحدة 
من كل أربع مدن )McDonald and Shemie, 2014(. وتمثل صناديق المياه أدوات مبتكرة لتعزيز هذه الفوائد 

 5-2 
النهوج التي تدعم 
تقدير قيمة العالقة 
بين البيئة والمياه

اإلطار 2-4  تقدير قيمة حوادث تلوث المياه السطحية في الصين 

يشير قانون حماية البيئة في الصين إلى تقدير الخسائر االقتصادية الناجمة عن حوادث تلوث المياه السطحية. ويمكن تقسيم األضرار الناجمة عن حوادث 
الذي يلحق بمصائد األسماك، والوظائف  المياه؛ والضرر  الذي يلحق بصحة اإلنسان؛ وانقطاع إمدادات  أنواع: الضرر  إلى ثمانية  المياه السطحية  تلوث 
للتعويض عن  المتَّبع  المباشرة. وقد استُخدم نفس اإلجراء  البيئية؛ والحوادث؛ والخسائر األخرى، غير  الخواص  البيولوجي؛ وفقدان  والتنوع  الترفيهية، 
حوادث المرور في تقييم الضرر الواقع على حياة األشخاص. واستخدمت طريقة تكلفة االستبدال الوظيفي في إجراء التقدير االقتصادي للخسائر الناجمة 
تكاليف االسترداد، كما جرى حساب  بتحليل  البيولوجي  بالتنوع  تلحق  التي  للمياه. وُقدرت األضرار  الترفيهية  الوظائف  المياه وفقدان  انقطاع إمدادات  عن 
خسائر األضرار التي تلحق بالخصائص البيئية باستخدام تكاليف إزالة الملوثات. ويمكن أن يستخدم متخذو القرار إجراء التقييم المذكور ألغراض التقدير 
الكّمي  التحديد  التلوث في  الناجمة عن حوادث  المياه السطحية. وكذلك تساعد تقديرات الخسائر االقتصادية  تلوث  االقتصادي للخسائر في حوادث 

للتكاليف المحتملة التي ترتبط بزيادة مصادر الخطر على طول البحيرات/األنهار، وتسليط الضوء على قيمة المياه النظيفة للمجتمع بأسره.

.Yao et al. )2016, p. 1( المصدر: مقتبس بتصُرّف من
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آليًة  اإليكولوجية بوصفها  النظم  المدفوعات في مقابل خدمات  النهوج  تعتمد هذه  )TNC, 2018(. وعادة ما 

لنقل المنافع من المستفيدين إلى موردي الخدمات )انظر اإلطار 2-3(. 

المتزامن  التقديم  أي  كبيرة:  ثانوية  مشتركة  بيئية  فوائد  تقدم  أن  الطبيعة  من  المستمدة  للحلول  ويمكن 
 .)WWAP/UN-Water, 2018( وغيرها  بالمياه  المتعلقة  اإليكولوجية  النظم  خدمات  من  متعددة  لخدمات 
األسماك،  مصائد  أو  البيولوجي،  التنوع  حفظ  قبيل  من  محسنة  فوائد  تقدم  ما  كثيراً  المثال،  سبيل  فعلى 
 UNEP/UNEP-DHI/IUCN/TNC,( لصالحها  االستثمار  قــرارات  تُميل  أن  شأنها  من  والسياحة،  الترفيه  أو 
والبيئية  واالقتصادية  االجتماعية  الفوائد  النحو، فهي تحقق  WWAP/UN-Water, 2018 ;2014(. وعلى هذا 

المياه  إمـــدادات  على  الحصول  ذلــك:  في  بما  المستدامة،  التنمية  أهــداف  إطــار  في  المطلوبة  المشتركة 
وخدمات الصرف الصحي، واألمن الغذائي وأمن الطاقة، والصحة البشرية وسبل العيش، والنمو االقتصادي، 
وخلق فرص العمل، وتحسين المستوطنات البشرية، والحد من الكوارث المتصلة بالمياه والمخاطر المناخية، 
قدرة  دعم  إلى  تميل  أيضاً  وهي  البيولوجي.  التنوع  وحماية  اإليكولوجية  النظم  إصالح  آخراً،  وليس  وأخيراً 

النظام على الصمود بشكل عام. 

التدفقات البيئية  2-5-2

يشار باسم التدفق البيئي إلى نظام تدفق محدد في أحد األنهار، قادر على دعم مجموعة معقدة من الموائل 
بالضرورة، االحتياجات من  لم تكن مطابقة  المماثلة، وإن  المفاهيم  النظم اإليكولوجية. ومن  المائية وعمليات 
التدفقات داخل المجرى، واالحتياطيات اإليكولوجية، والطلب اإليكولوجي على المياه، وتخصيص )أو اشتراط( 
الجسور  مكنت  وقد   .)WMO, 2019( التدفق  من  األدنى  والحد  التعويضي،  والتدفق  البيئية،  لألغراض  المياه 
البيئية والعلوم االجتماعية من تحقيق تكامل أفضل بين القيم  المتعددة التخصصات بين العلوم الهيدرولوجية 
وقد   .)Poff et al., 2017; Jackson, 2017; Arthington et al., 2018( للمياه  والبيئية  االجتماعية-الثقافية 
لديها  مؤسسات  تدعمها  عندما  المياه  من  البيئية  االحتياجات  تلبية  على  المتزايدة  األســواق  قدرة  أوجدت 
دون  البيئة  إلى  أخــرى  مرة  المياه  لتحويل  سباًل   )Garrick et al., 2017; Horne et al., 2017b( القدرة 

المساس بالطلب على المياه في المناطق الحضرية وزيادة اإلنتاجية الزراعية.

الهيدرولوجية  العالقات  لتفعيل  تؤدي  للتقييم  منهجية  وجود  البيئي  التدفق  لفعالية  األساسية  األمــور  ومن 
 .)Acuña et al., 2013( مصباتها  ذلك  في  بما  معينة،  أنهار  في  اإليكولوجية  النظم  وخدمات  واإليكولوجية 
ثم  ومــن  اإليكولوجية  النظم  خدمات  من  المرغوبة  المجموعة  تحديد  من  الخدمات  هــذه  تقييم  ويمّكن 
اإلجهاد  عوامل  عندها  تنتاب  التي  النقطة  من  تدريجي  تطور  وثمة  إليصالها.  الالزم  الهيدرولوجي  النظام 
التي  الفوائد  قيمة  على  تأثيرها  وبالتالي  اإليكولوجي،  النظام  على  تأثيرها  كيفية  إلى  اإليكولوجي،  النظام 
التطور  هذا  عندها  يكون  التي  المياه  كمية  البيئية  التدفقات  وتمثل   .)3-2 )الشكل  المجتمع  على  منه  تعود 

نموذجياً ومستداماً.

مصدر اإلجهاد

• السدود
• االستخراج 

• التلوث
• غير ذلك

• التدفقات
• جودة المياه

• غير ذلك

• داخل المجرى المائي
• المشاطئة
• غير ذلك

• السمك
• الغطاء النباتي

• غير ذلك

فقدان التنوع    •
البيولوجي

عدم كفاية المياه    •
لمصائد األسماك
عدم كفاية المياه   •

ألغراض الري
غير ذلك  •

• قيمة األسماك
• قيمة الغذاء المنتَج

• قيمة الترفيه
• غير ذلك

التأثيرات اآلثار على نقاط عوامل اإلجهاد
االستخدام النهائي قيمة الفوائدالموائل

الشكل 2-3  نموذج لربط تغييرات التدفق بآثارها على النظام اإليكولوجي، مما يؤدي إلى آثار على نقاط النهاية وأخيراً على قيمة الفوائد 

مالحظة: تمثل الخطوط المنقوطة الفرص التي تتيحها معرفة األثر الناجم للتحكم في مصادر اإلجهاد.

.O’Brien et al. )2020( المصدر: استناداً إلى

ويؤدي تقييم 
خدمات النظم 

اإليكولوجية دوراً 
محورياً يف تقدير قيمة 

الخيارات املستمدة 
من الطبيعة وميكن 
حسابه من خفض 

التكلفة التشغيلية أو 
الرأساملية املرتبطة 

باملياه، أو زيادة 
اإلنتاجية املكتسبة
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أهداف مؤشرات  من   2-4-6 المؤشر  في  صريح  بشكل  البيئي  التدفق  متطلبات  تقديرات  إدمــاج   ويجري 
توفير  ويدعم   .)FAO, 2019b( المائي  اإلجهاد  لرصد  وطنية  بيانات  مجموعات  إلنتاج  المستدامة،  التنمية 
تعالج  التي  والغايات  األهــداف  قبيل  من  بالمياه،  متعلقة  أخــرى  وغايات  أهــداف  تحقيق  البيئية  التدفقات 
البشر  وصحة  الفيضان،  انحسار  وقت  في  والزراعة  األسماك  مصائد  من  والتغذية  الغذائي  األمن  مسائل 

 .)Arthington et al., 2018; Vörösmarty et al., 2018(

مبادرات القطاع الخاص وإدارة المياه   3-5-2

عدم  مخاطر  للشركات،  االجتماعية  المسؤولية  يتجاوز  متزايد،  بشكل  تــدرك  التجارية  األعمال  أصبحت 
بذلك مرتبطة  تحالفات  بناء  نحو  إجـــراءات  اتخاذ  إلــى  دفــع  مما  بالمياه،  المتعلقة  لآلثار  االعتبار   إيــالء 
المياه  مستخدمي  لمساعدة  يرمي  بنهج  األخذ  إلى  المياه  إدارة  وتشير   .)Newborne and Dalton, 2016(
الرئيسيين على فهم استخدامهم للمياه واآلثار الناجمة عنه، والعمل بشكل تعاوني وشفاف على تحقيق اإلدارة 
المستدامة للمياه في سياق مستجمعات المياه )اإلطار 2-5(. وينشط العديد من المبادرات في هذا المجال: 
لألمم  العالمي  لالتفاق  التنفيذيين  المسؤولين  لكبار  بالمياه  المتعلقة  الوالية  مبادرة  المثال،  سبيل  على 
 1  200 من  أكثر  األخيرة  المنظمة  أشركت  وقد  المياه.  إدارة  أجل  من  التجارية  األعمال  ومنظمة  المتحدة 
شركة في الواليات المتحدة األمريكية في جهود إلدارة المياه البيئية أسفرت عن تحسين نوعية 72 مليار لتر 

من المياه، مما أدى إلى توليد قيمة اقتصادية ُقّدرت بنحو 1,4 تريليون دوالر. 

التي تؤدي إلى استخدام  المياه وتعزيزها  إتاحة الفرص لحفظ  الرئيسي في  العامل  المياه هي  وإعادة استخدام 
وتوجد  منه.  المنشود  للغرض  مالئماً  استخداماً  المعالجة  الزراعي  الصرف  ومياه  البلدية  الصحي  الصرف  مياه 
الموارد  بعض  أحجام  وتصل  للشرب.  الصالحة  المحالة  المياه  في صورة  المائية  الموارد  لتنمية  إضافية  فرص 
المحالة.  للمياه  بالنسبة  كم3  و35  مثاًل،  البلدية  الصحي  الصرف  لمياه  كم3،   380 إلى  التقليدية  غير  المائية 
 .)UN-Water, 2020( ويمكن أن يساعد االنتفاع بهذه المصادر في التخفيف من ندرة المياه في المناطق الجافة

إعادة استخدام المياه  1-6-2

ومن وسائل تحقيق القيمة المضافة استعادة المياه والمغذيات والمعادن النفيسة والطاقة من مجاري النفايات 
المنتَجة  المياه من كميات مياه الصرف الصحي  380 مليار م3 من  )WWAP, 2017(. ويمكن استرداد حوالي 

يبلغ  وأن   2030 عام  بحلول  م3  مليار   470 إلى  المياه  استعادة  من  النوع  هذا  يصل  أن  المتوقع  ومن  سنوياً. 
للنيتروجين  الكاملة  االستعادة  تعّوض  أن  ويمكن   .)Qadir et al., 2020(  2050 عام  بحلول  متر3  مليار   574

هذه  على  العالمي  الطلب  من  المائة  في   13,4 نسبته  ما  الصحي  الصرف  مياه  من  والبوتاسيوم  والفوسفور 
المغذيات في الزراعة، ولكن التكنولوجيات الحالية الستعادة المغذيات من مياه الصرف الصحي لم تصل بعد 
 .)Fernández-Arévalo et al., 2017; Ward et al., 2018( المائة 100 في  الكفاءة بنسبة  إلى مستويات 
وإلى جانب استعادة المغذيات وتحقيق المكاسب االقتصادية، هناك فوائد بيئية بالغة األهمية، من قبيل الحّد 

.)Mayer et al., 2016( من التلّوث بالمغّذيات

6-2 
المصادر البديلة: 
إعادة استخدام 
المياه وتحلية 
المياه وزيادة 
إمدادات المياه

اإلطار 2-5  إدارة المياه 

وضع التحالف من أجل إدارة المياه مجموعة مفصلة من المبادئ التوجيهية، هي المعيار الدولي إلدارة المياه 2.0، الذي يهدف إلى تعزيز الفوائد االقتصادية 
الفرص  المخاطر واغتنام  للمياه« ليس فقط في فهم ومعالجة  المستخِدمة  »المواقع  المياه، من خالل إشراك  والبيئية على نطاق مستجمعات  واالجتماعية 
المتعلقة بالمياه في الموقع المعني، ولكن أيضاً في التصدي للتحديات المائية المشتركة بين المستجمعات. ويجري تقييم كلي للتكاليف واإليرادات المرتبطة 
بالنفع على  التي تعود  القيم  البيئية، بما في ذلك  القيمة االقتصادية والقيمة االجتماعية والقيمة  إيجاد قيم مشتركة تأخذ في االعتبار  بالمياه ولعملية 

الجهات المعنية خارج الموقع. 
.Alliance for Water Stewardship )n.d.( :المصدر
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 .)Frijns et al., 2013( كاماًل  استغالالً  الصحي  الصرف  مياه  من  الطاقة  توليد  إمكانيات  بعد  تُستغل  ولم 
أعداد  أخذت  وقد  لمعالجتها،  مطلوب  هو  مما  أكثر  الطاقة  من  كمية  على  تحتوي  الصحي  الصرف  فمياه 
الداخلية  الطاقة  مــن  الــذاتــي  االكتفاء  إلــى  تصل  الصحي  الــصــرف  مياه  معالجة  محطات  مــن   متزايدة 
 Maktabifard( وثمة فرص جيدة لتكثيف استعادة الطاقة من مياه الصرف الصحي .)Tarallo et al., 2015(
مجرد  يتجاوز  الطاقة  من  فائضاً  تنتج  أن  الصحي  الصرف  مياه  معالجة  لمرافق  ويمكن   .)et al., 2018

اإلمدادات الذاتية للتشغيل. ويمكن لالستثمارات في أنشطة تحقيق كفاءة الطاقة وأنشطة االستعادة القائمة 
أفضل  وبتطبيق  عالية.  مردودات  تحقق  أن  الصحي  الصرف  مياه  نظم  في  الحياة  دورة  تكاليف  تحليل  على 
الممارسات الحالية في مجال اإلدارة ودمج اعتبارات الطاقة من خالل برامج تدريجية، هناك فرصة لتحقيق 
طفرة نوعية في تحقيق التنمية المستدامة، ال سيما في المناطق والبلدان التي ال يعُدّ فيها جمع ومعالجة مياه 
الصرف الصحي دائماً من المسلَّمات )Lackey and Fillmore, 2017(. ويمكن أن تؤدي استعادة الموارد من 
إيجاد فرص جديدة  إلى  الدائري،  االقتصاد  في  أساسياً  باعتبارها عنصراً  بالبلديات،  الصحي  الصرف  مياه 

لألعمال التجارية مع تحسين خدمات اإلمداد بالمياه والصرف الصحي في الوقت ذاته.

ويمكن إعادة استخدام مياه الصرف المالحة التي تنتجها الزراعة المروية لزراعة محاصيل تتحمل الملوحة، 
وخاصًة المحاصيل التي تستخدم إلنتاج الطاقة وإلنتاج الطاقة المتجددة، وبالتالي تخفيف الضغط المتزايد 
النباتات  أنواع  من  مجموعة  ري  ويمكن   .)Qadir et al., 2010( بالفعل  المنهكة  والطاقة  المياه  موارد  على 
والذرة  السوري،  والزيزفون  واألراك،  والجاتروفا،  المتجددة.  والطاقة  األحيائية  الكتلة  إلنتاج  المالحة  بالمياه 
ويمكن   .)Lamers and Khamzina, 2008( الصدد  هذا  في  الواعدة  األمثلة  بعض  هي  الحلوة  الرفيعة 
وتراكم  األحيائية  الكتلة  إنتاج  طريق  عن  الكربون  عزل  في  أيضاً  المالحة  للمياه  االستخدام  هذا  يسهم  أن 
طاقة  استخدام  يمكن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  العالمي.  االحترار  أثر  من  يقلل  مما  التربة،  كربون  مخزونات 
لتشغيل  المالحة  المياه  وتجميع  صرف  شبكات  في  المنظمة  البوابات  عند  الموجودة  الهيدروليكي  الضغط 
إلنتاج الطاقة الالمركزية خارج الشبكة، تمثل  المائية، باعتبارها مصدراً  التوربينات  رة. وهذه  توربينات مصَغّ
المجتمعات  إمكانية جعل  على  وتنطوي  والتدفئة،  واإلضاءة  المياه  للطاقة ألغراض ضخ  بيئياً  نظيفاً  مصدراً 

.(Qadir et al., 2010( الزراعية المرتبطة بها أكثر قدرة على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ

تحلية المياه  2-6-2

والمياه المحالة مورد مائي مهم، يوسع نطاق إمدادات المياه إلى أبعد مما تتيحه الدورة الهيدرولوجية، ويوفر 
حوالي  وجود  وفي   .)UN-Water, 2020( الجودة  عالية  المياه  من  المناخ  تأثير  عن  ومستقلة  ثابتة  إمدادات 
 35( متر3  مليون   95 المحالة  المياه  من  اليومي  اإلنتاج  يبلغ  التشغيل،  قيد  المياه  لتحلية  محطة   16  000

مليار متر3 سنوياً( من المياه النظيفة الصالحة لالستخدام في الصناعة والتجارة واألسر المعيشية والسياحة 
والزراعة ذات القيمة العالية. ويوجد ما يقرب من نصف طاقة تحلية المياه )44 في المائة( في سوق الشرق 
الصين  في  ال سيما  أسرع،  بشكل  حتى  تنمو  أخرى  مناطق  في  األســواق  ولكن  ينمو،  يزال  ال  الذي  األوسط 

.(Jones et al., 2019( والواليات المتحدة وأمريكا الالتينية

وعلى مدى العقد الماضي، شهدت تحلية مياه البحر نمواً متسارعاً مدفوعاً باإلنجازات في مجال تكنولوجيا 
مقترناً  المياه،  تحلية  تكاليف  في  المطرد  الهبوط  إلى  االتجاه  يؤدي  أن  المتوقع  ومن  المواد.  وعلوم  األغشية 
بزيادة تكاليف المعالجة التقليدية للمياه وإعادة استخدام المياه التي تحركها متطلبات تنظيمية أكثر صرامة، 
ومن   .)5-3 اإلطار  )انظر  وتنافسي  جذاب  مياه  كمصدر  المحيط  على  لالعتماد  الحالي  االتجاه  تسريع  إلى 
للجفاف  مقاوم  موثوق  كبديل  البحر  مياه  تحلية  ترسيخ  من  تزيد  وأن  االتجاهات  هذه  تستمر  أن  المرجح 
 .)UN-Water, 2020( بالنسبة للمجتمعات الساحلية في جميع أنحاء العالم خالل الخمسة عشر عاماً المقبلة

على  القطاعي  الطلب  لتلبية  بآخر  أو  بشكل  المياه  تحلية  بلداً   174 من  أكثر  يستخدم  الحالي،  الوقت  وفي 
المياه، وتزويد أكثر من 300 مليون شخص بالمياه الصالحة للشرب )IDA, 2020(. وعلى الرغم من انخفاض 
بها  يوجد  التي  المائة(،  في   67( الدخل  المرتفعة  البلدان  في  تقع  المياه  تحلية  مرافق  معظم  فإن  التكاليف، 
71 في المائة من الطاقة العالمية لتحلية المياه. وعلى العكس من ذلك، ال يتوفر سوى أقل من 0,1 في المائة 

.(Jones et al., 2019( من هذه القدرة في البلدان منخفضة الدخل

وعىل مدى العقد 
املايض، شهدت 

تحلية مياه البحر 
منواً متسارعاً مدفوعاً 
باإلنجازات يف مجال 
تكنولوجيا األغشية 

وعلوم املواد
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زيادة العرض  3-6-2

والحلول المستمدة من الطبيعة، بما في ذلك إدارة مستجمعات المياه، هي الوسيلة الرئيسية لزيادة المعروض 
من المياه، على سبيل المثال، عن طريق تجديد المياه الجوفية، أو الحفاظ على تدفقات المياه السطحية، أو 
 .)WWAP/UN-Water 2018تحسين االحتفاظ برطوبة التربة، أو إدارة التهطال اإلقليمي )انظر الفصل 2 و
األمطار،  مياه  وتجميع  المياه.  إمدادات  لزيادة  األساسية  البنى  مجال  في  مختلفة  أخرى  نهوج  أيضاً  وهناك 
قبيل  أساسية خضراء من  ببنى  األحيان مقترناً  كثير من  رة، في  تجميع مصغَّ بناء خزانات  الذي يشمل عادة 

المياه الجوفية أو تخزين مياه التربة، يمكن أن يشكل بدياًل مفيداً عن السدود األكبر حجماً.

وعلى الرغم من الخبرة المتزايدة والتحسينات التي تطرأ على أدوات التقييم، ما زالت توجد بعض القيود. ويذكر 
بين  الترابط  معرفة  في  الثغرات   )1( التالي:  النحو  على  القيود  هذه   Barredo et al. )2019( وآخــرون  باريدو 
تأثر الخدمات  تقدمها - فقد تغفل قيمة إحدى الخدمات بسهولة عن كيفية  التي  والخدمات  اإليكولوجية  النظم 
األخرى؛ )2( منع العّد المزدوج - إذ يجب التمييز بين المجموعة الكاملة من الخدمات التكميلية والمتنافسة قبل 
نطاقها  عبر  اإليكولوجية  النظم  خدمات  تقييم  األفضل  فمن   - المكانية  المسائل   )3( للقيم؛  تجميع  أي  إتمام 
الجغرافي الكامل، وهو ما قد ال يتناسب تماماً مع النطاق المكاني للتقييم؛ )4( المسائل الزمنية - قد تمتد اآلثار 
دة لتقييم )مشروع( معين متعلق بالسياسات؛  الواقعة على النظم اإليكولوجية وخدماتها إلى ما بعد فترة زمنية موحَّ
)5( الحدود البيئية - فال تتوقف الخدمات التي تقدمها النظم اإليكولوجية على حجم النظام اإليكولوجي المعني 
عادة  الدراسات  وتقّدر  البيولوجي،  التنوع  ومستويات  ظروفه  على  حاسم،  وبشكل  أيضاً،  وإنما  فحسب،  ووظيفته 
التغير الحّدي ببضع نقاط على طول منحنى الطلب، ولكن ليس من المناسب تطبيق هذه القيم على التغيرات غير 
الجوانب،  بعض  بشأن  اآلراء  في  توافق  األحيان  من  كثير  في  يوجد  فال   - اليقين  عدم  مع  التعامل   )6( الحّدية؛ 
 - المعرفية  والفجوات  البيانات  نقل   )7( الحساسية؛  تحليل  إجراء  اليقين  لتقدير درجة عدم  الخيارات  ولكن من 
فنقل البيانات أمر صعب بسبب اختالف السياقات االجتماعية والبيئية والخصائص والفترات الزمنية، فضاًل عن 
ة - وهناك عدد من المبادرات التي تحاول بناء قواعد بيانات  عدم القدرة على التعامل مع تقييم اآلثار المستجَدّ
للغابات  اإليكولوجية  النظم  خدمات  بتقييم  المتعلقة  الدراسات  عن  بيانات  قاعدة  قبيل  من  المعارف،  نقل  لدعم 
تقييم  بيانات  وقاعدة   )Scottish Government, n.d.( الغابات  تقييم  وأدوات   ،)Thünen Institute, n.d.(

.(Van der Ploeg and De Groot, 2010( اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي

القرارات  في  اإليكولوجية  النظم  خدمات  تقييم  إدمــاج  دون  تحول  مختلفة  عملية  عوائق  بوجود  أفيد  وقد 
 Russi et al., 2013; Costanza et al., 2014; Barredo et al., ،المتعلقة بالسياسات )على سبيل المثال
النهوج  النظر في  ما توجد تحفظات على  الثقافية - فكثيراً  العوائق   (1( يلي:  العوائق ما  2019(. ومن هذه 

مقبولة  إجرائية  قواعد  توجد  ال  ما  فكثيراً   - المنهجية  العوائق   )2( البيئية؛  لـلتحديات  للتصدي  االقتصادية 
وإيصال  تنفيذ  صعوبة  أي   - السياسية  العوائق   )3( للتقييم؛  المنهجية  التعقيدات  خضم  في  عامة  بصفة 
لها  التي  الخدمات  تحويل  من  المستمدة  ذلك  في  بما  ماديَّة،  غير  قيم  إلى  تستند  التي  السياسية  القرارات 

خصائص المنافع الخاصة والعامة إلى نقد.

لمحة  اإليكولوجية  النظم  وخدمات  البيولوجي  بالتنوع  المعني  والسياسات  للعلوم  الدولي  الحكومي  المنبر  ويقدم 
الجرد  وقوائم  البيانات  في  الثغرات  هذه  وتشمل   .)IPBES, 2019b( المعارف  في  القائمة  الثغرات  عن  شاملة 
والرصد المتعلقة ما يلي: طبيعة التغيير ودوافعه؛ والمناطق األحيائية ووحدات التحليل؛ والتصنيف؛ والصالت بين 
الطبيعة والمساهمات التي تقدمها الطبيعة للناس والعوامل الدافعة فيما يتعلق بالغايات واألهداف؛ والسيناريوهات 

المتكاملة ودراسات النمذجة؛ ونهوج السياسات المحتملة؛ ودمج معارف الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية. 

وفي كثير من األحيان، تستند قرارات السياسات المتعلقة بالمياه إلى مجموعة محدودة من القيم. وفي كثير 
من الحاالت، تكون هناك قيم أخرى معروفة ولكنها غير مدرجة. وال جدوى من تحسين التقييم البيئي ما لم 
يراعى في سياق السياسات العامة إدراج القيم المتنوعة. فوضع السياسات القائمة على القيمة شرط مسبق 

للتمكين من النظر في القيم البيئية، أو أي قيم، والتعبير عنها على النحو الواجب في القرارات.

وغير  النقدية  القيم  ذلك  في  بما  االقتصادي،  للتقييم  مختلفة  منظورات  البيئية  القيم  تشمل  أن  من  مفر  وال 
النقدية، فضاًل عن المعتقدات الثقافية والمجتمعية أو األحكام القيَمية األخرى. وبالتالي، فإن الحاجة األكبر 
الجوانب األخرى  الحاجة كثير من  بينها. ويشترك في هذه  المتنوعة والمقابلة  القيم  أدوات لمقارنة  إلى  هي 

للقيم المتعلقة بالمياه، وسيجري تناولها أيضاً في الفصل 7.

 7-2 
القيود والتحديات

ويف كثري من األحيان، 
تستند قرارات 

السياسات املتعلقة 
باملياه إىل مجموعة 
محدودة من القيم. 

ويف كثري من الحاالت، 
تكون هناك قيم أخرى 

معروفة ولكنها غري 
مدرجة



 مع مساهمات من:
 كريس ديكنز وكارين فيلهولث
 )املعهد الدولي الدارة املياه(؛

ونيل ثوت )منظمة أكوافيد: االحتاد الدولي 
للمؤسسات اخلاصة لإلمداد باملياه(؛ 
وغوردون أوبراين )جامعة مبوماالنغا(

البرنامج العاملي لتقييم املوارد املائية 
ديفيد كوتس وريتشارد كونور

تقدير  قيمة 
البنية األساسية 

الهيدروليكية

الفصل 3

تقدير قيمة البنية األساسية الهيدروليكية



تقرير األمم املتحدة العاملي عن تنمية املوارد املائية لعام 2021    تقدير قيمة املياه 44

البنية األساسية الهيدروليكية التي تستخدم لتخزين المياه أو نقلها. ويمكن  ترتكز قيمة المياه للمجتمع على 
البنية  قبيل  من  »الناعمة«،  األساسية  البنية  أما  )خضراء(.  طبيعية  أو  )رمادية(  مشيَّدة  البنى  هذه  تكون  أن 

األساسية التنظيمية )كالمؤسسات أو الشبكات االجتماعية مثالً(، فال يجري تناولها هنا.

كبيرة.  واقتصادية  اجتماعية  فوائد  عام، قد حققت  بوجه  الهيدروليكية،  األساسية  البنية  أن  في  وما من شك 
االجتماعية-االقتصادية  التنمية  أن   )Muller et al., 2015 وآخرون  مولر  المثال،  سبيل  )على  البعض  ويرى 
نامية كثيرة رهينة  بلدان  ونتيجة لذلك تصبح  المياه،  بنية أساسية كافية إلدارة  التي ال تملك  البلدان  تقل في 
ألوضاعها المائية. ومن ثم فهناك حاجة إلى مزيد من البنى األساسية. غير أنه يتبيَّن من التجارب السابقة أن 
تقييم البنية األساسية الهيدروليكية يعتريه قصور خطير، وال سيما فيما يتعلق بالسدود الكبيرة )اإلطار 1-3(. 

حوالي  الصحي  والصرف  للمياه  األساسية  البنية  في  االستثمارات  تبلغ  أن  يتعيَّن  2030، سوف  عام  وبحلول 
0.9-1.5 تريليون دوالر سنوياً، أي ما يقرب من 20 في المائة من إجمالي االحتياجات لجميع أنواع االستثمار 
البنية األساسية  70 في المائة من إجمالي استثمارات  البنية األساسية )OECD, 2017b(. وسيكون نحو  في 
في  أما   .)GCEC, 2016( النمو  سريعة  الحضرية  المناطق  في  منها  كبير  وجانب  الجنوب،  بلدان  في  هذه 
المتوقع أن يزيد  التجديد والتحديث. ومن  الكبيرة مطلوبة ألغراض  المتقدمة، فستكون االستثمارات  البلدان 
األمر  ثمينة،  موارد طبيعية  فيها  توجد  التي  العالم  مناطق  في  الكبيرة  المائية  األساسية  البنية  عدد مشاريع 
الذي يستلزم مقايضات كبيرة )Opperman et al., 2015(. غير أن قيم خدمات النظم اإليكولوجية وآثارها 
 Hansjürgens et al.,( المائية للهندسة  الكبرى  المشاريع  االجتماعية ما زالت غير معالجة بشكل كاف في 

 .)Skinner and Haas, 2014( على الرغم من الضمانات االجتماعية والبيئية ،)2016

ع أن يكون تقييم التكاليف  وبالنظر إلى المبالغ المالية المستثمرة في البنى األساسية للمياه، من المعقول توُقّ
وكما  كذلك،  ليس  األمر  ولكن  واسع.  نطاق  على  ومطبقاً  األقل،  على  ما  بدرجة  وموحداً  متقدماً،  والفوائد 
سيما  )وال  والتكاليف  األحيان،  من  كثير  في  مقننة  غير  تتحقق  التي  المجتمعية  الفوائد  فإن  بيانه،  سيجري 
والمقارنة  بالتقدير  تحظى  ال  ما  كثيراً  والخيارات  كاف،  بشكل  الحسبان  في  تؤخذ  ال  الخارجية(  التكاليف 
بصفة  للواقع  ممثلة  غير  أو  بالية  هيدرولوجية  بيانات  ومتضمنة  ضعيفة  تكون  ما  كثيراً  والبيانات  الكافيين، 
المياه )Water Integrity Network, 2016(، ال يوجد جزء  لما جاء في توقعات سالمة  عامة تقريباً. ووفقاً 
من  المائة  في   10 وحوالي  النزاهة،  انعدام  أو  الفساد  عن  بمنأى  الخاص،  أو  العام  المياه،  تمويل  نظام  من 

االستثمارات، أي ما يعادل حوالي 75 مليار دوالر أمريكي تضيع بسبب الفساد كل عام. 

ويناقش هذا الفصل كيف يمكن أن يساعد تحسين االهتمام بتقييم البنية األساسية الهيدروليكية في الوقوف 
فوائدها  من  قدر  أقصى  تحقيق  في  يساعد  أن  وبالتالي  الفعلية  والفوائد  للتكاليف  الكامل  النطاق  على 

االقتصادية واالجتماعية والبيئية. 

1-3 
مقدمة

اإلطار 3-1 تجارب في تقييم السدود الكبيرة 

خلصت اللجنة العالمية المعنية بالسدود في )The World Commission on Dams )2000 إلى أن: التقييم غير الكافي كان عاماًل هاماً في األداء الضعيف 
المكتملة  للمشاريع  الموضوعية  والتقييمات  والبيئية غير مقبولة؛  التكاليف االجتماعية  الكبيرة؛ وفي حاالت كثيرة جداً، كانت  السدود  لكثير من  السلبي  أو 
بالعمليات؛ وكان يوجد عدد كبير  المتعلقة  بالقرارات  كافياً  ارتباطاً  التأثير ونطاقاتها، وال ترتبط  التكامل عبر فئات  النطاق، وضعيفة  العدد وضيقة  قليلة 
من أوجه القصور في تقييم السدود في مراحل االقتراح والتصميم والتنفيذ؛ والعديد من السدود لم تشيَّد على أساس تقدير شامل وتقييم للمعايير التقنية 

والمالية واالقتصادية المطّبقة في وقت تشييدها، ناهيك عن المعايير االجتماعية والبيئية التي تنطبق في سياق اليوم. 
ناً كبيراً من الناحية العملية في غضون ذلك. فعلى سبيل المثال، تضمنت النتائج الرئيسية لتقييم بناء  نت تحُسّ ومن المشكوك فيه أن تكون األمور قد تحَسّ
   World Commission السدود في إطار برنامج تطوير البنى األساسية في أفريقيا، باستخدام معايير معروفة مستمدة من اللجنة العالمية المعنية بالسدود
بالثناء،  تنموي منطقي جدير  يلي: رغم ظهور أساس  )IHA, 2010( ما  الكهرمائية  للطاقة  الدولية  للرابطة  تقييم االستدامة   )on Dams )2000 وبروتوكول 
والبيئة مرتفعة؛ ولم  المحلية  المجتمعات  التي تتحملها  والتكاليف  المنافع؛  ما تفوق  الفوائد؛ والمخاطر كثيراً  والتحيُّز في تقدير  المبالغة  إلى  هناك ميل 

.(International Rivers, 2012( تستند التقييمات إلى تقدير قوي للخيارات
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فإن  أعــاله(،  )انظر  الهيدروليكية  األساسية  البنية  في  العالمية  لالستثمارات  التقديرات  تختلف  حين  في 
يمكن  للمياه  الوطنية  األساسية  البنى  لقيمة  التقديرات  بعض  وهناك  أقل.  العالمية  فوائدها  عن  ما يُعرف 
استقاؤها ضمناً من الفوائد المتوقعة التي يتم تحقيقها. فعلى سبيل المثال، في الواليات المتحدة األمريكية، 
سنوياً،  أمريكي  دوالر  مليار   123 المائية  األساسية  للبنية  الوطني  المال  رأس  من  الحالية  االحتياجات  تبلغ 
تُحدث تأثيراً اقتصادياً إجمالياً قدره 220 مليار دوالر أمريكي في صورة نشاط اقتصادي سنوي وتخلق 1,3 
 The Value of Water( أمريكي  دوالر  مليار   140 بقيمة  إضافية  مباشرة  غير  وفــائــدة  وظيفة،  مليون 

Campaign, 2017(. ولكن هذه األنواع من التقديرات غير متاحة بالنسبة لغالبية البلدان. 

أو  األساسية  البنى  في  النقص  أوجه  تكاليف  من  العالمية ضمناً  القيم  على  المؤشرات  بعض  استقاء  ويمكن 
دوالر  مليار   500 بقرابة  المياه  مخاطر  عن  الناجمة  االقتصادية  الخسائر  ُقدرت   ،2015 عام  ففي  تعطلها. 
والصحة  الزراعة  مجاالت  في  بالمياه  المرتبطة  الخسائر  تؤدي  أن  ويمكن   .)Sadoff et al., 2015( سنوياً 
عام  بحلول  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المائة  في   6 إلى  تصل  بنسبة  انخفاض  إلى  والممتلكات  والدخل 
الواليات  ففي   .)World Bank, 2016a( العالم  مناطق  بعض  في  مستمر  سلبي  نمو  إلى  تؤدي  وأن   2050

النشاط  من  أمريكي  دوالر  مليار   43,5 قيمته  ما  تعريض  إلى  الخدمات  انقطاع  أدى  األمريكية،  المتحدة 
في  العجز  حــاالت  وتصنف   .)The Value of Water Campaign, 2017( للخطر  اليومي  االقتصادي 
رجال  وكبار  السياسات  واضعي  لدى  القلق  من  قدر  أكبر  تثير  التي  العالمية  المخاطر  بين  باستمرار  المياه 
الذين  العالم  سكان  عدد  أن  ذلك  حقيقية.  المخاوف  وهذه   .)World Economic Forum, 2019( األعمال 
يعانون من ندرة حادة في المياه آخذ في الزيادة من 32 مليون نسمة في عام 1900 إلى 3,1 مليارات نسمة 
وآخرون كوستانزا  ر  قَدّ وقد   .)Kummu et al., 2010; Gosling and Arnell, 2016(  2050 عام   بحلول 
دوالر  29 تريليون  بمبلغ  الطبيعة  تقدمها  التي  بالمياه  المرتبطة  الخدمات  قيمة   Costanza et al. )2014(

من  السنوية  الخدمات  في  المقدرة  الخسارة  بلغت  و2011،   1997 عامي  بين  الفترة  وفي  سنوياً،  أمريكي 
الفيضية، و7,2 تريليونات دوالر أمريكي  للمستنقعات والسهول  2,7 تريليون دوالر أمريكي  النظم اإليكولوجية 
 1,75 األنهار في آسيا وحدها ما قيمته  يهدد سوء حالة  أن  ويمكن  المنغروف.  والجزر وأشجار  المد  ألهوار 
تريليون دوالر من خدمات النظم اإليكولوجية سنوياً )ADB/APWF, 2013(. وإذ تتراوح االحتياجات التمويلية 
2030 عام  بحلول  أمريكي  دوالر  تريليون  و22,6  أمريكي  دوالر  تريليونات   6,7 بين  للمياه  األساسية   للبنية 
)WWC/OECD, 2015(، تشير هذه األرقام السابقة المتعلقة بالفوائد إلى إمكانية أن تحقق االستثمارات في 
في  عوائد  إلى  باإلضافة  جيداً،  اقتصادياً  عائداً  سواء  حد  على  والخضراء  الرمادية  للمياه  األساسية  البنية 

مجال الرفاه االجتماعي والبشري ال يمكن قياسها كمياً في كثير من األحيان.

باالستخدام  يتعلق  فيما  سيما  ال  ومنهجية،  مفاهيمية  صعوبات  الهيدروليكية  األساسية  البنى  تقييم  ويواجه 
هذه  قيمة  تحديد  يمكن  التجريبي،  المستوى  وعلى  المعنوية.  والقيم  المباشرة  غير  والقيم  االستهالكي،  غير 
هذه  ولكن  للمياه.  النهائية  االستخدامات  لمختلف  تمثلها  التي  التراكمية  القيمة  خالل  من  األساسية  البنى 

القيم ليست محددة تحديداً جيداً في كثير من األحيان. 

المبادئ والنهوج العامة  1-3-3

الطبيعية  األساسية  بالبنى  يتعلق  وفيما  الهيدروليكية.  األساسية  البنى  لتقييم  متاحة  راسخة  منهجيات  هناك 
على  المنهجيات  هذه  تركز  )الرمادية(،  المبنية  األساسية  للبنى  البيئية  اآلثار  من  كثير  وبتقييم  الخضراء،  أو 
تحديد قيم خدمات النظم اإليكولوجية، وهو ما جرى تناوله بمزيد من التفصيل في الفصل 2. ويطرح أونوما 
إدخال  المستصوب  من  فيها  يكون  التي  الظروف  لتحديد  منهجية   Onuma and Tsuge )2018( وتسوغي 
البنى األساسية الخضراء، والنقطة التي تفضل عندها على البنى األساسية الرمادية. ومن ناحية أخرى، يؤكد 
فصل  أن   WWAP/UN-Water )2018( للمياه  المتحدة  األمم  المائية/آلية  الموارد  لتقييم  العالمي  البرنامج 
معاً،  بهما  الخاصة  القيم  في  النظر  ينبغي  وأنه  زائفة  ثنائية  يشكل  الرمادية  عن  الخضراء  األساسية  البنى 

حيث إن نشرهما داعم لكلتيهما )اإلطار 2-3).

2-3 
قيم الفوائد 
العالمية للبنية 
األساسية للمياه

3-3 
أساليب ونهوج 
في تقييم 
البنية األساسية 
الهيدروليكية
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 World Commission( ويتعلق أكثر النهوج الخاصة بتقييم البنى األساسية الرمادية انتشاراً بالسدود الكبيرة
المعلن،  التفضيل  نهج  أو  السوق  على  القائم  النهج  مثل  مباشرة،  أساليب  تشمل  وهي   )on Dams, 2000

مزيد  على  لالطالع   1 الفصل  )انظر  الخيار  نمذجة  أو  المالحظة  األفضليات  مثل  مباشرة،  غير  وأساليب 
التكلفة،  العائد مقابل  للمياه حول نهوج  البنى األساسية  التفاصيل(. وتتمحور معظم أساليب تقدير قيمة  من 
ولكن هناك مياًل نحو المبالغة في تقدير العوائد والتقليل من شأن التكاليف، وخاصة نحو عدم إدراج جميع 
التكاليف )مثاًل، World Commission on Dams, 2000(. وتتعلق أوجه القصور التي يعاني منها عدد كبير 
وتميل  لمن؟«.  »القيمة  مسألة  األهمية  البالغة  المسائل  ومن  والبيئية.  االجتماعية  بالتكاليف  التقييمات  من 
المعنية  الجهات  تستفيد  قد  حين  في  المستهدفين  المستفيدين  على  مفرط  بشكل  التركيز  إلى  التقييمات 

األخرى بقدر أقل بل قد تتأثر تأثراً سلبياً. 

ونظراً ألن أصول البنى األساسية للمياه ال تخضع عادًة للتداول، فقد تكون األدلة على قيمتها السوقية العادلة 
على صافي  بناًء  العادلة  القيمة  تلك  تقدّر  المياه  مجال  في  المحاسبة  أساليب  معظم  فإن  ولذلك،  محدودة. 
االستبدال  تكلفة  أو  االستهالك،  خصم  بعد  االستبدال  تكلفة  على  أو  المتوقعة،  لإليرادات  الحالية  القيمة 
أن  المناسب  غير  من  يكون  للربح،  هادفة  غير  فعلياً  التجارية  العملية  تكون  وعندما   .)3-3 )اإلطار  الحالية 
هذه  وفي  المستقبل.  في  المتوقعة  األرباح  أساس  على  المياه  إلمــدادات  األساسية  البنى  أصول  قيمة  ر  تقَدّ
الفوائد  عن  أفضل  فكرة  يعطي  االستهالك  خصم  بعد  االستبدال  تكلفة  على  القائم  التقييم  فإن  الحالة، 
المتوقعة في المستقبل الناشئة عن االحتفاظ بهذه األصول. ويقدم هذا التقييم كذلك فكرة أفضل عن مدى 

.)Comisari et al., 2011( تعرض الحكومة/المجتمع المحلي للخسارة بسبب الظواهر المناخية المتطّرفة

وتُستخدم نهوج القيمة المرجعية للوحدة لتحديد تكلفة المياه لكل وحدة من وحدات حجم التخزين لمشاريع 
فترة  في  للوحدة  المرجعية  للقيمة  نهج  ُوضع  المثال،  على سبيل  أفريقيا،  جنوب  ففي  المائية.  الموارد  إدارة 
الثمانينيات. وفي أبسط أشكاله، تُحسب هذه القيمة باعتبارها القيمة الحالية المخَفّضة لتكلفة دورة الحياة 
اإلجمالية )الرأسمالية والتشغيلية( لمشروع زيادة المياه أو إدارتها، مقسومة على الزيادة التدريجية المخفضة 

 .)Bester et al., 2020( في إمدادات المياه

اإلطار 3-2 التقييمات تساعد على تحديد كيفية دعم البنى األساسية الخضراء للبنى األساسية الرمادية - حالة سد إيتايبو في البرازيل

التربة في منطقة  إلى طبيعة  بالنظر  إيتايبو،  الكهرومائية. غير أن خزان  الطاقة  توليد  العالم من حيث  السدود في  أكبر  بين  البرازيل من  إيتايبو في  سد 
التي تملؤه  المفرطة  الرواسب  الخزانات األخرى( ألحمال  المحليين في استخدام األراضي، معّرض )مثل معظم  المزارعين  ع مياه السد وممارسات  تجُمّ

تدريجياً وتقلل من قدرته على التخزين، وبالتالي تقّصر العمر المتوقع للخزان، إلى جانب زيادة تكاليف الصيانة. 
الطبيعي )يرد مزيد من وصفها  المال  وقد حددت محاسبة رأس 
المالئمة )خدمات  الطبيعي  المال  2( تدفقات رأس  في الفصل 
المياه من  المزارعون في مستجمع  النظم اإليكولوجية(. وتمكن 
يبّين مدى مساهمة كل مزرعة  أن  للقياس يمكن  وضع نظام كمّي 
في الحد من اإلطماء )Laurent et al., 2011(. وأتاح ذلك اعتبار 
التي  للمياه،  الوطنية  الوكالة  للمياه« من قبل  المزارعين »منتجين 
المزارع  التي تنتجها  النظم اإليكولوجية  تعطي قيمًا لخدمات 
البرنامج على أساس مساهمتها في تحقيق وفورات  المشاركة في 
التشغيلية واستهالك رأس  من حيث صيانة السدود والتكاليف 
الناتج عن ذلك، ويسمى  البرنامج  أقام  )ANA, 2011(. وقد  المال 
الجيدة«(، شراكة مع  المياه  Cultivando Água Boa )»زراعـــة 
إلى  المشتركة لالستدامة باالعتماد  المزارعين لتحقيق األهداف 
 Mello( الحراثة الــزراعــة عديمة  حد كبير على األخــذ بطريقة 
ع  المتوقع لمجمَّ العمر  and Van Raij, 2006(. وقد زاد متوسط 
السد اآلن من 60 سنة إلى 350 سنة. وباإلضافة إلى ذلك، يجري 

الذي يمثل  المزارع واستدامتها - األمر  إنتاجية  زيادة  البيولوجي(، واألهم من ذلك،  التنوع  المغذيات وحفظ  تقليل جريان  بيئية أخرى )مثل  تحقيق فوائد 
سيناريو مربحاً للمزارعين وشركة الطاقة الكهرومائية على حد سواء.

© nicolasdecorte/Shutterstock.com سد إيتايبو، البرازيل. الصورة :© نيكوالديكورت

من املسائل البالغة 
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"القيمة ملن؟". ومتيل 
التقييامت إىل الرتكيز 
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يف حني قد تستفيد 
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غير أن أحد أوجه القصور الرئيسية في كثير من النهوج، بما في ذلك معظم النهوج التي سلف للتو ذكرها، 
والعائدات  والتشغيلية(  الرأسمالية  والنفقات  النقدية،  )التدفقات  المالية  التكاليف  على  تركز أساساً  أنها  هو 
تعامل  التي  والبيئية،  االجتماعية  التكاليف  سيما  وال  المباشرة،  غير  التكاليف  تغفل  ما  كثيراً  وهي  المالية. 
تكاليف توصيلها قيمتها بدقة.  المياه وال  الفصل 1، ال يعكس سعر  بوصفها عوامل خارجية. وكما أشير في 
وغير  النقدية  والفوائد،  التكاليف  لجميع  الكاملة  المجموعة  بين  الموازنة  أساس  على  القيمة  تقدير  وينبغي 
يمكن  التي  النهوج  أحد  الكلية«  االقتصادية  »القيمة  استخدام  ويمثل  المباشرة.  وغير  المباشرة  النقدية، 
ولذلك  و2.   1 الفصلين  في  تفصياًل  أكثر  بشكل  جاء  كما  األوســع،  االعتبارات  هذه  أفضل  بشكل  تعكس  أن 
تقديرات  على  سيشتمل  للمياه  األساسية  البنية  مشاريع  ألحد  التكاليف  مقابل  للعوائد  الكامل  التحليل  فإن 
بالضرورة االفتراضات المتعلقة بأشياء من قبيل المخاطر، وأسعار  اقتصادية معقدة للقيمة. وسيشمل أيضاً 
الخصم، وطول عمر المشروع، ومعدالت االستهالك، وأسعار الفائدة. وال يسمح هذا فقط بدرجة عالية من 
تستند  التي  الظروف  أن  مؤداها  كبيرة  مشكلة  إلى  أيضاً  يؤدي  بل  التقديرات،  في  التحيز  واحتمال  المرونة 

إليها االفتراضات قد تتغير )اإلطار 4-3).

اإلطار 3-3 السبب في تقدير قيمة أصول البنى األساسية للمياه وكيفية تقديرها 

التي  المعنية. وعليه فمن الضروري تحديد األسباب  التقييم وطبيعة األصول  إليه  الذي يستند  لألساس  تتفاوت قيمة األصول بشكل كبير وفقاً  أن  يمكن 
يجري من أجلها تقدير قيمة تلك األصول. ومن األسباب المحتملة لتقدير قيمة أصول البنى األساسية للمياه ما يلي:

قياس القيمة الصافية؛ أي تعريف الماّلك )من القطاع الخاص أو العام( بالثروات التي لديهم؛  ●
تحديد سعر بيع محتمل لألصول المعنية؛   ●

ك بتكلفة االستبدال المحتملة لألصول في حال تدميرها أو تلفها؛ إبالغ الماَلّ  ●
وضع تقديرات للعائدات على األصول؛   ●

وكأساس إلنتاج قياسات مستمرة لإلنتاجية.  ●
ومن المفاهيم االقتصادية والمحاسبية الرئيسية ما يلي:

أو تسوية أحد الخصوم، بين طرفين مّطلعين وراغبين، في إطار معاملة  لقاء استبدال أحد األصول،  يُدفع  أن  الذي يمكن  المبلغ  القيمة العادلة - هي 
تحافظ على استقاللهما والمساواة بينهما. وفي حالة عدم وجود أدلة قائمة على السوق، يمكن تقدير القيمة العادلة باستخدام نهج اإليرادات أو نهج تكلفة 

االستبدال بعد خصم االستهالك.
وفيما يتعلق بتقدير العائد على األصول المائية، من قواعد التقييم العملية ما يلي:

تكلفة االستبدال الحالية - وهي تكلفة تشييد نفس األصل أو إحالل مثله تماماً اليوم، بغّض النظر عن االستهالك المتكبد. 
للفوائد  أكثر موثوقية  المتراكم، وتمثل بشكل عام مقياساً  الحالية، مع مراعاة االستهالك  تكلفة االستبدال بعد خصم االستهالك - وهي تكلفة االستبدال 

االقتصادية المتبقية لألصل المعني مقارنًة بتكلفة االستبدال الحالية.
التي  النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة  الداخلي( - وهي  العائد  أو معدل  النقدي بسعر الحسم،  التدفق  أو  بها،  المنتفع  القيمة  )أو  صافي القيمة الحالية 

يُتوقع استمدادها من األصل في المستقبل.
التجارية، يستخدم  القائمة. وفي المحاسبة  التقييم غير ممكن، أو العتباره غير مناسب في ظل الظروف  التقييم السوقي دائماً، إما ألن هذا  وال يستخدم 

عادًة نهج تكلفة االستبدال بعد خصم االستهالك أو نهج اإليرادات إذا ما كانت القيم السوقية غير متاحة أو تُعتبر غير مالئمة.

.Comisari et al. )2011( المصدر: مقتبس بتصُرّف من

اإلطار 3-4 تطبيق تحليل احتمالي للعوائد مقابل التكاليف على سد المضائق الثالثة، الصين 

قام موريموتو وهوب )Morimoto and Hope )2004 بتطبيق تحليل احتمالي شامل للعوائد مقابل التكاليف على سد المضائق الثالثة في الصين. وأخذ هذا 
التحليل في االعتبار درجة عدم اليقين في المشروع وحاول أن يقدم نتائج أكثر قوة ومنطقية من نتائج التحليالت الحتمية المعتادة للعوائد مقابل التكاليف أو 
التحليل المتعدد المعايير. ومن ثم، يمكن حساب توزيع صافي القيمة الحالية وتحديد أهم اآلثار الناجمة. وتبيَّن من النتائج أنه رغم أن االفتراضات المعقولة 
والمعتادة في وقت التشييد كانت تتنبأ باآلثار اإليجابية للمشروع، فقد كانت هذه اآلثار بالغة الحساسية ألساليب التقييم واختيار معدالت الخصم ودرجة عدم 
اليقين المتصلة بالمشروع. فعلى سبيل المثال، أصبحت تكاليف مصادر الطاقة المتجددة البديلة )مثل الطاقة الشمسية( اآلن أقل بكثير مما كانت عليه عند 
تصميم المشروع، مما أحدث اختالفات كبيرة في التكاليف والعوائد المتوقعة للطاقة الكهرومائية. ويشير المؤلفان كذلك إلى أن معظم الدراسات السابقة تركز 
فقط على كل تأثير للسد بشكل مستقل عن سائر آثاره، وتستخدم نهجاً نوعياً بشكل رئيسي سواء في تقييم كل تأثير على حدة أو في مقارنة القيم المستمدة.
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مرحلة  في  تُجرى  التي  التقييمات  في  اإلطــالق،  على  أُدرجــت  إن  السدود،  إزالــة  تكاليف  ــدَرج  تُ ما  ونــادراً 
التصميم. وقد يستلزم األمر إزالة السدود عندما تصبح هذه الهياكل غير مأمونة أو زائدة عن الحاجة. 

تقييم الجدوى االقتصادية مقابل الجدوى المالية   2-3-3

ويُقَصد  المالية.  أو  االقتصادية  الجدوى  القيمة على أساس  تقديرات  بين  باالختالفات  االعتراف  المهم  ومن 
إدرار  تتمثل في  ما  التي عادة  التشغيلية،  أهدافه  المعني على مواصلة تحقيق  الكيان  المالية قدرة  بـالجدوى 
االقتصادية  الجدوى  أما  الطويل.  المدى  على  مالي  منظور  من  بمهمته  والوفاء  د،  محَدّ مالي  عائد  معدل 
جميع  احتساب  بعد  شاملة  إيجابية  صافية  اقتصادية  مساهمة  للمجتمع  يقدم  المشروع  كان  إذا  ما  فتقّيم 
والفوائد  المجتمع  يتكبدها  التي  والمالية  والبيئية  االجتماعية  التكاليف  ذلك  في  بما  والعوائد،  التكاليف 
من  جدواه  بالضرورة  تعني  ال  المالية  الناحية  من  المشروع  جدوى  فإن  ولذلك،   .(IHA, 2020( يجنيها  التي 
الناحية االقتصادية، والعكس صحيح. وعلى الرغم من ذلك، فإن العديد من المشاريع قد تأسست بناًء على 
التكاليف  باسترداد  المتعلقة  االفتراضات  تكاد  ال  التقييمات،  لتلك  بالنسبة  وحتى  فقط،  المالية  التقييمات 

 .)World Commission on Dams, 2000( ًتتحقق في الواقع مطلقا

من  المطلوب  المستوى  توجيه  على  المستخدمة  والنماذج   )10 )الفصل  للتمويل  الحالية  النهوج  تشجع  وال 
على  وعــالوة  المستقبل.  في  المائي  لألمن  الالزمة  األغــراض  والمتعددة  المرنة  األساسية  بالبنى  االهتمام 
الماضي  في  األساسية  البنى  تمويل  في  كاٍف  اعتبار  يوَل  لم  المستثمرة،  الضخمة  المبالغ  من  وبالرغم  ذلك، 
أن  ويتعيَّن   .)WWC/OECD, 2015( المتنافسة  وأولوياتها  المتأثرة  المعنية  الجهات  بمختلف  الخاصة  للقيم 
يصبح االستثمار في البنى األساسية للمياه أكثر كفاءة للمساعدة في المحافظة بالشكل الواجب على األصول 
ومن شأن   .)WWC/OECD, 2015, p. III( المستقبل«  في  التزامات  بناء  »تجنب  أجل  من  وكذلك  الموجودة 
اإلدارة  مجال  في  ذلك  في  بما  التحدي،  لهذا  حلول  إيجاد  في  يسهم  أن  المياه  قيمة  تقدير  عملية  تحسين 

الرشيدة لشؤون المياه، حيث ستكتسي اعتبارات السالمة والشفافية أهمية بالغة. 

حساب التكاليف الرأسمالية والتشغيلية  3-3-3

الكبيرة  والصيانة  والتشغيل  المال  رأس  تكاليف  إدراج  يتم  كان  إذا  ما  التقييم  في  الرئيسية  المسائل  من 
المياه  لخدمات  الكاملة  التكاليف  على  والمحاسبة  النهائية.  االستخدامات  لقيمة  الالحقة  التقديرات  في 
أو  التشغيلية  التكاليف  من  جزء  سوى  استرداد  يتم  ال  البلدان،  من  كثير  وفي  القاعدة.  وليس  االستثناء  هو 
مشاريع  تسفر  ما  وكثيراً   .)WWF, 2003( الرأسمالية  االستثمارات  العامة  األموال  وتغطي  كاملة،  استردادها 
البنى األساسية المائية الكبيرة، وبخاصة السدود الكبيرة، عن أداء مالي واقتصادي ضعيف. وعادة ما تعجز 
الرأسمالية  التكاليف  استرداد  يكون  أنه حتى عندما  إلى  يشير  مما  والصيانة،  التشغيل  تكاليف  استرداد  عن 
)World Commission on Dams, 2000(. وكثير من السدود  هدفاً صريحاً، فإن تحقيقه سيكون محدوداً 
في  والتحكم  األسماك  ومصائد  والــري  الكهرومائية  الطاقة  المثال،  سبيل  على  وتوفر،  األغــراض،  متعددة 
الفيضانات. ويمكن أن يكون توزيع عناصر التكلفة على مختلف االستخدامات أمراً صعباً. وفي حين أن إجراء 
االستخدامات  على  المترتبة  والتكاليف  الفوائد  جميع  بين  بأخرى  أو  بطريقة  التوازن  يحّقق  أن  يلزم  التقييم 

المختلفة للمياه، فإنه يكون مصطنعاً ما لم تدرج فيه تكاليف رأس المال وتكاليف التشغيل والصيانة.

االعتراف بأن القَيم يمكن أن تتغير  4-3-3

المثال،  بالمشاريع. فعلى سبيل  المتصلة  التكاليف  العوائد مقابل  القيم المستخدمة لحساب  تتغير  ويمكن أن 
على مدى  كبيراً  الرياح انخفاضاً  أو طاقة  الطاقة الشمسية  المتجددة مثل  الطاقة  انخفضت تكاليف مصادر 
العقد الماضي، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر )IEA, 2020(. ومن ثم، فإن االفتراضات األصلية للتكاليف 
والعوائد المتعلقة بسدود الطاقة الكهرمائية قد ال تكون صحيحة اآلن )يرد مثال على ذلك في اإلطار 4-3(. 
ويمكن لهذه التخفيضات في تكاليف الطاقة المتجددة أيضاً أن تجعل البنى األساسية للمياه أكثر جدوى من 

الناحية االقتصادية، كما في حالة تحلية المياه )اإلطار 3-5؛ وانظر الفرع 2-6-2).

قبيل  من  المستقبل،  في  المجتمعية  القيم  في  تغييرات  حدوث  إمكانية  تؤدي  أن  يمكن  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
استرداد  كان  المثال،  سبيل  فعلى  السدود.  إلزالــة  دعــوات  إلى  والترفيه،  البيئة  إلى  تعزى  التي  القيم  زيــادة 
 Whitelaw and( األمريكية  المتحدة  الواليات  في  السدود  إلزالــة  رئيسياً  محركاً  السلمون  سمك  أرصــدة 
وقابلية  بالمرونة  المتسمة  الزمن قيمة االستراتيجيات  بمرور  القيم  تغيُّر  إمكانية  وتبِرز   .)McMullen, 2002

التكيف واتخاذ القرارات القائمة على »اّتقاء الندم«.

ترِبز إمكانية تغريُّ 
القيم مبرور الزمن 

قيمة االسرتاتيجيات 
املتسمة باملرونة 

وقابلية التكيف واتخاذ 
القرارات القامئة عىل 

“اتّقاء الندم”.
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تخزين المياه  5-3-3

تخزين المياه هدف هام من أهداف إقامة البنى األساسية المائية من أجل التعامل مع التباينات في إمدادات 
المياه وتوافرها، وكذلك في الطلب على المياه. وتعمل جميع أجزاء الغالف المائي، بما في ذلك المحيطات 
يشيدها  التي  انات  الخَزّ شأن  شأنها  انات،  خَزّ بمثابة  الجوي  والغالف  الجوفية  والمياه  والتربة  والبحيرات 
اإلنسان والتي تستخدم فيها السدود بشكل أساسي. وعلى الرغم من وفرة السدود، فإن أكبر مخزونات المياه 

العذبة، وبفارق بعيد، ما زالت تحتويها النظم الطبيعية. 

االتجاهات السائدة في تخزين المياه
في  تعزى  العذبة  المياه  توافر  من  به  يرتبط  وما  المياه  تخزين  إجمالي  في  النطاق  واسعة  انخفاضات  هناك 
درجات  بفعل  السطحية  المياه  فقدان  وتزايد  الجوفية  المياه  استخراج  في  المكثف  اإلفراط  إلى  األول  المقام 
التدخل  آثار  للمياه  البري  التخزين  اتجاهات  على  المناخ  تغير  آثار  وتتجاوز   .)Liu et al., 2019( الحرارة 
من  الفرد  حصة  تتناقص  العالمي،  الصعيد  وعلى   .)Scanlon et al., 2018( الِضعف  بنحو  المباشر  البشري 
السكان،  النمو في عدد  مواكبة  يتمكن من  لم  الخزانات  التوسع في  3-1(، ألن  )الشكل  المبنية  انات  الخَزّ سعة 
انات القائمة آخذة في االنخفاض بسبب الترسيب بصفة رئيسية. ويعادل  ولكن أيضاً ألن سعة التخزين في الخَزّ
وتبلغ  المبنيَّة،  الخزانات  سعة  إجمالي  من  المائة  في   1 حوالي  السنوي  التخزين  حجم  في  الخسائر  متوسط 
 .)George et al., 2017( سنوياً  أمريكي  دوالر  مليار   13 حوالي  الخسائر  هذه  السترداد  المقدرة  التكاليف 
العالم  في  نهري  حوض   400 أكبر  في  المائي  األمن  لتعزيز  التخزينية  السعة  لقيمة  أُجري  تقدير  من  وتبيَّن 
وجود مخاطر بشأن العجز في المياه في أجزاء كثيرة من أفريقيا، وكذلك في أستراليا وشمال الصين والهند 

.(Gaupp et al., 2015( وإسبانيا وغرب الواليات المتحدة األمريكية

 الشكل 1-3 
النمو السكاني العالمي وحجم 
انات  التخزين في الخَزّ

 Annandale et al. :المصدر
)2016, fig. 3.14, p. 41(.

اإلطار 3-5 تقدير قيمة تحلية المياه 

حيثما تكون المياه العذبة شحيحة، تكون قيمتها مرتفعة. وإذا اقترنت تحلية المياه بإعادة استخدام المياه ألغراض الري، فإنها تقلل من سحب المياه العذبة 
وتعزز إمدادات المياه. ويمكن تخفيف اآلثار البيئية لهذا اإلجراء إذا كان يعمل بالطاقة المتجددة )Pistocchi et al., 2020(. وفي إسرائيل، توفر محطات 
المياه خسائر  العجز في  ما تسبب حاالت  القدرة. وكثيراً  للتوّسع في هذه  المياه الصالحة للشرب، وهناك خطط  المياه حالياً حوالي ربع إمدادات  تحلية 
د على أساس التقليل من حاالت العجز في  اقتصادية تؤثر على االقتصاد اإلسرائيلي بأكمله. وقد تبيَّن أن القيمة االقتصادية لمياه البحر المحالة، التي تحدَّ

.)Palatnik, 2019( المياه، تبلغ حوالي 4 دوالرات أمريكية لكل متر مكعب: وهو ما يزيد كثيراً عن التكاليف المباشرة لعملية تحلية المياه
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رأس  في  االستهالك  معدالت  زيادة  إلى  الترسيب  بسبب  االصطناعية  الخزانات  في  التخزين  وتؤدي خسائر 
المال االستثماري وبالتالي في عائدات االستثمار. وتزيد هذه الخسائر أيضاً قيمة تدابير الحد من الرواسب 
ة من الطبيعة للنهوض بإدارة مستجمعات المياه )انظر  - التي تنفذ بشكل رئيسي من خالل الحلول المستمَدّ

 .)WWAP/UN-Water, 2018

ع  وهذه االتجاهات، مقترنة بالحاجة المتزايدة إلى التخزين، تؤدي للتساؤل عما إذا كان ينبغي أن يشكل التوُسّ
 Wisser et( انات االصطناعية عنصراً محورياً في االستراتيجيات المستدامة للموارد المائية في قدرة الخَزّ
النظم  في  للتخزين  النسبية  بالقيمة  االعتراف   )1( مثاًل:  منها  للتطبيق،  صالحة  بدائل  فهناك   .)al., 2013

ولكنها  بالفعل،  التخزين  معظم  يحدث  حيث  فقط  النظم  هذه  وليست  لها،  المنسق  االستخدام  أو  الطبيعية، 
من  الحّد  بقيمة  االعتراف   )2( مستدامة؛  بصورة  التخزين  قيمة  لزيادة  الرئيسية  الفرص  توجد  حيث  أيضاً 
الطلب؛ )3( زيادة اإلمدادات من خالل تحسين إدارة األراضي، على سبيل المثال، أو إعادة استخدام المياه؛ 

)4( استخدام الحلول الالمركزية. 

الخسائر من جراء التبخر
النهر  من  بالتبخر  مقارنة  التبخر  زيادة  جراء  من  كبيرة  بخسائر  االصطناعية  والخزانات  البحيرات  وتصاب 
نطاق  على  كم3/سنة   346 بنحو  والزراعة  المياه  بشأن  للمعلومات  العالمي  النظام  بيانات  تقّدرها  األصلي، 
ويمكن  العالم.  في  المياه  سحب  كميات  إجمالي  من  المائة  في   10 من  يقرب  ما  أي   ،)FAO, 2015( العالم 
المناطق  توقع أن تكون الخسائر أعلى نسبياً من هذا المتوسط في المناطق القاحلة األكثر دفئاً، وهي أيضاً 
أحجام  إلى  تستند  التي  التقييمات  على  كبير  تأثير  الخسائر  ولهذه  ندرة.  أكثر  عادًة  المياه  فيها  تكون  التي 
التي يتم قياسها  المياه المستخدمة - مما يشير إلى أن هذه األحجام ستكون، في المتوسط، ضعف الكمية 
من  الخسائر  فيها  تكون  قد  التي  األماكن  في  المياه  لتخزين  البيئة  قيمة  على  الضوء  يسلط  وهذا  مباشرة. 
المياه  تدفقات  إبطاء  من خالل  القيمة  الجوفية  المياه  تحقق سدود  المثال،  فعلى سبيل  أقل حجماً.  التبخر 
الجوفية(  المياه  )طبقة  الجوفي  الخزان  في  إضافي  تخزين  وخلق  التبخر،  في  الخسائر  من  والحد  الجوفية، 
إلى جنب مع  خلفها )Onder and Yilmaz, 2005(. ويجري بشكل متزايد إدارة طبقات المياه الجوفية جنباً 
وسائل التخزين السطحي المبني. وتركز معظم نظم االستخدام المنسق عادة على إدارة الطلب بالتناوب بين 
المياه  طبقات  تغذية  زيادة  ويمكن  والطلب.  للمواسم  تبعاً  الجوفية  المياه  ومستودعات  الخزانات  استخدام 

الجوفية على نحو استباقي من خالل إدارة األراضي )اإلطار 6-3).

اإلطار 3-6 إدارة تغذية طبقات المياه الجوفية باستخدام البنى األساسية الخضراء: تقدير قيمة تكاليف وفوائد إمدادات المياه وغيرها من 
الخدمات االجتماعية والبيئية والخدمات المتعلقة بالقدرة على الصمود

النظام اإليكولوجي  التي تسّخر خدمات  البنى األساسية الخضراء  المدارة مجموعة واسعة من حلول  الجوفية  المياه  إعــادة تغذية طبقة  تُستخدم في 
إلى فئة من  تنتمي  التي  الحلول،  إدراج هذه  التي تعمل بشكل جيد وطبقاتها تحت السطحية. ويتزايد  التي توفرها األراضي  الطبيعية  والبنى األساسية 
المائي  زيادة األمن  للمياه من أجل  المتكاملة  ).GRIPP, n.d(، في إطار حلول اإلدارة  الجوفية أوسع نطاقاً،  المياه  القائمة على  الطبيعية  البنى األساسية 
والقدرة على الصمود والحفاظ على الخدمات البيئية. ورغم أن زيادة تخزين المياه وتوافرها هما المحركان الرئيسيان، فإن إعادة التغذية المدارة لطبقة 
المشاريع  التكاليف، فإن معظم  للمياه السطحية وتقلل من بصمته األرضية. ومن حيث  البديل  التخزين  التبخر من  بصفة عامة  تقلل أيضاً  الجوفية  المياه 
المعاد تدويرها أو تستخدم  المياه  التي تستخدم  الكبيرة  الهندسية  المياه الطبيعية لتغذية المستودعات الجوفية أرخص بكثير من المشاريع  التي تستخدم 
اآلبار لحقن مياه جديدة، كما يشير إلى ذلك استعراض أجري مؤخراً لما عدده 28 حالة من حاالت إعادة التغذية المدارة القديمة من جميع أنحاء العالم 
)Zheng et al., forthcoming(. ويشير التقييم نفسه إلى أن االستثمارات في هذه الحلول جذابة دائماً تقريباً، حيث تتراوح نسب العوائد إلى التكلفة بين 
1,3 و7 تقريباً لمجموعة واسعة من أنواع الحلول. وتحسب العوائد من التكاليف التقديرية لمصدر المياه البديل التالي في الجودة أو من نسبة قيمة اإلنتاج 
التي تعزى إلى المياه المستخدمة إلعادة التغذية. وقد تكون النسب أعلى من ذلك إذا أدرجت فوائد مشتركة أخرى )قد يكون تقييمها أكثر صعوبة(، مثل 
لهذه  التحليل  البيئية. ومن شأن إجراء مزيد من  والقيم  البيولوجي  والتنوع  والفوائد االجتماعية واالقتصادية، واآلثار اإليجابية على الصحة  المياه،  تخزين 

الفوائد أن يوفر أدلة وحوافز إضافية لتوجيه السياسات واالستثمار في مجال إعادة التغذية المدارة.
ساهمت بها كارين ج. فيلهولث )المعهد الدولي إلدارة المياه(.

هناك قيم كبرية غري 
متعلقة باالستخدام 

مرتبطة بطريقة 
الخزانات يف تخزين 

املياه وإطالقها
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تقييم التدابير التشغيلية لتخزين السدود وتصريفها 
ويمكن  وإطالقها.  المياه  تخزين  في  الخزانات  بطريقة  مرتبطة  باالستخدام  متعلقة  غير  كبيرة  قيم  هناك 
في  المباشر  االستخدام  وتكاليف  إمــدادات  الفور  على  يهدد  أن  ينبغي  مما  أكثر  المياه  من  كميات  إلطالق 
في  ومصاعب  فورية  وبيئية  اقتصادية  خسائر  إلى  يؤدي  المياه  من  يكفي  ما  إطالق  عدم  ولكن  المستقبل، 
أسفل المجرى. ويمكن أن يكون لتوقيت إطالق المياه من الخزانات آثار كبيرة على اإلنتاجية األحيائية وسبل 

كسب العيش في أسفل المجرى، وبالتالي أن يُزيد القيم غير المتعلقة باالستخدام )اإلطار 7-3).

استقصائية  دراسة  وفي  جداً.  عالية  قيم  بالمياه  المرتبطة  الصمود  على  والقدرة  للمخاطر  تكون  أن  يمكن 
بأنهم  منهم  المائة  في   45 أفاد  أمريكي،  دوالر  تريليون   96 قيمتها  تبلغ  أصول  لديهم  مستثمراً   525 شملت 
يتعرضون لمخاطر كبيرة ناجمة عن انعدام األمن المائي، وهي مخاطر تهدد سمعتهم وتراخيص عملهم، وأمن 
بتعرضها  أفــادت  التي  الشركات  بين  ومــن  النمو.  على  وقدرتهم  المالي،  واستقرارهم  إمــدادهــم،  سالسل 
يقع  أن  المتوقع  ومن  أمريكي،  دوالر  مليار   425 مجتمعة  للخطر  المعرضة  األعمال  قيمة  بلغت  للمخاطر، 

.(CDP, 2020( حوالي 40 في المائة من المخاطر خالل فترة 1-3 سنوات المقبلة

الموارد  وأهمية قدرة  المتعددة  اإلجهاد  التي تسببها عوامل  المخاطر  األمور األساسية فهم  كان من  ولطالما 
تغير  مواجهة  في  خاص  بشكل  تبرز  الفهم  هذا  أهمية  ولكن  للمياه،  األساسية  البنية  نظم  في  الصمود  على 
والمخاطر  اليقين  تزايد عدم  المياه في ظل  إدارة  وكانت  الخطر.  تأثير على عوامل  له  الذي سيكون  المناخ، 
موضوعاً للتقرير العالمي الرابع عن تنمية الموارد المائية لعام WWAP, 2012( 2012(. وكثيراً ما ال تراعى 
وعلى  التقييمات.  أو  االستراتيجيات  في  كــاف  بشكل  الصمود  على  والــقــدرة  بالمخاطر  المرتبطة  القيم 
الهيدروليكية  الهياكل  فرادى  تعطل  انهيار  مخاطر  لتقييم  راسخة  منهجيات  لديهم  المهندسين  أن  من  الرغم 
المشيَّدة، يمكن أن تحدث انهيارات كارثية في هياكل فردية. ولكن، على عكس حاالت انهيار الهياكل الفردية، 
)مثل  اإلنسان  من صنع  التي  والكوارث  الطبيعية  الكوارث  ذلك  أمثلة  ومن  نظمية.  وأكثر  أكبر  مخاطر  هناك 

الفيضانات والجفاف والتصحر وحوادث تلوث المياه وما إلى ذلك( أو حاالت تعطل شبكات المياه. 

أو  الضغوط  أو  الصعوبات  تجنب  على  قدرتها  إلــى  الصمود  على  المائية  األساسية  البنية  قــدرة  وتشير 
تحقيق  في  االستمرار  على  المائية  األساسية  البنى  قدرة  تعريف  ويمكن  بسرعة.  منها  التعافي  أو  الصدمات 
قيمة  وتنعكس  الصمود.  على  القدرة  في  المتمثلة  القيمة  بأنها  واالستثنائية  العادية  الظروف  في  فوائدها 

القدرة على الصمود في تكاليف أعطال النظام التي يتم تجنبها أو سرعة التعافي منها. 

4-3 
تقييم المخاطر 
والقدرة على 
الصمود

اإلطار 3-7 تقدير قيمة تحسين تخزين السدود وتصريفها 

يواجه القائمون على تشغيل السدود بعض الضغوط فيما يتعلق بتوقيت إطالق المياه. وقد يجادل المستخدمون المباشرون )ألغراض الري أو اإلمدادات 
المنزلية مثاًل( بأنه ينبغي تخزين المياه لتقليل مخاطر النقص إلى أدنى حد. غير أن ذلك من شأنه أن يقلل من الفوائد االقتصادية والبيئية المحتملة 

في أسفل المجرى. والتقييمات أساسية لتحسين أداء النظام. 
ودوال القيمة االقتصادية لتخزين الفائض هي من وسائل حساب قيمة التخزين واإلطالق من أجل التعامل مع المخاطر وعدم اليقين في التدفق من سنة 
ن للخزانات من سنة ألخرى على 30 خزاناً و22 طبقة مياه جوفية و51 موقعاً للطلب الحضري  ألخرى. وعلى سبيل المثال، عند تطبيق التشغيل المحسَّ
 98 80 في المائة ومن تكاليفها بنسبة  والزراعي في وادي كاليفورنيا )الواليات المتحدة األمريكية(، فإنه يقلل من متوسط حجم الندرة السنوية بنسبة 
في المائة )Khadem et al., 2018(. ويمكن لتنسيق منظومات الخزانات المتعددة أن يعزز صافي الفوائد المتأتية من الري والطاقة الكهرومائية بنسبة 

 .)Jeuland, 2020( تتراوح بين 3 و12 في المائة، وتزيد فوائد التنسيق مع تقلب توافر المياه وتدفقاتها
وتؤثر البنية األساسية المائية المشيَّدة على توازن الخدمات التي يوفرها النهر ونظام تدفقه. واإلطالقات الدنيا اإللزامية لألغراض البيئية ال تعبر عن 
النظام اإليكولوجي والخدمات  توازن بين خدمات  التي يجب مراعاتها عند اختيار  المتأصلة والمعقدة في كثير من األحيان  التآزر  المفاضالت وأوجه 
الهندسية. واستخدام مقاييس أداء متعددة، تغطي مجموعة الخدمات البيئية والهندسية العاملة القائمة، يمّكن من فهم التفاعالت بين األصول الطبيعية 
والمبنية بشكل أفضل. ويساعد ذلك في الوقوف على التدخالت في أحواض األنهار التي تحقق القيمة المثلى من خالل المقايضة المناسبة بخدماتها 

.)Hurford et al., 2020(
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وتقلل من  الصمود  القدرة على  تزيد من  المبنية  المائية  البنى األساسية  بأن  االنتشار  افتراض واسع  وهناك 
من  المائة  في   40 نسبته  ما  يقع  المثال،  على سبيل  الهند،  ففي  دائماً.  كذلك  ليس  األمر  أن  بيد  المخاطر. 
الطاقة  أكبر مرافق  تكبدت  و2016   2013 وبين عامي  المياه،  مناطق شحيحة  الحرارية في  الطاقة  محطات 
المؤقت اإلغــالق  إلى  اضطرت  عندما  المناخ  تغير  بسبب  أمريكي  دوالر  مليار   1,4 بلغت  خسائر  البلد   في 
توسيع  العالم  أنحاء  جميع  في  األماكن  من  كثير  في  الساخن  النقاش  مواضيع  ومن   .)Luo et al., 2018(
دي  يجادل  المثال،  سبيل  فعلى  المياه.  نقص  وجــه  في  الصمود  على  القدرة  لتحسين  المبنيَّة  الخزانات 
بحثهما  ينبغي  للمنطق  منافيتين  ديناميَّتين  هناك  بأن   Di Baldassarre et al. )2018( وآخرون  بالداساري 
من  المياه  إمدادات  زيادة  فيها  تمّكن  تتمثل في حاالت  التي  والطلب  العرض  دورات  المناقشة هما:  في هذه 
التي يزيد فيها  الفوائد األولية للخزانات؛ أو  المياه، األمر الذي من شأنه أن يلغي بسرعة  زيادة الطلب على 
الجفاف.  حاالت  عن  تنجم  أن  المحتمل  األضرار  من  وبالتالي  الَضعف  من  الخزانات  على  المفرط  االعتماد 
كبير.  بشكل  وآثارها  المخاطر  من  تزيد  أن  الحاالت  بعض  يمكن في  المائية  األساسية  البنى  أن  الثابت  ومن 
األساسية  للبنية  الخفية  التكاليف  على  الضوء  يسلط  أن  القائمة  اإليكولوجية  النظم  خدمات  لتقييم  ويمكن 
إلدارة المياه. فعلى سبيل المثال، ساهم تدهور قيم األراضي الرطبة في دلتا المسيسيبي )الواليات المتحدة( 
أورلينز في عام  نيو  الناجمة عن إعصار كاترينا على  زيادة اآلثار  السدود في  الرواسب خلف  بسبب احتجاز 
دلتا  تقع في  العالم  في  السكانية  المراكز  العديد من  أن  القلق  دواعي  ومن   .)Batker et al., 2010(  2005

أنهار ذات تاريخ مماثل من حيث تشييد البنية األساسية في أعالي المجرى. 

ه  ومن خالل استخدام إطار مكاني يحدد كمياً عوامل اإلجهاد المتعددة ويحسب آثارها في أسفل المجرى، وَجّ
مفرطاً  اعتماداً  تعتمد  التي  التنمية  مزالق  إلى  االهتمام   Vörösmarty et al. )2010( وآخرون  فوروسمارتي 
على البنية األساسية المشيَّدة. وخلصوا إلى أن ما يقرب من 80 في المائة من سكان العالم، رغم وجود هذه 
البنى األساسية، معرضون لمستويات عالية من التهديد لألمن المائي. ويمّكن االستثمار الهائل في تكنولوجيا 
المياه الدول الغنية من تعويض مستويات اإلجهاد المرتفعة دون معالجة أسبابها الكامنة، ولكنه يتركها عرضة 
لديها  ولكن  ضعيفة،  ثراء  األقل  الدول  تظل  نفسه،  الوقت  وفي  المناخ.  يسببها  التي  الهيدرولوجية  للتغيرات 
أداة  توفر  تراكمي لألخطار  بإطار  أن االستعانة  المؤلفون  المضي قدماً. ويستنتج  بكيفية  يتعلق  خيارات فيما 
التهديدات  من  الحد  وتؤكد ضرورة  األزمة،  لهذه  واإلدارة  السياسات  باستجابات  المتعلقة  األولويات  لتحديد 

عند مصدرها بدالً من المعالجة العالية التكلفة لألعراض.

القيم  إدارة  في  المتعددة  اإلجهاد  وعوامل  الصمود  على  النظام  قدرة  لدمج  فرصاً  المخاطر  تقييمات  وتتيح 
تدريجياً،  األمر  هذا  يعتمد  أخذ  قد  المياه  قطاع  أن  ومع  المستقبل.  وفي  الحالية  االجتماعية-اإليكولوجية 
إدارة  من  عادياً  لم يصبح جزءاً  أنه  كما  بعد،  تعريفه عالمياً  يتم  لم  نفسه  الصمود  القدرة على  فإن مصطلح 
الموارد المائية )Makropoulos et al., 2018(. ويلزم االضطالع بمزيد من العمل لتقييم المخاطر المرتبطة 
بتغير المناخ وإدراجها بانتظام في مجال إدارة المياه )UNESCO/UN-Water, 2020(. وكما هو الحال بالنسبة 
وسيلتان  هما  المحلية  المعارف  ودمــج  المحليين  السكان  مشاركة  فإن  والخطط،  االستراتيجيات  لمعظم 

أساسيتان لتحديد القيم الفاعلة في هذا الصدد )اإلطار 8-3).

اإلطار 3-8 دمج القيم المدنية والمعارف المحلية في استراتيجيات الحد من المخاطر 

إلى أن اإلسراف في االعتماد على   De Oliveira and Paleo )2016( أوليفيرا وباليو  2011، أشار دي  الكبير في عام  اليابان  يتعلق بزلزال شرق  فيما 
المعلومات التقنية وعلى آراء الخبراء حدث باالقتران مع إهمال المعارف المحلية وعدم المشاركة الفعالة لعامة الجمهور في عملية اتخاذ القرار، مما أوجد 

شعوراً بالثقة المفرطة إزاء المعرفة العلمية وقدرات البنى األساسية الجديدة على تحمل الكوارث في المستقبل. 
ووجد إيمامورا وآخرون )Imamura et al. )2016 أنه حتى في المناطق عالية الخطورة وبعد الكوارث الكبيرة األخيرة، كان األشخاص الذين يقومون بزيارة 
الكوارث  الذين يدركون بشدة مخاطر  البحرية، في حين أن األشخاص  الجدران  بناء  البيئي ويكرهون  النظام  الحفاظ على  البحر بشكل متكرر يفضلون 

يفضلون بناء تلك الجدران. وخلصوا أيضاً إلى أن ثقة المدنيين في المعلومات العلمية تؤثر على أفضلياتهم فيما يتعلق بإدارة السواحل.

ميكن أن تكون 
للمخاطر والقدرة عىل 

الصمود املرتبطة باملياه 
قيم عالية جداً
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المعرفة  تطبيق  على  معظمها  ويركز   .)9-3 )اإلطــار  المخاطر  تقييم  منهجيات  تحسين  باستمرار  ويجري 
أحجام  وتعيين  الطبيعية،  المسطحات  داخل  الصلة  ذات  واإليكولوجية  االجتماعية  النظم  بين  الترابط  بأوجه 
المقبلة.  الظواهر  و/أو  المتعددة  اإلجهاد  لعوامل  المحتملة  العواقب  تقييم  أجل  من  واحتماالتها  المخاطر 
تحقيق  إلى  الرامية  المائية  للموارد  التكيفية  باإلدارة  يتعلق  فيما  المفاضلة  اعتبارات  في  بالنتائج  ويُسترشد 
في  اليقين  بعدم  المعرفة  تشكل  المخاطر،  تقييمات  جميع  وفي   .)O'Brien et al., 2018( مستدامة  نتائج 

التنبؤات أمراً بالغ األهمية وينبغي أخذه دائماً في االعتبار إلى جانب نتائج المخاطر. 

وتثبت سالسل قيمة البنية األساسية أنها مفهوم مفيد لربط مفهومي القدرة على الصمود والقيمة في سياق 
البنية  نظم  تصميم  في  العاملين  االختصاصيين  لمعظم  مألوف  المفهوم  وهذا  األساسية.  البنية  حياة  دورة 
الصمود  على  القدرة  قيمة  تقدير  منهجيات  وتتحسن   .)Avello et al., 2019( وتشغيلها  وتسليمها  األساسية 
لتقدير  منهجية   Makropoulos et al. )2018( وآخرون  ماكروبولوس  يصف  المثال،  سبيل  فعلى  باستمرار. 
قيمة قدرة إمدادات المياه في المناطق الحضرية على الصمود باستخدام منهجية اختبار اإلجهاد قد تساعد 
الخاصة  االستراتيجية  القرارات  اتخاذ  في  التصدي  على  بالقدرة  المتعلق  الفكر  وتطور  استيعاب  في  أيضاً 
التجارية  لألعمال  العالمي  والمجلس  للطبيعة  العالمي  الصندوق  اشترك  وقد  المائية.  األساسية  بالبنى 
للشركات  بالمياه  المتعلقة  والتحديات  المخاطر  لتقييم  ونهوج  أدوات  وضع  في  المستدامة  التنمية  أجل  من 

.)Morgan et al., 2020( والمستثمرين

للحد  بالنسبة  الخضراء  األساسية  البنية  عليها  تنطوي  التي  بالقيم  األخيرة  اآلونة  في  االهتمام  ازداد  وقد 
على  والقادرة  السليمة  اإليكولوجية  النظم  وفوائد  قيم  في  النظر  جرى  المثال،  سبيل  فعلى  المخاطر.  من 
لتطبيق  األخيرة  والتوجيهات   )UNISDR, 2015( الكوارث  مخاطر  من  للحد  سنداي  إطار  سياق  في  الصمود 
الطرق المستمدة من الطبيعة للحماية من الفيضانات )World Bank, 2017(. وكما في حالة البنية األساسية 
أن  مالئم  غير  موقع  في  أو  مالئم  غير  بشكل  المصممة  الخضراء  األساسية  للبنية  أيضاً  يمكن  الرمادية، 
بمثابة  »تعمل  الرطبة  األراضي  بأن  واسع  نطاق  على  التقارير  تفيد  المثال،  سبيل  فعلى  المخاطر.  من  تزيد 
اإلسفنج«، فتقلل من الفيضانات وتمنع الجفاف، ولكن بعض األراضي الرطبة في أعالي األنهار يمكن أن تزيد 

.)Acreman, 2003 and Bullock( من الفيضانات في أسفل المجرى

اإلطار 3-9 تقييمات المخاطر اإليكولوجية لبناء السدود في أفريقيا

أجريت تقييمات للمخاطر اإليكولوجية من أجل تقييم اآلثار التآزرية لعوامل اإلجهاد المتعددة من حيث التدفق وجودة المياه وتغيير الموائل المرتبطة ببناء 
البيئية في سياق اآلثار  التدفقات  الوقوف على  والنيجر وأورانج-فال، من أجل  النيل  أنهار  أفريقيا. وتطبَّق هذه األدوات في أحواض  السدود وتشغيلها في 
التآزرية للمتغيرات غير التدفقية، وقدرة النظم اإليكولوجية على الصمود، وضعف المجتمعات البشرية أمام الضغوطات المرتبطة بالتطورات التي تطرأ على 
الموارد المائية. وفي حوض أورانج - فال وجزء من حوض النيل، يوجد خطر كبير بالفعل من اإلفراط في تخصيص الموارد، مما يدل على أن االستخدام 
المتعلقة باألورانج - فال،  البناء يُحتمل أن يكون غير مستدام. وفي دراسة الحالة  النظام على الصمود لعوامل اإلجهاد وأن استمرار عمليات  يتجاوز قدرة 
تعّوض حكومة جنوب أفريقيا اآلن ليسوتو مالياً عن قيمة خدمات النظم اإليكولوجية إذا تجاوز االستخدام قدرة النظم اإليكولوجية على الصمود. غير أن 
الموارد  القائمة وتعويض استخدام  للبنى األساسية الخضراء  المستدامة  التنمية  النيجر لمواصلة  النيل ونهر  نهر  هناك فرصة في أجزاء أخرى من حوض 

دة. المهَدّ
.O’Brien et al. )2018(; O’Brien et al. )2020( :المصادر
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الممتد على نطاق  إلى  بموقع محدد  الخاص  للمياه على مقاييس مختلفة، من  البنى األساسية  تقييم  يشتمل 
الخبرة  وتُبرز  واالجتماعية.  والبيئية  الهيدرولوجية  الظروف  عن  فضاًل  المشروع،  نوع  مراعاة  مع  المنظومة، 
المتعددة  والنهوج  المعنية،  للجهات  الفعالة  المشاركة  أهمية  للمياه  األساسية  البنى  تقييم  في  السابقة 
التخصصات التي تكشف عن التكاليف والفوائد غير المرئية، واستخدام مجموعة متنوعة من النهوج إلجراء 
تقييمات اقتصادية ومالية واجتماعية. والحياد أمر أساسي. وال ينبغي للسياسة أن تؤثر على هذا التحليل، أو 
أن يؤثر عليه الممولون. ويمكنهم، بطبيعة الحال، عند اتخاذ قرار بشأن الشروع في االستثمار من عدمه، أن 
النهوج  بعض   9 الفصل  في  التفصيل  من  بمزيد  وترد  لهم.  بالنسبة  مهمة  المعنية  القيم  كانت  إذا  ما  يقرروا 
المتبعة للنظر في القيم المتعددة، والتوصل إلى قرارات شفافة ومنصفة. وينبغي االستفادة على نحو أفضل 

من اإلرشادات والمنهجيات والخبرات الكبيرة المتاحة، التي ال يقدم هذا التقرير سوى لمحة سريعة عنها.

يزال عدد  وال  للقيم.  عادل  تقييم  إلى  المعني  القرار  اتخاذ  عملية  في  استُند  إذا  إال  فائدة  للتقييم  تكون  وال 
كبير جداً من المشاريع، وال سيما بالنسبة للبنى األساسية المائية البارزة مثل السدود، أساساً مجرد مشاريع 
هذه  ظل  وفي  للفساد.  عرضة  تكون  أن  يحتمل  و/أو  سياسية  دوافع  تحركها  والتباهي،  الزائف  لالستعراض 
يغير ذلك  ولن  ُمغفلة.  أو  بها  التالعب  تم  أو  انتقائية  أو  تقديرها، مبهمة  ما جرى  إذا  القيم،  تكون  الظروف، 
أي قدر من التوجيه بشأن تقدير القيمة. ويتعلق تقييم البنية األساسية للمياه أساساً باإلدارة السليمة لشؤون 

المياه. ويجب على األقل أن تكون هناك محاولة العتماد إدارة سليمة لكي تؤدي التقييمات المالئمة دورها.

5-3 
سبل المضي قدمًا 



مع مساهمات من:
غاي هوتون )اليونيسف(؛ وفرجينيا نيوتن-لويس 

 )منظمة مياه ومساعدات(؛ 
 وياسمني زكي عبد العزيز وجيما آرثرسون

 وأنطونيو توريس )املنظمة الدولية للهجرة(؛ 
وجوليان شيلينغر )برملان الشباب العاملي للمياه(

 البرنامج العاملي لتقييم املوارد املائية 
جوشوا نيوتن وريتشارد كونور وديفيد كوتس

موئل األمم املتحدة
بيريه هيزيكيا والرس ستوردال

تقدير قيمة 
خدمات توفير المياه 

والصرف الصحي 
والنظافة الصحية في 
المستوطنات البشرية

الفصل 4

تقدير قيمة خدمات توفير املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
يف املستوطنات البشرية
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تؤدي المياه في األسر المعيشية والمدارس وأماكن العمل ومرافق الرعاية الصحية دوراً أساسياً جداً بحيث 
فالمياه من  األخرى.  مماثلة لالستخدامات  قيمة  إيالئه  أو عدم  تجاهله  يجري  ما  كثيراً  المفارقات،  من  أنه، 
حاجات اإلنسان األساسية، وهي ضرورية للشرب ولدعم الصرف الصحي والنظافة الصحية، والحفاظ على 
 .)UNGA, 2016( الحياة والصحة. والمياه وخدمات الصرف الصحي هما، في الواقع، حق من حقوق اإلنسان
وال يقتصر التوسيع المباشر لنطاق االنتفاع بخدمات توفير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية على 
تحسين فرص التعليم وإنتاجية القوة العاملة فحسب، بل يساهم أيضاً في تحقيق الحياة الكريمة والمساواة. 
ولخدمات توفير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية كذلك قيمة مضافة غير مباشرة تتمثل في تهيئة 
بيئة أكثر صحة، ألنها تتيح اإلدارة السليمة لمياه الصرف الصحي، فضاًل عن التكيف مع تغير المناخ عندما 

تراعى هذه االعتبارات في تشييد البنى األساسية.

الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  توفير  لخدمات  الكاملة  القيمة  تحديد  في  األساسية  األمور  من 
ضرورية  والمياه  يمثالنها.  التي  والقيم  العامة  والنظافة  الصحي  الصرف  بين  الترابط  أوجه  تحليل  للجميع 
لمجموعة متنوعة من االستخدامات المتعلقة بالصرف الصحي والنظافة الصحية، من بينها استخدام الصرف 
اليدين،  الشخصية من قبيل غسل  والنظافة  بأمان، وصيانة وتشغيل مرافق الصرف الصحي،  المدار  الصحي 
بل  فحسب،  المعيشية  األسر  على  ينطبق  ال  وهذا  الطمث.  فترة  أثناء  في  الصحية  النظافة  على  والمحافظة 
ينطبق أيضاً على المؤسسات واألماكن العامة، بما فيها المدارس ومرافق الرعاية الصحية ومراكز النقل. وفي 
الوقت نفسه، تتسم إدارة خدمات الصرف الصحي بطريقة مأمونة وإدارة جميع أشكال النفايات )بما في ذلك 
والمياه  البرازية  والحمأة  الطمث،  فترة  أثناء  وفي  عموماً  الصحية  بالنظافة  والمتعلقة  السامة،  النفايات 
المياه  توفير  خدمات  إزاء  متكامل  نهج  اتباع  يؤدي  أن  ويمكن  المياه.  جودة  لضمان  بالغة  بأهمية  المستعملة( 
والصرف الصحي والنظافة الصحية للجميع إلى تحقيق مكاسب صحية أفضل لمن هم أشد تخلفاً عن الركب. 
للجميع،  بها  االنتفاع  لم تضمن  ما  تماماً  فعالة  الصحي  للصرف  المأمونة  اإلدارة  تكون تدخالت  أن  يمكن  وال 

وتشمل تلبية احتياجات النساء والفتيات واألفراد والجماعات الذين يعيشون في أوضاع هشة. 

وتوفير  المدارس،  في  االنتظام  زيادة  الصحي  الصرف  بمرافق  النهوض  من  تتحقق  التي  المكاسب  وتشمل 
مزيد من الخصوصية والسالمة - وخاصة بالنسبة للنساء واألطفال وكبار السن - وزيادة اإلحساس بالكرامة 

 .)OECD, 2018( لدى الجميع

على  المأمونة  غير  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  خدمات  لتأثير  مؤخراً  أجري  تقييم  ويشير 
مستويات  وارتفاع  المعيشية  األسر  لتزويد  المياه  توصيالت  أن  إلى  الطفولة  مرحلة  في  اإلسهال  أمــراض 
اإلسهال.  بأمراض  اإلصابة  مخاطر  من  يقلالن  المحلية  المجتمعات  في  الصحي  الصرف  بخدمات  التغطية 
من خطر  تقلل  اآلمن  التخزين  مع  الخدمة  تقديم  مراكز  في  بالترشيح  الخاصة  التدخالت  أن  التقييم  ووجد 
المستمر  وتوفيرها  باألنابيب  المنقولة  للمياه  العالية  الجودة  تؤدي  حين  في  المائة،  في   61 بنسبة  اإلسهال 
الشرب غير  المتمثل في مياه  المائة، مقارنة بخط األساس  75 في  بنسبة  تقليل خطر اإلسهال  إلى  للمباني 
أدلة  مع وجود  المائة،  في   25 بنسبة  اإلسهال  إلى خفض خطر  الصحي  الصرف  تدخالت  وتؤدي  المحسنة. 
تؤدي  حين  في  الصحي،  بالصرف  التغطية  من  عاٍل  مستوى  إلى  الوصول  عند  أكبر  تخفيضات  حدوث  على 
بعدم  مقارنًة  المائة،  في   30 بنسبة  المخاطر  هذه  تقليل  إلى  بالصابون  اليدين  لغسل  تروج  التي  التدخالت 

.)Wolf et al., 2018( التدخل

والنظافة  المياه والصرف الصحي  توفير  الناجمة عن تحسين خدمات  الفوائد  اقتصادي، تشمل  ومن منظور 
الصحية للجميع انخفاض تكاليف الرعاية الصحية لألفراد وللمجتمع، وزيادة اإلنتاجية والمشاركة في مكان 
الخسائر  إجمالي  أن  إلى  العالمية  الصحة  منظمة  تقديرات  وأشارت   .)Hutton and Chase, 2017( العمل 
مليار   260 يبلغ  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  توفير  كفاية خدمات  بعدم  المرتبطة  االقتصادية 
دوالر أمريكي سنوياً في 136 بلداً من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وهو ما يعادل تقريباً خسارة 

.)WHO, 2012( سنوية قدرها 1,5 في المائة في المتوسط من إجمالي الناتج المحلي لتلك البلدان
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الصحي  والــصــرف  المأمونة  الشرب  مياه  بخدمات  الشامل  االنتفاع  تحقيق  أن  إلــى  التقديرات  وتشير 
بلداً   140 في  المستدامة(  التنمية  أهــداف  غايات  من  و2-6   1-6 )الغايتان  للجميع  الصحية  والنظافة 
الفترة  في  أمريكي  دوالر  تريليون   1,7 حوالي  يتكلف  قد  والمتوسط  المنخفض  الدخل  ذات  البلدان  من 
وقد   .)Hutton and Varughese, 2016( السنة  في  أمريكي  دوالر  مليار   114 أو   ،2030 إلى   2016 من 
المناطق معظم  في  كبيراً  إيجابياً  عائداً  تحقق  االستثمارات  هذه  في  التكاليف  إلى  الفوائد  نسبة  أن   تبين 
أن  يمكن  حيث  ذلك،  من  أعلى  الصحية  النظافة  عن  الناجمة  والعائدات   .)WHO, 2012; Hutton, 2018(

تحّسن كثيراً من النتائج الصحية في عدد كبير من الحاالت وال تكاد تحتاج إلى بنية أساسية إضافية باهظة 
الصرف  في  االستثمار  عائدات  أن  من  سابقاً  به  أفيد  مما  الرغم  وعلى   .)Black et al., 2016( التكلفة 
إلى المتوسطات العالمية، تحقق أكثر من ضعف العائد على االستثمار إذا ما قورنت بمياه  الصحي، استناداً 
)Hutton )2018 ، بناء على بيانات مصنفة حسب  الشرب )WHO, 2012(، يشير تحليل جديد أجراه هوتون 
الت الفوائد إلى التكاليف الحالية في صالح إمدادات  المناطق الريفية والحضرية )الشكل 4-1(، إلى أن معَدّ
بالنسبة للصرف  المعدالت  للريفية( وتفوق  للمناطق الحضرية و6,8   3,4 المعدل بين  يتراوح  مياه الشرب )إذ 
ل  5,2 للمناطق الحضرية والريفية، على التوالي(. وقد ترجع هذه االختالفات في معَدّ 2,5 و  الصحي )وتبلغ 
الت بين المناطق الحضرية  الفوائد إلى التكاليف بين هذين النوعين من الخدمات واالختالفات في تلك المعَدّ
أكثر تكلفة في توفيرها من إمدادات المياه  والريفية إلى أن خدمات الصرف الصحي األساسي تكون عموماً 

أ - إمدادات المياه األساسية في المناطق الحضرية

جـ - خدمات الصرف الصحي األساسية في المناطق الحضرية

ب - إمدادات المياه األساسية في المناطق الريفية

د - خدمات الصرف الصحي األساسية في المناطق الريفية
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مالحظة: يستخدم معدل خصم أساسي نسبته 3 في المائة لحساب القيمة الحالية للتكاليف المستقبلية.
.Hutton )2018, Tables 23.9, 23.10, 23.11, and 23.12, pp. 434–436( المصدر: استناداً إلى بيانات من

الشكل 4-1 نسبة الفوائد إلى التكاليف لخدمات اإلمداد بمياه الشرب والصرف الصحي األساسية في المناطق الريفية والحضرية
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أن  ويمكن  الحضرية.  المناطق  في  تكلفة  أكثر  كلتاهما  بينما   ،)Hutton and Varughese, 2016( األساسية 
في  االستثمارات  من  أعلى  باستمرار  كانت  الشرب  مياه  في  االستثمارات  أن  في  السبب  جزئياً  هذا  يفسر 

.)WHO, 2017( الصرف الصحي

الصرف  مياه  جمع  تحسين  يؤدي  الصحية،  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  خدمات  توفير  غرار  وعلى 
البيئي  التلوث  آثــار  من  ذاتــه  الوقت  في  الحد  مع  الصحية،  النتائج  تحسين  إلى  أيضاً  ومعالجتها  الصحي 
الفرعين  )انظر  الصحي  الصرف  مياه  استخدام  إعــادة  من  استخالصها  يمكن  فوائد  أيضاً  وثمة  األخــرى. 
2-6-1 و5-4-4(، مثل زيادة توافر المياه وإنتاج الطاقة واستخدام المنتجات الثانوية من قبيل المواد الصلبة 

قيمة  الدراسات  إحدى  وتقّدر   .)WWAP, 2017( والنيتروجين  بالفوسفور  غنية  تكون  أن  يمكن  التي  الحيوية، 
تريليوني  إلى  الرقم  هذا  يرتفع  أن  المتوقع  ومن  أمريكي،  دوالر  تريليون   1,1 بنحو  الصحي  الصرف  مياه 
المياه والطاقة والمغذيات والمعادن  لنموذج يركز على إعادة استخدام  2050 وفقاً  دوالر أمريكي بحلول عام 
مياه  استخدام  إعــادة  تــؤدي  أن  يمكن  المذكورة،  اإلضافية  الفوائد  إلــى  وباإلضافة   .)Stacklin, 2012(

بتشغيلها  القائمة  والشركة  المحطة  استدامة  في  يساهم  مما  التشغيل،  تكاليف  إلى خفض  الصحي  الصرف 
جمع  تحسين  على  المستويات  جميع  على  الحكومات  يحفز  أن  ذلك  شأن  ومن   .)Rodriguez et al., 2020(

مياه الصرف الصحي ومعالجتها.

من  يتبيَّن  المثال،  سبيل  فعلى  الصحي.  الصرف  بمياه  المتعلقة  البيانات  في  كبيرة  فجوات  هناك  تزال  وال 
المعالجة  بنسبة مياه الصرف الصحي  المتعلق   ،1-3-6 المستدامة  التنمية  المتعلقة بمؤشر أهداف  التقارير 
بأمان، أن 59 في المائة من تدفقات مياه الصرف الصحي المنزلية يتم جمعها وتعالج معالجة مأمونة، ولكن 
والمتوسط،  المرتفع  الدخل  ذات  البلدان  من  معظمها  فقط،  بلداً   79 من  مستمدة  بيانات  إلى  يستند  هذا 
والبيانات المتعلقة بالنفايات الصناعية السائلة غير كافية )United Nations, 2018(. وتشير التقديرات إلى 
البلدان  في  نوع  أي  من  لمعالجة  تخضع  التي  البلدية  الصحي  الصرف  ومياه  السائلة  الصناعية  النفايات  أن 

.)Sato et al., 2013( المنخفضة الدخل ال تتجاوز نسبتها 8 في المائة فقط

إن قيمة المياه والصرف الصحي مفهومة جيداً من منظور صحي مباشر: فاالنتفاع الموثوق بإمدادات المياه 
عن  فضاًل  التغذية  وسوء  واالعتالل  الوفيات  من  يحُدّ  الصحية  النظافة  وتحسين  الصحي  الصرف  وخدمات 
فمن  التغذية،  سوء  من  يعاني  أو  مريضاً  الشخص  كان  وإذا  المياه.  طريق  عن  المنقولة  باألمراض  اإلصابة 
المرجح أن يكون أضعف وأن يواجه صعوبة في التركيز في المدرسة أو في مكان العمل، مما قد تترتب عليه 
يتعرضون  قد  المياه،  جمع  أو  للتغوط  المنزل  من  الخروج  إلى  الناس  يضطر  وعندما  خطيرة.  عواقب  أيضاً 
لتحديات صحية إضافية مثل األحوال الجوية القاسية )األمطار الموسمية والثلوج( والحشرات الناقلة للعدوى 
والحيوانات البرية واإلجهاد العضلي المزمن )من حمل المياه( والعنف الجنسي والجنساني. وليست آثار هذه 

الضغوط على الصحة العقلية بالضئيلة.  

4-3-1 الجوائح، بما فيها كوفيد-19

بالعالم في حالة من الفوضى. ومن المحتمل أن يستمر  التي ألقت  2020 ظهور جائحة كوفيد-19،  شهد عام 
الشعور باآلثار االجتماعية واالقتصادية لهذه الجائحة على مدى سنوات عديدة قادمة. وقد أصبحت المناطق 
الحضرية تشكل بؤراً للجائحة، حيث تشهد ما تقدر نسبته بـــ 90 في المائة من جميع حاالت اإلصابة بكوفيد-19 
كثافتها  بسبب  فيها  الفيروس  النتشار  خاص  بشكل  معرضة  المناطق  فهذه   .)UNSDG, 2020( عنها  المبلغ 
األجل  »وفي   .(1-4 )اإلطار  والمحلي  العالمي  الصعيدين  على  بينها  فيما  الترابط  مستوى  وارتفاع  السكانية 
الحضري  الوصول  مجاالت  في  أزمة  إلى  كثيرة  مدن  إلى  بالنسبة  الصحية  كوفيد-19  أزمة  تتحول  القريب، 
والنقل،  األساسية  والبنى  العامة،  والخدمات  والبطالة،  والسالمة،  الحضري،  والتمويل  الحضري  واإلنصاف 
 .)UNSDG, 2020, p. 2( »التي تؤثر كلها على أشد الناس ضعفاً في المجتمع بشكل غير متناسب مع غيرهم

وأحياء حضرية  يعيشون في عشوائيات  وكثيرون منهم  العالم -  في  الناس ضعفاً  الجائحة أشد  وقد أصابت 
فقيرة. ويواجه السكان الذين يعيشون في هذه المناطق المكتظة بالسكان تحديات متعددة، بما في ذلك 

4-3 
قيم االنتفاع بخدمات 
توفير المياه والصرف 
الصحي والنظافة 
الصحية وفوائده 
اإلضافية
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انعدامها  أو  النفايات  إدارة  وقلة  العام،  النقل  وسائل  وازدحام  الصحية،  المرافق  وقلة  المالئم،  غير  السكن 
على اإلطالق، والغياب العام للخدمات البلدية األساسية )UN-Habitat, 2020(. وحيثما توجد خدمات توفير 
وغير  النوعية،  وسيئة  متقطعة،  الخدمات  تلك  تكون  ما  كثيراً  الصحية،  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه 

 .)UN-Habitat/UNICEF, 2020( ميسورة التكلفة بالكميات الالزمة للصحة

إلى أيام من فقدان العمل، وانخفاض دخل األسرة المعيشية،  ويترجم األثر الصحي لجائحة كوفيد-19 أيضاً 
وانخفاض الفرص التعليمية، ومشاكل صحية متصلة بالفيروس يُحتمل أن تكون طويلة األجل )لم تُعَرف بعد(، 

وخسائر في األرواح.4

العالمي،  الصعيد  وعلى   .)WHO, 2020a( كوفيد-19  جائحة  انتشار  لمنع  األهمية  بالغة  اليدين  ونظافة 
المالئمة  اإلمكانيات  إلى  الصحية  للرعاية  مرافق  كل خمسة  من  واثنان  نسمة  مليارات  ثالثة  من  أكثر  يفتقر 
مرافق  في  الصحية  للنظافة  األخرى  الجوانب  عن  البيانات  نقص  ويحول  اليدين.  نظافة  مرافق  الستخدام 
عدم  ويــؤدي   .)WHO/UNICEF, 2019b( الفعلية  للحالة  تفصياًل  أكثر  تحليل  إجــراء  دون  الصحية  الرعاية 
األمراض  من  وغيره  كوفيد-19  فيروس  انتشار  خطر  زيادة  إلى  اليدين  نظافة  بـمرافق  االنتفاع  فرص  كفاية 
المنتجات  وموجة شراء  كوفيد-19،  جائحة  الناجمة عن  واالقتصادية  واالجتماعية  الصحية  واآلثار  المعدية. 
الخاصة بالنظافة الصحية للتخفيف من انتشار الفيروس، واألثر البيئي الذي تحدثه هذه المنتجات، وخاصة 
على  الصحية،  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  توفير  لخدمات  المأمونة  اإلدارة  قيمة  تجعل  البالستيك، 

جميع المستويات، أكثر وضوحاً بكثير مما شهدته الذاكرة الحديثة. 

والصرف  المياه  توفير  مرافق  ومشغلي  المحلية  الحكومات  لــدور  الحاسمة  األهمية  الجائحة  أبــرزت  وقد 
األوبئة  خالل  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  توفير  خدمات  استمرارية  ضمان  في  الصحي 

حتى وقت إعداد هذا التقرير، لم يكن قد تم بعد تقدير الخسائر البشرية واالقتصادية الناجمة عن الجائحة، ولكن نطاق آثارها وشدتها   4
معروفان بالفعل على نطاق واسع.

اإلطار 4-1 التحديات التي تواجه التصدي لجائحة كوفيد-19 في العشوائيات وغيرها من المجتمعات المحلية الفقيرة أو المحرومة  

أو  الفقيرة  المحلية  المجتمعات  العشوائيات وغيرها من  تنفيذها في  المستحيل  المتعلقة بجائحة كوفيد-19 يكاد يكون من  التوجيهية  المبادئ  معظم 
المحرومة. فاالكتظاظ وتصميم المساكن واالفتقار إلى المرافق الالزمة لخدمات توفير المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات تجعل أي شكل من أشكال 

التباعد البدني/االجتماعي والتدخالت البسيطة، مثل غسل اليدين بانتظام، أمراً بالغ الصعوبة. 
بالمياه  المنقولة  التنفسي، واألمراض  الجهاز  )التهابات  السكان مصابة من قبل بحاالت صحية  العشوائيات الحضرية، قد تكون نسبة كبيرة من  وفي   •
وغيرها من األمراض المزمنة( تتفاقم بسبب الظروف المعيشية القاسية أو، بشكل متزايد، مصابة ببعض األمراض الناجمة عن أنماط الحياة المتبعة 
الرعاية الصحية وقدرة  إمكانية محدودة للحصول على  المحلية كذلك سوى  المجتمعات  المخدرات. وليس لدى هذه  التغذية وتعاطي  المرتبطة بسوء 

محدودة على دفع تكاليفها. 
تكاليف  تعتمد عليها لدفع  أو احتياطيات مالية  تكاليف معيشتها، وال تملك أي مدخرات  اليومي في تغطية  العمل  المعيشية على  وتعتمد معظم األسر   •
الطوارئ الصحية  التوازن بين ضــرورة السيطرة على حالة  المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. وسيكون تحقيق  الخدمات األساسية مثل 
ل في مرحلتي  للتدُخّ لنجاح أي استراتيجية  النساء واألطفال، أمراً حاسماً  الفقراء، وال سيما  الرزق على  المتعلقة بكسب  العامة واآلثار االقتصادية 

االستجابة واإلنعاش. 
الحالي  التخطيط والتصدي لكوفيد-19. ويخفي االستخدام  القيام بتدخالت  العشوائيات يجعل من الصعب  بيانات ومعلومات كافية عن  وعدم وجود   •

لبيانات االنتفاع بمرافق توفير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية على نطاق المدن التفاوتات القائمة. 
التجمعات الحضرية. وكذلك توجد  الحال في سائر  العشوائية مطابقة لما عليه  المستوطنات  السكانية في كثير من  العامة  وقد ال تكون السمات   •
تفاوتات في الحصول على الخدمات األساسية في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية داخل هذه الفئة السكانية. وقد تقل نسبة الحصول 

على هذه الخدمات عن 10 في المائة بالنسبة للعديد من سكان األحياء الفقيرة. 
وقد ينقطع عن األحياء الفقيرة والعشوائيات توفير هذه الخدمات في حالة الحجر الصحي دون القيام بالتشاور الواجب معها. وبالنظر إلى أنه ال غنى   •

عن خدمات توفير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، فال ينبغي وقفها تحت أي ظرف من الظروف. 
.UN-Habitat/UNICEF )2020, p. 2( المصدر: مقتبس بتصُرّف من

يؤدي عدم كفاية 
فرص االنتفاع بـمرافق 

نظافة اليدين إىل زيادة 
خطر انتشار فريوس 
كوفيد-19 وغريه من 

األمراض املعدية
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التوجيهية للحكومات المحلية ومشغلي مرافق  البروتوكوالت والمبادئ  )UNSDG, 2020(. وقد ظهر عدد من 
الجهات  لشراكات  العالمي  للتحالف  ووفقاً  الوباء.  لهذا  التصدي  أجل  من  الصحي  والصرف  المياه  توفير 
الهيئات  من  وغيرهم  الصحة  مسؤولي  مع  كثب  عن  العامة  المرافق  تعمل  أن  ينبغي  المياه،  لمرافق  المشغلة 
ذات الصلة على الصعيد المحلي لزيادة فرص االنتفاع بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي المأمونة إلى 
أن  أمكن،  لها، حيثما  ينبغي  الضعيفة. وعالوة على ذلك،  المحلية  للمجتمعات  بالنسبة  أقصى حد، وال سيما 
يتعلق  وفيما  الميسورة.  والتكلفة  بها،  االنتفاع  وتعميم  المناسبة،  والمعالجة  المياه،  خدمات  استمرارية  تكفل 
المياه  خدمات  على  الحصول  لتيسير  مؤقتة  تدابير  اتخاذ  يمكن  الخدمات،  هذه  لها  تقدم  ال  التي  بالمناطق 

.(GWOPA, 2020( المأمونة أو معالجة المياه المنزلية

مع  بالتعامل  يتعلق  فيما  كينيا  حكومة  أصدرتها  التي  التوجيهية  والمبادئ  البروتوكوالت   2-4 اإلطار  ويوجز 
جائحة كوفيد-19 إلدارة المياه والصرف الصحي في كينيا.

4-3-2 األمراض المنقولة بواسطة المياه والمرتبطة بخدمات توفير المياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية 

الشرب  لمياه  نتيجة  اإلسهال  بسبب  شخص   829  000 من  يقرب  ما  وفــاة  إلى  عام  كل  التقديرات  تشير 
الوفيات  جميع  من  المائة  في   60 األسباب  هذه  وتمثل  المأمونة.  غير  اليدين  ونظافة  الصحية  والمرافق 
الناجمة عن اإلسهال على مستوى العالم، بما في ذلك ما يقرب من 000 300 طفل دون سن الخامسة، أي ما 
5.3 في المائة من جميع الوفيات في هذه الفئة العمرية )Prüss-Üstün et al., 2019(. ويشمل ذلك  نسبته 
تأثير  تكلفة  وتقاس   .)Ali et al., 2015( عام  كل  وفاة  95 حالة   000 تسبب حوالي  أنها  يقدر  التي  الكوليرا، 
األمراض بسنوات العمر المعدلة حسب اإلعاقة،5 مما يعني فقدان سنة من سنين الحياة »الصحية«. وخدمات 
توفير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية غير الكافية مسؤولة عن 49,8 مليون سنة من سنوات العمر 

سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العمر المعدلة حسب اإلعاقة هي مقياس للعبء الكلي لألمراض، الذي يعبر عنه بعدد السنوات   5
المفقودة بسبب اعتالل الصحة أو اإلعاقة أو الوفاة المبكرة.

اإلطار 4-2 بروتوكوالت ومبادئ توجيهية بشأن التصدي لجائحة كوفيد-19 فيما يتعلق بإمدادات المياه في كينيا 

صدرت بروتوكوالت كينيا ومبادئها التوجيهية لتحديد إجراءات وتدابير معيَّنة من أجل ضمان استمرار اإلمداد بالمياه وخدمات الصرف الصحي المالئمة 
والمبادئ  البروتوكوالت  يلي هذه  المنزلي وغسل األيدي. وفيما  الكافية لالستخدام  المياه  خالل جائحة كوفيد-19، بهدف ضمان حصول األشخاص على 

التوجيهية:
لقد قامت حكومات المقاطعات بما يلي:

إلى حزيران/يونيو  والفئات الضعيفة لمدة ثالثة أشهر، من نيسان/أبريل  للعشوائيات  المياه بدون مقابل  لتوفير  المياه  توجيه جميع مقدمي خدمات   - 1
2020. ويدفع المستهلكون اآلخرون مقابل خدمات توفير المياه والمجاري.

ضمان عمل جميع مقدمي خدمات المياه بكامل طاقتهم دون انقطاع والتزام الموظفين األساسيين بلوائح الصحة والسالمة والبيئة في جميع األوقات.  - 2
ضمان تعليق مقدمي خدمات المياه وقف التزويد بالمياه لمدة ثالثة أشهر.  - 3

بالمياه، بتوعية المجتمعات المحلية  التزويد  المياه للمجتمعات المحلية غير المتصلة بشبكة  التي يجري فيها تتبع توفير  المناطق  القيام، في  ضمان   - 4
التي تتلقى هذه الخدمة بشأن غسل اليدين بانتظام بالصابون، واستخدام المطهرات، والتباعد االجتماعي لتجنب االنتشار السريع للمرض.

المنابر.  يتعين مراعاتها من خالل مختلف  التي  المطلوبة  التدابير  المعلومات عن  بتعزيز استراتيجيات نشر  المياه  ضمان قيام مقدمي خدمات   - 5
وتتماشى هذه الرسائل مع التوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة.

ضمان إمكانية الوصول إلى نقاط غسل اليدين في المواقع االستراتيجية لخدمة المجتمعات المحتاجة.  - 6
التعاون مع الحكومة الوطنية لمسح المناطق وترتيب أولوياتها، وتحديد التدخالت اإلضافية الالزمة لضمان توافر المياه الكافية والمأمونة للجمهور.  - 7

Ministry of Water & Sanitation and Irrigation, Republic of Kenya :المصدر
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هذه  من  سنة  مليون   28 من  يقرب  ما  الكبرى  الصحراء  جنوب  أفريقيا  تمثل  حيث  اإلعاقة،  حسب  لة  المعدَّ
 .)Prüss-Üstün et al., 2019( ًالسنوات، وجنوب شرق آسيا 13 مليونا

وال يشمل ذلك ماليين حاالت اإلسهال غير المميتة وحدوث ما يقرب من ثالثة ماليين حالة إصابة بالكوليرا 
المياه  خدمات  نقص  بسبب  تحدث  ولكنها  منها،  الوقاية  يمكن  األمراض  هذه  ومعظم   .)Ali et al., 2015(
القيمة  هذه  وتشكل  العمل.  وأماكن  الصحية  الرعاية  ومرافق  والــمــدارس  المنازل  في  الصحي  والصرف 

المفقودة في حياة البشر، وفي اإلمكانات التعليمية واالقتصادية، عبئاً على المجتمع. 

بسبب  عاماً   15 عن  أعمارهم  تقل  الذين  األطفال  وفــاة  احتمال  يزيد  أمدها،  طال  التي  النزاعات  »في 
عن  تقريباً  أضعاف  ثالثة  المأمونة  غير  الصحي  الصرف  وخدمات  بالمياه  المرتبطة  اإلسهال  أمــراض 
الصحي  الصرف  وخدمات  المياه  وتأثير  والحرب.  بالنزاع  مباشرة  المرتبط  العنف  بسبب  وفاتهم  احتمال 
دون  األطفال  وفاة  فاحتمال  سناً:  األصغر  لألطفال  بالنسبة  ذلك  من  أكبر  المأمونة  غير  الصحية  والنظافة 
سن الخامسة بسبب أمراض اإلسهال المرتبطة بالمياه وخدمات الصرف الصحي غير المأمونة يفوق بأكثر 

.)UNICEF, 2019a, p. 3( »من 20 مرة احتمال وفاتهم بسبب العنف في النزاعات

4-3-3 األمراض المدارية المهَملة

الرعاية  مرافق  في  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  توفير  خدمات  على  الحصول  عدم  ويؤثر 
األمــراض بهذه  المتعلقة  والرعاية  المهملة  المدارية  األمـــراض  من  الوقاية  على  المنازل  وفــي   الصحية 
العالم نــطــاق  على  شخص  مليار  على  يــزيــد  مــا  عــام  كــل  فــي  تصيب  الــتــي   ،)Boisson et al., 2016( 
)WHO, 2015(. وتشمل هذه الفئة األمراض من قبيل التراخوما وداء البلهارسيا والديدان الطفيلية المنقولة 

الرئيسي  السبب  التراخوما  ويمثل  واألسكارس(.  والسوطاء  اإلنكلستوما،  المعوية:  )الديدان  التربة  طريق  عن 
في  البصر  ضعف  أو  بالعمى  شخص  مليون   1,9 نحو  إصابة  عن  المسؤول  وهو  العالم،  في  المعدي  للعمى 
المعوية  الديدان  وتؤثر  والكلوي.  الكبدي  الفشل  إلى  البلهارسيا  وتؤدي   .)WHO, 2020b( العالم  أنحاء  جميع 
صحة  وعلى  والتقزم،  التغذية  نقص  يسبب  مما  الدراسة،  سن  في  األطفال  على  لنوعها،  تبعاً  الغالب،  في 
229 مليون شخص إلى عالج وقائي من داء  2018، احتاج عدد يقدر بنحو  األم )الجنين واألنثى(. وفي عام 
في   24 يمثل  ما  وهو  المعوية،  بالديدان  تقريباً  مليار شخص   1,5 نحو  ويصاب   .)WHO, 2020c( البلهارسيا 

.)WHO, 2020d( المائة من عدد سكان العالم

لة حسب اإلعاقة، وداء البلهارسيا  وتسهم الديدان المعوية في حوالي 5,2 ماليين سنة من سنوات العمر المعدَّ
 .)Brooker, 2010( سنة  مليون  و39  ماليين   4 بين  فيما  والتراخوما   )GAHI, n.d.( سنة  ماليين   3,3 في 
ولذلك يمكن التعبير عن قيمة الحصول على خدمات توفير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بمدى 
حسب  لة  المعدَّ العمر  سنوات  عدد  وتقليل  األمــراض  هذه  عدد  خفض  في  المساعدة  على  التدخالت  قدرة 

اإلعاقة التي يعانيها الناس على نطاق العالم.

4-3-4 التغذية

ويتسبب سوء الصرف الصحي والنظافة الصحية، فضاًل عن مياه الشرب غير المأمونة، في أمراض اإلسهال 
 Teague et al.,( التغذية  نقص  عنها  وينتج  المغذيات،  امتصاص  دون  تحول  التي  البيئي،  المعوي  واالعتالل 
أو  باإلسهال  اإلصابة  بتكرار  التغذية  سوء  حاالت  جميع  من  المائة  في   50 من  يقرب  ما  ويرتبط   .)2014

الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  توفير  خدمات  كفاية  لعدم  مباشرة  كنتيجة  المعوية  بالديدان 
البلدان  في  وال سيما  العالم،  أنحاء  جميع  في  األطفال  مستقبل  ويضار   .)Prüss-Üstün et al., 2008(

خدمات  على  الحصول  فــرص  ضعف  عن  الناجمة  اإلصــابــات  وتــؤدي  التغذية.  نقص  جــراء  من  النامية، 
الطفيلية  العدوى  يشمل  وهذا  التغذية،  نقص  تفاقم  إلى  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  توفير 
وتشير  المتكررة.  العدوى  عن  الناجم  األمعاء  بطانة  تلف  أي   - البيئية  المعوية  االضطرابات  وربما  واإلسهال 
التغذية نقص  عن  ناجمة  الخامسة  سن  دون  األطفال  وفيات  جميع  من  المائة  في   45 أن  إلى   التقديرات 
اإلدراكية،  وقدرتهم  طولهم  كامل  بلوغ  من  األطفال  يمنع  قد  الذي  التقزم،  ويؤثر   .)United Nations, 2018(

على 144 مليون طفل دون سن الخامسة على نطاق العالم، 91 في المائة منهم من البلدان المنخفضة الدخل 
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 47 منه  يتضرر  اإلصابات، حيث  الهزال عن هذه  ينتج  وكذلك  المتوسط.  الدخل  الدنيا من  الشريحة  وبلدان 
الدنيا  الشريحة  وبلدان  الدخل  المنخفضة  البلدان  من  منهم  المائة  في   92 العالم،  مستوى  على  طفل  مليون 
من الدخل المتوسط )UNICEF/WHO/The World Bank Group, 2020(. وتقدر التكلفة االقتصادية لظاهرة 

 .)FAO, 2013a( نقص التغذية بما يصل إلى 2,1 تريليون دوالر أمريكي

4-3-5 صحة األّم

اآلن  وهي  لأللفية(  اإلنمائية  األهــداف  من   5 )الهدف  لأللفية  اإلنمائية  األهــداف  في  األم  صحة  على  نُصَّ 
 295  000 حوالي  توفيت   ،2017 عام  وفي  المستدامة.  التنمية  أهــداف  غايات  من   1-3 الغاية  في  نة  مدَوّ
WHO/UNICEF/UNFPA/World Bank/( تفاديها  يمكن  ألسباب  وبعدهما  والوالدة  الحمل  أثناء  في  امرأة 
المياه  توفير  على خدمات  الحصول  بعدم  األسباب  بعض هذه  ويرتبط   .)UN Population Division, 2019

والصرف الصحي والنظافة الصحية. وقد ثبتت الصلة بين غسل القابالت أيديهن وانخفاض معدالت العدوى 
وإمدادات  الصحي  الصرف  آثار سوء خدمات  أن  )Gould, 2010(. ومع   1795 إلى عام  يعود  في وقت مبكر 
المياه غير المأمونة لم تتضح بعد بنفس الدرجة، فإن هناك عدداً من اآلليات المباشرة وغير المباشرة التي 
األمهات  صحة  على  سلباً  يؤثران  المأمونة  غير  والمياه  الصحي  الصرف  خدمات  سوء  أن  خاللها  من  تبين 

 .)Esteves-Mills and Cumming, 2016(

المنخفضة  البلدان  األمهات، ومعظمها في  وفيات  المائة من  11 في  نسبته  ما  ينجم  العالمي،  الصعيد  فعلى 
سواء  والــوالدة،  المخاض  أثناء  في  الصحية  غير  بالظروف  مرتبطة  عدوى  حاالت  عن  الدخل،  والمتوسطة 
للوالدة  التالية  الستة  السيئة في األسابيع  النظافة الصحية  المرافق الصحية، وبممارسات  أو في  المنزل  في 
في  بالوالدات  المرتبطة  اإلصابات  إلى  عام  كل  وفاة  مليون  من  أكثر  يعزى  وقد   .)WHO/UNICEF, 2019b(
ظروف تفتقر إلى النظافة )WHO/UNICEF, 2019b(. ويمكن أن تؤدي ممارسات النظافة الصحية األساسية 
خالل الرعاية السابقة للوالدة، وفي أثناء المخاض والوالدة، إلى الحد من خطر اإلصابة بالعدوى وتعفن الدم 

 .)PMNCH, 2014( ووفاة الرضع واألمهات بنسبة تصل إلى 25 في المائة

ويمكن أن يؤثر سوء الصرف الصحي على صحة األم من خالل اإلصابة باالنكلستوما واألسكارس والليستيريا 
وداء البلهارسيا. وتؤثر اإلدارة غير المأمونة للمياه على صحة األم من خالل زيادة مخاطر اإلصابة بالمالريا 
Chitty and Esteves-( وحمى الضنك، والتلوث بالزرنيخ أو الفلوريد، والتعرض للمعادن الموجودة في المياه

 .)Mills, 2015

4-3-6 إدارة النظافة الصحية في فترة الطمث

في  الزخم  بعض  الطمث  فترة  في  الصحية  النظافة  إدارة  مع  التعامل  إلى  الرامية  الجهود  اكتسبت  وقد 
امرأة وفتاة سبل  500 مليون  تتوفر ألكثر من  العالمي، ال  العالم. وعلى الصعيد  السنوات األخيرة على نطاق 
المدارس  مثل  العامة  األماكن  في  سيما  ال  الطمث،  فترة  في  الصحية  النظافة  إدارة  بمرافق  لالنتفاع  كافية 
)World Bank, 2018(. وال تستطيع النساء والفتيات التعامل مع  ومرافق الرعاية الصحية وفي أماكن العمل 
النظافة الصحية في فترة الطمث بسهولة وكرامة بسبب مزيج من البيئات االجتماعية التمييزية والمعلومات 
اآلثار  تكون  وقد   .)UNICEF, 2019b( الماصة  المواد  من  محدود  خيار  ووجود  المرافق  وسوء  الدقيقة  غير 
في  التهابات  تسبب  أن  يمكن  جسدية،  الطمث  فترة  في  الصحية  النظافة  إدارة  عدم  عن  الناجمة  الصحية 
والقلق  الوصم  من  والخوف  الحرج  إلى  تؤدي  نفسية-اجتماعية،  اآلثار  هذه  تكون  قد  أو  التناسلي،  الجهاز 
المطاف،  نهاية  )UNICEF, 2019b(. وفي  الكرامة  والعار وفقدان   ،)Esteves-Mills and Cumming, 2016(

من شأن االفتقار إلى مرافق إدارة النظافة الصحية في فترة الطمث أن يحَدّ من مساهمات النساء والفتيات 
في المجتمع. 

ثبتت الصلة بني غسل 
القابالت أيديهن 

وانخفاض معدالت 
العدوى يف وقت مبكر 

يعود إىل عام 1795
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4-3-7 الوقت

تتمثل واحدة من أهم القيم المباشرة لالنتفاع بخدمات توفير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في 
والفتيات.  النساء  للمنازل، وخاصًة  الشرب  مياه  يتحملون عبء إحضار  الذين  الذي يكسبه األشخاص  الوقت 
فقد أمضى حوالي 230 مليون شخص، معظمهم من النساء والفتيات، أكثر من 30 دقيقة في الرحلة الواحدة 
النساء والفتيات  بلداً، كانت   61 )WHO/UNICEF, 2017a(. وفي  المياه من مصادر بعيدة عن منازلهم  لجمع 
للطفولة  المتحدة  األمــم  منظمة  وقامت  معيشية.  أسر  عشر  كل  من  ثماٍن  في  المياه  حمل  عن  مسؤوالت 
 200 يعادل  ما  وهو  يوم،  كل  الماء  والفتيات في حمل  النساء  تقضيه  الذي  الوقت  )اليونيسف( بحساب طول 

 .)UNICEF, 2016( مليون ساعة، أو 8,3 ماليين يوم، أو 800 22 سنة

وأثبت البنك الدولي )The World Bank )2015 أن المدد التي يستغرقها المشي لممارسات متعلقة بالصرف 
ولكن  السياق،  باختالف  المدد  هذه  وتختلف   .)1-4 )الجدول  أيضاً  كبيرة  آسيا  شرق  جنوب  في  الصحي 
بالنظر إلى أن األشخاص يقومون عادة برحالت متعددة يومياً، فليس من غير المعقول أن يُفتَرض قضاؤهم 

.(Hutton, 2013 و ،WHO, 2012 30 دقيقة يومياً على الصعيد العالمي )وهو ما خلص إليه

الجدول 4-1  تقديرات المدة التي تقضى في المشي )بالدقائق( لممارسات تتعلق بالصرف الصحي في 
بلدان مختارة من جنوب شرق آسيا

المناطق الحضريةالمناطق الريفيةالبلد

103كمبوديا 

3,57,5إندونيسيا

1410جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

209الفلبين

615فيتنام

63يونان )الصين(

.World Bank )2015( إلى بيانات مستمدة من المصدر: استناداً 

4-3-8 التعليم

وتؤثر المياه وخدمات الصرف الصحي أيضاً على االنتظام في المدارس وعلى سبل العيش. فإذا كان الشخص 
أو  المريض طفاًل صغيراً  كان  وإذا  الدخل.  على  والحصول  العمل  أو  المدرسة  إلى  الذهاب  ال يمكنه  مريضاً، 
الدخل  عن  يتخلى  أو  المدرسة  عن  أيضاً  آخر  شخص  يتغيب  أن  كبير  حد  إلى  ح  المرَجّ فمن  مسّناً،  شخصاً 
المدارس  النظافة الصحية خالل فترة الطمث في  إدارة  الالزمة. ويؤدي نقص مرافق  الرعاية  من أجل توفير 
إلى عدم قدرة الفتيات على المحافظة على نظافتهن الصحية في أثناء تلك الفترة؛ مما يزيد من التغيب عن 

.)World Bank, 2018( المدرسة، الذي يؤدي إلى تكاليف اقتصادية وتقليل فرصهن في المستقبل

وهو  السياقات،  جميع  المستدامة  التنمية  أهداف  غايات  من  و2-6   1-6 للغايتين  العالمي  البعد  ويتضمن 
لتحسين  مؤخراً  هة  الموَجّ األولوية  الغايتان  هاتان  وتقنن   .)WHO/UNICEF, 2017b( المدارس  أيضاً  ما يعني 
منظمة  بيَّنت  وقد  المدارس.  في  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  توفير  بخدمات  االنتفاع  فرص 
فرص  لديهم  المدارس  أطفال  من  المائة  في   69 أن   WHO/UNICEF )2018( العالمية/اليونيسف  الصحة 
الصحي  الصرف  إلى  المائة  في  و66  بلداً(،   92 من  بيانات مستمدة  إلى  )استناداً  الشرب  مياه  إلى  الوصول 
)في 101 بلد(، و53 في المائة إلى النظافة الصحية )في 81 بلداً(. وهذا يعادل افتقار 570 مليون طفل إلى 
مياه الشرب في المدارس، و620 مليون طفل إلى الصرف الصحي، و900 مليون طفل إلى النظافة الصحية. 
بسبب  تُفقد  دراســي  يوم  مليون   443 من  أكثر  بأن   UNDP )2006( اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  وأفــاد 

أمراض متصلة بالمياه. 

فاالنتفاع بخدمات 
توفري املياه والرصف 

الصحي والنظافة 
الصحية يف املدارس ويف 

املنزل تزيد من فرص 
الحصول عىل تعليم 
جيد، مام يؤدي إىل 
نتائج تعليمية أفضل
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المدارس  في  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  توفير  خدمات  من  المجتمع  يجنيها  التي  والقيمة 
المنزل  وفي  المدارس  في  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  توفير  بخدمات  فاالنتفاع  واضحة. 
 .)United Nations, 2018( أفضل  تعليمية  نتائج  إلى  يؤدي  مما  جيد،  تعليم  على  الحصول  فرص  من  تزيد 
المدارس،  في  يقضونها  التي  الساعات  لطول  نظراً  سواء،  حد  على  والمدرسين  الطالب  يحّسن صحة  وهو 
صحية  سلوكيات  تكوين  على  يساعد  قد  مما  الصحية،  والنظافة  الصحي  الصرف  بشأن  التثقيف  ويوفر 
المياه  توفير  بخدمات  االنتفاع  لتحسين  يمكن  والشابات،  للفتيات  وبالنسبة   .)UNICEF, 2012( الحياة  مدى 
أن  الطمث،  فترات  الصحية في  النظافة  إدارة  المدارس، وال سيما  في  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف 
بشكل منصف  الخدمات  على هذه  اإلعاقة  ذوي  األطفال  وكفالة حصول  الدراسة.  على  المواظبة  من  يحسن 
التعليم ويضمن أال يُترك أي طفل وراء الركب. ويؤدي تحسين  في المدارس يشجع على اإلنصاف في توفير 
إلى  الشخصي/األسرّي  المستوى  من  بدءاً  االقتصادي،  المجال  في  والنمو  األداء  تحسين  إلى  بدوره  التعليم 

المستوى الوطني.

4-3-9 العمل

القوة العاملة المعتلَّة الصحة تعني الخسارة في إنتاجية الموظفين واألثر السلبي على سبل العيش، وكالهما 
الصحي  والصرف  المياه  توفير  بخدمات  االنتفاع  أن  ثبت  وقد  للمجتمع.  بالنسبة  ضائعة  قيمة  إلى  يترَجم 
ــار  واالزده العمل  على  الشركات  قــدرة  عوامل  من  مهماً  عاماًل  يمثل  العمل  مكان  في  الصحية  والنظافة 

.)WBCSD, 2018(

بسبب  أيام عمل  في شكل  أمريكي تضيع سنوياً  دوالر  مليارات   6,5 يقل عن  ما ال  أن  إلى  التقديرات  وتشير 
 400  000 عدم الحصول على خدمات الصرف الصحي )WHO, 2012(. وباإلضافة إلى ذلك، تحدث سنوياً 
حالة وفاة مرتبطة بالعمل بسبب األمراض المعدية، التي تسهم فيها بصفة رئيسية العوامل المتمثلة في سوء 

 .)WWAP, 2016( نوعية مياه الشرب وسوء خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية

وكذلك االنتفاع بهذه الخدمات في مكان العمل مسألة تؤثر على المساواة بين الجنسين وإنتاجية المرأة في 
للمرأة،  الطمث  فترة  خالل  سيما  ال  بالخصوصية،  ومتسم  مأمون  مكان  وجود  عدم  يؤدي  وقد  العمل.  مكان 
إلى القلق والتوتر والتغيب، مما يؤدي إلى انخفاض اإلنتاجية الذي يترجم في كثير من األحيان إلى انخفاض 
الصحي  والصرف  المياه  مرافق  فيها  تكون  ال  التي  العمل  أماكن  في  أن  ثبت  وفيتنام،  الفلبين  وفي  الدخل.  
والنظافة الصحية كافية وعلى فرض أن المرأة ستغيب ليوم واحد على األقل خالل فترة الطمث بسبب عدم 
وجود هذه المرافق، فإن ذلك يعادل 13,8 مليون يوم تغيب عن العمل في الفلبين، و1,5 مليون غياب يوم عن 
13 مليون دوالر أمريكي و1,28 مليون في هاتين الحالتين، على  العمل في فيتنام، وخسارة اقتصادية قدرها 

 .)Sommer et al., 2016( التوالي

4-3-10 العنف الجنساني

تعريض  إلى  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  للمياه  مأمونة  مرافق  إلى  الوصول  عدم  يؤدي  أن  يمكن 
 .)House et al., 2014( الناس لمستويات متزايدة من العنف على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسانية
فإن  المعيشية،  األسر  إلى  بعيدة  مسافات  من  المياه  حمل  عبء  غالبية  والفتيات  النساء  تحمل  إلى  وبالنظر 
يمارسه  زال  ما  الذي  العراء،  في  التغوط  ويسّبب  االغتصاب.  أو  االعتداء  من  إضافي  لخطر  يعرضهن  ذلك 
النساء  بين  بالخزي  شعوراً   ،)United Nations, 2018( العالم  أنحاء  جميع  في  شخص  مليون   900 قرابة 
ينطوي  وكذلك  االعتداء.  أو  للتحرش  تعرضهن  خطر  يزيد  عندما  لياًل،  يمارس  ما  كثيراً  وبالتالي  والفتيات، 
قد  أخرى  سيناريوهات  تحدث  أن  ويمكن  خطر.  على  لياًل  المنزل  خارج  الصحي  الصرف  مرافق  استخدام 
المياه والصرف الصحي والنظافة  بالحصول على خدمات  الجنس مرتبطاً  نوع  القائم على  العنف  يكون فيها 
في  التحكم  سلطة  للرجال  فيها  يكون  التي  الحاالت  وفي  النزاع،  حاالت  أثناء  وفي  المدارس،  في  الصحية 
بين سياقات  المنزل، من  وفي  الصحية،  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  توفير  بخدمات  المتعلقة  البرامج 
أخرى. ويمكن أال يسبب حدوث جميع الحاالت المذكورة ضرراً بدنياً فحسب، بل يمكن أن تكون له تداعيات 

 .)House et al., 2014( نفسية أيضاً، مما يؤثر على الصحة والرفاه

ثبت أن االنتفاع 
بخدمات توفري املياه 

والرصف الصحي 
والنظافة الصحية يف 

مكان العمل ميثل عاماًل 
مهامً من عوامل قدرة 

الرشكات عىل العمل 
واالزدهار
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4-3-11 حقوق اإلنسان، وجودة الحياة والكرامة

األمم  في  األعــضــاء  ــدول  ال سلَّمت   ،2010 عــام  في  الصحي  والــصــرف  المياه  في  اإلنــســان  حق  اعتُمد  عندما 
مجلس  وأضــاف   .)UNGA, 2010( اإلنــســان«  حقوق  وبجميع  بالحياة  الكامل  للتمتع  »ضــروري  بأنه  المتحدة 
الصحة  من  ممكن  مستوى  أعلى  في  بالحق  وثيقاً  ارتباطاً  »يرتبط  أنه  وجيزة  بفترة  ذلك  بعد  اإلنسان  حقوق 
تم   ،2015 عــام  وفــي   .)HRC, 2010( اإلنسانية«  والكرامة  الحياة  في  الحق  عن  فضاًل  والعقلية،  البدنية 
منهما كل  إعمال  تواجه  التي  المحددة  للتحديات  نظراً  منفصلين  كحقين  الصحي  والصرف  بالمياه   االعتراف 
وال  الحياة  جــودة  تحقيق  يمكن  ال  الصحي،  والصرف  المياه  خدمات  على  الحصول  وبــدون   .)UNGA, 2016(
المياه  ي اإلنسان في  العالم، ويتجلى في إعمال حَقّ أنحاء  البلدان في جميع  الكرامة. وتعكس حقوق اإلنسان قيم 
والصرف الصحي كيف يدعمان أيضاً ركائز التنمية المستدامة الثالث )االقتصادية والبيئية واالجتماعية( جميعاً. 

للحياة  أساسي جداً  أمر  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  الحصول على خدمات  أن  إلى  وبالنظر 
والصحة العامة، تعتبر هذه الخدمات في كثير من البلدان من اختصاص الحكومات، وبالتالي كثيراً ما يجري 
دعمها، حتى في البلدان ذات الدخل المرتفع. وعندما ال تتمكن الحكومات في البلدان ذات الدخل المنخفض 
على  تعتمد  ما  كثيراً  فإنها  المستخدم،  من  التكاليف  استرداد  يمكن  وال  بمفردها،  الخدمات  هذه  تقديم  من 
على  االعتماد  وهــذا  التمويل.  ثغرات  سد  في  للمساعدة  الخيرية  والمؤسسات  المانحة  الجهات  مساعدة 
من  يجعل  مما  الرسوم،  هيكل  بشأن  المناقشات  ويعوق  الخدمات  تحسين  على  يحفز  ال  الحكومي  التمويل 

الصعب حتى مواكبة تضخم التكاليف.

4-4-1 اإلعانات المالية

وال تكفل اإلعانات بالضرورة أن يتمكن الفقراء من الحصول على الخدمات األساسية. ويمكن أن تفيد إعانات 
ليسوا  المياه، وكثيرون منهم  أو  لديهم توصيالت قائمة بشبكات الصرف الصحي  َمن  المطاف  نهاية  المياه في 
مقدم  ويخسر  الدعم،  من  الفقراء  يستفيد  ال  لذلك،  ونتيجة   .)Nauges and Whittington, 2017( فقراء 
وتضيع   .)WWAP, 2019( ثراء  األكثر  األسر  من  يحّصلها  أن  يمكن  كان  التي  الرسوم  إيــرادات  المياه  خدمات 
القيمة من حيث اإليرادات التي يحصل عليها مقدم الخدمات، في حين ال تخُفّ اآلثار السلبية الناجمة عن عدم 

الحصول على خدمات توفير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، مثل التغيب عن المدرسة والعمل. 

الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  توفير  أن خدمات  في  السبب  من  أن جزءاً  البعض  يزعم  ذلك،  ومع 
دفع  على  القدرة  أو  الرغبة  لديهم  تكون  ال  فقر  في  يعيشون  الذين  األشخاص  أن  إلى  يرجع  كبيراً  دعماً  تتلقى 
كذلك  يولي  وال  والفساد،  الخاصة  للمصالح  المحتملة  السلبية  التأثيرات  يتجاهل  ما  كثيراً  الزعم  وهذا  تكلفتها. 
اعتباراً للمبالغ التي يدفعها هؤالء األشخاص بالفعل، وهي أعلى عموماً مما يدفعه غير الفقراء، الذين يستفيدون 
شمل  لبحث  وفقاً  المتوسط،  في  اإلعانات  من  المائة  في   56 نسبة  أن  ذلك  القائمة.  المدعومة  المعدالت  من 
6 في  20 في المائة، في حين أن  عشرة بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ينتهي بها المطاف في جيوب أغنى 
التقرير  الحظ  وقد   .)Andres et at., 2019( المائة  في   20 أفقر  إلى  طريقها  تجد  اإلعانات  من  فقط  المائة 
األحيان  من  كثير  في  يدفعون  العشوائيات  في  يعيشون  الذين  أن   2019 لعام  المائية  الموارد  تنمية  عن  العالمي 

  .)WWAP, 2019( 10 أضعاف-20 ضعفاً أكثر مقابل مياههم، التي تأتي من موردين من قبيل صهاريج المياه

4-4-2 ٌيسر التكلفة

وتشكل تكلفة الحصول على هذه الخدمات أحياناً، بما في ذلك تكاليف التوصيالت )الرسوم والمواد والعمالة، 
وما إلى ذلك(، سواء أكانت فاتورة شهرية أو استثماراً في البنى األساسية لألسر المعيشية، أكبر عائق أمام 
توفير  خدمات  على  بالحصول  المعيشية  األسر  ميزانيات  سمحت  لو  وحتى  عليها.  الحصول  فرص  تحسين 
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية التي تفي بالحد األدنى الوطني، قد تظل هذه الخدمات بعيدة عن 

المنزل، أو معَرّضة لخطر التلوث، أو غير متوفرة بكمية كافية. 

الصحي  والصرف  المياه  توفير  خدمات  تكاليف  تحمل  على  القدرة  لتتبع  القليل  سوى  يُفعل  لم  ذلك،  ومع 
أدبيات حقوق اإلنسان  التوجيهية في  النصوص  العالمي حتى اآلن، وال تحدد  النطاق  والنظافة الصحية على 
كيفية قياس أو رصد السبل االقتصادية للحصول عليها. ولم تُعتمد بعد أي مؤشرات تمّكن من فهم العالقة 

4-4 
االنتفاع بخدمات 
توفير المياه والصرف 
الصحي والنظافة 
الصحية: اإلعانات 
المالية والقدرة على 
ل التكاليف  تحمُّ

وال تكفل اإلعانات 
بالرضورة أن يتمكن 
الفقراء من الحصول 

عىل الخدمات األساسية
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بين السياسات الوطنية والسياسات الخاصة بالرسوم والتكاليف الفعلية التي تواجهها األسر المعيشية. وحتى 
المياه  على  السنوي  اإلنفاق  تقدير  هي  التكاليف  ل  تحمُّ على  القدرة  لقياس  الرئيسية  الطريقة  كانت  اآلن، 
التكاليف«  تحمل  على  القدرة  »عتبة  بــ  النسبة  هذه  ومقارنة  السنوي،  الدخل  من  كنسبة  الصحي  والصرف 
)Hutton, 2012(. وتتمثل نقطة الضعف في قياس التكاليف الفعلية لخدمات توفير المياه والصرف الصحي 
بالنسبة  اإلنفاق  استقصاءات  أن  في  الدخل،  والمتوسطة  المنخفضة  البلدان  في  وخاصًة  الصحية،  والنظافة 
الحد  عن  يقل  الخدمة  مستوى  أن  حين  في  الرئيسية،  التكلفة  بنود  بعض  تغفل  المعيشية  األسر  من  لكثير 

األدنى الوطني. ونتيجة لذلك، فإن تقييمات يسر التكلفة ال تبين بما فيه الكفاية الفجوة في الخدمات.

ولفهم قدرة األسرة المعيشية على تحمل تكاليف خدمات توفير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، 
محتملة-  أو  فعلية  كانت  ســواء   - الخدمات  هذه  تكلفة   )1( االعتبار:  في  رئيسية  أبعاد  ثالثة  أخذ  ينبغي 
 )3( والدخل؛  واألصول  الثروة  من  مزيج  وهي   - اإلنفاق  على  المعيشية  األسرة  قدرة   )2( لألسرة؛  بالنسبة 
اإلنفاق الالزم لتلبية االحتياجات »األساسية« األخرى - مما يشير إلى احتياجات اإلنفاق األخرى التي تتنافس 
الواضح  ومن   .)UNICEF/WHO, 2021( الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  توفير  خدمات  معها 
مقابل  في  عالية  تكاليف  تتحمل  التي  المنخفض،  الدخل  ذات  األسر  هي  ضعفاً  األكثر  المعيشية  األسر  أن 
احتياجاتها  لتلبية  المصادر  من  غيرها  أو  االجتماعي  الرفاه  دولة  من  يُذكر  دعماً  تتلقى  وال  الخدمات،  هذه 
األساسية األخرى. وتخلص اليونيسف/منظمة الصحة العالمية )UNICEF/WHO )2021 إلى أنه يمكن قياس 
ل  تحمُّ على  القدرة  تقييمات  تقارن  أن  ينبغي  ولكن  مختلفة،  مؤشرات  باستخدام  التكاليف  تحمل  على  القدرة 
المياه  مجال  في  خدماتها  على  الحصول  سبيل  في  فعلية  تكاليف  من  المعيشية  األسر  تتحمله  ما  التكاليف 
والصرف الصحي والنظافة الصحية بالتكلفة المطلوبة للوصول إلى حد أدنى أساسي معين، سواء كان معياراً 

وطنياً أو محدداً في أهداف التنمية المستدامة.

نسبة  على  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  توفير  خدمات  على  اإلنفاق  تأثير   2-4 الشكل  ويبين 
الفعلية.  التكاليف  من  بدالً  المطلوبة  التكاليف  عند حساب  مختلفة  إنفاق  نسب  لديها  التي  المعيشية  األسر 
في  المطلوبة  التكاليف  تجميع6  مع  المشمولة،  الستة  البلدان  في  التقدير  هذا  على  المترتبة  اآلثار  وتختلف 
وغانا(  وباكستان  )زامبيا  أخرى  بلدان  في  المطلوبة  التكاليف  التكاليف في حالة  وتزايد  وكمبوديا،  المكسيك 
إلى  تستند  المطلوبة  التكاليف  أن  إلى  النتائج  بهذه  يتعلق  فيما  التنبيه  ويجدر  أوغندا.  التكاليف في  وتناقص 
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية  تكلفة وحدة وطنية ريفية واحدة ووحدة حضرية واحدة لخدمات 

األساسية، وهو ما لن يعكس واقع العديد من السياقات المختلفة داخل البلدان.

أو  المال  رأس  تكاليف  إدراج  أيضاً  ينبغي   ،2-4 الشكل  في  المدرجة  والصيانة  التشغيل  تكاليف  جانب  وإلى 
توفير  خدمات  على  الحصول  في  المعيشية  األسرة  أفراد  يقضيه  الذي  الوقت  قيمة  عن  فضاًل  االستثمار، 
الواقع على  األثر   3-4 الشكل  ويبين  البياني.  الرسم  الصحية خارج نطاق  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه 
االقتصار  أن  على  يدل  مما  الحساب،  بسط  في  مختلفة  تكاليف  غانا العتماد  في  العشرية  الشرائح  مختلف 
على إدراج تكاليف التشغيل والصيانة الفعلية فقط يعطي صورة غير كاملة عن التكاليف التي تواجهها األسر 
تحمل  على  القدرة  رصد  في  العوامل  هذه  تراعى  أن  وينبغي  الفقيرة.  المعيشية  األسر  سيما  وال  المعيشية، 

التكاليف على الصعيدين العالمي والوطني في المستقبل.

ومن المهم دراسة القدرة على تحمل التكاليف من منظور الفئات المحرومة، استناداً إلى دخلها )الفقر، العمل 
سبل  المناخ،  )مثاًل،  تواجهها  التي  والتحديات  الفقيرة(  األحياء  النائية،  األماكن  )مثاًل،  وموقعها  الموسمي( 
الحصول على المياه(. فعلى سبيل المثال، ما زال الحصول على خدمات توفير مياه الشرب والصرف الصحي 

.(WHO/UNICEF, 2016( األساسية والمأمونة يشكل صعوبة بالنسبة لمجتمعات الشعوب األصلية

مع حذف أقل القيم وأعالها )أي أن القيم يقع أكثرها في النطاق األوسط(.  6

تشكل تكلفة الحصول 
عىل هذه الخدمات 

أحياناً، مبا يف ذلك 
تكاليف التوصيالت،  

أكرب عائق أمام تحسني 
فرص الحصول عليها



67تقدير قيمة خدمات توفير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المستوطنات البشرية  |

الشكل 4-2  توزيع حصة اإلنفاق الفعلية على خدمات توفير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية مقابل اإلنفاق المطلوب على العمليات 
والصيانة للخدمات األساسية في هذا المجال لفئات ]القطع[ الرئيسية، في كمبوديا وغانا والمكسيك وباكستان وأوغندا وزامبيا

أ - كمبوديا

ج - المكسيك

هـ - أوغندا

ب - غانا

د - باكستان

و - زامبيا
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مالحظة: يشير المحور الصادي إلى التوزيع التكراري لألسر المعيشية؛ ويشير المحور السيني إلى فئات القطع لنسبة إنفاقها اإلجمالي على المياه والصرف الصحي. 

إلى اليونيسف/منظمة الصحة العالمية )2021( UNICEF/WHO، و)2016( Kingdom of Cambodia بالنسبة لكمبوديا، و)GHS )2013 بالنسبة لغانا،  المصادر: استناداً 
 Uganda Bureau of Statisticsبالنسبة لباكستان، و Pakistan Bureau of Statistics )n.d.(بالنسبة للمكسيك، و Instituto Nacional de Estadística y Geografía )2016(و

)2020( بالنسبة ألوغندا، و)Republic of Zambia Central Statistical Office )2016 بالنسبة لزامبيا.
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التكاليف الفعلية للتشغيل والصيانة

تكاليف التشغيل والصيانة المطلوبة لخدمات توفير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية األساسية + قيمة الوقت الالزم للوصول إلى المياه
اإلجمالي السنوي المطلوب )تكاليف التشغيل والصيانة والوقت المطلوبة باإلضافة إلى التكاليف الرأسمالية المطلوبة(

التكاليف الفعلية للتشغيل والصيانة + قيمة الوقت الالزم للوصول إلى المياه
تكاليف التشغيل والصيانة المطلوبة لخدمات توفير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية األساسية

)األغنى(
إجماالً

الشكل 4-3 مقارنة تكاليف 
خدمات توفير المياه والصرف 
الصحي والنظافة الصحية 
كنسبة مئوية من مجموع 
إنفاق األسر المعيشية في ظل 
مؤشرات مختلفة في غانا، 
عبر الشرائح العشرية لمجموع 
نفقات األسر المعيشية

إلى بيانات من  المصادر: استناداً 
العالمية  الصحة   اليونيسف/منظمة 
 UNICEF/WHO )2021( 
.GHS )2013( و



 مع مساهمات من:
طاهر كحيل ويوشيهيدي وادا )المعهد الدولي 

لتحليل األنظمة التطبيقية(؛ ومنصور قادر 
)معهد جامعة األمم المتحدة للمياه والبيئة 

والصحة(؛ وغراهام جويت )معهد التعليم في 
مجال المياه(؛ وكريستوف كودينيتش )الرابطة 

الدولية للعلوم الهيدرولوجية(؛ وستيفان 
أوهلينبروك )المعهد الدولي إلدارة المياه(؛ 

ولولو زانغ )معهد جامعة األمم المتحدة 
لإلدارة المتكاملة لتدفقات المواد والموارد(

منظمة األغذية والزراعة
مارلوس دي سوزا وساشا كو-أوشيما  

الغذاء والزراعة

الفصل 5

الغذاء والزراعة
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على  متزايد  بشكل  ملحة  عالمية  قضية  وسيصبح  البشرية،  للمجتمعات  تحدياً  الغذائي  األمن  ل  شَكّ لطالما 
مدى العقود القادمة )Fischer, 2018(. وعلى الرغم من أن إنتاج الغذاء العالمي يواكب النمو السكاني، فقد 
انعدام  من  لمستويات شديدة  العالم(  من سكان  المائة  في   10 )أو  مليون شخص   750 من  يقرب  ما  تعرض 
هذا  أن  األسف  دواعي  ومن   .)FAO/IFAD/UNICEF/WFP/WHO, 2020(  2019 عام  في  الغذائي  األمن 
العدد زاد حتى أكثر من ذلك خالل عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 وآثارها االقتصادية على نطاق العالم. 
وفي خطة التنمية المستدامة لعام 2030، يرمي هدف التنمية المستدامة 2 إلى »القضاء على الجوع وتحقيق 
كامل  الغذائي  النظام  ويتلقى   .)UNGA, 2015( المستدامة«  الزراعة  وتعزيز  التغذية  وتحسين  الغذائي  األمن 
أن  غير  العالمية.  العذبة  المياه  مــوارد  من  الرئيسية  الحصة  الزراعة  وتستخدم  المياه،  من  تقريباً  دعمه 
استخدام المياه في إنتاج الغذاء مثار للتساؤل المستمر مع اشتداد التنافس بين القطاعات على المياه وتزايد 
العالم  من  عديدة  مناطق  في  األغذية  إنتاج  ألغــراض  المياه  تستخدم  ذلــك،  إلى  وباإلضافة  المياه.  نــدرة 
للترّدي  الرئيسية  األمر أحد األسباب  ويمثل هذا   .)D'Odorico et al., 2020( الكفاءة  إلى  يفتقر  استخداماً 
البيئي، بما في ذلك استنفاد طبقات المياه الجوفية، والحّد من تدفقات األنهار، وتدهور موائل الحياة البرية، 
والتلوث )Willett et al., 2019(. ومن ثم، من الضروري إجراء تحول أساسي في الكيفية التي تدار بها المياه 
عام  بحلول  المستدامة  التنمية  أهداف  من   2 الهدف  غايات  معظم  تتحقق  أن  أريد  إذا  الغذائي  النظام  في 
أهداف  من   6 الهدف  نفسه  الوقت  في  ق  يتحَقّ أن  أجل  من  المياه  موارد  في  الترّدي  من  مزيد  دون   ،2030

مستدام«  نحو  على  وإدارتها  للجميع  الصحي  الصرف  وخدمات  المياه  توافر  »ضمان  المستدامة  التنمية 
 .)IFPRI, 2019(

تستخدم المياه ألغراض إنتاج الغذاء بطرق مختلفة، بما يشمل الزراعة والثروة الحيوانية وإنتاج مصائد األسماك 
الداخلية. ويتراوح استخدام المياه في الزراعة من االعتماد أساساً على مياه األمطار، واالعتماد على رطوبة التربة 
المستمدة من األمطار، إلى الزراعة المرويَّة بالكامل. وكانت البصمة المائية العالمية المتعلقة بإنتاج المحاصيل 
للبشرية  المائية  البصمة  من  المائة  في   92 يمثل  ما  وهو  سنوياً،  كم3   7  404 تبلغ   2005-1996 الفترة  في 
)Hoekstra and Mekonnen, 2012(. وتغطي الزراعة البعلية ما نسبته 80 في المائة من األراضي الزراعية في 

العالم وتمثل الجزء األكبر )60 في المائة( من إنتاج األغذية )Rockström et al., 2007(. وتبلغ البصمة المائية 
المروية  الزراعة  وتغطي   .)Mekonnen and Hoekstra, 2011a( كم3 سنوياً   5 173 الممطرة  للزراعة  العالمية 
 Molden et( حوالي 20 في المائة من األراضي المزروعة، ولكنها ال تمثل سوى 40 في المائة من إنتاج األغذية
 Mekonnen and Hoekstra,( ولها بصمة مائية عالمية تبلغ 230 2 كم3 في السنة ،)الجدول 5-1( )al., 2010

 2  797 الري حالياً  الجوفية ألغراض  المياه  وموارد  السطحية  الموارد  من  المياه  كميات سحب  وتبلغ   .)2011a

كم3 في السنة، وهو ما يمثل 70 في المائة من جميع عمليات سحب المياه في العالم )الجدول 5-1(. وفي كثير 
من البلدان األكثر جفافاً، ليس من غير المألوف أن يمثل استخدام مياه الري أكثر من 90 في المائة من إجمالي 
سحب المياه )FAO, 2012a(. وتستخدم المياه المخصصة لإلنتاج الحيواني في زراعة وإنتاج علف الماشية )وهو 
مشمول في الطلب على مياه األمطار والري(، واالستهالك المباشر بواسطة الماشية، وتجهيز اللحوم. ورغم أن 
استهالك الماشية المباشر للمياه صغير جداً في معظم البلدان، حيث يمثل أقل من 1-2 في المائة من إجمالي 
 .)FAO, 2019c( الحيوانية  الثروة  إلنتاج  بالنسبة  قصوى  أهمية  وجودتها  المياه  لتوافر  فإن  المياه،  استخدام 
لة والمعَدّ الطبيعية  المائية  المسطحات  على  كاماًل  اعتماداً  الداخلية  السمكية  المصائد  إنتاج  يعتمد   وأخيراً، 

 .)FAO, 2014a(

السنوات  مدى  على  تقدماً  الغذاء  إنتاج  ألغراض  المياه  قيمة  تقدير  أجل  من  المبذولة  الجهود  أحرزت  وقد 
من  كثير  في  المياه  لتقييم  الحالية  الدراسات  وتشير   .)Young and Loomis, 2014( الماضية  الثالثين 
في  المعطاة  بقيمتها  مقارنة  منخفضة  األغذية  إنتاج  مجال  في  للمياه  المعطاة  القيمة  أن  إلــى  األحيان 
استخدامات المياه البديلة، مثل االستخدامات المنزلية والصناعية. وتشير هذه الدراسات أيضاً إلى أن قيمة 
لري  المياه  تستخدم  أمريكي/م3( حين  دوالر   0.05 من  العادة  في  )أقل  منخفضة جداً  تكون  أن  يمكن  المياه 
الحبوب الغذائية واألعالف، في حين أنها قد تكون مرتفعة )بنفس درجة حجم القيم الخاصة باالستخدامات 
الخضروات  مثل  القيمة  عالية  المحاصيل  من  موثوقة  إمدادات  إلى  حاجة  توجد  حين  والصناعية(  المنزلية 
متوسط  أن  إلى   D’Odorico et al. )2020( وآخرون   D'Odorico ويشير   .)FAO, 2004( والزهور  والفواكه 
وفول  واألرز  والذرة  )القمح  األساسية  األربعة  الرئيسية  المحاصيل  إنتاج  في  للمياه  المعطاة  العالمية  القيم 

1-5 
مقدمة

2-5 
فوائد المياه 
المتعددة إلنتاج 
الغذاء
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مجموع األراضي 
المزروعة )مليون هكتار(

أرض مجهزة للري 
)مليون هكتار(

األراضي المجهزة 
للري كنسبة مئوية 

من إجمالي األراضي 
المزروعة

مجموع كميات سحب 
المياه )كم3/سنة(

سحب المياه ألغراض 
الزراعة )كم3/سنة(

سحب المياه ألغراض 
الزراعة كنسبة مئوية من 

إجمالي كميات سحب 
المياه

25915622618381أفريقيا

365521485441248األمريكيتان

10381 5842 562227402آسيا

2912593228827أوروبا

2836191158أوقيانوسيا

79770 0052 505322214 1العالم

الجدول 5-1  األراضي المزروعة والمجهزة ألغراض الري، وكميات سحب المياه اإلجمالية والمستخدمة في الزراعة، 2010

مالحظة: تشمل األراضي المزروعة اإلجمالية األراضي الصالحة للزراعة والمناطق المستخدمة للمحاصيل الدائمة، سواء كانت بعلية أو مروية. وتشمل كميات سحب المياه اإلجمالية 
المياه المسحوبة لألغراض الزراعية والصناعية والبلدية. وتتألف كميات سحب المياه المستخدمة في الزراعة من المياه المسحوبة لغرض الري. 

إلى بيانات مستمدة من قاعدة البيانات اإلحصائية الموضوعية في منظمة األغذية والزراعة )مساحة األرض( والنظام العالمي للمعلومات بشأن المياه والزراعة  المصدر: استناداً 
المياه(.  )سحب 

الصويا(، التي تمثل حوالي 60 في المائة من اإلنتاج الغذائي العالمي، يتراوح بين 0.05 و0.16 دوالر أمريكي 
لكل متر مكعب. وتختلف هذه القيم اختالفاً كبيراً داخل المناطق وفيما بينها. 

األغذية  إلنتاج  المستخدمة  المياه  قيم  عن  للتعبير  متعددة  طرق  هناك   ،3-1 اإلطــار  في  موضح  هو  وكما 
من  واسعة  مجموعة  يعطي  مما  المحاسبة،  في  إدراجــه  يجري  ما  حيث  من  تباين  يوجد  وكذلك  وحسابها. 
سوى  عادًة  االعتبار  في  تأخذ  ال  األغذية  إنتاج  ألغراض  المخصصة  المياه  قيم  تقديرات  أن  غير  النتائج. 
للمياه )أي القيمة بالنسبة لمستخدمي المياه(، في حين أن كثيراً من  االستخدام المباشر والمفيد اقتصادياً 
أو  أو اجتماعية-ثقافية  التي قد تكون اقتصادية  بالمياه،  المرتبطة  المباشرة  المباشرة وغير  الفوائد األخرى 
 Comprehensive Assessment of Water( بصفة جزئية فقط  كمياً  أو محددة  تظل غير محتسبة  بيئية، 
Management in Agriculture, 2007(. وتشمل بعض هذه الفوائد تحقيق األمن الغذائي وتحسين التغذية، 

العيش،  كسب  سبل  في  المرونة  وتوفير  العمل  فرص  وإيجاد  االستهالك،  أنماط  في  التحوالت  واستيعاب 
وال سيما بالنسبة لصغار المزارعين، والمساهمة في تخفيف حدة الفقر وتنشيط االقتصادات الريفية، ودعم 

التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتوفير خدمات المياه متعددة االستخدامات.

5-2-1 األمن الغذائي

وتمّكن  المحاصيل،  غلة  زيادة  على  للزراعة  المياه  إتاحة  وتساعد  والتغذية.  الغذائي  لألمن  أساسية  المياه 
التي  المناطق  وباستخدام  الجفاف  موسم  بالزراعة خالل  تسمح  أنها  حيث   - المزروعة  المنطقة  توسيع  من 
بالمغذيات  الغنية  والخضروات  الفواكه  من  المزيد  إنتاج  وتدعم   - السابق  في  ممكنا  فيها  اإلنتاج  يكن  لم 
)Hanjra and Qureshi, 2010; Domènech, 2015(. وقيمة المياه لألمن الغذائي مرتفعة ولكن نادراً ما يتم 

دراستي  القيم األخرى. وفي  النظر عن  بغّض  كثير من األحيان ضرورة سياسية  وتمثل في   - تحديدها كمياً 
استناداً  الغذائي  لألمن  المياه  قيمة   Rogers et al. )1998( وآخرون  روجرز  ر  قَدّ الهند،  في  إفراديتين  حالة 
إلى مقدار تأثير ارتفاع أسعار الحبوب الغذائية على المستهلكين الذي يتم تجنبه - والذي كان يمكن أن ينجم 
عن حاالت نقص المياه وما يليها من انخفاض في إمدادات الغذاء - ووجدوا أنها أعلى مرتين على األقل من 
صافي قيمة إنتاج المحاصيل. وعالوة على ذلك، تبين أن األشخاص الذين لديهم فرص أفضل للحصول على 
يكون  أن  يمكن  الفرص  هذه  انعدام  أن  حين  في  االنخفاض،  إلى  لديهم  التغذية  نقص  مستويات  تميل  المياه 
المحلية  الزراعة  على  الناس  فيها  يعتمد  التي  المناطق  في  سيما  ال  التغذية،  ونقص  للمجاعة  رئيسياً  سبباً 
بالغذاء  اإلمداد  نظم  لتعطل  كان  األخيرة،  اآلونة  وفي   .)FAO/WWC, 2015( والدخل  الغذاء  على  للحصول 
التي  البلدان  من  كثير  في  والتغذية  الغذائي  األمن  على  سلبي  أثر  كوفيد-19  جائحة  بسبب  األغذية  وتجارة 
تعتمد إلى حد كبير على تجارة األغذية. وهذا يضيف بوضوح إلى القيمة الخفية للمياه في كثير من األحيان 

 .)FAO, 2020a( بالنسبة للزراعة المحلية

وقيمة املياه لألمن 
الغذايئ مرتفعة ولكن 
نادراً ما يتم تحديدها 

كمياً- ومتثل يف كثري من 
األحيان رضورة سياسية 
بغّض النظر عن القيم 

األخرى
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وستكون المياه المستخدمة في إنتاج الغذاء في العقود القادمة أكثر أهمية لألمن الغذائي مما هي عليه اآلن. 
بين  المائة  في   50 بنسبة  األخرى  الزراعية  والمنتجات  األغذية  على  العالمي  الطلب  يزداد  أن  المتوقع  ومن 
)FAO, 2017b(. وعالوة على ذلك، سيشجع االرتفاع  السكان  بالنمو في عدد  2012 و2050، مدفوعاً  عامي 
نحو  غذائية  تغييرات  إحداث  على  النامي  العالم  أنحاء  من  كثير  في  الحضري  والتوسع  الدخول  في  السريع 
تعتمد جميعها على  التي  البستنة،  ومنتجات  والسكر  الحيوانية  الثروة  القائمة على  المنتجات  زيادة استهالك 
 .)Ringler and Zhu, 2015( التقليدية  األساسية  الغذائية  النظم  من  أعلى  مياه  احتياجات  ذات  محاصيل 

وبالتالي، فإن األمر يستلزم تكثيف إنتاج الغذاء وتوسيع نطاقه على نحو مستدام لمواكبة الطلب عليه. 

5-2-2 التخفيف من وطأة الفقر

 767 يعيش  الفقراء،  من  مليار   2,1 هناك  يزال  ال  الماضي،  في  الملحوظ  االقتصادي  النمو  من  الرغم  وعلى 
المناطق  في  الفقر  يعانون  الذين  الناس  جميع  من  المائة  في   80 ويعيش  مدقع.  فقر  في  منهم  مليون شخص 
كثير  وفي   .)World Bank, 2016b( عيشهم  لسبل  األساسية  الدعامة  تشكل  الزراعة  تزال  ال  حيث  الريفية، 
الكافية وغير  المياه غير  إمدادات  تحُدّ  الكبرى،  الصحراء  أفريقيا جنوب  الحال في  المناطق، كما هو  تلك  من 
كبيرة  آثار  من  ذلك  على  يترتب  ما  مع  للخطر،  الدخول  استقرار  وتعّرض  الزراعية  اإلنتاجية  من  المنتظمة 
 .)WWAP, 2016( المخاطر  لمواجهة  محدودة  أمان  وشبكات  أصول  لديها  التي  المعيشية،  األسر  أفقر  على 
من  أنفسهم  النتشال  الالزمة  واألصــول  البشري  المال  رأس  تجميع  على  الريف  سكان  قــدرة  من  يحُدّ  وهــذا 
مدى  على  أُجري  تحليل  يبين  المثال،  سبيل  على  الهند،  ففي   .)FAO, 2014b( مستدامة  بصورة  الفقر  براثن 
 .)World Bank, 2007( األمــطــار  هطول  عن  الناتجة  للصدمات  الحساسية  شديدة  األجــور  أن  عاماً   30

المناطق  الهجرة من  إلى  البطالة، مما يؤدي في كثير من األحيان  الطويل األمد في استمرار  الجفاف  ويتسبب 
 .)WWAP, 2016( محدودة  المزارع  خارج  العمل  فرص  تكون  عندما  سيما  ال  الحضرية،  المناطق  إلى  الريفية 
الزراعية  العاملة  القوة  من  المائة  في   43 نحو  يشكلن  اللواتي  للنساء،  بالنسبة  للغاية  كبيرة  اآلثار  تكون  وقد 
واآلسيوية األفريقية  البلدان  من  العديد  في  أكثر  أو  الزراعية  العاملة  القوة  ونصف  العالمي  الصعيد   على 
)FAO, n.d.a(. ولذلك، فإن تحسين األمن المائي إلنتاج األغذية في كل من النظم البعلية والمروية على السواء 

اآلثار  وتشمل  مباشر.  وغير  مباشر  بشكل  الجنسين  بين  الفجوة  وسد  الفقر  من  الحد  في  يسهم  أن  يمكن 
المباشرة زيادة الغلة، وتقليل خطر العجز في المحاصيل، وزيادة تنوع المحاصيل؛ وارتفاع األجور نتيجة لتحسين 
الدخل  مضاعفات  المباشرة  غير  اآلثــار  وتشمل  وأسعارها.  المحلية  األغذية  إنتاج  واستقرار  العمل؛  فرص 
الدخول  تعزيز  يساعد  أن  ويمكن   .)Faurès and Santini, 2008( الهجرة  والحد من  المزرعة،  والعمالة خارج 
في  النشطة  مشاركتها  تعزيز  وبالتالي  لديها،  المهارات  ومجموعات  المرأة  تعليم  تحسين  في  استقرارها  وزيادة 
اتخاذ القرار. وعلى الرغم من أن زيادة إنتاجية المياه يمكن أن يكون لها آثار إيجابية كبيرة، ينبغي أن يُحسب 
حساب اآلثار الضارة المحتملة وآثارها على تخفيف حدة الفقر )أي اغتصاب األراضي وتزايد عدم المساواة(. 

5-2-3 االستخدامات المتعددة للمياه 

أوسع في  المائية على نطاق  الموارد  إلى  للوصول  قناة  بمثابة  المياه إلنتاج األغذية  يكون استخدام  أن  يمكن 
نفس  من  المستمدة  المياه  استعمال  ممارسة  على  للمياه  المتعددة  االستخدامات  وتنطوي  الريفية.  المناطق 
)FAO, 2013b(. فيمكن استخدامها ألغراض  البنية األساسية في استخدامات ووظائف متعددة  أو  المصدر 
مثل  إنتاجية  أخرى  وألغــراض  الصحية،  النظافة  أو  االستحمام  أو  الغسيل  أو  الشرب  مثل  مختلفة  منزلية 
ويمكن   .)Domènech, 2015( الصغيرة  التجارية  األعمال  دعم  أو  المائية  األحياء  تربية  أو  الماشية  تربية 
أن تدعم المياه المستخدمة في إنتاج الغذاء الغطاء النباتي الطبيعي بشكل غير مباشر وأن توفر في الوقت 
 نفسه خدمات ثقافية )مثل الترفيه والسياحة( وبيئية )مثل إعادة تغذية المياه الجوفية وتنقية المياه( مختلفة
)FAO, 2013b(. وتكتسي االستفادة من هذه الفرص أهمية قصوى لجعل استخدام المياه متسقاً مع اإلنتاجية 

غايات  مختلف  في  مباشر  بشكل  مساهمته  من  يمّكن  الذي  األمر  البيئية،  واألهداف  والكفاءة  العيش  وسبل 
أهداف التنمية المستدامة. 

وصحة  البيئية  السالمة  تحسين  إلى  الغذاء  إلنتاج  المياه  توفرها  أن  يمكن  التي  اإلضافية  الخدمات  وتؤدي 
البشر، والنظافة الصحية، وفرص كسب الرزق لفقراء الريف. وإمكانات االستخدامات المتعددة للمياه عالية 
ر كفاءة الري في النظام )نسبة المياه التي يتم ضخها أو تحويلها من  بشكل خاص في مجال الري، حيث تقدَّ
العالم.  المائة على مستوى  40-50 في  بنحو  المحاصيل بشكل فعال(  والتي تستخدمها  النظام  خالل مدخل 
الصحراء  جنوب  أفريقيا  في  المائة  في   28 إلى  وينخفض  المناطق  بين  كبيراً  تفاوتاً  الرقم  هذا  ويتفاوت 

ميكن أن يكون 
استخدام املياه إلنتاج 

األغذية مبثابة قناة 
للوصول إىل املوارد 

املائية عىل نطاق أوسع 
يف املناطق الريفية
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وبالسماح   .)AQUASTAT, 2014( الكاريبي  البحر  ومنطقة  الوسطى  أمريكا  في  المائة  في  و26  الكبرى 
  .)FAO, n.d.b( باستخدام المياه ألغراض مختلفة، يمكن تضخيم قيمة المياه بشكل كبير

المياه  الري  قنوات  توفر  ال  مالحة،  الجوفية  المياه  حيث  الهند  غرب  شمال  مناطق  في  المثال،  سبيل  فعلى 
لالستخدامات المنزلية والحيوانية فحسب، بل إن التسرب من هذه القنوات يعيد أيضاً تغذية منسوب المياه 
غياب  وفي  الضحلة.  األنبوبية  واآلبــار  اليدوية  المضخات  من  الجودة  عالية  مياه  ضخ  يتيح  مما  الجوفية، 
إنتاج  انخفاض  إلى  يؤدي  المالحة  الجوفية  للمياه  الحيوانات  استخدام  بأن  التقارير  تفيد  العذبة،  المياه  هذه 
الحليب بنحو 50 في المائة. وفي هذه المنطقة، يمثل الدخل من الثروة الحيوانية نسبة كبيرة من دخل األسر 
المياه  الري  قنوات  توفر  الحيوانية،  الثروة  إلى  وباإلضافة  الجفاف.  موسم  في  سيما  وال  الفقيرة،  المعيشية 
رة  ومصَغّ صغيرة  محطات  لتركيب  القنوات  منحدرات  تستخدم  الهند،  جنوب  في  القنوات  بعض  وفي  للبيئة. 

  .)Rogers et al., 1998( للطاقة الكهرومائية

والتوقيت مناسب بشكل خاص لتعزيز االستخدام المتعدد للمياه في ضوء انتشار جائحة كوفيد-19. واستجابة 
قد  للجائحة  المتأصلة  اآلثار  أن  على  الضوء  المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  تسلط  األزمة،  لهذه 
في عدة  الغذائي  واألمن  العيش  وأحدثت صدمة في سبل  المحددة جيداً،  الصحية  المخاطر  نطاق  تجاوزت 
نطاق  توسيع  أن  غير  الغذائي.  األمن  المحاصيل وضمان  إنتاجية  تحسين  في  هاماً  دوراً  الري  ويؤدي  بلدان. 
الري يمكن أن يؤثر على توافر المياه ألغراض الصرف الصحي والنظافة الصحية، اللذين لهما دور محوري 
في تبطيء انتشار المرض. ومن شأن تطوير االستخدامات المتعددة للمياه بالتأكيد أن يسمح بمكافحة الوباء 
شعبة  من  جديدة  مبادرة  وهناك  الريفية.  المجتمعات  في  الغذائي  لألمن  األساسية  االحتياجات  ضمان  مع 
توفير  خدمات  في  الذكية  و»الممارسات   - الذكية«  الري  »ممارسات  تسمى  المنظمة،  في  والمياه  األراضي 
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية« )SMART Irrigation– SMART WASH(، تقدم حلوالً مؤسسية 
الضعيفة،  للمجتمعات  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  توفير  وخدمات  الري  مرافق  لتحسين 

   .)FAO, 2020b( وبالتالي لتلبية احتياجاتها الماسة خالل الجائحة

في  الكفاءة  عدم  يؤدي  األغذية،  إلنتاج  المستخدمة  المياه  توفرها  التي  المتعددة  الفوائد  من  الرغم  وعلى 
المياه  موارد  استنفاد  قبيل  من  خطيرة،  وبيئية  واجتماعية  اقتصادية  سلبية(  قيم  )أو  آثار  إلى  استخدامها 
التنوع  وانخفاض  المناخية،  الصدمات  من  التضّرر  وزيــادة  األراضــي،  وتدهور  المياه،  جودة  وتــرّدي  العذبة، 

.)Willett et al., 2019( البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

5-3-1 ندرة المياه

وقد   .)FAO, 2012b( المياه  على  الطلب  لتلبية  كافية  غير  المياه  إمــدادات  تكون  عندما  المياه  ندرة  تحدث 
ظروف  تفاقم  إلى  الماضية  العقود  مدى  على  الغذاء  إلنتاج  المياه  استخدام  في  المستمرة  الزيادة  أدت 
األوسط  والشرق  وباكستان  والهند  الصين  شرق  شمال  )مثل  العالم  حول  المناطق  من  كثير  في  المياه  ندرة 
وارتفاع  األمطار  انخفاض هطول  المتاحة محدودة بسبب  السطحية  المياه  فيها  تكون  التي  أفريقيا(،  وشمال 
المتاحة  السطحية  المياه  مــوارد  تكفي  ال  عندما  المناطق،  هــذه  وفــي   .)Wada, 2016( التبخر  معدالت 
المستندة  التقديرات  وتشير  للري.  الرئيسي  المصدر  بمثابة  الجوفية  المياه  موارد  تكون  المنتجة،  للزراعة 
تخدمها  العالم  في  فعاًل  المروية  المساحة  من  المائة  في   40 أن  إلى  شاملة  وطنية  ودون  وطنية  بيانات  إلى 
التي  الجوفية  للمياه  األساسية  البنية  تدعم  الهند،  ففي   .)Siebert et al., 2010( الجوفية  المياه  مصادر 
السطحي الري  استثمارات  تخدمها جميع  التي  المساحة  من  أكبر  مساحة  ريَّ  اآلن  الخاص  القطاع   يطورها 
)FAO, 2020c(. غير أن اإلسراف في ضخ المياه الجوفية كثيراً ما يؤدي إلى االستغالل المفرط، الذي يتسبب 

عليه  ويترتب   )Giordano et al., 2017( مستدام  بشكل  الغذاء  إنتاج  يعوق  مما  الجوفية،  المياه  نضوب  في 
 آثار مدمرة للنظم اإليكولوجية المعتمدة على المياه الجوفية التي تحافظ على سبل عيش الماليين من الناس

 .)Wada, 2016(

بالندرة  تتسم  ظروفاً  العالم  أنحاء  جميع  في  عديدة  مناطق  تواجه  أن  المتوقع  من  القادمة،  العقود  وفي 
وتوافر  والقطاعات األخرى  الزراعة  بين  المياه  المتزايدة على  المنافسة  للمياه، بسبب  الموسمية  أو  المطلقة 
 The World Bank ويقّدر البنك الدولي .)Greve et al., 2018( المياه بشكل أكثر تفاوتاً بسبب تغير المناخ
إلى تصل  بنسبة  نموها  معدالت  انخفاض  تشهد  أن  يمكن  المياه  ندرة  من  المتضررة  المناطق  أن   )2016a( 

 5-3 
اآلثار الناجمة عن 
عدم كفاءة استخدام 
المياه في إنتاج 
األغذية وتكاليفه
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والدخل  والصحة  الزراعة  في  للخسائر  نتيجة   2050 عام  بحلول  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المائة  6 في 
والممتلكات - مما يؤدي بها إلى نمو سلبي مستمر.

5-3-2 ترّدي جودة المياه 

إلى  أيضاً  وإنما  فحسب،  عليه  الحصول  سبل  وانعدام  المورد  لهذا  المادية  الندرة  إلى  المياه  ندرة  ترجع  ال 
االستخدام  المأمونة  المياه  كمية  من  يقلل  مما  البلدان،  من  كثير  في  المياه  جودة  في  التدريجي  التدهور 
بجودة  المتعلقة  المشاكل  األغذية مصدر  إنتاج  لغرض  المياه  استخدام  ويشكل   .)Van Vliet et al., 2017(

في  للغاية  كثيفاً  األغذية  إنتاج  أصبح  األخيرة،  العقود  وخالل  السواء.  على  المشاكل  لهذه  والمتلقي  المياه 
التكثيف  هذا  وشمل  الغذائي.  األمن  تحقيق  إلى  تسعى  التي  النمو  والسريعة  المتقدمة  االقتصادات  من  كثير 
فضاًل  حد،  أقصى  إلى  المحاصيل  غلة  لزيادة  الزراعية  الكيميائية  المواد  استخدام  من  عالية  مستويات 
المغذيات  أحمال  ارتفاع  إلى  ذلك  أدى  وقد   .)Lu and Tian, 2017( الحيواني  اإلنتاج  في  كبيرة  زيادة  عن 
المجرى  أسفل  في  المياه  جودة  لترّدي  الرئيسية  األسباب  وهي  والنيتروجين(،  الفوسفور  رئيسية  )بصفة 
وتلُوّث المسطحات المائية من فرط المغذيات )Vilmin et al., 2018(. وهناك تكاليف اجتماعية-اقتصادية 
على  واآلثار  وبالصحة؛  المياه  بمعالجة  المتصلة  التكاليف  ذلك  في  بما  المياه،  جودة  بتدهور  ترتبط  عديدة 
النظم  خدمات  وترّدي  والسياحة؛  التحويلية  والصناعة  األسماك  ومصائد  الزراعة  مثل  االقتصادية  األنشطة 
 .)WWAP, 2012( اإليكولوجية؛ وانخفاض قيم الممتلكات؛ وتكاليف الفرص البديلة من أجل مواصلة التنمية
)بصفة  المنتشرة  المصادر  من  المياه  لتلوث  السنوية  التقديرية  التكلفة  إجمالي  يتجاوز  المثال،  سبيل  فعلى 
الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  في  األعضاء  الدول  في  األمريكية  الدوالرات  مليارات  الزراعة(  رئيسية 
العذبة  المياه  شبكات  في  المفرطة  بالمغذيات  المرتبطة  الطحالب  تكاثر  تكلفة  وتبلغ  فقط.  االقتصادي 
إمدادات  في  الكبيرة  االنقطاعات  خالل  من  ذلك  في  بما  سنوياً،  أمريكي  دوالر  مليون   155-116 ألستراليا 

.)OECD, 2017a( المياه للماشية والمناطق الحضرية، فضاًل عن نفوق األسماك

5-3-3 زيادة الضعف وترّدي النظم اإليكولوجية 

مجاري  أسفل  وفي  المحلية  المياه  تدفق  على  كبيراً  تأثيراً  المكثف  الري  أثر  الماضية،  العقود  مدى  على 
من  والوسطى  الغربية  واألجزاء  أوروبا  وجنوب  آسيا  في  ذلك  في  بما  العالم،  من  مختلفة  مناطق  في  األنهار 
تلك  في  الهيدرولوجي  الجفاف  حاالت  وتواتر  حجم  زيادة  إلى  الحقاً  أدى  مما  األمريكية،  المتحدة  الواليات 
وفي  للجفاف.  التعرض  يزيد من حدة  الري  أن  تبين  ذلك،  إلى  وباإلضافة   .)Wada et al., 2013( المناطق 
تعاني بشكل مفرط  المحاصيل  إنتاجية  للمياه، فإن  المزارعين بزراعة محاصيل كثيفة االستخدام  حالة قيام 
خالل فترات الجفاف نتيجة الرتفاع احتياجاتها من المياه )Damania et al., 2017(. وقد تسبب الري أيضاً 
البرية  اإليكولوجية  النظم  ترّدي  بعيد  حد  إلى  تتجاوز  بدرجة  المائية  اإليكولوجية  للنظم  البيئي  الترّدي  في 
من  واسعة  الرطبة، طائفة  األراضي  مثل  المائية،  اإليكولوجية  النظم  وتوفر   .)Arthington, 2012( والبحرية 
الفيضانات،  والتحكم في  القّيمة،  األنواع  بما في ذلك موائل  للمجتمع،  الكبيرة  القيمة  ذات  والخدمات  السلع 
العالمية  االقتصادية  القيمة  ُقدرت  وقد  الترفيهية.  الفرص  وإتاحة  التلوث،  من  والتخفيف  الكربون،  واحتجاز 
لخدمات النظم اإليكولوجية التي تقدمها األراضي الرطبة وحدها بنحو 26 تريليون دوالر أمريكي في السنة 
في عام Costanza et al., 2014( 2011(. ومع ذلك فإن قدراً كبيراً من التطوير الذي حدث في مجال الري 
في جميع أنحاء العالم في العقود األخيرة حظي بأولوية أعلى من التدفقات البيئية. ولو تم الوفاء بمتطلبات 
ستواجه  العالمي  نطاق  على  المروية  الزراعية  األراضي  نصف  فإن  الري،  كفاءة  تحسين  دون  البيئي  التدفق 
خسائر في اإلنتاج تزيد عن 10 في المائة، وستصل الخسائر إلى 20-30 في المائة من إجمالي اإلنتاج في 

.)Jägermeyr et al., 2017( بعض المناطق مثل آسيا الوسطى والجنوبية

وقد أدى عدم إجراء تقييم للمياه المستخدمة في إنتاج الغذاء إلى عدم كفاءة استخدامها، مما أعاق التقدم 
واقتصادية  اجتماعية  آثار  عن  وأسفر  العالم،  مستوى  على  الفقر  حدة  وتخفيف  الغذائي  األمن  تحقيق  نحو 
دوراً  يؤدي  أن  يمكن  الغذاء  إنتاج  في  المستخدمة  المياه  قيمة  تقدير  فإن  ولذلك،  مختلفة.  سلبية  وبيئية 
يتعلق  عندما  خاصة  األولــويــات،  وتحديد  الــقــرارات  اتخاذ  في  المتأصلة  المفاضالت  توضيح  في  رئيسياً 
 Vanو  Hellegers( السوق  عنه  يكشف  ال  ما  وهو  الغذائي،  األمن  قبيل  من  االجتماعية  باالحتياجات  األمر 
النظام  في  استخدامها  كفاءة  أفضل ألسباب عدم  فهماً  كذلك  المياه  قيمة  تقدير  ويتيح   .)Halsema, 2019

ويشكل استخدام املياه 
لغرض إنتاج األغذية 

مصدر املشاكل املتعلقة 
بجودة املياه واملتلقي 

لهذه املشاكل عىل 
السواء
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بدوره  هذا  يزيد  أن  ويمكن  المائية.  األساسية  البنية  تحديث  في  االستثمارات  لزيادة  حوافز  ويوفر  الغذائي 
كفاءة  لعدم  المتتالية  السلبية  اآلثار  تجنب  مع  األغذية،  إنتاج  ألغراض  المياه  استخدام  وإنتاجية  كفاءة  من 
أجل  من  المائية  اإليكولوجية  للنظم  المياه  من  يكفي  ما  بقاء  وضمان  وتلوثها(  المياه  ندرة  )مثل  استخدامها 

الحفاظ على سالمتها وإنتاجيتها وقدرتها على الصمود أمام تغير المناخ. 

المياه  المتعددة الستخدام  القيم  حد  أقصى  إلى  تزيد  أن  شأنها  من  إدارية  استراتيجيات  عدة  تنفيذ  ويمكن 
المطر؛  تعتمد على  التي  المناطق  المياه في  إدارة  االستراتيجيات تحسين  ومن هذه  األغذية،  إنتاج  ألغراض 
والتحول إلى التكثيف المستدام؛ والحصول على المياه للزراعة المروية، وخاصة من المصادر الطبيعية وغير 
التقليدية؛ وتحسين كفاءة استخدام المياه؛ وخفض الطلب على األغذية وما يترتب عليه من استخدام المياه؛ 
 FAO, 2011a; 2017b; 2018a;( األغذية  إنتاج  في  المياه  باستخدام  يتعلق  فيما  والفهم  المعارف  وتحسين 

.)FAO/IFAD/UNICEF/WFP/WHO, 2020

5-4-1 تحسين إدارة المياه في األراضي البعلية

في  التوسع  من  لمزيد  كبيراً  مجاالً  العالم  نطاق  على  المناطق  من  كثير  في  المتزايدة  المياه  نــدرة  تترك  ال 
يمكن  والــتــي  الفعلية  الــغــالل  بين  الكبيرة  الــفــجــوات  تشير  ذلـــك،  على  وعـــالوة  واســـع.  نــطــاق  على  الـــري 
الري بدون  الغلة  لزيادة  مستغلة  غير  كبيرة  إمكانية  إلى  المناطق  من  كثير  في  البعلية  الزراعة  في   تحقيقها 
في   20 نحو  المثال،  على سبيل  األفريقية،  البلدان  من  تتجاوز غالت عدد  فال   .)Rockström et al., 2010(

كبير  حد  إلى  األغذية  إنتاج  الغلة  في  الفجوة  هذه  سد  يزيد  أن  ويمكن   .)FAO, 2011a( إمكاناتها  من  المائة 
ويقلل من الحاجة إلى الري. ولذلك، يشير بعض الخبراء إلى أن الزراعة البعلية ستظل المصدر الرئيسي إلنتاج 
الغذاء في العقود القادمة، ويقولون إنه ينبغي توجيه المزيد من االستثمارات نحو تحسين إدارة شؤون الموارد 
المائية في األراضي البعلية )Rockström et al., 2007(. وهناك استراتيجيتان رئيسيتان إلدارة الموارد المائية 
من أجل تحسين الغلة وإنتاجية المياه في الزراعة البعلية: )1( تجميع مزيد من المياه والسماح لها بالتسرب إلى 
السطحية  الخزانات تحت  أو  السطحية  رة  المصَغّ السدود  مثل  المياه  تجميع  تقنيات  باستخدام  الجذور  منطقة 
أو بعض أنواع األشجار، إلى جانب ممارسات حفظ التربة واالقتصاد في استهالك المياه مثل شرائط الجريان 
النباتات على امتصاص  المياه المتاحة بكفاءة أكبر عن طريق زيادة قدرة  )2( استخدام  السطحي والمصاطب؛ 
والمحاصيل  للتربة  المتكاملة  اإلدارة  باستراتيجيات  باالستعانة  التربة  من  المنتج  غير  التبخر  من  والحد  المياه 
وهذه   .)Rockström et al., 2010( المحاصيل  أصناف  وتحسين  للموارد  الحافظة  الزراعة  قبيل  من  والمياه، 
الخيارات اإلدارية أساسية للحد من خسائر الغلة في األراضي البعلية خالل فترات الجفاف، وتؤدي دوراً هاماً 
االستثمار في مدخالت  للمزارعين ضمانات إضافية قد تشجعهم على  تتيح  المناخ. وهي  تغير  مع  التكيف  في 
أخرى، مثل األسمدة واألصناف عالية اإلنتاج، مما يتيح لهم الفرصة لزراعة محاصيل تجارية ذات قيمة أعلى، 
كالخضروات أو الفواكه )Oweis, 2014(. ومع ذلك، من المهم اإلشارة إلى أن تجميع المياه وممارسات اإلدارة 
األخرى الرامية إلى تحسين تسرب وتخزين مياه األمطار في التربة بأنواعها قد يؤدي إلى مقايضات مائية مع 

 .)Zhu et al., 2019( المستخدمين والنظم اإليكولوجية في أسفل المجرى

5-4-2 التكثيف الزراعي المستدام 

ويشكل تحول التنمية الزراعية نحو التكثيف المستدام سبياًل استراتيجياً الستخدام الموارد، بما فيها المياه، 
بشكل أكثر كفاءة )FAO, 2018a(. ويشير التكثيف المستدام إلى إنتاج المزيد من نفس المساحة األرضية مع 
الحفاظ على الموارد، والحد من اآلثار السلبية على البيئة، وتعزيز رأس المال الطبيعي وتدفق خدمات النظم 
اإليكولوجية )FAO, 2011b(. ويشمل التكثيف المستدام نظم وممارسات اإلنتاج من قبيل الحراجة الزراعية، 
والزراعة  المائي،  واالســتــزراع  الماشية  وتربية  للمحاصيل  المتكاملة  والنظم  للموارد،  الحافظة  والزراعة 
المراعية للتغذية، واإلدارة المستدامة للغابات ومصائد األسماك، والزراعة القائمة على اإلدارة الذكية للمياه. 
اإلنتاجية  تحسين  إلى  المثال،  سبيل  على  للمياه،  الذكية  اإلدارة  على  القائمة  الزراعية  الممارسات  وتهدف 
الممارسات  وتتفاوت   .)1-5 )اإلطار   )Lipper et al., 2014( المياه  ندرة  لتزايد  التعرض  تقليل  الزراعية مع 
الزراعية الذكية في مجال المياه من زراعة المحاصيل المالئمة لدرجات الحرارة المرتفعة والجفاف الطويل، 
والمياه  الطاقة  استخدام  من  حد  أدنى  إلى  تقلل  بالتبادل(  والتجفيف  الترطيب  )مثل  ممارسات  اعتماد  إلى 
غياب  في  بطيئاً  يكون  أن  يغلب  الحلول  هذه  اعتماد  أن  غير  ذاتــه.  الوقت  في  المحاصيل  غلة  تحسين  مع 
على  القائمة  الزراعة  قبيل  من  نهوج  مكاسب  من  كبيرة  حصة  تعود  المثال،  سبيل  فعلى  المالئمة.  الحوافز 

تتفاوت املامرسات 
الزراعية القامئة عىل 
اإلدارة الذكية للمياه 
من زراعة املحاصيل 

املالمئة لدرجات 
الحرارة املرتفعة 

والجفاف الطويل، 
إىل اعتامد مامرسات 

تقلل إىل أدىن حد 
من استخدام الطاقة 

واملياه مع تحسني 
غلة املحاصيل يف 

الوقت ذاته
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أساساً  التكنولوجيا  اعتماد  تكاليف  تقع  حين  في  المزارعين،  غير  المستفيدين  على  للمياه  الذكية  اإلدارة 
إدخال  يشمل  بما  حوافز،  استحداث  الممارسات  بهذه  األخذ  نطاق  توسيع  ويقتضي  المزارعين.  عاتق  على 
واألشكال  اإلرشادية،  الخدمات  أو  األساسية  البنية  في  العامة  واالستثمارات  اإلعانات،  نظم  على  التغييرات 
االنتقائية للتأمين على المحاصيل، وزيادة فرص الحصول على االئتمان )World Bank, 2016a(. وعالوة على 
بين االحتياجات  للتوفيق  الفكري  النموذج  في  كبيراً  المستدام تحوالً  الزراعي  التكثيف  ذلك، »يتطلب تحقيق 
الصمود.  على  الحيوي  والغالف  الطبيعية  المسطحات  وقدرة  استدامة  تعزيز  وضرورة  المتزايدة  البشرية 
كفاءتها  تحسين  أجل  من  اإلنتاج  لنظم  التكنولوجية  الجوانب  في  جريئة  تغييرات  إجــراء  يستدعي  وهذا 

.)FAO, 2018a, p.148( .»اإليكولوجية

5-4-3 زيادة كفاءة استخدام المياه في الري 

يجب أن تقترن زيادة إمدادات المياه ألغراض الري بخيارات لتحسين كفاءة استخدام المياه )ممارسات إدارية 
وآخرون  ييجرميير  أظهر  وقد   .)Scheierling and Tréguer, 2018( أفضل(  تنظيمية  وتدابير  وتكنولوجيات 
يمكن  لسحبها،  لوائح صارمة  وإنفاذ  المياه  على  السليمة  المحاسبة  بتطبيق  أنه   Jägermeyr et al. )2015(

أن يقلل اعتماد نظم عالية الكفاءة للري من االستهالك غير المفيد للمياه على مستوى أحواض األنهار بأكثر 
من 70 في المائة مع الحفاظ على المستوى الحالي لغالت المحاصيل، مما يمّكن من إعادة تخصيص المياه 
الستخدامات أخرى، بما في ذلك إصالح البيئة. وفي حين أن خسائر الري قد تبدو مرتفعة، ألن 40-50 في 
المائة فقط من المياه التي يتم توفيرها للزراعة تصل إلى المحاصيل على مستوى العالم، فمن المقبول اآلن 
على نطاق واسع أن يعود جزء كبير من هذه الخسائر إلى حوض النهر في شكل تدفق عائد أو تغذية لطبقة 
المياه الجوفية، ويمكن أن يستغله مستخدمون آخرون في أسفل مجرى النهر أو أن يخدم وظائف بيئية هامة 

 .)FAO, 2012b(

وكثيراً ما تؤدي تدابير الكفاءة إلى الحد من خسائر الري في أعلى المجرى، كاعتماد تقنيات متسمة بالكفاءة للري 
تكثيف  إلى  الحالية،  الَسْحب  على مستويات  الحفاظ  مع  القنوات،  تبطين  أو  والتنقيط(  الرش  )أنظمة  المزارع  في 
استخدام المياه بل وإلى زيادة صافية في استهالك المياه )اإلطار 5-2): أو ما يسمى بالتأثير االرتدادي أو مفارقة 
حصص  لفرض  المحاوالت  بعض  تُبذل  االرتــدادي،  التأثير  هذا  ولتجنب   .)Grafton et al., 2018( الري  كفاءة 
إلى الحد  الرامية  التدابير  )Xie, 2009(. ومن ثم، ال بد من تقييم  المياه أو حدود قصوى الستخراجها  الستهالك 

 .)Hsiao et al., 2007( من فقدان مياه الري على مستوى األحواض، وليس فقط على مستوى المزارع الفردية

5-4-4 الحصول على المياه للزراعة المروية 

لتأمين الحصول على المياه ألغراض الري، ما برح الناس يحاولون دائماً التحكم في تدفقات المياه الموسمية 
طريق  عن  العذبة  المياه  مــوارد  من  اإلمـــدادات  ــادة  زي ويمكن   .)FAO, 2012b( وتخزينها  المنتظمة  وغير 
االستثمار في البنى األساسية المبنية إلمدادات المياه، من قبيل منشآت تخزين المياه، وقنوات تحويل المياه، 
ذلك،  عن  وكبديل  األمطار.  مياه  وتجميع  الجوفية  المياه  طبقات  تغذية  إعادة  خالل  من  أو  الجوفية،  واآلبار 
وجودتها  المياه  توافر  لتعزيز  واعدة  إمكانيات  األراضي  إدارة  وتحسين  الطبيعة  من  المستمدة  الحلول  توفر 

اإلطار 5-1 نظم تكثيف إنتاج األرز )زيادة اإلنتاجية مع تقليل استخدام المياه( 

المائة من  56 في  التي تغطي حوالي  المنخفضة،  المروية في األراضي  العالم. وتنتج زراعة األرز  لما يقرب من نصف سكان  الرئيسي  الغذاء  األرز هو 
إجمالي المساحة المزروعة باألرز، حوالي 76 في المائة من إجمالي كمية األرز المنتَجة على مستوى العالم )Uphoff and Dazzo, 2016(. ويقدم نظام 
تكثيف إنتاج األرز مثاالً على نجاح الممارسة الزراعية القائمة على اإلدارة الذكية للمياه. ونظام تكثيف إنتاج األرز ممارسة ُوضعت لزيادة إنتاجية األرض 
النظام على مبدأ تطوير نظم جذور  المنتجة لألرز. ويقوم هذا  البلدان  له في كثير من  الترويج  إنتاج األرز، ويجري  والمياه والموارد األخرى في نظم 
أثبت نظام  المناخ. وقد  لتغير  آثار محتملة  بالمياه وتقلب هطول األمطار - وكلها  والتشبع  الجفاف  صحية وكبيرة وعميقة يمكنها بشكل أفضل مقاومة 
الدخل  الزيادة في  بالغمر. وبلغ متوسط  المستمر  الري  من  للمياه، بدالً  إنتاج األرز فائدته بشكل خاص ألنه ال يتطلب سوى استخدام متقطع  تكثيف 
من نظام تكثيف إنتاج األرز مقارنة بالممارسات التقليدية في ثمانية بلدان )إندونيسيا وبنغالديش وسري النكا والصين وفيتنام وكمبوديا ونيبال والهند( 
المياه بنسبة تتراوح بين  المائة، في حين انخفضت الكميات الالزمة من  17 و105 في  المائة. وارتفعت غلة المحاصيل بنسبة تتراوح بين  68 في  نحو 
لزراعة  الالزمة  بالمياه  الغمر  يقلل من كمية  الميثان، ألنه  انبعاثات  إنتاج األرز أن يخفض  لنظام تكثيف  إلى ذلك، يمكن  المائة. وباإلضافة  24 و50 في 

.)FAO, 2013c( األرز المروية

يجب أن تقرتن زيادة 
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للزراعة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على سالمة النظم اإليكولوجية وقيمتها الجوهرية وتقليل اآلثار السلبية 
.)WWAP/UN-Water, 2018( على المجتمع إلى أدنى حد

ويجري اآلن تقييم الموارد المائية األدنى جودة )مثل مياه الفضالت المنزلية ومياه الصرف والمياه المالحة( 
سواء من حيث الموارد التي تحتويها أو الفوائد المرتبطة بها. ويمكن إيجاد أوجه تآزر كبيرة العتماد إمدادات 
المستدامة  اإلدارة  وتعزيز  الدائري،  االقتصاد  إلى  التحُوّل  خالل  من  واسع  نطاق  على  للمياه  تقليدية  غير 
للمياه المستخدمة في الزراعة مع تعزيز استعادة الموارد )Voulvoulis, 2018(. ويمكن إعادة استخدام مياه 
الصرف إما من خالل حلقات في النظم أو بقيام المزارعين بالضخ مباشرة من المصارف. ويشكل استخدام 
المياه  ويؤثر على جودة  التربة  تملح  يسبب  أن  يمكن  وبيئية، حيث  زراعية  مخاطر  نسبياً  المالحة  المياه  هذه 
لمنع  إجــراءات  اتخاذ  وكذلك  ورصدها،  الملوحة  لمخاطر  تقييمات  إجراء  يلزم  ولذلك،  المجرى.  أسفل  في 
ناجح  مثال  على  االطالع  ويمكن  الصوديومية.  أو  المالحة  التربة  ومعالجة  والمياه  األراضي  تملح  من  المزيد 
على ذلك في مصر، التي تعيد استخدام أكثر من 10 في المائة من مسحوباتها السنوية من المياه العذبة دون 

 .)FAO, 2011a( تدهور في التوازن الملحي

للزراعة  خاص  بشكل  جذاباً   )1-6-2 الفرع  )انظر  المعالجة  الصحي  الصرف  مياه  استخدام  أصبح  وقد 
الصرف  مياه  380 كم3 من  أن  إلى  التقديرات  وتشير   .)3-5 )اإلطار  الحضرية  الحضرية وشبه  المناطق  في 
المياه  كميات سحب  من  المائة  في   15 حوالي  يعادل  ما  وهو  العالم،  نطاق  على  سنوياً  إنتاجها  يتم  الصحي 
42 مليون هكتار  ألغراض الزراعة. وتبلغ إمكانات استخدام هذا الحجم من مياه الصرف الصحي في الري 
في  الصحي  الصرف  مياه  من  والمزيد  المزيد  سيتوفر  الحضري،  التوسع  ومع   .)Qadir et al., 2020(

مياه  جمع  خالل  من  الجافة  المناطق  في  المياه  ندرة  لمعالجة  فرصة  عن  يكشف  مما  القادمة،  السنوات 
األخرى.  والقطاعات  الزراعة  في  المنشود  للغرض  مالئم  بشكل  واستخدامها  ومعالجتها  الصحي  الصرف 
االستعادة  شأن  ومن  بالمغذيات.  الزراعي  اإلنتاج  نظم  لتزويد  مصدراً  أيضاً  الصحي  الصرف  مياه  وتمثل 
العالمي على هذه  الطلب  المائة من  13 في  أكثر من  تعوض  أن  الصحي  الصرف  مياه  للمغذيات من  الكاملة 
دوالر  مليار   13.6 تبلغ  إيــرادات  إدرار  إلى  المغذيات  هذه  استرداد  يؤدي  أن  ويمكن  الزراعة.  في  المغذيات 
أمريكي على مستوى العالم )Qadir et al., 2020(. وإلى جانب المكاسب االقتصادية التي تتحقق من إعادة 
لصحة  حيوية  فوائد  هناك  تحسينها،  أو  الزراعية  اإلنتاجية  على  للحفاظ  الصحي  الصرف  مياه  استخدام 

 .)FAO, 2010a( اإلنسان وسالمة البيئة

اإلطار 5-2 ال يؤدي تحسين كفاءة استخدام مياه الري دائمًا إلى زيادة توافر المياه في أسفل المجرى 

التحُوّل من  الذين يرغبون في  للمزارعين  العالم إعانات  أنحاء  الحكومات في  الجوفية، استحدثت  المياه  المضغوط، وخاصة من مصادر  الري  مع ظهور 
المياه -  الحد من كميات سحب  إلى  المشروع  الري على مستوى  التحسينات في كفاءة  والتنقيط، على أمل أن تؤدي  الرش  إلى تكنولوجيات  بالغمر  الري 
 Ward and( المتحدة األمريكية )Kendy et al., 2003(، والواليات  الموثقة على ذلك الصين  الجوفية. ومن األمثلة  المياه  أو  المصادر السطحية  سواء من 
)Scott et al., 2014(، والهند  )Carrillo-Guerrero et al., 2013(، وشيلي  )Lopez-Gunn, 2012(، والمكسيك  Pulido-Velazquez, 2008(، وإسبانيا 
إلى  البلدان  المستقاة من هذه  )Grafton and Wheeler, 2018(. وتشير األدلة  )Molle and Tanouti, 2017( وأستراليا  )Birkenholtz, 2017(، والمغرب 
الزراعة، بما في ذلك اعتماد تكنولوجيا الري )مدعومة أو غير مدعومة(،  المياه في أغراض  الكفاءة تتحقق من خالل برامج استخدام  أن أي مكاسب في 
يتم استيعابها من قبل الوحدات الزراعية التي تميل إلى تكثيف إنتاج المحاصيل وتوسيع المناطق الخاضعة للري وبالتالي زيادة استهالكها للمياه عن طريق 

التبخر.
المياه في حوض نهر  القديمة في استخدام  للتخلي عن حقوقهم  الري كحافز  الدعم العتمادهم تكنولوجيا  يتلقون  المزارعون  وفي حالة أستراليا، كان 
موراي - دارلينغ وإعادة هذه الحقوق إلى الكومنولث من أجل زيادة التدفقات في المجرى المائي. وبعد أكثر من عقد من التنفيذ، لم يسفر هذا االسترجاع 
أو »إعادة الشراء« لحقوق المياه وما صاحبه من دعم لتكنولوجيا الري عن أي تأثير ملموس على التدفقات داخل المجرى )Wheeler et al., 2020(. ويُبرز 
 )Seidl et al., هذا المثال أهمية تطبيق سياسات اجتماعية - اقتصادية وبيئية مصاحبة، واختيار أدوات االمتثال بعناية، بما في ذلك تشغيل أسواق المياه
)2020b. وعلى أقل تقدير، تحتاج »الحلول« التقنية للمشاكل المتعلقة بندرة المياه إلى قياس دقيق لتدفقات المياه السطحية والجوفية الناتجة عنها، وإلى 
اتباع نهج أقوى لالمتثال التنظيمي والمحاسبة المائية. ذلك أن ما قد يظهر على الورق )إعادة استحقاقات المياه( ال يترجم بالضرورة إلى تخفيضات في 

كميات سحب المياه للزراعة.
والنتيجة التي تم التوصل إليها هي أنه يمكن زيادة إنتاجية المياه من خالل برامج الكفاءة في الزراعة، ولكن ال يكاد يوجد دليل يذكر على »تحرير« المياه 
الستخدامات أخرى، بما في ذلك التدفقات البيئية. فال غنى عن االمتثال عند نقطة السحب، ولكن يتعيَّن أن تواكبه القدرة على قياس وحساب التدفقات 

العائدة والنتائج البيئية في أسفل المجرى من المناطق المرويَّة.

وقد أصبح استخدام 
مياه الرصف الصحي 

املعالجة جذاباً بشكل 
خاص للزراعة يف 

املناطق الحرضية وشبه 
الحرضية
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وتحلية المياه )انظر الفرع 2-6-2 واإلطار 3-5( هي أحد الخيارات التكنولوجية التي يمكن أن توفر مصدراً 
إضافياً للمياه العذبة ألغراض الري، وال سيما في المناطق الساحلية التي تعاني من اإلجهاد المائي. ويتمثل 
تكاليف  على  تنطوي  المياه  تحلية  تكنولوجيات  معظم  أن  في  واسع  نطاق  على  تنفيذها  في  التحديات  أحد 
الرئيسية في  للتكنولوجيات  بالنسبة  تكاليف االستثمار  أن  الطاقة. غير  كبيرة ومتطلبات من  أولية  استثمارية 
تنفيذ  منذ  االنخفاض  في  آخذة  الطاقة،  من  االحتياجات  جانب  إلى  تجاري،  نطاق  على  المياه  تحلية  مجال 
المشاريع األولى )Mayor, 2020(. ومن المرجح أن تكون إمدادات المياه المحالة ألغراض الزراعة فعالة من 
حيث التكلفة في بيئة تخضع لضوابط مشددة، وذلك باستخدام الممارسات الزراعية ذات االستخدام األكثر 
وكثيراً   .)Barron et al., 2015( المتجددة  الطاقة  وأنواع  العالية،  اإلنتاجية  ذات  والمحاصيل  للمياه،  كفاءة 
في  العالية  القيمة  ذات  المحاصيل  وإنتاج  الرأسية  والزراعة  الزراعية  بالصوبات  الظروف  هذه  ما ترتبط 
البنية األساسية.  المياه صغيرة مقارنة باالستثمار في  المناطق الحضرية وشبه الحضرية، حيث تكون تكلفة 
عالية  محاصيل  لري  المتجددة  بالطاقة  تعمل  التي  التحلية  وسائل  استخدام  أصبح  األخيرة،  السنوات  وفي 

 .)Burn et al., 2015( القيمة في المناطق النائية خياراً أكثر قابلية للتطبيق

5-4-5 تسعير المياه وتقديم الحوافز من أجل تحقيق مكاسب في الكفاءة

ويمكن استخدام تسعير المياه لتحسين كفاءة استخدامها في الزراعة ولجعل المستخدمين على بينة من قيمة 
والتراخيص  الحجمي،  غير  والتسعير  الحجمي،  التسعير  )مثل  مختلفة  تسعير  أدوات  تطبيق  ويمكن  المياه. 
تخصيص  وإعــادة  الفعال،  واالستخدام  التكاليف،  استرداد  )مثل  مختلفة  أهــداف  لتحقيق  للتداول(  القابلة 
الطلب من قطاعي  المياه لخفض  تسعير  أن  الرغم من  وعلى   .)Davidson et al., 2019( المياه(  استخدام 
المياه المستخدمة في األغراض المنزلية والصناعية قد أصاب حظوظاً متفاوتة من النجاح، فإن أسعار المياه 
للزراعة، بل وحتى الطاقة المخصصة للضخ مدعومة في بعض  الصفرية أو المنخفضة جداً شائعة بالنسبة 
المناطق. وقد تستمر هذه الحالة بسبب المصالح الخاصة، والمشاكل السياسية المرتبطة بإصالح األسعار، 
ر أن المياه سلعة مجانية  والصعوبات العملية في قياس ورصد استخدام المياه، والمعايير االجتماعية )كتصُوّ
سلبي  تأثير  األسعار  هذه  النخفاض  يكون  أن  ويمكن   .)FAO, 2004( أساسي(  حق  المياه  على  والحصول 
الكفاءة في تشغيل نظم  المياه. فهي تؤدي إلى سوء الصيانة وبالتالي عدم  الري واستخدام  على فعالية نظم 
فيها،  االستثمار  أو  الجديدة  األساسية  الهياكل  على  تحسينات  إدخال  على  المحدودة  والقدرة  القائمة،  الري 
إلى  المرونة  إلى  يفتقر  الري  على  الطلب  أن  جيداً  الموثق  من  أنه  غير  المزارع.  مستوى  على  المياه  وإهدار 
الحفظ  أن تحفز األسعار على قدر كبير من  حد كبير عندما تكون األسعار في نطاق منخفض. ولكي يمكن 
مرتفعة  األسعار  هذه  مستويات  تكون  أن  يتعيَّن  المستدامة،  الري  خدمات  توفير  تكاليف  استرداد  على  أو 
غير  تكاليف  تفرض  أن  المرتفعة  األسعار  هذه  شأن  ومن   .)Zhu et al., 2019( مجدية  تكون  حتى  للغاية 
 متناسبة على المزارعين، مما يؤدي إلى تبوير األراضي مع إعاقة تحقيق األمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر
منخفض  سعر  وتحديد  مستويين،  على  المياه  تسعير  ذلــك  من  بــدالً  واقــتـُـرح   .)Cornish et al., 2004(

لالستخدامات  البيئية،  التكلفة  ذلك  في  بما  الحّدية،  التكلفة  يساوي  سعر  فرض  مع  الكفاف  الحتياجات 

اإلطار 5-3 استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للتعامل مع ندرة المياه لألغراض الزراعية

يتزايد االعتراف بمياه الصرف الصحي البلدية المعالجة كمصدر هام للمياه ألغراض الزراعة. وعلى الرغم من هذا االعتراف، ال تزال إمكانات الري بمياه 
الصرف الصحي غير مستغلة استغالالً مناسباً. ونظام Real Acequia de Moncada هو نظام للري عمره قرون في فالنسيا )إسبانيا( يستخدم بنجاح مياه 
الصرف الصحي المعالجة للري. ويستخدم نظام Real Acequia de Moncada مياه الصرف الصحي المعالجة التي يتم الحصول عليها من أقرب محطة 
للمعالجة وينم عن فوائد واضحة لكل من المزارعين ومديري محطات المعالجة. وتشمل الفوائد التي تعود على الزراعة انتظاماً إضافياً في إمدادات المياه 
الوقت نفسه، يؤدي  المياه شحيحة. وفي  بينما تكون  المياه أعلى  المحاصيل من  الجاف عندما تكون احتياجات  للمزارعين، ال سيما خالل فصل الصيف 
استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة إلى تجنُّب ضخها في البحر، مما يزود معالجة مياه الصرف الصحي بقيمة إضافية مع حماية البيئات 
ارتفاع مستوى  التقليدية في فالنسيا. فأوالً، أدى  الري  المعالجة في نظم  ذاته. وقد عززت عدة عوامل استخدام مياه الصرف الصحي  الوقت  المائية في 
تستخدم مياه الصرف  التقليدية في فالنسيا دائماً  الري  وثانياً، كانت نظم  للري.  العذبة  المياه  توافر  انخفاض  إلى  المتكررة  الجفاف  المياه وحاالت  ندرة 
يتم تمويل جميع  المعالجة دون أي تكلفة إضافية، حيث  المزارعين بمياه الصرف الصحي  للري. وأخيراً، كان يجري تزويد  الصحي )حتى دون معالجة( 

التكاليف التي تنطوي عليها معالجة مياه الصرف الصحي من رسوم الصرف الصحي. 
.Hagenvoort et al. )2019( :المصدر

وعىل الرغم من أن 
تسعري املياه لخفض 
الطلب من قطاعي 

املياه املستخدمة 
يف األغراض املنزلية 

والصناعية قد أصاب 
حظوظاً متفاوتة من 
النجاح، فإن أسعار 
املياه الصفرية أو 

املنخفضة جداً شائعة 
بالنسبة للزراعة، بل 

وحتى الطاقة املخصصة 
للضخ مدعومة يف 

بعض املناطق
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التقديرية )Ward and Pulido-Velazquez, 2009(. ويمكن لهذا الترتيب التسعيري أن يعزز أنماط استخدام 
توفير  ودعم  الفقيرة  المعيشية  لألسر  الكفاف  احتياجات  تلبية  مع  واالستدامة،  بالكفاءة  المتسمة  المياه 
للمزارعين من أجل توفير  المياه دفع أجور  البديلة لتطبيق تسعير  الوسائل  النظم اإليكولوجية. ومن  خدمات 
 .)Ringler and Zhu, 2015( )المياه وتحسين نوعيتها )مثل تقديم اإلعانات لالستثمار في نظم الري الفعالة
في  التفاوتات  تفاقم  إلى  تؤدي  ثم  ومن  األثرياء،  محاباة  إلى  تميل  المدفوعات  تلك  أن  يزعم  البعض  أن  بيد 

 .)FAO, 2004( الحصول على الموارد وتوزيع الثروة في المناطق الريفية

5-4-6 الحد من فاقد األغذية والهدر الغذائي واعتماد نظم غذائية مستدامة 

غذائية  نظم  واعتماد  الغذائي  والهدر  الغذاء  فاقد  من  الحد  قبيل  من  الحياة،  نمط  في  للتغييرات  ويمكن 
 Jalava et( مستدامة، إذا تجمعت على نطاق أوسع، أن تُحدث تأثيراً كبيراً على استخدام المياه إلنتاج الغذاء
إلى  دون حاجة  األغذية  توافر  زيادة  إلى  الغذائي  والهدر  الغذاء  الحد من فقدان  يؤدي  أن  ويمكن   .)al., 2016

إنتاج إضافي لألغذية وما يرتبط بذلك من احتياجات من الموارد. وتشير التقديرات المحدثة لخسائر األغذية، 
القيمة  حيث  من  المنتجة،  األغذية  من  المائة  في   14 حوالي  أن  إلى  والزراعة،  األغذية  منظمة  أعدتها  التي 
بالتجزئة  البيع  مستوى  دون  ما  حتى  للحصاد  التالية  الفترة  من  بدءاً  العالمي  الصعيد  على  تُفقد  االقتصادية، 
الغذائية  المحاصيل  من  العالمي  اإلنتاج  أن   Kummu et al. )2012( وآخــرون  كومو  ووجد   .)FAO, 2019c(

المحاصيل  إنتاج  في  المستخدمة  العذبة  المياه  مــوارد  مجموع  من  المائة  في   24 يمثل  والمهدرة  المفقودة 
الغذائية. بيد أن الجهود الرامية إلى الحد من فقدان الغذاء والهدر الغذائي يجب أن تتغلب على التحدي الذي 
يشكله حدوث الخسائر في الغالب بنسب مئوية صغيرة في مراحل مختلفة من السلسلة الغذائية. ويتطلب الحد 
من هذه الخسائر التزامات مشتركة وتحديد أهداف كمية قوية ودقة في القياس وإجراءات مستمرة. وباإلضافة 
إلى ذلك، ينبغي أن تهيئ التدخالت العامة )أي السياسات واالستثمارات في البنية األساسية( بيئة تمكينية تتيح 

.)FAO, 2019a( للجهات الفاعلة من القطاع الخاص االستثمار في خفض فاقد األغذية والهدر الغذائي

ويمكن أيضاً أن تؤدي التحوالت نحو النظم الغذائية المستدامة إلى التقليل من استخدام المياه إلنتاج الغذاء 
الغذائية  النظم  وتعَرّف   .)Springmann et al., 2018( الحالية  الغذائية  بالنظم  المائة مقارنة  20 في  بنحو 
 .)FAO, 2010b( ثقافياً  ومقبولة  التكلفة  ومعتدلة  منخفض،  بيئي  تأثير  ذات  صحية،  نظم  بأنها  المستدامة 
المعالجة،  عالية  واألطعمة  المضافة  والسكريات  للحوم  المحدود  االستهالك  الغذائية  النظم  هذه  وتشمل 
تدابير  عدة  تنفيذ  ويمكن   .)Tilman and Clark, 2014( النباتية  األطعمة  من  متنوعة  مجموعة  وتناول 
التكلفة  التحوالت  هذه  تواجه  التي  التحديات  أكبر  ومن  المستدامة.  الغذائية  النظم  نحو  التحول  لتشجيع 
الحالية للنظم الغذائية المستدامة والقدرة على تحمل تكاليفها. ولمعالجة هذا التحدي، يجب أن يعاد توجيه 
أجل  من  العام  اإلنفاق  في  زيادة  ذلك  ويتطلب  المستدام.  والزراعي  الغذائي  اإلنتاج  نحو  الزراعية  األولويات 
وينبغي  بكثرة.  المستدامة  الصحية  األغذية  توفير  وضمان  الغذاء  إنتاج  في  التنويع  وتشجيع  اإلنتاجية  زيادة 
وغير  المباشرة  الضرائب  فرض  خالل  )من  والزراعي  الغذائي  اإلنتاج  تعاقب  التي  العامة  السياسات  تجنب 
FAO/IFAD/( المستدامة  الصحية  األغذية  إنتاج  على  ضارة  آثار  على  تنطوي  ما  غالباً  ألنها  المباشرة(، 
بأهمية  الجمهور  زيادة وعي عامة  الضروري  االستهالك، من  وعلى مستوى   .)UNICEF/WFP/WHO, 2020

اللحوم(،  من  الخالية  األيــام  )مثل  الترويجية  والحمالت  واإلعــالم  التثقيف  خالل  من  المستدام  االستهالك 
 .)Capacci et al., 2012( ووضع البيانات على عبوات األغذية

5-4-7 تحسين المعارف المتعلقة باستخدام المياه إلنتاج األغذية 

وخطوة  المياه،  لتقييم  األساس  مجتمعة  المياه  مجال  في  والمحاسبة  والنمذجة  الرصد  قوة  تشكل  وأخيراً، 
ضرورية نحو اإلدارة المستدامة للموارد المائية )Garrick et al., 2017(. ومع ذلك، فال تتوفر سوى معرفة 
وبيانات محدودة فقط عن موارد المياه العذبة وكيفية استخدامها إلنتاج األغذية على النطاق العالمي. وتعد 
قاعدة البيانات اإلحصائية الموضوعية في منظمة األغذية والزراعة والنظام العالمي للمعلومات بشأن المياه 
بلد، مجمعة حسب  200 من  ألكثر  بيانات  على  ويحتويان  والمياه،  الزراعة  بشأن  فريدين   والزراعة مصدرين 

وميكن أيضاً أن تؤدي 
التحوالت نحو النظم 

الغذائية املستدامة إىل 
التقليل من استخدام 

املياه إلنتاج الغذاء 
بنحو 20 يف املائة 

مقارنة بالنظم الغذائية 
الحالية
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اإلطار 5-4 بوابة الوصول المفتوح إلنتاجية المياه 

المعنيَّة  السنة  المستهلكة في  للمياه  بالحجم اإلجمالي  المنتَجة مقارنًة  الحيوية  الكتلة  بأنها كمية  يعبر عنها  التي  المياه،  إنتاجية  بيانات  يمكن استعادة 
المستوى  البيانات على  التابعة لمنظمة األغذية والزراعة. ويمكن تقييم هذه  المياه  المفتوح إلنتاجية  الوصول  بوابة  والنتح( من  الفعلي  التبخر  )معدل 
الفجوات في  الوقوف على  الطريقة  )FAO, n.d.c(. ويمكن بهذه  الفرعية  الري لألحواض  القاري والوطني ومستوى أحــواض األنهار وجــداول نظم 
القيمة  النظم اإليكولوجية ذات  الزراعي بشكل مستدام، مع مراعاة  زيادة اإلنتاج  للحد منها، والمساهمة في  المقترحة  الحلول  المياه، وتسهيل  إنتاجية 
واالستخدام العادل للموارد المائية )FAO, 2020d(. ومن شأن هذه الخطوات في نهاية المطاف أن تؤدي إلى انخفاض اإلجهاد المائي الكلّي. وكثير من 
إلى  المعارف  أوروبا مثاًل(، ولكن نقل  النطاق )في  الواسعة  التجارية  المزارع  بالفعل في  الرقمية مستخدمة  التكنولوجيا  الجديدة في مجال  التدخالت 

المزارع الصغيرة التي تستخدم أساليب زراعية بسيطة )في أفريقيا أو آسيا مثاًل( محدود ويحتاج إلى مزيد من التعزيز.

رسم توضيحي للمسح باستخدام نظام بوابة الوصول المفتوح إلنتاجية المياه  

.FAO WaPOR :المصدر

مسبوقة  غير  فرصاً  الجديدة  الرقمية  التكنولوجيات  وتخلق  متاح7.  عام  آخر  إلى   1961 عام  من  المناطق، 
لالستفادة من البيانات والتحليالت من أجل تحسين تقييم وإدارة استخدام المياه )IWA, 2019(. وكمثال على 
 )4-5 التابعة لمنظمة األغذية والزراعة )اإلطار  المياه  المفتوح إلنتاجية  الوصول  بوابة  ذلك، يمكن استخدام 
للقيام على نحو تفاعلي بمسح اإلنتاجية المائية في الزراعة ورصدها وإعداد تقارير عنها في الوقت الفعلي 

تقريباً، وذلك باستخدام البيانات التي يتم توليدها باستخدام تكنولوجيات االستشعار عن بعد. 

 .www.fao.org/cfs/home/about/ar/. www.fao.org/aquastat/en/ :7  انظر



الطاقة والصناعة 
واألعمال التجارية

 مع مساهمات من:
توم ويليامز )املجلس العاملي لألعمال 
التجارية من أجل التنمية املستدامة(؛ 

 ريبيكا ولينغ وجيمس دالتون 
)االحتاد الدولي حلفظ الطبيعة( 

 اليونيدو
جون باين

الفصل 6

الطاقة والصناعة واألعمال التجارية
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المياه  تعتبر  ناحية،  فمن  والمياه.  التجارية8  واألعمال  والصناعة  الطاقة  قطاع  بين  متناقضة  عالقة  هناك 
ناحية  ومن  بديل عنه.  يوجد  المورد، حيث ال  بدون هذا  تكون مستحيلة  التي قد  القطاع9،  لعمليات  ضرورية 
)بل  رخيصة  تكون  أن  يُتوقع  المياه  أن  هو  حالها«  على  األمــور  »بقاء  حــاالت  معظم  في  األمــر  واقــع  أخــرى، 
مجانية( ونظيفة ووفيرة. وقد تتعارض احتياجات قطاع الطاقة والصناعة واألعمال التجارية مع مستخدمين 
آخرين، ينظر الكثيرون منهم إلى المياه من وجهات نظر مختلفة تماماً، أو تكون على حسابهم. وقد يؤثر طلب 
ومن  اإليكولوجية.  والنظم  البيئة  على  متنوعة  بطرق  أيضاً  للمياه  التجارية  واألعمال  والصناعة  الطاقة  قطاع 
للموارد  النظرة وهذه الحالة القطاعية من أجل االستخدام المستدام والمنصف  يلزم تغيير هذه  أنه  الواضح 
منه.  المطلوبة  والخدمات  السلع  توفير  في  االستمرار  إلى  نفسه  الوقت  في  القطاع  يحتاج  بينما  المائية، 
والقاسم المشترك في ذلك هو قيمة المياه في استخداماتها وجوانبها العديدة. ومما يبعث على االطمئنان أن 
الوقت  في  جارية  للمياه  المتنوعة  القيم  تقدير  عملية  التجارية،  واألعمال  والصناعة  الطاقة  قطاع  حالة  في 

الحالي، غير أن التحديات المتعددة األبعاد كثيرة. 

تتجلى أهمية المياه بالنسبة للعمليات الناجحة في قطاع الطاقة والصناعة واألعمال التجارية في الكمية التي 
وهي  العالم،  في  العذبة  المياه  من  المائة  في   19 نسبته  ما  مجتمعتين  والطاقة  الصناعة  وتسحب  يتطلبها. 
 2010 عــام  فــي  الغربية  أوروبـــا  فــي  المائة  فــي  و74  آســيــا  شــرق  جــنــوب  فــي  المائة  فــي   2 بين   تــتــراوح 
المياه  بخالف  الذاتية،  بالطرق  توفيرها  يتم  التي  بالمياه  فقط  الكميات  هذه  وتتعلق   .)AQUASTAT, 2016(

التي  الفعلية  المئوية  النسبة  فإن  لذلك،  ونتيجة  الكهرومائية.  الطاقة  تشمل  وال  البلديات،  توفرها  التي 
تستخدمها الطاقة والصناعة واألعمال التجارية تزيد حتى عن ذلك، وإن لم يكن رقمها متاحاً. ويشير منظور 
الكيميائية  والمواد  والصناعة  والطاقة  والمنسوجات  )األغذية  قطاعات  سبعة  في  الشركات  أن  إلى  آخر 
في  وتلوثها  العذبة  المياه  استخدام  من  المائة  في   70 عن  »مسؤولة  والتعدين(  الصيدالنية  والمستحضرات 

.)CDP, 2018, p. 11( »العالم وتمارس تأثيراً عليهما

كانت   2014 عام  في  الطاقة(  وإنتاج  األولية  )الطاقة  الطاقة  أن  إلى  للطاقة  الدولية  الوكالة  تقديرات  وتشير 
 IEA,( المائة  في   3 نحو  منها  استُهلك  المياه،  كميات سحب  إجمالي  من  تقريباً  المائة  في   10 عن  مسؤولة 
في   10 )حوالي  مماثلة  كمية  استخدمت  األخرى  الصناعات  أن  أيضاً  للطاقة  الدولية  الوكالة  وتقّدر   .)2016

 19 نسبة  األرقام مجتمعة بشكل عام مع  وتتفق هذه  العالمي(.  الصعيد  المياه على  كميات سحب  المائة من 
في المائة بحسب النظام العالمي للمعلومات بشأن المياه والزراعة.

ألغراض  المائة  في   400 بنسبة  زيادة  و2050   2000 عامي  بين  المياه  على  المتوقع  العالمي  الطلب  ويُظهر 
أخرى دراســة  وتتوقع   .)OECD, 2012( الحرارية  الطاقة  لتوليد  المائة  في   140 بنسبة  ــادة  وزي  التصنيع 
لتصل   ،2030 عام  حتى  تقريباً  الصناعية  لألغراض  المياه  سحب  كميات  تضاعف   )2030 WRG, 2009(

للطاقة  الدولية  الوكالة  تتوقع  نفسه،  الوقت  وفي  العالم.  مستوى  على  المائة  في   22 إلى  المئوية  نسبتها 
من  بينما  المائة،  في   2 عن  تقل  بنسبة    2040 عام  بحلول  الطاقة  أجل  من  المياه  عمليات سحب  تزداد  أن 
في  ذلك،  على  وعالوة   .)IEA, 2016( المائة  في   60 من  تقترب  بنسبة  المياه10  استهالك  يرتفع  أن  المتوقع 
الكربون  الكشف عن  )مشروع   CDP أبلغت  التي  الشركات  أن عدد  الرغم من  الماضية، على  األربع  السنوات 
سابقاً( عن األهداف المتعلقة بخفض المياه قد اقترب من الضعف، هناك زيادة بنسبة 50 في المائة تقريباً 
في الشركات التي أبلغت عن ارتفاع في كميات سحب المياه مع التوسع في اإلنتاج، وخاصًة في آسيا وأمريكا 

.)CDP, 2018( الالتينية

كثيراً ما يُستخدم مصطلحا الصناعة واألعمال التجارية بالتبادل: وألغراض هذا الفصل يستخدم المصطلحان كما في المراجع المذكورة.   8
واألعمال التجارية مصطلح واسع يشمل الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة والموارد، وكذلك التجارة والخدمات وما إلى ذلك على 

النحو الذي يستخدمه المجلس العالمي لألعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة، وتحالف األعمال التجارية من أجل المياه والمناخ، 
ومبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان. ويُنظر إلى الطاقة بشكل منفصل، رغم أنها أيضاً صناعة.

توخياً للسهولة في هذا الفصل، سيستخدم االختصار EIB  ]في النص اإلنجليزي[ لإلشارة إلى هذا القطاع.  9

المياه المستهلكة هي المياه التي ال يتم إرجاعها إلى أحد المصادر بعد سحبها.  10

1-6 
السياق

2-6 
استخدام المياه
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وسيظل  للمياه  الرئيسيين  المستخدمين  أحد  التجارية  واألعمال  والصناعة  الطاقة  قطاع  أن  الواضح  ومن 
مع  التفاعل  على  ستؤثر  وبالتالي  القيمة11  حيث  مــن  أهميتها  ســتــزداد  المياه،  ــدرة  ن تــزايــد  ومــع  كــذلــك. 

المستخدمين اآلخرين والجهات المعنية األخرى.

المياه  قيمة  التجارية  واألعمال  والصناعة  الطاقة  قطاع  يدرج  أن  إلى  الدعوة  األخيرة  السنوات  في  تزايدت 
إلى  أدى  مما  عموماً،  قيمتها  من  بأقل  رة  مقَدّ كانت  المياه  وأن  سيما  ال  أعماله،  نماذج  في  كاف  نحو  على 
الطاقة،  توليد  في  المستخدمة  للمياه  الفعال  غير  والتسعير  الكافي  غير  التقييم  »أدى   - وخيمة  عواقب 
تصريف  وارتفاع  المياه،  استخدام  كفاءة  عدم  إلى  المنزلية  واالستخدامات  والزراعية  الصناعية  واألنشطة 
اإلجهاد  من  عالية  مستويات  إلى  يؤدي  ذلك  وكل  العذبة؛  المياه  ونظم  البحرية  النظم  وتــرّدي  الملوثات، 

 .)SIWI, 2018, p. 3( »المائي بسبب قلة الماء، أو زيادته، أو شدة قذارته عن الالزم

األعمال  تدفع  عوامل  هناك  أن  المستدامة  التنمية  أجل  من  التجارية  لألعمال  العالمي  المجلس  ويوضح 
العالمية  االتجاهات،  فهي  أوالهما  أما   .)WBCSD,2013( المياه  قيمة  تقدير  إلى  تجذبها  وعوامل  التجارية 
بشكل  المياه  وتسعير  المياه  وتقييم  الطبيعي،  المال  رأس  محاسبة  فيها  ويندرج  سواء،  حد  على  والتنظيمية 
أفضل. وأما الثانية فهي تنامي الجدوى والفوائد المتوقعة )ويرد موجز لها في الشكل 6-1(، وتتمثل النقاط 
وتحسين  المخاطر،  إدارة  وتحسين  التكاليف،  وخفض  اإليــرادات،  وزيادة  القرار،  اتخاذ  تحسين  في  المهمة 
التجارية  األعمال  في  المستخدمة  المياه  تقييم  لــدراســات  استعراض  وجــد  وقــد   .)1-6 )اإلطــار  السمعة 
سبيل  على  المخاطر،  فــإدارة  مترابطة.  أيضاً  تكون  ما  كثيراً  التي  الفوائد،  من  العديد   )WBCSD, 2012(

بإبراز  المتعلقة  والتفاصيل  المنطقية  األسباب  من  مزيداً  التقرير  ويقدم  التكاليف.  تقلل  أن  يمكن  المثال، 
للموارد  استخدامها  إدارة  وفي  اآلخرين  على  آثارها  في  النظر  إلى  الشركات  ويدعو  المياه،  تقييم  جدوى 

الطبيعية بالنسبة إلى المجتمعات واالقتصادات.

ووفقاً  كبيرة.  المياه  بمخاطر  المتصلة  المالية  والخسائر  المنخفضة  واإليـــرادات  المرتفعة  التكاليف  تعد 
لمشروع الكشف عن الكربون كانت الحوافز الخمسة األولى لمخاطر المياه هي زيادة ندرة المياه والفيضانات 
ارتفاع  في  التالية  الخمسة  المخاطر  وتمثلت   .)CDP, 2017( المناخ  وتغير  المائي  اإلجهاد  وزيادة  والجفاف 
تلحق  التي  واألضــرار  النمو،  ومعوقات  المياه،  إمــدادات  وانقطاع  اإلمــداد،  وتعطل سالسل  التشغيل،  تكاليف 

تنص مفارقة القيمة أو مفارقة الماس والماء، حيث يتحدد السعر بناء على الندرة وليس المنفعة، على أن الماس النادر يجلب سعراً أعلى   11
من الماء الوفير، على الرغم من أن الماء أكثر فائدة. وقد يؤدي تزايد ندرة المياه إلى تغيير هذا الوضع، حيث تصبح المنفعة الحّدية 

للمياه أكثر قيمة.

3-6 
مبررات تقييم المياه 
في قطاع الطاقة 
والصناعة واألعمال 
التجارية

1   تعزيز اتخاذ القرار
• تحسين عملية اتخاذ القرار المستدامة
• تنوير العقليات والسلوكيات واإلجراءات

• تعزيز إدارة التعاون

2
الحفاظ على

اإليرادات وتعزيزها

 • الحفاظ على
ترخيص العمل
• تقييم تدفقات 

اإليرادات الجديدة
• تحسين التسعير

• تبرير الطلب على 
المنتجات

• التركيز على 
الجوانب 

المستهدفة في 
تطوير المنتجات

3
خفض التكاليف

• تبرير البنية 
األساسية الطبيعية

• تعزيز التخطيط 
االستثماري

• تحسين الكفاءة 
التشغيلية

• ترشيد االلتزامات 
االجتماعية 

والبيئية/تخفيض 
أقساط التأمين

4
 إدارة

المخاطر

• تأمين اإلمدادات
• تقييم المخاطر
• الحفاظ على 

ترخيص العمل

5
 تعزيز

السمعة
• تعزيز الشفافية 

واإلبالغ
• بيان القيمة 

المشتركة
• إظهار القيادة في 
مجال االستدامة

 الشكل 1-6 
جدوى تقدير قيمة المياه

العالمي  المجلس  المصدر: 
التجارية  لألعمال 
التنمية المستدامة  من أجل 
.WBCSD )2013, fig. 3, p.10(
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مادية، في حين  بالمياه  المرتبطة  المخاطر  المائة من  76 في  نسبة  كانت  آخر،  ومن منظور  التجارية.  بالعالمة 
واألســواق  بالسمعة  المخاطر  هذه  من  المائة  في   6 نسبة  وتعلقت  المائة،  في   16 التنظيمية  المخاطر  شكلت 
واألعمال  والصناعة  الطاقة  لها قطاع  يتعرض  التي  المخاطر  التقييم في  النظر من خالل  )CDP, 2018(. وعند 

التجارية من الناحية المالية، يكون ذلك أدعى لجودة اإلدارة )WWF/IFC, 2015(. وقد لوحظت خسائر مرتبطة 
بالمياه قدرها 38,5 مليار دوالر أمريكي تكبدتها الشركات المالية في عام 2018، وكان أكبر اآلثار يتعلق بشركتين 
في مجال استخراج المعادن وتوليد الطاقة )الجدول 6-1(. وقد تكون هذه األرقام أكبر، إذ لم تتمكن 50 شركة 
على األقل من تقديم أرقام )CDP, 2018(. وفي عام 2019، بلغ إجمالي المخاطر التي تعرضت لها قيمة األعمال 
التجارية 425 مليار دوالر أمريكي )CDP, 2020(. ويبين الشكل 6-2 كيف ترتبط مخاطر المياه بالعواقب المالية.

التقرير، لقطاع الطاقة والصناعة  وكما هو الحال مع القطاعات والجهات المعنية األخرى المذكورة في هذا 
واألعمال التجارية منظوره الخاص بشأن قيمة المياه. فالمياه يُنظر إليها باعتبارها مورداً تترتب عليه تكاليف 
للسحب واالستهالك تحددها األسعار، والتزامات تنطوي على تكاليف معالجة وعقوبات تنظيمية، األمر الذي 
وقد   .)WWF/IFC, 2015( واالمتثال  المبيعات  على  خطراً  تمثل  أو  مكلفة  سلعة  المياه  أن  تصور  إلى  يؤدي 
الدولية  التمويل  ومؤسسة  للطبيعة  العالمي  الصندوق  التي جمعها  اإلفرادية  الحالة  دراسات  من  أدت سلسلة 
األجل  القصيرة  واآلثار  التشغيلية  الوفورات  على  التركيز  إلى  تميل  التجارية  األعمال  أن  مفاده  استنتاج  إلى 
الطبيعي،  المال  ورأس  اإلدارية،  التكاليف  في  المياه  لقيمة  أقل  اهتماماً  تولي  أن  إلى  وتميل  اإليرادات،  على 

والمخاطر المالية، والنمو والعمليات في المستقبل، واالبتكار.

4-6 
النهوج المتبعة 
لتقييم المياه

 الجدول 1-6 
القطاعات التي تعاني أكبر 
آثار مالية مرتبطة بالمياه

ف من  المصدر: مقتبس بتصُرّ
CDP )2018, p.12(

اإلطار 6-1 كفاءة استخدام المياه، وتخفيف المخاطر، وقيمة المياه

المائي. وفي هذه  تعاني من اإلجهاد  المائة منها في مناطق  40 في  يتم  التي  يونيليفر،  لجميع عمليات  أساسياً  المياه أمراً  المستدام على  يعدُّ الحصول 
المحلية. وبالتالي،  للمجتمعات  أو  الحقيقية، ألعمال الشركة  أو قيمتها  توافرها،  المياه منخفضة وال تعكس مدى  ما تكون تكلفة شراء  المواقع، كثيراً 
المياه فقط، فقد ال تفي تلك اإلجــراءات بمعايير  المياه على أساس سعر شراء  لكثير من إجــراءات تعزيز كفاءة استخدام  بيان الجدوى  عندما يوضع 

االستثمار القياسية.
المياه في  التابع للشركة معايير مختلفة لتخصيص االعتمادات لمشاريع توفير  المستدام  الرأسمالي  النظيفة لإلنفاق  التكنولوجيا  ويوجد لدى صندوق 
التي يمكن أن  المشاريع  زيادة عدد  إلى  إلى خمس سنوات، مما يؤدي أيضاً  زيادة فترة االسترداد من ثالث  أوالً،  المائي.  تعاني من اإلجهاد  التي  المواقع 
تتلقى التمويل وتغيير العقلية االستثمارية. ثانياً، تطبيق عامل متعلق باإلجهاد المائي ألن قيمة المياه التي يتم توفيرها في المواقع التي تعاني من اإلجهاد 
المائي قد تزيد عن خمسة أضعاف قيمتها في األماكن التي تنعم بالوفرة في المياه. وفي عام 2019، تم تخفيض كمية المياه المستخرجة بواسطة مصانع 
يونيليفر بنسبة 46,8 في المائة للطن الواحد من اإلنتاج، مقارنة بعام 2008. وقد تجاوزت التكاليف التراكمية التي تم تجنبها من خالل الوفورات المباشرة 
ع المواقع على استكشاف  في المياه نتيجة للتحسينات التي أُدخلت على كفاءة استخدام المياه 122 مليون يورو منذ عام 2008. وباإلضافة إلى ذلك، تشَجّ
التي أظهرت فترات  للمياه(،  المياه )التكاليف الحقيقية  التي يتم تجنبها من خالل تدابير كفاءة استخدام  وفورات الطاقة والكيماويات والعمالة أو تكاليفها 

استرداد جذابة للغاية مدتها 1,3 سنة. 
المصدر: استناداً إلى معلومات داخلية من شركة يونيليفر، مقدمة إلى المجلس العالمي لألعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة.

اآلثار األكثر شيوعًااآلثار المالية المبلغ عنها 

20,5 مليار دوالر أمريكياستخراج المعادن 
• زيادة تكاليف التشغيل

• االنخفاض/التعطيل في القدرة اإلنتاجية
• الغرامات أو العقوبات أو أوامر اإلنفاذ

9,6 مليارات دوالر أمريكيتوليد الطاقة 
• زيادة تكاليف التشغيل

• التأثير على أصول الشركات
• زيادة تكاليف االمتثال

التكنولوجيا الحيوية والرعاية 
3,5 مليارات دوالر أمريكيالصحية واألدوية

• االنخفاض/التعطيل في القدرة اإلنتاجية
• القيود التي تعوق النمو
• زيادة تكاليف التشغيل
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نقدي
 على سبيل المثال. 

ألسر مستعدة لدفع 1 دوالر أمريكي عن كل م3 
في مقابل المياه

كمي
 على سبيل المثال. 

يعتمد 100 مزارع و500 1 أسرة على المياه

نوعي
 على سبيل المثال. 

قيمة المياه للمزارعين في 
مستجمع مياه األمطار مرتفعة

 التقييم
النقدي

 التقييم 
الكمي

 االستعراض
النوعي

 الشكل 3-6 
 التسلسل الهرمي لنهوج
تقييم المياه

 المصدر:
.WBCSD )2013, fig. 2, p. 5(

 الشكل 2-6 
مخاطر المياه والعواقب 
المالية المترتبة عليها

ف من  المصدر: مقتبس بتصُرّ
Ceres )2012, fig. 1.3, p.19(

مخاطر المياه
• مادية

• تنظيمية
• متعلقة بالسمعة

استجابات الشركات
• القياس
• اإلدارة

• المشاركة
• اإلفصاح

النتائج بالنسبة لألعمال التجارية
• الطلب على المنتجات
• تكاليف المواد الخام

• الحفاظ على ترخيص العمل
• القدرة التنافسية

• تصورات الجهات المعنية

اآلثار المالية
• اإليرادات
• التكاليف

• التدفق النقدي
• قيم األصول

المستصوب  أو  الممكن  من  »ليس  أنه  المستدامة  التنمية  أجل  التجارية من  العالمي لألعمال  المجلس  ويرى 
)الوصفي،  النوعي  التقييم  يمثل  أن  ينبغي  الواقع،  وفي  النقدية«.  الناحية  من  القيم  جميع  عن  التعبير  دائماً 
باستخدام  الكمي  التقييم  يتبعه  ثم   .)WBCSD, 2013, p. 3( البداية  نقطة  المنخفض(  المتوسط،  المرتفع، 
النقدية.  القيمة  تُحسب  وأخيراً،  المتضررون(.  األشخاص  المكعبة،  )األمتار  للقيمة  مقاييس  أو  »مؤشرات« 

وهذا التسلسل الهرمي مبيَّن في الشكل 3-6.

أجل  من  التجارية  لألعمال  العالمي  المجلس  ويشير  كمياً.  عنه  التعبير  يتعين  ما  تحديد  أيضاً  المهم  ومن 
الجهات  لمختلف  المياه  تمثلها  التي  »القيمة  الدقة  وجه  على  يعني  المياه  تقييم  أن  إلى  المستدامة  التنمية 
المعنية في إطار مجموعة من الظروف المحددة« )WBCSD, 2013, p. 2(. غير أن المجلس يرى أنه يشمل 
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بالمياه«.12  المرتبطة  والتكاليف  الفوائد  جميع  قيمة  تقدير  »يعني  ما  وهو  بالمياه«،  المرتبط  »التقييم  أيضاً 
تقييم  دراسات  تتناولها  بالمياه  المرتبطة  للقيمة  محتملة  فئات  ست  المجلس  تقرير  ويتناول   .)8 )الصفحة 

المياه، ويالحظ أن »التغطية تتوقف على هدف التقييم وسياقه« )الصفحة 3(، على النحو التالي:

التكاليف  مثل  المياه،  هذه  استخدام  وتكاليف  الجوفية  أو  السطحية  المياه  استخراج   - المجرى  خارج   - 1

المرتبطة بإزالة التلوث.
الخدمات  قبيل  من  المائية،  الكتلة  في  المتبقية  المياه  توفرها  التي  الخدمات  قيمة   - المجرى  داخل   - 2

الهيدرولوجية، وصيد األسماك، والتنوع البيولوجي، والترفيه، والتدفقات البيئية.
المياه الجوفية - القيمة المتأتية من خدمات مثل التخزين والترشيح.  - 3

الخدمات الهيدرولوجية - قيمة الفوائد المتأتية من الموائل غير المائية مثل الغابات والمراعي.  - 4

بالطاقة  المرتبطة  الدفيئة  غازات  انبعاثات  قبيل  من  المشتركة  البيئية  التكاليف   - المائية  غير  اآلثار   - 5

المستخدمة في الضخ أو تحلية المياه. ومن اآلثار اإليجابية احتجاز الكربون.
الظواهر المتطّرفة - التكاليف المرتبطة عادة بآثار الجفاف أو الفيضانات التي تزداد اآلن سوءاً بسبب   - 6

تغير المناخ.
أخذ  أيضاً  ينبغي  بأنه  يسلم  ثم فهو  اإلنسان، ومن  رفاه  القائم على  الرفاهية  اقتصاد  نهج  اتباع  المجلس  ويفضل 
وهي  الكلية،13  االقتصادية  القيمة  المجلس  يستخدم  ذلك،  ولمعالجة  االعتبار.  في  والبيئية  االجتماعية  الجوانب 
نهج يرى أنه أكثر جاذبية لواضعي السياسات واألعمال التجارية الدولية. وعلى النقيض من ذلك، يدافع الصندوق 
التقييم  في  بالمياه  المتعلقة  اليقين(  )عــدم  المخاطر  أهمية  عن  الدولية  التمويل  ومؤسسة  للطبيعة  العالمي 
وألغراض التخفيف من المخاطر من خالل اإلدارة )WWF/IFC, 2015(. ويشيران كذلك إلى كيفية إسهام الزمان 

12  يضيف المجلس العالمي لألعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة أن "التعريف التقني لما يشمله تقييم المياه هو تقدير القيم 
)وكذلك األسعار والتكاليف(، سواء من الناحية النوعية أو الكمية أو النقدية، المرتبطة بما يلي: استخدام المياه؛ والتغيرات في كمية و/أو 

.)WBCSD, 2013, p. 8( ".نوعية المياه في الموقع؛ والخدمات الهيدرولوجية؛ واآلثار غير المائية، والظواهر المتطرفة المرتبطة بالمياه
»باستخدام نهج القيمة االقتصادية الكلية، يمكن تقدير قيم نقدية للفوائد البيئية واالجتماعية المضافة ذات الصلة بالبشر. والواقع أن   13
ذلك يحول القيم البيئية واالجتماعية إلى قيم اقتصادية )أي قيم مجتمعية أو عامة( للتمكين من اشتقاق قيمة إجمالية أو صافية للرفاه 

.)WBCSD, 2013, p. 16( .»البشري من خالل استخدام تحليالت العائدات في مقابل التكاليف

 الشكل 4-6 
كيف يتأثر التقييم بعدم 
اليقين

 المصدر:
.WWF/IFC )2015, fig. B, p.2(
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 يستنير من خالل: نظرية التعقيد،
نمذجة السيناريوهات )تقييم محدود(

يستنير من خالل: التاريخ والجيولوجيا وما إلى ذلك 
)العلوم االجتماعية والطبيعية على المدى الطويل(

التقييم غير مالئم: عدم اليقين يعني عدم اكتمال المعلومات )أي أن بعض أو كل المعلومات ذات الصلة 
مفقودة(. وعادة ما يكون هناك حد أدنى من الحساب لهذه القيمة المتصلة بالمياه.

تستنير من خالل: العلوم 
المالية والعلوم األكتوارية

 تستنير من خالل: العلوم
المالية والمحاسبة المالية

تستنير بما يلي: 
االقتصاد القياسي

تستنير من خالل: اقتصاد 
الليبرالية الجديدة

تستنير بما يلي: علم االجتماع، والبحوث المتعلقة باألخطار 
 الطبيعية والكوارث، والهيدرولوجيا، وما إلى ذلك

)العلوم االجتماعية والطبيعية(

 تستنير من خالل:
االقتصاد البيئي ودراسة الرفاه

 القيمة المتعلقة بالمياه القائمة والمستندة إلى المخاطر: تنطوي المخاطر على معلومات جزئية
)أي أن بعض أو كل المعلومات ذات الصلة عشوائية(. يوجد عدد محدود من مقاييس/أدوات القيمة المتعلقة 

بالمياه التي تستشرف المستقبل.

القيمة الحالية المتعلقة بالمياه: اليقين يعني معلومات كاملة )أي أن جميع المعلومات ذات الصلة معروفة(. 
وتتناول عدة مقاييس/أدوات موجودة بعض عناصر القيمة المتصلة بالمياه.
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حالياً،  تقييمه  يجري  ال  ما  إدراج  من  يستفيد  أن  يمكن  نهج  أي  أن  غير   .)4-6 )الشكل  الرأي  هذا  في  والمكان 
والنظر في أي تغييرات تطرأ على القيم بمرور الوقت، والحلول القابلة للتطوير من أجل تقدير قيمة المياه.

للطبيعة ومؤسسة  العالمي  والصندوق  المستدامة  التنمية  التجارية من أجل  العالمي لألعمال  المجلس  ويوفر 
والصناعة  الطاقة  قطاع  يحدد  أن  يلزم  التقييم،  إجراء  يتسنى  أن  قبل  ولكن  للتقييم،  أدوات  الدولية  التمويل 
المخاطر  تحديد  أدوات  من  عدد  ويتوفر  المياه.  مجال  في  لها  يتعرض  التي  المخاطر  التجارية  واألعمال 
تستخدم  أدوات مسحية  أساساً  وهي  المثال(،  للطبيعة، على سبيل  العالمي  للصندوق  المياه  )مرشح مخاطر 
متوسط الدرجات المرجحة لمؤشرات غير مرتبطة ببعضها )WWF/IFC, 2015(. وتبين هذه األدوات المناطق 

ح أن تواجه فيها الشركات مخاطر المياه، ولكنها ال تتناول مسألة القيمة. التي يرجَّ

نظراً لطابع قطاع الطاقة والصناعة واألعمال التجارية، يركز القطاع بشكل كبير على العمل النقدي )القيمة 
على  الماء  من  المكّعب  المتر  )كسعر  القيمة  من  معينة  لجوانب  مسبق  تفضيل  إلى  ذلك  ويؤدي  النقدية(. 
إلى  بالنسبة  للمياه  المادية  وغير  المادية  القيمة  )مثل  أخرى  بجوانب  أحياناً  المباالة  وعدم  المثال(  سبيل 

المعنية األخرى(.  الجهات 

6-5-1 القياس

المياه  حجم  في  مضروباً  المكعب،  المتر  سعر   - الحجمي  التقييم  هو  مباشرًة  األكثر  النقدي  التقييم 
هذه  على  تطرأ  أن  ويمكن  منها.  والتخلص  الصحي  الصرف  مياه  معالجة  تكلفة  إليه  مضافاً  المستخدمة، 
مفصل  يجري مسح  كندا،  وفي  تدويرها.  المعاد  أو  المستهلكة  المياه  اعتبارات  دقيقة حسب  تفاوتات  البنود 
الصناعة  المياه14 في  تكاليف  إجمالي  بلغ   ،2015 لعام  وبالنسبة  سنتين،  كل  الصناعة  في  المستخدمة  للمياه 
االستخدام  فإن  ذلك،  ومع   .)Statistics Canada, 2020a( كندي  دوالر  مليار   1,4 من  يقرب  ما  التحويلية 
مصطنع بشكل  األســعــار  تخفض  التي  اإلعــانــات  خــالل  مــن  تعزيزه  يجري  للمياه  بالكفاءة  المتسم   غير 
)McKinsey & Company, 2011(. وقد لوحظت أسعار تتراوح بين 0,03 و1,50 دوالر أمريكي للمتر المكعب 
الميدان  والتنمية في  التعاون  الدول األعضاء في منظمة  الصناعية في  المستخدمة في األغراض  المياه  من 
 .)McKinsey & Company, 2011( المائة  في  و90   5 بين  المقدمة  اإلعانات  تتراوح  حيث  االقتصادي، 
من  بهما  يرتبط  وما  والمعالجة  االستخراج  تكاليف  ارتفاع  مع  االزدياد  في  آخذة  األسعار  أن  أيضاً  ويالحظ 
واألعمال  والصناعة  الطاقة  قطاع  يُــدرج  أن  يلزم  للتقييم،  واقعية  صــورة  ولتكوين  والنقل.  الطاقة  تكاليف 

التجارية في الحساب التكاليف الحقيقية لتقدير قيمة المياه التي يستخدمها بأقل من الواقع.

تشمل  نسبياً. وهي  بسيطة  واألعمال  والصناعة  الطاقة  المياه في قطاع  التجاري الستخدام  األداء  ومقاييس 
المياه،  استخدام  وكثافة  )دوالر/م3(؛  الحجم  بحسب  اإلنتاج  قيمة  أو  الربح  بأنها  تعَرّف  التي  المياه،  إنتاجية 
التي  المياه،  استخدام  وكفاءة  )م3/دوالر(؛  المضافة  القيمة  وحدة  إلنتاج  الــالزم  الحجم  بأنها  تعَرّف  التي 
تعرف بأنها القيمة المضافة بحسب الحجم )دوالر/م3(؛ والتغيير في كفاءة استخدام المياه مع مرور الوقت، 
ألغراض مؤشر أهداف التنمية المستدامة 6-4-1. ومما ال يخلو من داللة فيما يتعلق بتقدير قيمة المياه أن 
طاقة  إلى  بوضوح  غير مصنفة  أو  منتظمة،  غير  أو  بسهولة،  متاحة  ليست  المؤشرات  لهذه  الحالية  البيانات 
المياه  الكندي الستخدام  المادي  التدفق  أن حساب  غير  ككل.  باالقتصاد  المتعلقة  البيانات  بعكس  وصناعة، 
في عام 2015 يورد مقياساً يفيد بأن »كثافة االستخدام الصناعي للمياه كانت 18,3 متراً مكعباً لكل 000 1 

.(Statistics Canada, 2018( »دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

6-5-2 النمو االقتصادي 

كذلك تؤدي اإلنتاجية االقتصادية اإلجمالية للمياه )الناتج المحلي اإلجمالي/م3( في قطاع الطاقة والصناعة 
واألعمال التجارية على المستويات المحلية واإلقليمية والوطنية إلى فوائد مشتركة مختلفة، مثل إيجاد فرص 
العمل وإقامة المشاريع الجديدة. وهذه ليس من السهل تحديدها، ألن هناك عوامل كثيرة تدخل في االعتبار، 

الحصول على المياه، والمعالجة عند المأخذ، وإعادة التدوير، ومعالجة التصريف.  14
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الصناعية في دراسة  والوظائف  المضافة  القيمة  المياه على  تأثير  منها. وقد لوحظ  واحداً  إال  المياه  ليست 
بين  الفصل  فيها  جرى  التي  المناطق  ففي   .)EEA, 2012( للمياه  االستخدام  كثيفة  الصناعات  عن  سويدية 
كبيرة في  زيادة  بالتوازي مع  انخفض  أو  المياه على حاله  االقتصادي، ظل استخراج  والناتج  المياه  استخدام 
القيمة  في  طفيفة  زيــادة  سوى  هناك  تكن  لم  المياه،  سحب  فيها  زاد  التي  الحاالت  وفي  المضافة.  القيمة 
المضافة. وبالنظر إلى أن عدد الوظائف ظل ثابتاً في كل حالة، فإن قيمة المياه للوظائف ستتغير. ويمكن أن 
تكون النتيجة الطبيعية لذلك هي التأثير االرتدادي )Ercin and Hoekstra, 2012(، حيث تبطل زيادة اإلنتاج 
قيمة  تُنتج  المياه  من  الكمية  نفس  فإن  الحالة،  وفي هذه  الكفاءة.  المتحقق من خالل  المائية  البصمة  تقليل 

أكبر بدالً من أن تنتج كمية أقل من المياه نفس القيمة.

أسترالي/ م3(  )دوالر  المياه  من  المكعب  المتر  بحسب  المضافة15  القيمة  إلجمالي  السوقية  القيمة  وتظهر 
أعلى  أسترالي/م3(  دوالر   100>( والتصنيع  للتعدين  اقتصادية  قيماً  أستراليا  في  اإلنتاج  في  المستخدمة 
ذلك،  ومع   .)Australian Bureau of Statistics, 2010( أسترالية/م3(  دوالرات   10<( الزراعة  من  بكثير 
اإلنتاج من  تحّد  ال  قد  صغيرة  تكلفة  تمثل  ما  كثيراً  المياه  ألن  بحذر،  المقياس  هــذا  إلــى  النظر   ينبغي 
باإلنتاج.  المتعلقة  األسعار  في  التغيرات  أو  الرأسمالية  التكاليف  يشمل  ال  كذلك  وهو   .)Prosser, 2011(
ويشير التقرير إلى أن الزيادة في األرباح الحّدية لكل وحدة إضافية من المياه المستخدمة قد تكون مقياساً 
أفضل للقيمة االقتصادية للتغيرات في استخدام المياه، وبالتالي قد يشتري المستخدمون األكثر كفاءة قدراً 

أكبر من المياه.

أنشطة األعمال،  الدولي لسهولة ممارسة  البنك  للمياه في مؤشر  والبنية األساسية  بالمياه  االنتفاع  يُدرج  وال 
إلى دراسة استقصائية واسعة  مفروغاً منه« )Damania et al., 2017(. واستناداً  يعتبر أمراً  ما  ألنه »كثيراً 
المياه تؤثر على الشركات  )Damania et al. 2017( أن حاالت نقص  بيَّن دامانيا وآخرون  النطاق للشركات، 
الرسمية خسارة  الشركات  أكثر من غيرها. وتشهد  الدخل  المتوسطة  أو  المنخفضة  والبلدان  األصغر حجماً 
ولكن  الشهر.  للمياه في  الواحد  االنقطاع اإلضافي  المبيعات مقابل  المتوسط في  المائة في  8,7 في  قدرها 
بالبلدان  تقترن  ما  كثيراً  التي   - الرسمية  غير  الشركات  حالة  في  المائة  في   34,8 إلى  يرتفع  الرقم  هذا 
المياه  انقطاع  مع  إيجابياً  ارتباطاً  المتكررة  الكهربائي  التيار  انقطاع  تُظهر حاالت  النامية. وعالوة على ذلك، 
المتكرر، وفي البلدان التي تكثر فيها حاالت انقطاع المياه، تلجأ الشركات إلى الرشوة أحياناً للحصول عليها، 

.(Damania et al., 2017( األمر الذي يؤثر أيضاً على قيمة المياه

6-5-3 البصمة المائية والمياه االفتراضية 

البصمة المائية هي مقياس لقيمة المياه في منتَج ما لقطاع الطاقة والصناعة واألعمال التجارية. وهي تقيس 
 .)Water Footprint Network, n.d.( كمية المياه المستخدمة إلنتاج المنتج المعني عبر سلسلة توريده بأكملها
وتشمل االستخدام المباشر وغير المباشر وكذلك االستهالك والتلوث. ويمكن أيضاً توسيع نطاقها إلى المستوى 
الوطني. وعادة ما تتمثل المقاييس في أمتار مكعبة من المياه بحسب الوحدة من مجموعة متنوعة من الوحدات 
مثل طن اإلنتاج والعملة وما إلى ذلك. وبالنسبة للمنتجات الصناعية، تم حساب متوسط عالمي للبصمة المائية 
في  واسع  تفاوت  مع  و2005،   1996 عامي  بين  المضافة  القيمة  من  أمريكي  دوالر   1  000 لكل  م3   43 قدره 
القيم، من قبيل 350 1 م3 في فيتنام و 5,56 م3 في ألمانيا، كمثال على بلدين مختلفين في هياكلهما االقتصادية 

.)Mekonnen and Hoekstra, 2011b(

أو خدمة ما«  الالزمة إلنتاج سلعة  المياه  المياه االفتراضية، وهي »حجم  الوثيقة الصلة بذلك  ومن المقاييس 
من  رة  المصَدّ للمياه  مقياس  ألنها  دولية  اقتصادية  داللة  ولها   .)Hoekstra and Chapagain, 2007, p. 36(

بلد إلى آخر، والمعبَّر عنها كحجم مدمج في الصادر المعني. وهكذا، يمكن للبلدان التي تعاني من ندرة المياه 
أن تستورد المياه في شكل افتراضي من خالل منتجات كثيفة االستخدام للمياه من البلدان التي تتوفر موارد 
مائية كافية. ومن الواضح أن لهذا تأثيراً على قيمة المياه بين الشركاء التجاريين. وعلى الصعيد العالمي، يبلغ 

قيمة البيع بالجملة مطروحاً منها تكلفة التشغيل الالزم لإلنتاج )سلع المدخالت والعمالة(.  15

ميكن للبلدان التي 
تعاين من ندرة املياه 
أن تستورد املياه يف 

شكل افرتايض من 
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البلدان التي تتوفر 
موارد مائية كافية
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 Hoekstra and( أمريكي  لتراً/دوالر   80 الصناعية  للمنتجات  بالنسبة  االفتراضية16  المياه  محتوى  متوسط 
على  األمريكية،  المتحدة  الواليات  في  فهو  البلدان.  بين  النطاق  في  واسع  تفاوت  مع   ،)Chapagain, 2007

سبيل المثال، 100 لتر/دوالر أمريكي، في حين يتراوح في الصين والهند بين 20 و25 لتراً/دوالر أمريكي.

6-5-4 جودة المياه ومياه الصرف الصحي وآثار التلوث 

أنها تكلفة،  المياه على  تلبية معايير جودة  العادة إلى  التجارية، يُنظر في  في قطاع الطاقة والصناعة واألعمال 
أرخص  يكون  البلدان  بعض  في  الغرامة  دفع  أن  والواقع  غرامات:  لدفع  أو  الصحي  الصرف  مياه  لمعالجة  إما 
المتولدة  السائلة  الصناعية  النفايات  بكمية  المتعلقة  والبيانات   .)WWAP, 2015( بالمعالجة  القيام  من  تكلفًة 
بين فمن  األوروبـــي،  االتحاد  بيانات  تؤكده  ما  وهــذا  المعالجة.  بتكاليف  المتعلقة  المعلومات  وكذلك   قليلة، 
000 34 منشأة تقدم تقاريرها إلى السجل األوروبي للتخلص من الملوثات وتحويلها لم يبلغ سوى 500 2 منشأة 

انبعاثاتها عن  التي تقل  المرافق  يتعين اإلبالغ على  )EEA, 2018(. وال  المياه  انبعاثات في  صناعية عن إطالق 
آثار أكبر من المنشآت  الثابتة الصغرى قد تكون لها  التلوث الصناعي  البيانات إلى أن مصادر  العتبات، وتشير 
الخاضعة للتنظيم. ومن الجدير بالذكر أنه مع انخفاض إطالقات الملوثات بشكل عام في الفترة  األكبر حجماً 

.(EEA, 2019( بين عامي 2007 و2017، زادت القيمة المضافة اإلجمالية للصناعة بنسبة 11 في المائة

النتائج  المياه )CDP, 2020(. وتبين  2019 على تلوث  الكربون في تقريره عن عام  وركز مشروع الكشف عن 
نسبة  وأن   )CDP, 2020, p. 2( تصريفاتهم«  نوعية  بانتظام  ويرصدون  »يقيسون  مجيبيه  نصف  من  أقل  أن 
مئوية منخفضة جداً لديها أهداف للحد من تلوث المياه. ويمكن أن يكون للتلوث عواقب مالية كبيرة بالنسبة 

للشركات والمستثمرين )اإلطار 2-6).

 Damania( االقتصادية  والتكلفة  المياه  تلوث  بين  العالقة  توازن  الدولي استقصاء  للبنك  وقد واصلت دراسة 
et al., 2019a( )انظر اإلطار 2-3(. وعلى افتراض أن التلوث في أعلى المجرى يخفض النمو االقتصادي في 

للملوثات األخرى،  البيولوجي على األكسجين كبديل  بيانات كبيرة والطلب  المجرى، وباستخدام قاعدة  أسفل 
الشديدة  السطحية  المياه  حالة  في  الثلث  بمقدار  ينخفض  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  أن  الدراسة  وجدت 
في  اإلنتاجية  بين  عالقة  وجود  إلى  يشير  وهذا  ملغم/لتر(.17   8> األكسجين  على  البيولوجي  )الطلب  التلوث 
 أعلى المجرى وانخفاض النمو في أسفل المجرى. وكذلك يناقض التقرير منحنى كوزنتس البيئي الذي يشير

»نسبة سحب المياه الصناعية )م3/سنة( في بلد ما إلى إجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي )دوالر أمريكي/سنة(،  16 
.)Hoekstra and Chapagain, 2007; p. 38( .»وهي أحد مكّونات الناتج المحلي اإلجمالي

في حالة البلدان المتوسطة الدخل التي ينتشر فيها الطلب البيولوجي على األكسجين بشكل أكبر، انخفض نمو الناتج المحلي اإلجمالي   17
بما يقرب من النصف.

اإلطار 6-2 تكاليف التلوث وتداعياته

في آذار/مارس 2018، حدث تسربان من خط أنابيب في منجم أنجلو أمريكان في والية ميناس جيرايس، البرازيل. وتم تفريغ 686 1 طناً من مالط ركاز 
الحديد، تدفق 492 طناً منها مباشرة إلى مجرى سانتو أنطونيو. وتوقفت إمدادات المياه إلى مجتمع سانتو أنطونيو دو غراما وأوِقفت العمليات حتى كانون 
واالستهالك  والضرائب  الفائدة  احتساب  قبل  المجموعة  إيرادات  على  أمريكي  دوالر  مليار   0,6 قدره  كبير  تأثير  عن  الحادث  وأسفر   .2018 األول/ديسمبر 
 7,5 المجتمع )حوالي  وتعويض  النهر  تنظيف  ذلك  في  بما  للمخاطر،  الفوري  والتخفيف  المفقود؛  اإلنتاج  من  يوماً   280 تكلفة  يشمل  ذلك  وكان  واإلهالك. 
وشملت  أمريكي(.  دوالر  مليون   50( االمتثال  بعدم  إشعارات  وثمانية  أمريكي(؛  دوالر  مليون   20( األنابيب  خط  وإصالح  وفحص  أمريكي(؛  دوالر  ماليين 
وإنعاش  النهر؛  وفي  المتضررة  األراضي  على  الحديد  ركاز  لرواسب  الفوري  والتطهير  المحلي؛  للمجتمع  للشرب  الصالحة  المياه  توفير  العالجية  التدابير 

وإصالح المناطق المتضررة مباشرة وما يتجاوزها بمسافة تزيد على ثمانية أميال.
.CDP )2020, p. 14( المصدر: مقتطف من
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من  أكبر  يجلب عدداً  االقتصادي  النمو  بأن  يجادل  أنه  والواقع  االزدهــار.18  زيادة  مع  ينخفض  التلوث  أن  إلى 
الملوثات، ويوضح أن هناك إشعارات في الواليات المتحدة األمريكية بإطالق أكثر من 000 1 مادة كيميائية 
بل  اقتصادية  أسباب  إلى  يُعزى  ذلك ال  فإن  المنحنى صحيحاً،  فيها  يكون  التي  الحاالت  وفي  جديدة سنوياً. 

إلى الجماعات البيئية واالستثمارات الكبيرة في البنية األساسية.

وثمة نقص  التجارية.  واألعمال  والصناعة  الطاقة  لقطاع  تكلفة مباشرة  الصحي  الصرف  مياه  وتمثل معالجة 
في البيانات المتعلقة بهذا الموضوع في جميع أنحاء العالم، ولكن البيانات التفصيلية متوفرة في كندا حيث 
36 في المائة  2015، وهو ما يمثل  506 ماليين دوالر كندي في عام  بلغت تكلفة معالجة التصنيع وتصريفه 
لم  ذلك،  من  النقيض  وعلى   .)Statistics Canada, 2020a( التصنيع  قطاع  في  المياه  تكاليف  جميع  من 
تكاليفه  إجمالي  من  المائة  في   5 أو  كندي  دوالر  مليون   12 سوى  المياه  على  الحرارية  الطاقة  قطاع  ينفق 

 .)Statistics Canada, 2020b(

باستخدام  التكاليف  هذه  تخفيف  يمكن   ،)WWAP, 2017( الموارد  أحد  الصحي  الصرف  مياه  اعتُبرت  وإذا 
مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها )انظر الفرعين 2-6-1 و5-4-4(. ويمكن إعادة استخدام مياه التبريد 
المعالجة، في مجموعة متنوعة من األغراض، وربما عدة مرات. ولهذا  المعالجة أو غير  والتدفئة والتجهيز، 
األمر عائد مزدوج، ألنه يقلل من تكاليف الطلب على المياه العذبة كما يقلل من تكاليف تصريف مياه الصرف 
الصحي. ويمكن أن تشمل العوائق توافر مياه الصرف الصحي، ونسبة العائد إلى التكاليف، وزيادة استخدام 
النفايات  مياه  بتبادل  المرافق  تقوم  حيث  الصناعي،  التكافل  طريق  عن  العوائق  على  التغلب  ويمكن  الطاقة. 
السائلة لمنفعتها المتبادلة. وتتمثل الخطوة التالية في إنشاء مجمعات صناعية إيكولوجية يعمل فيها عدد من 
هذا  يصبح  ثم  الطاقة.  إمدادات  عن  فضاًل  معالجتها،  وتكلفة  السائلة  النفايات  مياه  لتقاسم  معاً  الصناعات 
6-3(، ومن االنتقال  الموارد وصناعة خضراء )اإلطار  أكثر نظافة وكفاءة من حيث استخدام  إنتاج  من  جزءاً 

.)UNESCO/UN-Water, 2020( نحو االقتصاد الدائري

اجتماعية- تكاليف  هناك  المعالجة،  تكاليف  مثل  الرديئة،  المياه  لنوعية  المباشرة  التكاليف  إلى  وباإلضافة 
األسماك.  ومصائد  والسياحة  العامة  والصحة  اإليكولوجية  والنظم  الشرب  مياه  على  كاآلثار  اقتصادية خارجية، 
التجارية، حيث  واألعمال  والصناعة  الطاقة  بقطاع  يتعلق  فيما  كمياً  وتحديدها  اآلثار  الصعب تصنيف هذه  ومن 
التعدين التي  التلوث ذو المنشأ الزراعي المنتشر. وتتيح أعطال سدود مخلفات  تنطوي على عوامل أخرى، مثل 
تؤثر بشكل مباشر على شبكات األنهار بالمياه شديدة التلوث سبباً محدداً. ويمكن أن تكون تكلفة آثارها البشرية 
والبيئية، باإلضافة إلى الغرامات والخسائر في اإلنتاج، ضخمة، ناهيك عن تكلفة الوفيات التي ال يمكن قياسها.

الراحة(  )قيمة  العقارات  وقيم  األراضــي  أسعار  على  المياه  جودة  آثار  الدولي  للبنك  أخرى  دراســة  وقيمت 
بيَّنت  البرازيل واألرجنتين والمكسيك،  باعتبارهما مؤشرين على االزدهار االقتصادي. وباستخدام بيانات من 
المنازل  أسعار  يزيد  األكسجين  على  البيولوجي  الطلب  في  المائة  في   100 بنسبة  انخفاضاً  أن  الدراسة 

»في أوائل التسعينات، زعم الخبيران االقتصاديان جين غروسمان وأالن كروغر أن التلوث سيتبع نمطاً مقلوباً مع التنمية. ومع نمو   18
البلدان وازدياد التصنيع، سيزداد التلوث. وفي مرحلة ما، من شأن غضب المواطنين أو الثراء الكافي أن يؤدي إلى األخذ بسياسات 

وتكنولوجيات أنظف تتسَبّب في عكس االتجاه، بحيث يؤدي النمو إلى بيئة أنظف. وهذه الفرضية، المعروفة باسم منحنى كوزنتس البيئي، 
.)Damania et al., 2019a, p. 2( »تعني ضمناً أن النمو هو أفضل وسيلة لتحسين البيئة

اإلطار 6-3 تعزيز المجمعات الصناعية اإليكولوجية في فيتنام

2019، إلى زيادة نقل وتوزيع ونشر  يهدف هذا المشروع لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(، الذي استغرق خمس سنوات واكتمل في عام 
المياه، وتحسين كفاءة  الثابتة وملوثات  العضوية  والملوثات  الدفيئة  انبعاثات غازات  أدنى حد من  إلى  والتقليل  الكربون،  النظيفة والمنخفضة  التكنولوجيات 
استخدام المياه واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية. وشجع المشروع التحول التدريجي للمناطق الصناعية إلى مجمعات صناعية بيئية وقدم له الدعم. وإذا 
885 م3 من المياه العذبة كل عام، فضاًل عن خيارات لإلنتاج أكثر نظافة   333 اغتُنمت جميع الفرص الثماني عشر التي تم تحديدها، فمن المتوقع توفير 
لها في كثير من  المياه في تحقيق وفورات مالية إجمالية تكون  المياه سنوياً. وتسهم تخفيضات  488 م3 من   653 توفر  الموارد  وكفاءة من حيث استخدام 

األحيان فترات استرداد قصيرة: ال تتجاوز عدة أشهر.
.UNIDO )n.d.( المصدر: مقتبس بتصُرّف من

وإذا اعُتربت مياه 
الرصف الصحي أحد 

املوارد، ميكن تخفيف 
هذه التكاليف 

باستخدام مياه الرصف 
الصحي وإعادة 

تدويرها
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حالة   في  المائة  في   6,0 و   5,3 بنسبة  تزيد  قد  العقارات  قيم  أن  حين  في  المائة،  في  و13,7  ما بين 6,9 
.)Damania et al., 2019b( اعتماد معيار موحد للطلب البيولوجي على األكسجين

6-5-5 حسابات الطاقة 

تختلف صناعة الطاقة عن الصناعات األخرى في أنها تحتاج إما إلى كميات هائلة من المياه ألغراض التبريد 
الطاقة  لمصادر  بالنسبة  اإلطــالق  على  تقريباً  منها  شيء  إلى  تحتاج  ال  أو  الكهرومائية،  الطاقة  أو  الحراري 
المتجددة األخرى مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. وأنواع الوقود الحيوي هي مورد يتوسطهما، وال يفرض 
البعلية، ولكنه يمكن أن يجعل الطلب عليها  المناطق  المائية المحلية في حالة  الموارد  مطالب غير عادية على 
المياه  سحب  كميات  من  تقريباً  المائة  في   10 نسبة  أصل  فمن  ذلك،  ومع  المرويَّة.  المناطق  حالة  في  كبيراً 
)الشكل  األحفوري  الوقود  القائمة على  الطاقة  لتوليد  المائة  58 في  يستخدم  الطاقة،  إلى  تعزى  التي  العالمية 

  19.(IEA, 2016( في حين أن الطاقة األولية، بما في ذلك الوقود الحيوي، ال تمثل سوى 12 في المائة ،)6-5

والطاقة  الحرارية  الطاقة  الكهرباء في مجاالت  لتوليد  الالزمة  الكبيرة  المياه  وكثيراً ما يجري سحب كميات 
االستخدام  بعد  منها  الكثير  إرجاع  يتم  كان  وإن  مجاناً،  واألنهار  البحيرات  من  الكهرومائية  والطاقة  النووية 
أصول  قيمة  ُقــدرت  نيوزيلندا،  وفي  الفائض.  تصريف  وقنوات  السدود  بوابات  خالل  من  مثاًل(  )التبريد 
عائد  مع  نيوزيلندي،  دوالر  مليارات   9,8 بمبلغ   2015 عام  في  الكهرومائية  الطاقة  لتوليد  المستخدمة  المياه 
المياه  هذه  قيمة  إدراك  يمكن  وال   .)Stats NZ, 2017( نيوزيلندي  دوالر  مليون   586 قدره  االستخدام  من 
كاليفورنيا  أصاب  الذي  الجفاف  أثناء  في  المثال،  سبيل  فعلى  متوفرة.  غير  تصبح  عندما  إال  »المجانية« 
عنه  واستُعيض  الكهرومائية  الطاقة  توليد  انخفض  و2009،   2007 عامي  بين  األمريكية(  المتحدة  )الواليات 
التكلفة  على  عالوة  أيضاً،  أدى  ما  وهو  الطبيعي،  الغاز  من  أمريكي  دوالر  مليار   1,7 قيمته  ما  باستخدام 

 .)Christian-Smith et al., 2011( المالية، إلى زيادة كبيرة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

19  من حيث كثافة استخدام المياه )لتر/ميجاوات ساعة(، يتفاوت توليد الكهرباء من حوالي 10 لتر / ميجاوات ساعة )الطاقة الشمسية 
 الفولطاضوئية( إلى 000 100 لتر/ميجاوات ساعة )للطاقة النووية(. وبالنسبة للطاقة األولية، يتراوح الوقود األحفوري بين حوالي

 1 و10000 لتر/طن من مكافئ النفط، والوقود الحيوي )المياه المروية( بين حوالي 000 1 إلى 5 ماليين لتر/طن من مكافئ النفط
.)IEA 2016, figures 3 and 4(

مجموع الكميات المسحوبة: 398 مليار متر مكعب

توليد الطاقة هو إلى حد بعيد أكبر مصدر لكميات سحب المياه ذات الصلة بالطاقة

الطاقة: المصادر 
المتجددة 2 في المائة

 الطاقة: النووية
28 في المائة

الطاقة: الوقود األحفوري 
58 في المائة

 إنتاج الطاقة
األولية 12 في 

المائة

الفحم 3 في 
 الغاز الطبيعيالمائة

>1 في المائة النفط 2 في المائة

 الوقود الحيوي
7 في المائة

 الشكل 5-6 
كميات سحب المياه في قطاع 
الطاقة، 2014

 .IEA )2016, fig. 2, p. 14( :المصدر
الحقوق محفوظة. جميع 

مالحظات: تشمل مصادر الطاقة المتجددة الطاقة الفولطاضوئية الشمسية والطاقة الشمسية المركزة وطاقة الرياح والطاقة الحرارية 
د كمية متطلبات المياه إلنتاج الطاقة األولية »من-المصدر-إلى-الناقل« )النفط والغاز والفحم(،  األرضية والطاقة األحيائية. وتحَدّ

وهو تعريف يشمل االستخراج والمعالجة والنقل. وتتمثل كميات سحب المياه واستهالكها ألغراض الوقود األحيائي في ري األعالف 
المخصصة واستخدام المياه ألغراض التجهيز. وفيما يتعلق بتوليد الكهرباء، االحتياجات من المياه العذبة هي للمرحلة التشغيلية، 
بما في ذلك التنظيف والتبريد وغير ذلك من االحتياجات المتصلة بالعمليات؛ وتُستبعد المياه المستخدمة إلنتاج وقود المدخالت. 

واستبُعدت الطاقة الكهرومائية.
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المتحدة  الواليات  في  الحرارية  للمحطات  التبريد  مياه  استخدام  من  التقليل  عدم  في  السبب  إن  قيل  وقد 
األمريكية يُعزى إلى سعر المياه )Stillwell, 2019(. فحالياً، المياه رخيصة جداً بحيث يجب أن تكون أسعارها 
أزيد بكثير من متوسط أسعار الواليات المتحدة لكي تجعل االستثمار في تحسين الكفاءة الديناميكية الحرارية 
بغرض الحد من استخدام مياه التبريد أمراً جديراً باالهتمام على المدى الطويل. ويتفاقم الوضع ألن معظم 
المحطات تزّود نفسها بالمياه، وبالتالي ال تتكبد سوى تكاليف ضئيلة لضخها وربما لمعالجتها. وعلى المدى 
يتعلق  فيما  ينبغي  مما  أعلى  المياه  تكاليف  تصبح  أن  فبمجرد  شحيحة،  التبريد  مياه  أصبحت  إذا  القصير، 
 Kablouti )2015( إنتاج الطاقة. ويشير كابلوتي  بتوليد الكهرباء سوف تغلق المحطات عند الحد األدنى من 
المياه. ويرى  اللوائح، وليس سعر استخدام  المياه ووجود  توافر  إلى أن ما يدفع االستثمار بشكل رئيسي هو 
أن االستثمار ينبغي أن يستند إلى القيمة الكلية للمياه، وليس إلى الخيارات التكنولوجية. ومن منطلق مماثل، 
وقد  الحياة.  دورة  تحليل  خالل  من  الكهرباء  توليد  في  للمياه  الحقيقية  االقتصادية  القيمة  إلى  النظر  يمكن 
كشف ميلدروم وآخرون )Meldrum et al. )2013 أنه على الرغم من استخدام المياه في المحطات الحرارية 
وبنائها.  لتصنيعها  المياه  من  كبيرة  كميات  إلى  تحتاج  المتجددة  التكنولوجيات  فإن  للتبريد،  رئيسي  بشكل 
وكان أدنى مجموع استخدام للمياه في دورة الحياة هو في مجال الطاقة الفولطاضوئية وطاقة الرياح، وأعلى 

استخدام في حالة الفحم والطاقة النووية. 

إنتاج  يجري  حيث  للمياه،  هجينة  قيمة  إلى  األغــراض،  المتعددة  الحاالت  في  الكهرومائية،  الطاقة  وتــؤدي 
المياه اآلخرين )انظر  بيئية واقتصادية لمستخدمي  أو يمكن أن توجد، تكاليف وفوائد  بينما توجد،  الكهرباء 
الفصل 3(. ويشير أوبرمان وآخرون )Opperman et al. )2015 إلى أن هناك فرصة متاحة، ال سيما بالنظر 
إلى النمو العالمي للطاقة الكهرومائية، التباع نهج متوازن الستدامة الطاقة وسالمة األنهار باستخدام »الطاقة 
من  ويقلل  المائية  الكهربائية  الطاقة  محطات  مواقع  تحديد  سوء  يتجنب  وهذا  لها«.  المخطط  الكهرومائية 
6-4 مثال على تقييم إحدى  اآلثار ويعّوض عن غيرها باالستثمار في التخفيف من وطأتها. ويرد في اإلطار 

شركات الطاقة للمياه المستخدمة في الطاقة تشارك فيه جهات معنية أخرى.

الفرعين  )انظر  المائي  اإلجهاد  من  تعاني  التي  المناطق  في  سيما  ال  متزايد،  باهتمام  المياه  تحلية  وتحظى 
2-6-2 و 5-4-4(. ومع ذلك، فإن استخدامها للطاقة أعلى بكثير من مصادر المياه التقليدية، بما يصل إلى 

 World( المعالجة  السطحية  المياه  تكلفة  أضعاف  وخمسة  أربعة  بين  تتراوح  تكلفة  إلى  يؤدي  مما  مرة،   23

التكلفة  أن  من  الرغم  وعلى  االستخدامات.  من  لكثير  بالنسبة  للغاية  مكلفة  يجعلها  وهذا   .)Bank, 2016a

آخذة في االنخفاض،20 فإن اآلثار الناجمة عن المياه المالحة، والناجمة عن سحب المياه، فضاًل عن انبعاثات 
الطاقة  إلنتاج  المستخدمة  للمحاصيل  المالحة  المياه  استخدام  أن  غير  حل.  إلى  تحتاج  الدفيئة  غــازات 

واستخدامها في توليد الطاقة يعطي قيمة للمياه ذات الجودة الهامشية.

 
والصناعة  الطاقة  قطاع  ويؤدي  المائية.  الموارد  إدارة  في  البيئة  قيمة  إدماج  مسألة   2 الفصل  في  نوقشت 
واألعمال التجارية دوراً مهماً ومعترفاً به بشكل متزايد من خالل األنشطة التي يقوم بها والتنسيق مع الجهات 
التي  القرارات  تُتخذ  ما  وعادة  نحو منصف.  القيمة على  والمساهمة في هذه  المشاركة  األخرى في  المعنية 
االقتصادية  العوائد  بين  بالمقارنة  فيها  واالستثمار  وتسعيرها  المياه  تخصيص  كيفية  بشأن  القطاع  يتخذها 
لمختلف الطلبات على المياه، والتكاليف االقتصادية لتوفير المياه - كما هو موضح في األفرع الواردة أعاله. 
يتم  ما  كثيراً  كان  وإن  مهماً،  عنصراً  اإليكولوجية  النظم  تشكل  والطلب،  العرض  جانبي  من  كل  على  ولكن 
النظم  به اآلن أن  المسلم  التجارية. ومن  بإدارة األعمال  المتعلقة  القرارات  تجاهله، في هذه الحسابات وفي 
واالستهالك  لإلنتاج  والخدمات  السلع  من  واسعة  طائفة  المياه،  على  طلبها  خالل  من  توفر،  اإليكولوجية 
 Emerton and Bos, 2004; Green et al.,( البشريين، ومن ثم لقطاع الطاقة والصناعة واألعمال التجارية

.(2015; Cohen-Shacham et al., 2016

وفقاً لدراسة حديثة، إزالة الكربون من تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة »ستؤدي إلى انخفاض متوسط التكلفة العالمية   20

لوحدة المياه المنتَجة من حوالي 2,4 يورو/م3 في عام 2015، مع أخذ تكاليف الوقود األحفوري غير المدعوم في االعتبار، إلى حوالي 
.)Caldera and Breyer, 2020, p. 1( »2050 1,05 يورو/م3 بحلول عام

6-6 
حساب البيئة
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6-6-1 محاسبة رأس المال الطبيعي

الطبيعة،  توفرها  التي  الخدمات  بشأن  الخاص  القطاع  لتعريف  مفيدة  أداة  الطبيعي  المال  رأس  ومحاسبة 
مع  التجارية  واألعمال  والصناعة  الطاقة  قطاع  ويتفاعل  التجارية.  واألعمال  الخدمات  هذه  بين  وبالعالقة 
والمياه،  الخام،  )المواد  اإلنتاج  مدخالت  شكل  في  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  سواء  الطبيعي  المال  رأس 
التلقيح،  مثل  التنظيمية  )الخدمات  الطبيعة  توفرها  التي  الخدمات  على  االعتماد  شكل  في  أو  والطاقة( 
والخدمات الداعمة مثل دورة المغذيات، والخدمات الثقافية مثل الترفيه، واألهم من ذلك، استيعاب النفايات 
تأثر  مدى  تحديد  في  الطبيعي  المال  رأس  محاسبة  تساعد  أن  ويمكن   .)2 الفصل  انظر   - المياه  وجــودة 
النقدية القيمة  حيث  من  اليومية  عملياتها  في  الطبيعية  الخدمات  بهذه  سلباً،  أو  إيجاباً  التجارية،   األعمال 
)انظر الفرع 2-4-3(. ويمكن للمعلومات الملموسة عن قيمة خدمات النظم اإليكولوجية أن تتيح للقطاع فهم 
هذه اآلثار والقيم واتخاذ قرارات أكثر وعياً. ويمكن لألعمال التجارية التي تدرك أهمية رأس المال الطبيعي 
لعملياتها أن تقوم باستثمارات أكثر موثوقية واستنارة، كما يمكنها تقييم المخاطر والفرص بشكل أفضل. ومن 
التجارية  األعمال  تزويد  إلى  يهدف  الذي  الطبيعي،  المال  رأس  بروتوكول  الصدد  هذا  في  المفيدة  الوثائق 

.)Natural Capital Coalition, 2016( بإطار موحد إلدراج رأس المال الطبيعي في عملية اتخاذ القرار

اإلطار 6-4 تقييم المياه المستخدمة في الطاقة

والمياه  المتجددة، ويوفر مياه الشرب  الكهرباء  6,5 مليارات كيلووات ساعة من  ينتج سد وخزان سيري بونسون متعدد األغراض في جنوب شرق فرنسا 
العديد من األنشطة  الفيضانات. وكذلك يوفر  التحكم في  الزراعية وينظم  150 ألف هكتار من األراضي  المستخدمة في الصناعة، ويروي ما يزيد على 

الترفيهية والسياحية المتعلقة بالمياه بمتوسط حجم تداول يبلغ حوالي 150-200 مليون يورو سنوياً.
المياه  لتوجيهات االتحاد األوروبي اإلطارية بشأن  المياه وفقاً  إدارة  المياه لمختلف االستخدامات. ويجب  توافر  المناخ على  تغير  يؤثر  وفي بعض األحيان، 
من أجل تحقيق التوازن بين االحتياجات من المياه وبين األهداف البيئية والتنمية االقتصادية، مع مراعاة االستخدامات والقيم االقتصادية المختلفة للمياه.

عت مجموعة إلكتريسيتي دي فرانس )Électricité de France( اتفاقية لتوفير المياه مع اثنتين من شركات الري الرئيسية، قامت المجموعة بمكافأتهما  ووقَّ
الستخدامهما كميات أقل من المياه، مما يعني استخدام المياه بكفاءة أكبر. وقد أدى ذلك لترك مزيد من المياه في الخزان لمواجهة الجفاف وتوفير قدر 
أكبر من المرونة لتوليد الطاقة. واستخدمت المجموعة أداتها الخاصة لتقييم المياه في برمجياتها الداخلية )المسماة بارسيفال( إلدارة وتخصيص الموارد 

المائية على النحو األمثل، وتعزيز الجوانب البيئية واالجتماعية، وتقدير قيمة التعويض لشركتي الري. 
100 مليون  32 مليون م3/سنة من المياه من السحب بواسطة الجهات التي تقوم بالري، واآلخر لتوفير  وتم تقييم سيناريوهين: أحدهما على أساس توفير 
التقييم على  الجوية: سنة جافة وسنة عادية وسنة رطبة. وركز  الظروف  تحليل للحساسية باستخدام ثالث مجموعات مختلفة من  م3/سنة. وأُجري أيضاً 

قيمة كل متر مكعب من المياه يتم توفيره.
ويمكن استخدام برامجيات مجموعة إلكتريسيتي دي فرانس لتخطيط وإدارة خزانات الطاقة الكهرومائية في األجلين القصير والطويل على مدار الساعة، 
التقييم  للمياه في االعتبار، بما في ذلك  المتعددة األغراض  التي تجري محاكاتها. وتؤخذ االستخدامات  البديلة  التشغيل  مع مراعاة مجموعة من ظروف 

االقتصادي للتزويد بتصريف أو حجم معين من المياه. 
وباستخدام قيم المياه المعطاة لكميات المياه المخزنة حسب تاريخها، يقارن البرنامج اإليرادات أو الوفورات بين تصريفات حجم معين من المياه في الوقت 
الحالي والمستقبل. ويعكس التقييم »التغير في اإلنتاجية«، ألن قيمة المياه تعتمد على قيمة الطاقة التي يمكن الحصول عليها من كل متر مكعب من المياه 
مة باليورو التي يتم توفيرها في إطار السيناريوهين. وهذه القيمة هي  في وقت معين. وتستند الحسابات اإلجمالية إلى عدد األمتار المكعبة من المياه مقوَّ
الطاقة )م3/كيلووات ساعة(  بإنتاجية  المرتبطة  الحالية والمستقبلية في فرنسا(  الطاقة  إلى أسعار  للطاقة )يورو/كيلووات ساعة( )استناداً  المالية  التكلفة 

وحجم المياه )باألمتار المكعبة( التي تستخدمها محطة الطاقة الكهرمائية.
المياه  المياه، وأنه عندما يكون حجم  توليدها من خالل مبادرات توفير  التي يمكن  الطاقة  القيمة اإلضافية من حيث أسعار  التقييم عن مقدار  وكشف 
المدخرة في حدود 32-100 مليون م3/سنة يكون المكسب االقتصادي خطياً ويتناسب مع حجم المياه التي تم توفيرها. وتحدد على هذا األساس مستوى 

أجور القائمين بالري عن انخفاض استهالكهم للمياه. 
84 في  وتم خفض االستهالك الزراعي للمياه من 310 ماليين إلى 201 مليون م3 في ست سنوات. وباإلضافة إلى ذلك، استفادت البيئة، حيث استُخدم نحو 
الكهرباء خالل فترات ذروة الطلب عندما تكون  المياه أساسياً حيث يمكن توليد المزيد من  المياه ألغراض إيكولوجية. وكان توقيت توفير  المائة من وفورات 
األسعار أعلى. واستخدمت النتائج كنقطة انطالق للمفاوضات مع شركتي الري لتحديد مقدار األموال التي ستحصالن عليها من إلكتريسيتي دي فرانس مقابل 

توفير المياه. والخطوة التالية هي توسيع نطاق هذه الفكرة لتشمل الجهات المعنية األخرى في الحوض لتحقيق وفورات في المياه على المدى الطويل. 

المصدر: استناداً إلى معلومات داخلية مستمدة من شركة إلكتريسيتي دي فرانس، ومقدمة إلى المجلس العالمي لألعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة.

عادة ما تُتخذ القرارات 
التي يتخذها القطاع 

بشأن كيفية تخصيص 
املياه وتسعريها 
واالستثامر فيها 

باملقارنة بني العوائد 
االقتصادية ملختلف 
الطلبات عىل املياه، 

والتكاليف االقتصادية 
لتوفري املياه
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6-6-2 الحلول المستمدة من الطبيعة

من  أخــرى  أنــواع  مع  باالقتران   )1-5-2 الفرع  )انظر  الطبيعة  من  ة  المستمَدّ الحلول  استخدام  ويمكن 
لألصول  يمكن  حيث  التجارية،  واألعمال  والصناعة  الطاقة  قطاع  تناول  إلى  أقرب  يجعلها  مما  التدخالت، 
الطاقة إلنتاج  وكذلك  باألغذية  ــداد  اإلم لسالسل  النتائج  أفضل  تحقق  أن  والطبيعية  المبنية   المختلطة 
األساسية  البنية  في  االستثمار  يــؤدي  أن  يمكن  المثال،  سبيل  فعلى   .)Cohen-Shacham et al., 2016(

خفض  إلى  الموجودة  المبنية  المائية  األساسية  البنى  شبكات  دعم  بغرض  نهري  حوض  داخــل  الطبيعية 
استقرار  على  تعمل  التي  الغابات  من  السدود  تستفيد  حيث  الصمود،  على  الخدمات  قدرة  وزيادة  التكاليف 

التربة ووقف التحات في أعلى المجرى.

6-6-3 التدفقات البيئية

أن  يمكن  القائمة،  المياه  نظم  على  كبيراً  اعتماداً  التجارية  واألعمال  والصناعة  الطاقة  أنشطة  تعتمد  عندما 
)انظر  البيئية  التدفقات  تتأثر  أن  يمكن  وبالمثل،  والتكاليف.  اإلنتاج  على  التدفق  أنماط  في  التغيرات  تؤثر 
المائية21  التدفقات  وتنظم  المياه  تخزن  التي  السدود  بفعل  تتجزأ  أن  أو  بالمياه  بالغاً  تأثراً   )2-5-2 الفرع 
)Grill et al., 2019( من أجل زيادة توليد الطاقة الكهرومائية إلى أقصى حد. وتشكل المحاسبة المائية أداة 

مفيدة ألنها يمكن أن توفر ألغراض اتخاذ القرارات ووضع السياسات معلومات قائمة على األدلة فيما يتعلق 
بإمدادات المياه )الكمية والنوعية(، والطلب من مختلف مستخدمي المياه واستخداماتها، فضاًل عن المستوى 
الحالي للتبذير في استهالك المياه وما إذا كان مستداماً أم ال. غير أن االعتبارات المحدودة أو الغائبة فيما 
على  المائية  المحاسبة  نهج  قدرة  من  تحد  للتدفقات،  الموسمي  التوقيت  وال سيما  البيئية،  بالتدفقات  يتعلق 
طويلة.  زمنية  فترة  مدى  على  المياه  توفير  عملية  في  اإليكولوجية  النظم  لخدمات  الكاملة  القيمة  تضمين 
فالتركيز في المقام األول على كميات المياه، على غرار الطرق األخرى مثل نهج المحاسبة الحجمية لفوائد 
المائي.  الميزان  في  مدرجة  غير  للمياه  والبيئية  االجتماعية  الفوائد  أن  يعني   ،)Reig et al., 2019( المياه 
وبالنسبة لقطاع الطاقة والصناعة واألعمال التجارية، يلزم توضيح هذا الفرق بين تقدير قيمة كميات المياه 
وفوائد المياه، ألن قياس المياه التي يتم توفيرها قد يولد أو ال يولد معلومات مناسبة يمكن من خاللها تقييم 
أداء الشركات )Newborne and Dalton, 2019(. والمؤشرات التكميلية لقياس النواتج غير الحجمية، فضاًل 
وبيئية  واقتصادية  اجتماعية  فوائد  إدرار  احتمال  من  تزيد  التي  المياه  إلدارة  الفعالة  األنشطة  عناصر  عن 
لعملية  األهمية  حاسمة  مؤشرات  هي  األنهار،  أحواض  في  المياه  مجال  في  المشتركة  للتحديات  للتصدي 

.)Reig et al., 2019; Newborne and Dalton, 2019( اتخاذ القرارات

استجابة للشواغل المتعلقة باألمن المائي وزيادة الوعي بكل من تلوث المجاري المائية وآثار تغير المناخ على 
وعالوة  الهيدرولوجيا.  في  التغيرات  عن  الناجمة  بمخاطرها  وعياً  أكثر  الشركات  أصبحت  األمطار،  هطول 
على ذلك، مع تزايد إدراك الشركات لقيمة المياه في عملياتها، فإن نطاقها يتسع من المسؤولية االجتماعية 

للشركات إلى اإلدارة )انظر الفرع 3-5-2(. 

التواؤم مع دوافع  إلى  المياه  إدارة  الشركات في  الكامنة وراء مصالح  للدوافع  الفهم  أن يؤدي تحسين  وينبغي 
وكاالت إدارة المياه التي تتبع نهوج اإلدارة المتكاملة للموارد المائية في التخطيط.

الجيدة  اإلدارة  إلى  للمياه  المؤسسي  االستخدام  االنتقال من  التغلب على  تواجه  التي  الكبيرة  التحديات  ومن 
المياه. وتتطلب اإلدارة و»العمل الجماعي« الالزمان  إدارة  الفردية ال تلقى صدى في مجال  للمياه، إدراك أن 
للمياه،  الجيدة  اإلدارة  تتولد عن  التي  العامة  بالمنافع  أكبر  اعترافاً  الفاعلة  الجهات  نطاق مجموعة من   على 

21  ال يزال 37 في المائة فقط من األنهار التي يزيد طولها عن 000 1 كيلومتر يتدفق بحرية على امتدادها بأكمله، وال يتدفق منها سوى 

.)Grill et al., 2019( 23 في المائة فقط دون انقطاع إلى المحيط
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وإعادة توجيه للتفكير من »إمدادات المياه الخاصة بي« إلى »حوض المياه الذي لدينا« )اإلطار 6-5(. ويشمل 
والتنمية  اإلنسان  بحقوق  المتصلة  بالمسؤوليات  الوفاء  أجل  من  الجنسين،  بين  المساواة  مراعاة  أيضاً  ذلك 

المستدامة بصفة عامة.

واألعمال  والصناعة  الطاقة  مؤسسات  تحتاج  سوف  المصلحة،  وأصحاب  القطاعات  جميع  مع  بالتنسيق 
التجارية، من أجل النجاح والبقاء على الصعيد التجاري والقيام بدورها الضروري في اإلدارة الشاملة للمياه 
واإلشراف عليها في مواجهة تغير المناخ، إلى تحسين فهمها لقيمة المياه وتقييمها: وترد أدناه بعض السبل 

الممكنة لذلك.

6-8-1 التسعير الداخلي 

هذا  ويمثل  المياه.  حالة  في  بذلك  للقيام  متزايد  زخم  هناك  للكربون،  داخلية  أسعاراً  الشركات  وضعت  كما 
تقدير ضعيف  السوق  سعر  أن  يُرى  عندما  االقتصادي،  التحليل  في  »يُستخدم  الذي  السعر  الداخلي  السعر 
االعتبار  في  يأخذ  أن  ويحاول   ،)Emerton and Bos, 2004, p. 86 6( »الحقيقية««  االقتصادية  للقيمة 
التي  الشركات  بين  من   ،2017 عام  وفي   .)WWF/IFC, 2015( المستقبل  في  السعر  بشأن  اليقين  عدم 
البيئية  التكاليف  تراعي  المائة(،  في   7( شركة   53 كانت  الكربون،  عن  الكشف  مشروع  إلى  تقاريرها  قدمت 
تحدد  أداة  باستخدام  المثال،  فعلى سبيل   .)CDP, 2017( للمياه  داخلي  تسعير  إجراء  واالجتماعية من خالل 
كولجيت  اكتشفت شركة  الصحي،  الصرف  مياه  ومعالجة  المسبقة  المعالجة  قبيل  من  الخفية  التكاليف  كمياً 
لها  يخضع  التي  القيود  ومن  مقابلها.  في  دفعته  ما  ضعف   2,5 كانت  للمياه  الحقيقية  تكلفتها  أن  بالموليف 
يصلح  فهو  الوقت:  مرور  مع  النقد  قيمة  في  والتغييرات  المطلوبة  الفروض  المحاسبي  االفتراضي  السعر 

.(WWF, 2019a( للشراء، ولكن معظم اآلثار تنجم عن عوامل أخرى، مثل تعطل التشغيل

6-8-2 الثورة الصناعية الرابعة

من المتوقع أن تؤدي الثورة الصناعية الرابعة22 إلى زيادة اإلنتاجية والنمو، مع زيادة في سرعة اإلنتاج بنسبة 
هذه  وتمزج   .)Rüßmann et al., 2015( المائة  في   25 بنسبة  الكفاءة  في  وزيادة  المائة  في   30 إلى  تصل 
تكنولوجية.23  ركائز  تسعة  باستخدام  فيزيائية  سيبرانية  نظم  في  والمادية  الرقمية  التكنولوجيا  بين  الثورة 

22  سبقت الثورة الصناعية الرابعة ثالث ثورات أخرى، اثنتان منها كانت لهما صلة قوية بالمياه. وركزت أوالهما على الطاقة المائية 

والمحرك البخاري. وتمحورت الثانية حول الكهرباء، التي لها صلة قوية بالماء. أما الثالثة فكانت مدفوعة بالحواسيب والتشغيل اآللي.
23  الروبوتات الذاتية التشغيل والمحاكاة والتكامل األفقي والرأسي للنظم وإنترنت األشياء الصناعية واألمن السيبراني والسحابة والتصنيع 

اإلضافي والواقع المعزز والبيانات الضخمة والدراسة التحليلية.
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اإلطار 6-5 تقدير قيمة »كل قطرة«

الماضي،  العقد  للتخمير. وفي  الجعة، فهي قّيمة بقدر ضرورتها  المائة من  95 في  التحديد، تمثل  الجودة على وجه  والمياه عالية  المياه،  أن  إلى  بالنظر 
ألزمت نفسها  بأقل من قيمتها، فقد  وُمقّدرة  المياه ثمينة  أن  منها  الثلث تقريباً. وإدراكاً  للمياه بمقدار  للجعة استخدامها  المنتجة  خفضت شركة هاينكن 
 ‘‘2030 الحفاظ على كل قطرة مياه في عام  المائي حيث تعمل. و’’طموحها في  تعاني من اإلجهاد  التي  المناطق  المحلية في  للمجتمعات  المياه  بحماية 
دعماً لهدف األمم المتحدة للتنمية المستدامة رقم 6 مكَرّس لتحقيق هذه الغاية. وفي المناطق التي تعاني من اإلجهاد المائي، تلتزم هاينكن بتحقيق التوازن 
الكامل داخل مستجمعات المياه المحلية لكل لتر من المياه المستخدمة في منتجاتها، وتعظيم دوران المياه، والحد من استخدام المياه من 3,2 لترات من 
المسطحات  وإعادة  التحريج،  إعادة  في  الشركة  استثمرت  ذلك،  إلى  وباإلضافة  لتر/هيكتولتر.   2,8 إلى متوسط  الجعة  ]هيكتولتر[ من  لتر  الماء لكل مائة 
ونتيجة  المثال،  سبيل  على  إندونيسيا،  ففي  اآلخرين.  المياه  مستخدمي  مع  كثب  عن  والعمل  المياه،  وتجميع  المياه،  وتحلية  األصلية،  هيئتها  إلى  الخضراء 
الحكومة  فيه  تعمل   ،(’Aliansi Air‘) للمياه  تحالف  من  جزءاً  هاينكن  تشكل  الصناعية )اليونيدو(،  للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة  مع  جنب  إلى  جنباً  للعمل 

واألعمال التجارية والمنظمات غير الحكومية وجماعات المجتمع المحلي بالتضافر معاً على حفظ المياه والحد من التلوث في حوض نهر برانتاس.
.Heineken )2019a; 2019b( المصدر: مقتبس بتصُرّف من
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وواضح  اإلنتاج.  وتحسين  البيانات  وجمع   ،)6-6 )اإلطار  القيمة  سلسلة  طول  على  النظم  هذه  ربط  وسيتم 
ستكون  التجارية،  واألعمال  والصناعة  الطاقة  قطاع  في  للمياه  الحقيقية  بالقيمة  االعتراف  تزايد  مع  أنه 
ربط  الرابعة، سيجري  الصناعية  الثورة  إطار  وفي  التطورات.  يتجزأ من هذه  ال  المياه جزءاً  استخدام  كفاءة 
المتجددة النظيفة  الطاقة  مصادر  وباعتماد  الطاقة  استخدام  كفاءة  بزيادة  أيضاً  المياه  استخدام   كفاءة 

.)UNIDO, 2017(

ليس  المائي -  األمن  انعدام  لمكافحة  كبيرة  بإمكانات  الرابعة  الصناعية  الثورة  تتمتع  المصانع،  وخارج سياج 
فقط في قطاع الطاقة والصناعة واألعمال التجارية، ولكن أيضاً في الزراعة وإمدادات المياه البلدية ومعالجة 
 World Economic Forum العالمي  االقتصادي  المنتدى  عن  صادر  تقرير  ويقترح  الصحي.  الصرف  مياه 
ة )الشكل 6-6(. ويمكن أن  )2018( طرقاً جديدة تعالج بها الثورة الصناعية الرابعة خمس قضايا مائية ملَحّ

أيضاً  ويمكن  والطلب،  بالعرض  المتعلقة  المعلومات  كبيرة في  إلى تحسينات  الساتلية  الصور  استخدام  يؤدي 
المياه في سالسل اإلمداد.  كثافة استخدام  النحو يمكن تحسين  الجوفية. وعلى هذا  المياه  ليشمل  يمتد  أن 
ويمكن أن توفر تقنية الكتل المتسلسلة طريقة شفافة إلدارة شؤون المياه وتبادل حقوق االستفادة من المياه 
الفعلي بين األطراف، بما في ذلك الصناعة والطاقة. وعالوة على ذلك، يمكن رصد جودة المياه  في الوقت 
المرتبطة  المتسلسلة  الكتل  وباستخدام  ومصادره.  التلوث  على  للعثور  االستشعار  أجهزة  من  من خالل شبكة 
بالعقود الذكية، يمكن فرض الغرامات تلقائياً على انتهاك المعايير )Damania et al., 2019a(. واإلمكانيات 
كثيرة ولكن تمويل االستثمار سيكون ضرورياً، فضاًل عن تهيئة بيئة مواتية لنظام إيكولوجي لالبتكار من أجل 
الجهات  المتعددة  اإلدارة  تشمل  أن  ينبغي  ذلك،  على  وعالوة  الجديدة.  والتكنولوجيا  لألفكار  بنشاط  الترويج 

.)World Economic Forum, 2018( المعنية كال القطاعين العام والخاص

6-8-3 ما وراء اإلدارة

لدرجة  واسعة  بصورة  التجارية  واألعمال  والصناعة  الطاقة  قطاع  جوانب  من  العديد  المياه  قيمة  تتخلل 
االقتصادية  قيمتها  لتفعيل  شاملة  استراتيجية  إطار  في  عديدة  ونهوج  بأساليب  األخذ  سيتطلب  األمر  أن 
الحقيقية  للقيمة  يوليه  أن  القطاع  هذا  على  يتعين  الذي  االهتمام  النواحي، سيكون  من  كثير  وفي  الحقيقية. 
تحديات  لمواجهة  مطلوباً  الذي سيكون  والتفكير  الشركات  عمليات  في  والمثير  الكبير  للتحول  مماثاًل  للمياه 
 2020 لعام  المائية  الموارد  تنمية  عن  العالمي  التقرير  في  المبين  النحو  على  بالمياه  المتعلقة  المناخ  تغير 
من  صغيرة  نسبة  سوى  التحدي  لهذا  تستجيب  ال  الحاضر،  الوقت  وفي   .)UNESCO/UN-Water, 2020(

ربع  تمثل  شركات  أفصحت   ،2019 عام  »في  بأن  الكربون  عن  الكشف  مشروع  ويفيد  الكبيرة.  الشركات 
التقرير  )CDP, 2020, p. 2(. وشمل هذا  المائي«  باألمن  المتعلقة  المعلومات  العالمية عن  السوقية  الرسملة 
للحصول على  العمالء  أو  المستثمرين  تلّب »طلبات  لم  2 شركة   500 أكثر من  أن  إلى  2 شركة، وأشار   433

اإلطار 6-6 »سلسلة اإلمداد« مقابل »سلسلة القيمة«

والبصمة المائية )أو  العميل.  إلى  الموّرد  أو خدمة من  لنقل منتج  المطلوبة  النظام والموارد  إلى  »سلسلة اإلمــداد«  تشير 
السلع  إنتاج جميع  تلَوّث من أجل  أو  تُستهلك  التي  العذبة  المياه  لسلسلة اإلمــداد لعمل تجاري هي حجم  غير المباشرة( 

والخدمات التي تشكل ُمدخالت إنتاج العمل المذكور. 
امتداد  القيمة على  بها  التي تضاف  الطريقة  إلى ذلك، ولكنه يأخذ في االعتبار أيضاً  »سلسلة القيمة«  ويستند مفهوم 
السلسلة، لكل من المنتَج/الخدمة والجهات الفاعلة المعنية. ومن منظور االستدامة، تتسم »سلسلة القيمة« بقدر أكبر من 
أنها تشجع األخذ  القيمة. كما  إيجاد  الداخلية والخارجية في عملية  المعنية  الجهات  إلى  الجاذبية، ألنها تشير صراحة 
بمنظور دورة الحياة الكاملة وليس مجرد التركيز على اقتناء المشتريات )األولية( من المدخالت. وتستخدم القيمة عموماً 
بالمعنى االقتصادي الضيق، ولكن يمكن تفسيرها على أنها تشمل »القيم«، أي الشواغل األخالقية واألدبية، فضاًل عن قيم 
النظم اإليكولوجية، وإتاحة قيمة مضافة  المواد، وتوفير خدمات  النقدية األخرى مثل إغالق حلقات تدوير  المنفعة غير 

بالنسبة للعمالء. 
.Hoekstra et al. )2011, p. 192( و University of Cambridge )n.d.( المصادر: مقتبسة بتصرف من

وميكن أن توفر تقنية 
الكتل املتسلسلة 

طريقة شفافة إلدارة 
شؤون املياه وتبادل 

حقوق االستفادة من 
املياه يف الوقت الفعيل 

بني األطراف، مبا يف 
ذلك الصناعة والطاقة



97الطاقة والصناعة واألعمال التجارية  |

الحصول على صورة 
كاملة وحديثة 
وفي المتناول 

للمعروض من المياه 
والطلب عليها 

توفير إمكانية الحصول 
على خدمات المياه 

والصرف الصحي 
والنظافة الصحية 

وتحسين جودتها

إدارة الطلب المتزايد 
على المياه

بناء القدرة على ضمان جودة المياه
الصمود في وجه 

تغير المناخ

 الطباعة
ثالثية األبعاد

المواد المتقدمة

منصات االستشعار 
المتقدمة

الذكاء االصطناعي

التكنولوجيات 
الحيوية

تقنية الكتل 
المتسلسلة

الطائرات الموجهة عن 
بعد والمركبات الذاتية 

القيادة

إنترنت األشياء

علم التحكم اآللي

أنواع الواقع 
االفتراضي والمعزز 

والمختلط

تكنولوجيات الحوسبة 
الجديدة

الشكل 6-6  مستوى تطور تطبيقات تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة التي تعالج التحديات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي

.World Economic Forum )2018, fig. 1, p. 9( :المصدر
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منظمة  منشورات  ألحد  وفقاً  الصحيح،  منظورها  في  المسألة  هذه  ولوضع   .)CDP, 2020; p. 6( البيانات« 
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، هناك ما يقرب من 000 41 شركة مسجلة في البورصة على نطاق 
التي  )De la Cruz et al., 2019(. وال تشمل هذه األرقام عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم  العالم 
منها  الكثير  في  الصحي  الصرف  ومياه  المياه  تحتل  قد  والتي  العالم،24  أنحاء  جميع  في  الحصر  يخطئها 
مرتبًة منخفضًة على قائمة أولوياتها، إما بسبب سوء التنظيم واإلنفاذ أو ألنها تجاهد بالكاد من أجل البقاء، 

ال سيما بالنظر إلى جائحة كوفيد-19. 

التي  بالمياه  المتعلقة  للتحديات  حاًل  حالها  على  األمور  بقاء  نهج  يوفر  لن  األحيان،  من  كثير  في  يُذكر  وكما 
مختلف  عالمي  اقتصاد  سياق  ففي  المستقبل.  في  التجارية  واألعمال  والصناعة  الطاقة  قطاع  سيواجهها 
الشاملة، اإلدارة  بتحسين  مقترنة  المياه،  بشأن  الشركات  لتفكير  تقويم  إعــادة  األمــر  سيقتضي   وجديد، 
)CDP, 2018(. وال بد من زيادة فصل اإلنتاج واالستهالك عن استخدام موارد المياه من أجل السماح لقيمة 

بقدر  المياه  قيمة  الدائري  االقتصاد  وسيقّدر  األخــرى.  العوامل  على  يعتمد  واقعي  مستوى  بتحديد  المياه 
ما يعاد استخدام كل لتر منها مراراً وتكراراً، حتى تستحيل المياه نفسها تقريباً إلى جزء من البنية األساسية 

بدالً من أن تكون مورداً لالستهالك.

 )Barton, 2011( الفصلية«  »الرأسمالية  نظر  وجهة  تجاوز  إلى  الالزمان  والتمويل  االستثمار  يحتاج  وسوف 
بشأن القيمة المضافة لحاملي األسهم، التي تتوقع عوائد قصيرة األجل على االستثمار. وبدالً من ذلك، يجب 
تسعى،  التي  الشاملة،  الرأسمالية  في  الحالية  االتجاهات  أحد  ويتمثل  بكثير.  أطول  زمنية  أطر  إلى  التحُوّل 
االقتصادي  نظامنا  يتيحها  التي  والفوائد  الفرص  اغتنام  »باب  فتح  إلى  القطاعات،  إشراك جميع  من خالل 
ومن  ذلك.  المستدامة  الرأسمالية  وتكمل   .)Coalition for Inclusive Capitalism, n.d.( الجميع«  أمام 
المؤثر من قبل مديري األصول، مثل بالك روك،  اآلونة األخيرة االستثمار  التي أصبحت مهمة في  الجوانب 
وتخصيص رأس المال للشركات ذات السجالت البيئية واالجتماعية والحوكمة الجيدة. وال يزال هذا الهدف 
والتصحر، ستكون  الندرة  بما في ذلك في ظل ظروف  وقيمتها،  المياه  ولكن  المناخ،  تغير  إلى  أساساً  موجهاً 
المتحدة  الواليات  في  لحركة  بداية  هناك  أن  في  شك  وال  التكيف.  مسألة  في  النظر  عند  العوامل  أحد 
األمريكية إلعادة تعريف هدف الشركات ومسؤولياتها بحيث يكون تركيزها على مجال تأثيرها األوسع وبحيث 
والكرامة  والشمول  »التنوع  )فتعزز  والموظفين  العمالء  تجاه  التزامات  وتشمل  المعنية،  الجهات  تشرك جميع 
التركيز على القيمة المضافة لحاملي األسهم  واالحترام«(، والموردين والمجتمعات المحلية، وال يقتصر هذا 
المياه تربط بإحكام بين جميع هذه  القيام بذلك، نظراً ألن  )Business Roundtable, 2019(. وفي  فحسب 

األطراف وهي أمر محوري بالنسبة لها، فسيكون لقيمتها اعتبار رئيسي في المستقبل.

تشير التقديرات إلى وجود ما يقرب من 400 مليون شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، تمثل 95 في المائة من الشركات و 60 في المائة   24

.)National Action Plan on Business and Human Rights, n.d( إلى 70 في المائة من العمالة على نطاق العالم

وسيقّدر االقتصاد 
الدائري قيمة املياه 

بقدر ما يعاد استخدام 
كل لرت منها مراراً 

وتكراراً، حتى تستحيل 
املياه نفسها تقريباً 
إىل جزء من البنية 

األساسية بداًل من أن 
تكون مورداً لالستهالك



البرنامج الهيدرولوجي الدولي احلكومي - اليونسكو 
ألكسندر أوتي

 البرنامج العاملي لتقييم املوارد املائية
ديفيد كوتس وريتشارد كونور

 الثقافة والقيم
المتعلقة بالمياه

الفصل 7

 مع مساهمات من:
جوليا رودر )معهد الدراسات املتقدمة لالستدامة التابع 

جلامعة األمم املتحدة(؛ ديفيد هيبارت كوملان* ومارتينا كليمز 
وإليزابيث ياري )معهد ستوكهولم الدولي للمياه(؛** وماريا 
تيريزا غوتيريز )منظمة العمل الدولية(؛ ونايجل كراوهول 

)اليونسكو(؛ ورميي كينا )اللجنة االقتصادية ألوروبا(؛ 
ومارلوس دي سوزا )منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة(؛ 

 وإيفا ماخ )املنظمة الدولية للهجرة(؛ وباربرا فان كوبن
)املعهد الدولي الدارة املياه بجنوب أفريقيا(؛ ونيكول ويبلي 

)البرنامج الهيدرولوجي الدولي احلكومي - اليونسكو(

نيابة عن مرفق إدارة شؤون المياه التابع لمعهد ستوكهولم الدولي للمياه - برنامج األمم   *
المتحدة اإلنمائي، الذي يستضيفه المعهد.

نيابة عن المركز الدولي للتعاون في مجال المياه، الذي يستضيفه معهد ستوكهولم   **
الدولي للمياه.

الثقافة والقيم املتعلقة باملياه
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تؤثر الثقافة بشكل مباشر على كيفية إدراك قيم المياه واشتقاقها واستخدامها. وتعّرف منظمة األمم المتحدة 
والفكرية  والمادية  الروحية  المميزة،  السمات  »مجمل  بأنها  الثقافة  )اليونسكو(  والثقافة  والعلم  للتربية 
واآلداب، طرائق  الفنون  إلى جانب  ]و[تشمل،   ... اجتماعية  أو مجموعة  بها مجتمع  يتصف  التي  والعاطفية، 
كل  ويوجد   .)UNESCO, 2002, p. 62( والمعتقدات«  والتقاليد،  القيم،  ونظم  معاً،  العيش  وأساليب  الحياة، 
مجتمع أو مجموعة أو فرد في محيطه الثقافي الخاص الذي يشّكله مزيج متنوع من التراث والتقاليد والتاريخ 
من  الجنساني،  واالنتماء  االجتماعي  والوضع  اإلعالم  ووسائل  للمعلومات  والتعرض  الحياة  وتجارب  والتعليم 

بين عوامل أخرى كثيرة. 

ذلك،  إلى  وباإلضافة  الفرعية.  الثقافات  من  مجموعة  ثقافة  كل  تضم  ما  وعــادة  األوجــه،  متعددة  والثقافة 
كثيراً  التي  العلمية«،  »الثقافة  نوع من  في  أيضاً  المختلفة  العالم  أنحاء  كثير من  العاملون في  العلماء  يشترك 
ما تكون عاماًل مهيمناً في الطريقة التي يجري بها توليد القيم واستخدامها، وهي أساسية في تطوير العلوم 
على الصعيد العالمي )Wang, 2018(. ولكن التخصصات المختلفة في العلوم، مثل الهيدرولوجيا أو االقتصاد 
منها  كل  يصفها  التي  العناصر  تحديد  في  تؤثر  بها  فرعية خاصة  ثقافات  لها  االجتماع،  علم  أو  الهندسة  أو 
والمعارف  الشعوب األصلية  البديلة، مثل قيمة معارف  النهوج  العلمية  الثقافات  تتجاهل بعض  باألهمية. وقد 
المحلية، بل قد تكون معادية لها. وتختار المجتمعات التي تعمل فيها هذه الثقافات الثقل الذي تضفيه على 
التقبُّل  في  التنوع  مدى  ذلك،  على  األمثلة  ومن  اإلطــالق.  على  دة  موَحّ غير  الصدد  هذا  في  والنتائج  العلم، 
 .)Lewis, 2020( 19-المجتمعي للتغير المناخي البشري المنشأ أو المعرفة العلمية المرتبطة بجائحة كوفيد
ويميل أهل العلم إلى تفضيل التقييمات القائمة على البيانات والمعلومات، في حين أن معظم الناس اآلخرين 
التقييم والمناقشة الشامالن لهذه  ببيانات ومعلومات من أي نوع. ويخرج  المياه دون االستعانة  يقّدرون قيمة 
المهم،  والنقطة األساسية هي أن من  التقرير.  بالمياه عن نطاق هذا  المتعلقة  القيم  الثقافية على  التأثيرات 
في تناول أي قيمة، أن تُفهم الخلفية الثقافية التي تنشأ في ظلها وكيف تؤثر الثقافة على كيفية استخدامها. 

أن  ذلك  الحاالت.  بعض  في  عنها  التعبير  بل  كمياً،  تحديدها  الصعب  من  قيماً  الثقافات  بعض  تحمل  فقد 
البرية  للحياة  أهميته  بسبب  أو  الجميل،  المنظر  خالل  من  أو  روحية،  ألسباب  للناس  يروق  أن  يمكن  الماء 
القيم  تعكس  الثقافية  »فالممارسات  األسباب.  هذه  من  لمجموعات  أو  أخرى،  أمور  بين  من  االستجمام،  أو 
لحظات  في  سواء  بها،  تتجلى  الثقافة  بأن  القول  يمكن  التي  الواضحة  الطرق  من  وهي  وتكـّونها،  الثقافية 
سبيل  )على  الحياتية  الخبرة  من  واسع  ثقافي  عالم  إطار  في  أو  الترويحي(  النشاط  )مثل  الزمن  من  معينة 

 .)Fish et al., 2016a, p. 213( »)المثال أسلوب كامل للحياة

وقد تنطوي قيم المياه على أبعاد عاطفية عميقة، وكثيراً ما تكون راسخة في المخيَّلة االجتماعية الجماعية، 
 COMEST, 2018; Fish et al., المثال،  سبيل  على  )انظر،  الفنية  واألعمال  الروايات  في  عنها  يعبَّر  التي 
2016b(. ويمكن أن تطرح هذه القيم إشكاالت لدى مقارنتها بالقيم المستمدة من وسائل رسمية أخرى، كعلم 

االقتصاد، وبالتالي كثيراً ما تُستثنى من تقديرات القيمة التي تفّضل تلك الوسائل.

على  أمثلة   3 الفصل  يقدم  المثال،  سبيل  وعلى  بسرعة.  وأحياناً  الوقت،  مرور  مع  وتتطور  الثقافة  وتتغير 
التي  البيئة أن تدفع إلى وقف تشغيل السدود والكيفية  المتزايدة المنسوبة إلى  للقيم  التي يمكن بها  الكيفية 
حالة  إلى   4 الفصل  ويشير  بالمياه.  المرتبطة  بالمخاطر  الصلة  ذات  القيم  إعالء  إلى  المناخ  تغير  بها  أدى 
والنظافة  الصحي  والصرف  المأمونة  المياه  خدمات  بقيمة  المجتمعات  تذكيرها  وكيفية  كوفيد-19  جائحة 
الصحية. وكثيراً ما يفرض التاريخ العالمي والجغرافيا السياسية قيم إحدى الثقافات على ثقافة أخرى، على 
سبيل المثال من خالل االستعمار )اإلطار 7-1(. غير أن القيم الثقافية للمياه كثيراً ما تشترك فيها وتقّدرها 

عدة مجتمعات مختلفة، خارج المجموعة التي ظهرت فيها تلك القيم وأشكال التعبير عنها. 

بها  تنظر  التي  الكيفية  بفهم  متزايد  نحو  على  البحوث  وتهتم  بالمياه،  المتصلة  القيم  بين  تناقضات  وتوجد 
المجموعات المختلفة داخل المجتمعات وفيما بينها بشكل مختلف تماماً إلى مادة تبدو كأنها واحدة والسبب 
في ذلك االختالف. ويمكن أن يساعد النظر في الخلفية االجتماعية والثقافية لقيم المياه باالقتران معاً على 
فهم األصل في نظم القيم وتعقيدها ودوافعها. ومن شأن هذه العملية أن تثري األخالقيات وتعزز ذلك التعلم 

.)COMEST, 2018; HLPW, 2018( المنسجم مع العالم الحي، الذي يتزايد اعتباره أمراً ال غنى عنه

1-7 
مقدمة

تؤثر الثقافة بشكل 
مبارش عىل كيفية 
إدراك قيم املياه 

واشتقاقها واستخدامها



101الثقافة والقيم المتعلقة بالمياه  |

تسعى األبحاث الحديثة إلى وضع إطار تحليلي للقيم الثقافية. فعلى سبيل المثال، يمكن تقدير كثير من القيم 
وقد  الثقافية.  اإليكولوجي  النظام  خدمات  من  اعتبارها  خالل  من  عنها  والتعبير  بالمياه  المرتبطة  الثقافية 
اقترح فيش وآخرون )Fish et al. )2016b، للمساعدة في التحليل والتقييم، أن تصنَّف هذه الخدمات الثقافية 

وفقاً لما يلي:

البحرية  والمشاهد  الخضراء  الطبيعية  والمسطحات  المحلية،  والمواقع  األماكن،   - البيئية  المساحات  ·	
التي يتفاعل فيها الناس مع بعضهم البعض ومع البيئة الطبيعية؛

الممارسات الثقافية - صور التفاعل بالتعبير والرمز والتفسير بين الناس والبيئة الطبيعية؛ ·	

الفوائد الثقافية - أبعاد رفاه اإلنسان التي يمكن أن ترتبط بهذه التفاعالت بين الناس والبيئة الطبيعية؛  ·	

السوق،  لمعاَمالت  تخضع  أن  يمكن  التي  والفوائد  والخدمات  القيم  بين  التفاعالت   - الثقافية  السلع  ·	
وتخلق سلعاً ثقافية يمكن تبادلها، في بعض األحيان ولكن ليس دائماً، على أساس نقدي.

اإليكولوجي  النظام  بخدمات  الخاصة  الدينامية  التعقيب  حلقات  من  إطــار  في  الفروق  هذه  وضع  ويمكن 
شأنه  من  وهذا   .)1-7 )الشكل  المياه  على  تطبيقه  يمكن  عام  نظري  رأي  إلى  التوصل  أجل  من  الثقافية، 
القيم  من  أوسع  مجموعة  في  إسهامها  وكيفية  الثقافية  اإليكولوجي  النظام  خدمات  فهم  على  يساعدنا  أن 
النقدية، على  النقدية وغير  القيم  تقدير  ذلك  بما في  االقتصادي،  التقييم  تطبيق منهجيات  ويمكن  الثقافية. 
اإليكولوجي  النظام  فئات خدمات  وبين  بينها  المقارنة  يتيح  مما  الفردية،  الثقافية  الخدمات  من هذه  العديد 

األخرى )انظر الفصل 2 لالطالع على مزيد من التفاصيل(.

ومع ذلك، فإن استخدام أطر خدمات النظم اإليكولوجية ليس حاًل عاماً شافياً لمسألة التقييم الكلي. وحتى 
وغير  المباشر  االستخدام  لقيم  التحيز  إلى  يؤدي  أن  يمكن  فإنه  النهج،  هذا  فيها  يطبق  التي  الحاالت  في 
التراث  قيمة  مثل  تجريداً،  األكثر  القيم  تمثيل  في  قصور  إلى  وبالتالي  كمياً،  تحديدها  يسهل  التي  المباشر، 
واالجتماعية  االقتصادية  القيم  بين  التوفيق  عدم  حالة  في  ملحوظة  تناقضات  تنشأ  أن  ويمكن  الوجود.  أو 

والثقافية )اإلطار 2-7).

والتجديد  والنقاء  التنوع كالحياة  لعناصر شديدة  الماء  أن يرمز  العالم، يمكن  الدينية على نطاق  التقاليد  في 
)Oestigaard, 2005(. وفي بعضها، يُنظر إلى الماء على أنه منحة  والمصالحة، بل والفوضى والدمار أيضاً 
للبيئة  بالنسبة  المياه  أهمية  تُبرز  نظر  وجهة  اآلخر  البعض  يعتنق  حين  في  بالرعاية،  يتعهدوها  لكي  للبشر 

والحياة البرية. 

وثمة عالقة وثيقة بين الدين، أو اإليمان، واألخالق. وقد اقترحت اللجنة العالمية ألخالقيات المعارف العلمية 
اإليكولوجية  بالنظم  المتعلقة  الشواغل  مع  اإلنسانية  الشواغل  دمج  إلى  تسعى  أخالقية  مبادئ  والتكنولوجيا 
طرق  على  القيم  سياقات  تؤثر  أن  ويمكن   .)COMEST, 2018( العالمية  المياه  بــدورة  المتأثرة  المختلفة 
صوراً  المياه  بندرة  تتسم  مناطق  من  تأتي  التي  الروايات  تتضمن  ما  كثيراً  المثال،  سبيل  فعلى  تصويرها. 
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اإلطار 7-1 إرث منظومات القيم االستعمارية المتعلق بقانون الموارد المائية في أفريقيا 

ثات االستعمار حيث  للمياه. وهذا األمر من مورَّ العرفي  القانون  لتجاوز  البلدان األفريقية وهي مصممة  المياه في معظم  القانونية لتصاريح  النظم  تسود 
وانتقل مفهوم ملكية  المستوطنين فقط.  التصاريح على  الخارج وتقصر منح  لملوكها في  المياه  التصرف في موارد  السلطات االستعمارية تمنح حق  كانت 
الدولة هذا إلى ما بعد االستقالل واتسع نطاق اشتراط منح التصاريح ليشمل الماليين من صغار مستخدمي المياه. غير أن تنفيذ ذلك يبدو مستحياًل من 
أكثرهم ضعفاً، أن يحصلوا على تصريح،  المستخدمين، وهم في كثير من األحيان  النحو، ال يستطيع عدد كبير من صغار  اللوجستية. وعلى هذا  الناحية 
أكثر كفاءة في  الكبير، وهم  التأثير  الدوليون من ذوي  أو  الوطنيون  المستخدمون  يزال  الوقت نفسه، ال  القانوني. وفي  مما يجعلهم في حالة من اإلغفال 
)Burchi, 2012(. وينبغي أن  للتداول في بعض األحيان  والقابلة  والقانونية، يستفيدون من أقوى االستحقاقات، بل  المسائل اإلدارية  كثير من األحيان في 
تستهدف األشكال الهجينة الجديدة من قانون المياه مسألة التصاريح وإنفاذها لتنظيم هذه القلة النسبية من المستخدمين ذوي التأثير الكبير، وأن تعترف 

.)Schreiner and Van Koppen, 2018( أخيراً لحقوق المياه العرفية بوضٍع قانوني متساٍو
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بهطول  يكافؤون  المحلية،  الديانة  تصفه  لما  وفقاً  األخالقية،  بالنزاهة  ومتسمين  بالقانون  ملتزمين  ألناس 
بتجريده من  للماء  الحديث  االقتصادي  المفهوم  يتسم  أن  يمكن  المقابل،  الماء. وفي  والحصول على  األمطار 
السياقات االجتماعية والثقافية والدينية )Anderson et al., 2019(. وكثيراً ما تعتبر المياه في سياق التنمية 
االقتصادية العالمية مورداً خاضعاً لتصرف المجتمع، وبالتالي فهي متميزة عن المياه كما تعترف بها األديان 
االختالف عن  للقيم شديدة  منظورات  نشوء  إلى  يؤدي  األصلية، مما  الشعوب  لكثير من  العقائدية  النظم  أو 

 .)Jiménez et al., 2014( بعضها البعض وقد تكون متناقضة

األصلية  الشعوب  قيم  ما تستخدم  وكثيراً  المجتمعات.  يتجزأ من جميع  اإلشارة، جزء ال  كما سلفت  والثقافة، 
ونظمها القيميَّة كأمثلة على »القيم الثقافية« المتجسدة في مجتمعات تعتبر نفسها جزءاً من العالم الحي. ومن 
الدولي  الحكومي  المنبر  أثبت  نفسه،  الوقت  وفي  متجانسة.  ليست  للعالم  األصلية  الشعوب  رؤية  أن  المؤكد 
إلدارة  تأتي  األصلية  الشعوب  أن  اإليكولوجية  النظم  وخدمات  البيولوجي  بالتنوع  المعني  والسياسات  للعلوم 
الموارد الطبيعية بقدرات تقنية وإدارية وتكميلية ).IPBES, n.d(. ويقر الفريق الرفيع المستوى المعني بالمياه 
توليد  من خالل  المؤسسي  والتماسك  المتضافر  العمل  إطار  في  األصلية  الشعوب  معارف  تمثله  الذي  بالدور 
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خدمات النظام اإليكولوجي الثقافي

الهويات )مثاًل:(
• االنتماء

• اإلحساس بالمكان
خ الجذور • ترسُّ

• الروحانية

الخبرات )مثاًل:(
• الهدوء
• اإللهام

• الهروب
• االكتشاف  

القدرات )مثاًل:(
• المعارف
• الصحة
• المهارة

• حسن التقدير

يوفر المجال المادي الحيوي
العناصر المادية لما يلي                       يتيح الفرص لما يلي

فوائد النظام اإليكولوجي الثقافي
أبعاد الرفاه المرتبطة بالمساحات والممارسات الثقافية

السلع الثقافية
 منتجات الخدمات-الفوائد، مثل تنظيم

الفرص لالستجمام والسياحة،
والطعام والشراب من المصادر المحلية، والمهرجانات 

المحلية، وما إلى ذلك.

القيم الثقافية
المعايير والتوقعات التي تؤثر على الخدمات والفوائد وسياقها 

المادي الحيوي وتتأثر بها

المساحات البيئية
 السياقات الجغرافية للتفاعل بين

الناس والطبيعة، على سبيل المثال:
الحدائق والمتنزهات

األراضي الزراعية والغابات
الشواطئ والمشاهد البحرية

األنهار والجداول

الممارسات الثقافية
 األنشطة التي تربط الناس ببعضهم

البعض وبالعالم الطبيعي، على سبيل المثال:
اللعب وممارسة الرياضة

اإلبداع والتعبير
اإلنتاج والرعاية

الجمع واالستهالك
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 المصدر:
Fish et al. )2016a, fig. 1, p. 331(
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األفكار وتفعيل القيم المختلفة للمياه )HLPW, 2018(. وكانت اتفاقية التنوع البيولوجي الملزمة قانوناً )1992( 
من أوائل الصكوك العالمية التي تطلب من الدول األطراف العمل مع الشعوب األصلية والمحلية على تعزيز 
العالقة  بسبب  المياه  على  عام  بشكل  تنطبق  )وهي  وصيانتها  وحفظها  التقليدية25  ونظمها  المحلية  معارفها 
من  اإليكولوجي  النظام  من خدمات  بوصفها خدمة  والمياه  جهة،  من  والمياه  البيولوجي  التنوع  بين  الحميمة 
ناحية أخرى(. وقد وضع إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية )الجمعية العامة لألمم المتحدة، 
2007، المادة 25( هذه المبادئ في سياق أوسع: »للشعوب األصلية الحق في حفظ وتعزيز عالقتها الروحية 

بصفة  كانت  التي  الموارد  من  وغيرها  الساحلية  والبحار  والمياه  واألقاليم  األراضي  من  لها  بما  المتميزة 
هذا  في  بمسؤولياتها  االضطالع  في  الحق  ولها  وتستخدمها،  تشغلها  ذلك  بخالف  كانت  أو  تمتلكها  تقليدية 
الشعوب  بحقوق  االعتراف  فإن  العالمية،  والتطلعات  االلتزامات  هذه  ورغم  المقبلة.«  األجيال  تجاه  الصدد 
األصلية في الممارسة العملية، وإدماج قيمها ومعارفها، ومشاركتها الكاملة والفعالة في صنع القرار، هي أبعد 

ما تكون عن العالمية. 

ويمكن أن تكون الصلة بين الماء والمكان، التي كثيراً ما تصنف في باب »القيم العالئقية« )انظر الفصل 1(، 
قوية في العديد من ثقافات الشعوب األصلية. فالماء عنصر أساسي في ثقافات بعض الشعوب األصلية في 
تشابكاً  والثلوج  والجليد  بالمياه  المتعلقة  والقيم  المعارف  تتشابك  المثال، حيث  الشمالي، على سبيل  القطب 
وتعمل  المعرفة،  خرائط  رسم  في  الرئيسي  الدور  المياه  وتؤدي  للمجموعة،  الثقافية  الحياة  نسيج  في  دقيقاً 
بمثابة أداة تعليمية وتوفر اإلحساس باالتجاه، من بين أدوار أخرى كثيرة )Hayman, 2018(. وتهدف اإلدارة 
تعلمه  يمكن  للتوسع  قاباًل  تشاركياً  نهجاً  باعتبارها  األوضــاع،  هذه  مثل  في  نشأت  التي  القيم،  على  القائمة 
الجماعي  المحلي في شكله  المجتمع  بين  الكائنة  للعالقة  المرغوبة  الحالة  الحفاظ على  إلى  بشكل جماعي، 

 .)Artelle et al., 2018( وبين مكان بعينه

وتنص المادة 8 )ي( من اتفاقية التنوع البيولوجي على قيام كل طرف متعاقد: »رهناً بتشريعاته الوطنية، باحترام معارف وابتكارات   25

وممارسات المجتمعات األصلية والمحلية التي تجسد أساليب الحياة التقليدية ذات الصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على 
نحو قابل لالستمرار، والحفاظ عليها وصونها وتشجيع تطبيقها على أوسع نطاق، بموافقة ومشاركة أصحاب هذه المعارف واالبتكارات 

والممارسات، وتشجيع االقتسام العادل للمنافع التي تعود من استخدام هذه المعارف واالبتكارات والممارسات«.

اإلطار 7-2 محاولة فهم القيم الثقافية من خالل التحقيق في مجازر األسماك في منطقة مينيندي، أستراليا 

حققت األكاديمية األسترالية للعلوم في مجزرة أسماك وقعت في منطقة مينيندي في نيو ساوث ويلز خالل صيف 2018-2019. وخلصت األكاديمية إلى أن 
استخدام اثنين من األطر المفاهيمية لخدمات النظم اإليكولوجية )هما تقييم النظام اإليكولوجي لأللفية ومفهوم القيمة االقتصادية الكليَّة، انظر الفصل 2( 
المباشرة  اليقين في تحديد االستخدامات  أكبر من  القياسية، هناك قدر  التقنيات  يحتمل أن يكون محلَّ خالف وأن يطرح بعض اإلشكاالت. فباستخدام 

وغير المباشرة للموارد المائية مما عليه الحال في تحديد قيم الخيار واإلرث والوجود، فضاًل عن القيم الثقافية األخرى. 
المائية من خالل اآلداب االجتماعية، والمعرفة  الطبيعية والمعالم  الثقافية للمسطحات  يعبَّر عن االنتماءات  الشعوب األصلية األسترالية،  وفي مجتمعات 
باألماكن، والقصص، والمعتقدات، والممارسات اليومية. وتشمل بعض الصعوبات التي تكتنف تطبيق األساليب االقتصادية على قيم الشعوب األصلية ما يلي: 

• التفاوتات في الدخل: تولي تقنيات التقييم على أساس السعر أهمية أكبر ألفضليات من هم أكثر ثراء مما توليه ألفضليات الفقراء؛ 
• عدم إمكان الفصل: كثيراً ما تكون الفوائد المباشرة وغير المباشرة مترابطة ومتداخلة، ومن ثم يصعب تقدير قيمتها بشكل جماعي؛ 

• القيمة والثقافة: كثيراً ما تكون أساليب التقييم النقدي غير مالئمة ومهينة في سياق الشعوب األصلية؛ 
• القيم التي يعتنقها المجتمع المحلي: قيم األفراد أسهل في تقييمها من القيم التي يعتنقها المجتمع المحلي. 

وأكدت شهادات ممثلي مجتمعات الشعوب األصلية أن النهر يُعدُّ كائناً حياً في نظر الكثيرين، وأنه أساسي الستمرار البقاء. وخلص التحقيق إلى أن النهوج 
أكثر مالءمة في  للمقارنة يمكن أن تكون  المعرفية، ورواية القصص، ووضع أسس  الخرائط  الذاتي، ورسم  الحياة، والقياس  الرضا عن  البديلة، مثل نهج 

سياقات التقييم.
.Australian Academy of Science )2019( :المصدر
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ويمكن أن تعتبر بعض المجموعات الثقافية الماء في مجموعه كائناً واعياً. فعلى سبيل المثال، أدى االعتراف 
الماوري  شعب  وصاية  تحت  وانغانوي،  لنهر  والحماية  القانونية  الشخصية  منح  إلى  العالئقية  القيم  بأهمية 

المحلي، في نيوزيلندا )اإلطار 3-7(. 

ويمكن التعبير عن نظم القيم التقليدية من خالل قانون المياه العرفي. فمعظم األفريقيين، على سبيل المثال، 
يعتمدون على الحقوق العرفية في الحصول على المياه )Ramazzotti, 1996(، وتترتب على ذلك آثار قانونية 
أجل  من  للمياه  األساسية  البنية  في  الريفية  المجتمعات  في  والجماعات  األفراد  ويستثمر  كبيرة.  واجتماعية 
وتربية  المنزلية  كاالستخدامات  األساسية،  العيش  لسبل  الالزمة  والجوفية  السطحية  المياه  مصادر  تنمية 
عنه  غنى  ال  مكماًل  الذاتي  اإلمــداد  يشكل  الحاالت،  بعض  وفي  االستخدامات.  من  وغيرها  والري  الماشية 
بوصفها  الكونية،  الناحية  أو، من  أنها مورد مشترك،  المياه عادًة على  إلى  ويُنظر  الحكومية.  المياه  لمشاريع 
للحياة  ضرورية  ومادية،  روحية  قيمة  على  نفسه  الوقت  في  تنطوي  ثم  ومن   - عليا  قوًى  من  مقدمة  منحة 

)اإلطار 4-7(. 

والمبادئ  القيم  بشأن  اآلراء  في  توافق  إلى  للتوصل  العالمي  المجتمع  تكاتف  كيفية  على  أمثلة  عدة  هناك 
بأن  االعتراف  تم  المثال،  سبيل  فعلى  عالمية.  »ثقافة«  أو  أخالقية  قواعد  عن  تنمُّ  التي  بالمياه  المتعلقة 
وللكرامة  اإلنسان  أساسي إلعمال جميع حقوق  الصحية  والمرافق  والنظيفة  المأمونة  الشرب  مياه  الحق في 
مياه  في  اإلنسان  بحق  المعني  المتحدة  لألمم  التابع  الخاص  المقرر  وثَّق  وقد   .)UNGA, 2010( اإلنسانية 
الشرب المأمونة وحقه في خدمات الصرف الصحي على الصعيد الحكومي الدولي كيف تتأثر حقوق اإلنسان 
ترّدي  إلى  تؤدي  التي  األنشطة  أو  المياه  استخدامات  أو  المدروسة  غير  المياه  إدارة  بمشاريع  مباشر  بشكل 
القيم  احترام  ضــرورة  على  أيضاً  الخاص  المقرر  وشــدد   .)UNGA, 2019( العالم  أنحاء  جميع  في  المياه 

الثقافية المحلية والموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب األصلية. 

الدولية  األطر  أوسع  المستدامة، هي  التنمية  أهداف  تحدد  التي   ،2030 لعام  المستدامة  التنمية  ولعل خطة 
المستدامة  التنمية  أهــداف  من  السادس  هدفها  في  المياه  بأهمية  الخطة  وتسلم  تكاماًل.  وأكثرها  نطاقاً 
)»ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة«(، وتعكس األبعاد المختلفة 
وكفاءة  المياه  وجودة  الصحي  والصرف  الشرب  مياه  تغطي  التي  الستة  الهدف  غايات  من خالل  المياه  لقيم 
ومشاركة  القدرات  وبناء  والتعاون  اإليكولوجية  والنظم  المائية  للموارد  المتكاملة  واإلدارة  المياه  استخدام 
المجتمعات المحلية في تحسين إدارة المياه والصرف الصحي. وللمياه كذلك قيمة مشتركة في جميع أهداف 

التنمية المستدامة )الشكل 2-7).

والوطني  العالمي  الصعيد  على  كثيرة  أخرى  أشكال  في  أيضاً  المشتركة  بالقيم  المتعلقة  االتفاقات  وتتجلى 
بتقاسم  خاصة  أحكاماً  تتضمن  التي  للحدود  العابرة  المياه  اتفاقات  في  المثال،  سبيل  على   - الوطني  ودون 

المياه وفوائدها )انظر الفصل 8 لالطالع على بعض األمثلة(. 

5-7 
القيم المعيارية 
الجماعية

اإلطار 7-3 نظم القيم المكانية لنهر وانغانوي، نيوزيلندا، وإدارته، وشخصيته االعتبارية 

البيئية، مثل مجاري األنهار،  التعقيدات  للتجزئة بداًل من تقسيم  القابل  بالكل غير  الماورية عموماً  تعترف الشعوب 
إلى قيم اجتماعية-ثقافية واقتصادية وإيكولوجية.  المياه  الكلّي تقسيم  النهج  لها. ويتجنب هذا  المكّونة  العناصر  إلى 
الوقت  الذي تراكم بمرور  له معناه وحياته وطابعه الخاص،  المنظور، هو حوض حي  النهر مثاًل، من هذا  فحوض 
التقييم على  وبالتالي  القياس  الكثير منها على  وتتجسد فيه مكونات ملموسة وغير ملموسة على حد سواء، يستعصي 
أساس تحديد المفاضالت. وفي عام 2017، منح برلمان نيوزيلندا شخصية اعتبارية لنهر وانغانوي، وحلَّ نزاعاً قديماً 
النهر والمياه واألرض )Waitangi Tribunal, 1999; Parliament of New Zealand, 2017(. ويدير  على ملكية 
التي  القيم األصيلة  الحفاظ على سالمة  البيئة وهم مسؤولون عن  لتحسين  المحلي صندوقاً  الماوري  ممثلو مجتمع 
 ،)Eckstein, 2018 الماوري في اإلدارة محل نقاش )مثاًل،  يزال نجاح نهج  النهر )Te Aho, 2018(. وال  تمثل جوهر 

ولكن الشخصية القانونية للنهر تعكس نظام القيم لهذا المجتمع واعتراف الحكومة الوطنية به.
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إن قيم المياه في سياق النزاع والسالم واألمن مليئة بالتناقضات. وفي حين ُكِتب الكثير عن القيمة اإليجابية 
عوامل  من  عاماًل  األول  المقام  في  نفسها  المياه  كانت  الحاالت  من  كثير  ففي  السالم،  تعزيز  في  للمياه 
وصل  كحلقة  و/أو  للخالف،  وكمصدر  للنزاع،  كمؤشر  أحياناً  المياه  تعمل  قد  وعليه،  النزاع.  في  المساهمة 
لدعم تسوية النزاعات وبناء السالم. والتهديدات المتنامية للسالم واألمن بسبب التحديات البيئية المتزايدة 

.(Mach et al., 2019( وانعدام األمن المائي موثقة جيداً اليوم

وكثيراً ما تنبع الحاجة إلى اتفاقات المياه العابرة للحدود من ارتفاع قيمة المياه بين الدول، وبالتالي من كونها 
مصدراً محتماًل للنزاع. وقد ُوجدت مبادرات التعاون الدولي في مجال المياه منذ آالف السنين، وتمثلت أولى 
اتفاق إلنهاء نزاع مائي على طول نهر دجلة في  المدينتين الغاش وأوما السومريتين بوضع  وثائقها في قيام 
 .)Priscoli and Wolf, 2009( عام 2500 قبل الميالد - وهو اتفاق يُعتقد أنه أول معاهدة مسجلة من أي نوع
1984 وحدهما  و  805 ميالدية  بين عامي  الدولية  المياه  بموارد  تتعلق  3 معاهدة   600 أكثر من  أُبِرمت  وقد 

6-7 
قيم المياه بالنسبة 
للسالم واألمن 
والتعاون عبر الحدود

القضاء على الفقر

القضاء التام على الجوع

الصحة الجيدة والرفاه

التعليم الجيد

 المساواة بين
الجنسين

 المياه النظيفة
والصرف الصحي

طاقة نظيفة وبأسعار 
معقولة

العمل الالئق ونمو 
االقتصاد الصناعة واالبتكار 

والهياكل األساسية

Water

الحد من أوجه 
عدم المساواة

مدن ومجتمعات 
محلية مستدامة

االستهالك واإلنتاج 
المسؤوالن

العمل المناخي

الحياة تحت 
الماء

الحياة في البّر

 السالم والعدل
والمؤسسات القوية

عقد الشراكات 
لتحقيق األهداف

 غايات المجموعة 1:
مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمياه

 غايات المجموعة 2:
لها ارتباط بالمياه

غايات المجموعة 3: مرتبطة 
ارتباطاً غير مباشر بالمياه

 الشكل 2-7 
المياه تربط بين جميع أهداف 
التنمية المستدامة

 المصدر: مقتبس بتصرف من
 PBL Netherlands Environmental
Assessment Agency )2018, p. 13(

اإلطار 7-4 جوانب القيمة في قانون المياه العرفي: آراء من أفريقيا 

»يُشرك فيه اآلخرين«  أو كشيء  في مجموع من ساللة معينة،  المرء بصفته عضواً  إما كمصدر »يشارك فيه«  المياه  إثيوبيا قيمة  البورانا في  يقّدر شعب 
العرفية لالحتياجات اإلنسانية األساسية مع قيم حقوق اإلنسان، ال من حيث  المبادئ  )Dahl and Megerssa, 1990(. وتتماشى  للداللة على االحترام 
 )Hellum et صون الحق في مياه الشرب فحسب، بل وفي كثير من األحيان أيضاً صون الحق في المياه ألغراض الري، الذي يدعم األمن الغذائي لألسرة
بنية أساسية  العرفية لألراضي. والذين شيدوا  إلى األرض والحيازة  تنتمي  باعتبارها  المياه  إلى  العرفية  المبادئ االجتماعية اإلقليمية  )al., 2015. وتنظر 
الهيدروليكية‘(، مما يوِجد عناصر ذات قيمة  الملكية  المنقولة )’إنشاء حقوق  أو  المخزنة  المياه  في  عون ألنفسهم حقوقاً  للمياه ويقومون بصيانتها يدَّ
عاة حسب قاعدة األولوية لمن يسبق، أو  إضافية )اقتصادية وغيرها( زيادة على العناصر السابقة. وتتشكل المبادئ المذكورة كذلك من خالل الحقوق المدَّ

التحويالت التي تستند إلى القرابة )الزواج، والميراث(، أو التقاسم في مقابل تعويض نقدي أو بدونه، و/أو من خالل القوة والعنف.
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المتعلقة  النزاعات  مع  التعامل  يمكن  أنه  السجالت  تُظهر  المشاكل،  تعقيد  من  الرغم  »على   .)FAO, 1984(
بالعنف،  يتسم  حاداً  نزاعاً   37 سوى  الماضية  الخمسون  السنوات  تشهد  ولم  الدبلوماسية.  بالطرق  بالمياه 
بشأن  الدولية  العالقات  تجعل  ألنها  االتفاقات  هذه  الدول  وتقدر  عليها.  التوقيع  تم  معاهدة   150 بـ  مقارنة 

 .)UNDESA, n.d.a( »وقابلية للتنبؤ بها المياه أكثر استقراراً 

ومن   .)Wolf, 2017( تعاون  إلى  بالمياه  المتعلقة  النزاعات  تحويل  على  تساعد  الحوار  روح  إن  قيل  وقد 
أفريقيا  وجمهورية  الكامرون  تتعاون  حيث  تشاد،  بحيرة  منطقة  الحوار  على  القائم  التعاون  هذا  على  األمثلة 
الوسطى وتشاد وليبيا والنيجر ونيجيريا في لجنة حوض بحيرة تشاد، وتتمتع جمهورية الكونغو الديمقراطية 
المشترك  المائي  المسطح  هذا  حالة  تحسين  أجل  من  المراقب،  بمركز  والسودان  الكونغو  وجمهورية  ومصر 
في  أنشئت  اللجنة  أن  من  الرغم  وعلى  المشاطئين.26  البحيرة  سكان  لصالح  مــوارده  تنمية  في  والمشاركة 
البداية لمعالجة القضايا المتعلقة بالمياه والبيئة، إال أنها تتمتع بوالية واسعة النطاق، واقتحمت مجال التعاون 

 .)Assanvo et al., 2016( العسكري لدعم السالم

المتعددة  الشاملة  المائية  الدبلوماسية  عمليات  تشجيع  خالل  من  السالم  لتحقيق  المياه  قيمة  زيادة  ويمكن 
من  كثير  وتدعم   .)Klimes and Yaari, 2019( باألدلة  المستنيرة  السياسية  القرارات  واتخاذ  المسارات 
بين  المشتركة  المياه  فشراكة  القيمة.  على  قائمة  بنهوج  األخذ  خالل  من  للمياه  التعاونية  اإلدارة  المبادرات 
واألمن  السالم  تعزز  المثال،  سبيل  على  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  وبرنامج  للمياه  الدولي  ستوكهولم  معهد 
مستدام.27  نحو  على  المائية  مواردها  لتنمية  جديدة  فرصاً  المشاطئة  للدول  تفتح  بينما  البيئة،  وحماية 
شراكة  إطار  في  وضعت  التي  واإلقليمية  العالمية  األدوات  ومنها  النزاعات،  حل  في  مختلفة  أدوات  وتساعد 
المياه والسالم واألمن التي تساعد على التنبؤ بالنزاعات مسبقاً وتسعى إلى اتخاذ إجراءات لتحسين التعاون 
المياه  حول  الخالفات  لتسوية  البلدان  بين  أفضل  بشكل  المتبادل  التفاهم  تعزيز  ويشكل  األطــراف.28  بين 
وإدارة  التعاون29  إمكانيات  إلى  النزاع  احتماالت  من  اليونسكو  تقودهما  اللتين  للمبادرتين  أساساً  المشتركة 
موارد طبقات المياه الجوفية المشتركة بين الدول.30 وفيما يتعلق بمؤشر أهداف التنمية المستدامة 2-5-6 
المياه«(،  مجال  في  بالتعاون  تتعلق  تنفيذية  ترتيبات  لها  التي  للحدود  العابرة  المياه  أحواض  مناطق  )»نسبة 
إفادات إيجابية في عملية اإلبالغ الثانية، من بين 153 بلداً  في كانون األول/ديسمبر 2020، أبدى 130 بلداً 
التنمية  في سياق  للحدود  العابرة  المياه  في مجال  الهامة  التعاون  بقيمة  يشهد  مما  المائية،  الموارد  تتقاسم 
جميع  بأن  فقط  بلداً   17 سوى  يُفد  لم   ،2018-2017 في  األولــى  اإلبــالغ  عملية  ففي  ذلك،  ومع  العالمية. 

 .)UNESCO/UNECE/UN-Water, 2018( أحواضها العابرة للحدود مشمولة بترتيبات من هذا القبيل

ويمكن االطالع على مزيد من التفاصيل المتعلقة بتقدير قيمة المياه في السياق العابر للحدود، ودور اتفاقات 
المجاري المائية العابرة للحدود واتفاقيات األمم المتحدة العالمية للمياه، في الفرع 2-2-8. 

كسالح  فاستُخدمت   .)Del Giacco et al., 2017( القديمة  العصور  منذ  كسالح  عالية  قيمة  أيضاً  وللمياه 
فئات  لصالح  انتقائي  بشكل  استخدامه  ويمكن   ،)Lary, 2001( الثانية  العالمية  الحرب  خالل  استراتيجي 
عرقية أو اجتماعية )Cleaver, 1995( أو بقصد اإلضرار بها، وقد شهدت عودة إلى الظهور كسالح في اآلونة 

.(Von Lossow, 2016( األخيرة

www.cblt.org/en  26

www.watergovernance.org/programmes/shared-waterspartnership/#:~:text=The%20Shared%20Waters%20  27

.Partnership%20)SWP,sustainably%20develop%20their%20water%20resources

 waterpeacesecurity.org  28

groundwaterportal.net/project/pccp  29

 .isarm.org/  30

ويف حني كُِتب الكثري 
عن القيمة اإليجابية 

للمياه يف تعزيز السالم، 
ففي كثري من الحاالت 
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المباشرة،  المادية  الحياة  على  الحفاظ  وظائف  دعم  في  دورها  اإلنسان  لرفاه  بالنسبة  المياه  قيم  تتجاوز 
وتشمل الصحة النفسية والرفاه الروحي والتوازن العاطفي والسعادة. ووفقاً لدستور منظمة الصحة العالمية 
بدنياً وعقلياً واجتماعياً،  اكتمال السالمة  )International Health Conference, 1946(، »الصحة حالة من 

ال مجرد انعدام المرض أو العجز«.31

المتعلقة باالنتفاع بالمياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية  ويغطي الفصل 4 القيم األوسع نطاقاً 
التعليم والعمل وتعزيز األمن والكرامة، وأهمية هذه القيم بشكل  المأمونة، مثل تحسين فرص الحصول على 
أكثر منهجية، بحيث  دور  للمياه  يكون  أن  يمكن  الثقافات،  والفتيات. وفي بعض  للنساء  بالنسبة  متناسب  غير 
الذين  العار على  أعباء  من  يزيد  وهذا  االجتماعي.  الوضع  وبالتالي  األسرة/الفرد،  ثروة  إليها  الوصول  يحدد 
المستويات الصحية  بأكثر من  التمتع  بالتالي  المياه، والذين ال يمكنهم  إمكانية محدودة للحصول على  لديهم 
الدنيا وقد ال يتمكنون من الوفاء بالتوقعات المعيارية للضيافة، مثل تقديم مياه الشرب للضيوف. ويمكن أن 
تخصيص  عملية  لتطبيق  أيضاً  ويمكن   .)Stevenson et al., 2012( التمييز  عوامل  من  عاماًل  ذلك  يصبح 
أن  معين  سياق  في  الشائعة  القيم  مع  تناقض  في  و/أو  متكافئ  غير  بشكل  تنظيمها  و/أو  وتوزيعها  المياه 

 .)WWAP, 2019( يتسبب في معاناة الشدة ونشوب النزاع

 .)Völker and Kistemann, 2011( وللمياه في المسطحات الطبيعية قيم جمالية تساهم في الصحة النفسية
 Guardiola et al.,( المياه  على  كبير  إلى حد  يعتمدان  والسعادة  الحياة  الرضا عن  أن  المستغرب  من  وليس 
عن  والرضا  للمياه  األساسية  البنية  إلى  الوصول  بين  مباشر  ارتباط  هناك  كان  المثال،  فعلى سبيل   .)2013

المتحدة  والمملكة   )Nadeem et al., 2018( وباكستان   ،)Guardiola et al., 2014( بوليفيا  حياة األسرة في 
سعادة  من  يزيد  بالمياه  التزويد  أنابيب  مد خطوط  في  التوسع  أن  ُوجد  وقد   .)Chenoweth et al., 2016(

النقدية  غير  النتائج  أو   )Pangjai, 2018 و   Mahasuweerachai( النقدية  بالنتائج  يتعلق  فيما  سواء  الناس 
.)Devoto et al., 2012(

أكثر  هي  والسعادة  الحياة  عن  والرضا  النفسية  الصحة  سياق  في  وغيرها،  بالمياه،  المتعلقة  القيم  وهذه 
االقتصادية  المؤشرات  نطاق  خــارج  الرفاه  بقياس  متزايد  اهتمام  وثمة  متناَقلة.  روايــات  مجرد  من  بكثير 
التقليدية. فمن المعروف جيداً أن الناتج المحلي اإلجمالي ليس مقياساً للرفاه أو االستدامة أو عدم المساواة 
بهدف  اإلجمالي«  المحلي  الناتج  وراء  »ما  بدائل  من  المئات  استكشاف  فعلياً  ويجري   .)Hoekstra, 2019(

في  المثال،  سبيل  وعلى  العيش«.  »رغد  على  الحفاظ  وبإمكانه  الرفاه  من  أوسع  جوانب  يعزز  مجتمع  إقامة 
 Government of( الرفاه  إلى  تستند صراحة  أولويات  بها  ميزانية  أول  نيوزيلندا  حكومة  قدمت  عام 2019، 
المتحدة  لألمم  المستوى  رفيع  اجتماع  لدعم  األول  العالمي  السعادة  تقرير  وأُِعد   .)New Zealand, 2019

ويشير   .2012 عام  في  المتحدة  األمم  في  عقده  تم  جديد«  اقتصادي  نموذج  وضع  والرفاه:  »السعادة  بشأن 
الزرقاء  المساحات  استخدام  كيفية  إلى   )Helliwell et al., 2020(  2020 لعام  التقرير  لهذا  إصدار  أحدث 
أهداف  من   6 الهدف  أن  وإلى  العيش،  بِطيب  الشخصي  الشعور  لقياس  كمقياسين  المحلية  المياه  وجــودة 

التنمية المستدامة يرتبط ارتباطاً إيجابياً بالشعور الشخصي بِطيب العيش في جميع المناطق. 

وبعد فهم القيم الثقافية أو تصنيفها أو تقنينها، هناك حاجة إلى تحديد السبل والوسائل لدمج هذه القيم في 
تقييمات  يلي:  ما  ودمجها  الثقافية  القيم  لفهم  التكاملية  األساليب  على  األمثلة  ومن  القرار.  اتخاذ  عملية 
األثر  وتقييمات  )Tipa and Nelson, 2012(؛  الثقافية  القيم  على  تشتمل  التي  المعدلة  البيئي  التدفق 
بشكل  لها  الترويج  يجري  التي  الثقافي،  التراث  إدارة  وخطط   ،)Croal et al., 2012( والثقافي  االجتماعي 
متزايد على نطاق العالم )ICOMOS, 2019(. ويمكن لهذه األدوات أن تساعد على فهم القيم الثقافية للمياه 
الحالية  بالتحديات  يتعلق  فيما  الصمود  على  القدرة  وبناء  ة،  المتضادَّ القيم  بين  والتوفيق  أفضل،  بشكل 
والمقبلة، مثل تغير المناخ. ومن االحتياجات األساسية مشاركة جميع الجهات المعنية على نحو كامل وفعال 
ومراعٍ لالعتبارات الجنسانية في عملية اتخاذ القرار، مما يتيح للجميع التعبير عن قيمهم بطريقتهم الخاصة. 

لم يطرأ تعديل على التعريف منذ عام 1948.  31
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وقد اعترفت اليونسكو بما لبعض األدوات، مثل رسم خرائط الموارد الثقافية، من أهمية بالغة للحفاظ على 
أن يساعد  )UNESCO Bangkok Office, 2017(. ويمكن  العالم  والمادية في  المادية  الثقافية غير  األصول 
رسم خرائط الموارد الثقافية في توضيح القيم الكلية الخاصة بالشعوب المحلية والشعوب األصلية لمتخذي 
الطبيعية  المسطحات  ورفاهية  على صحة  االقتصادية  القيم  يفضلون  قد  الذين  السياسات،  وواضعي  القرار 
المائية. ويمكن أن يُدمج رسم خرائط الموارد الثقافية وأن يُستخدم في توجيه تقييمات التدفق البيئي، على 
سبيل المثال لتسجيل األهمية الثقافية والوظيفة االجتماعية لبعض الهيئات المائية، وترتيب القيم المرتبطة 

.(Tipa and Nelson, 2012( بها من حيث أولوية االستخدام في خطط إدارة الموارد المائية

المتعلقة  القيم  ومنظومات  المتعددة  القيم  الستيعاب  الرامية  والوسائل  الطرق  من  مزيداً   9 الفصل  ويشمل 
بالمياه.

يمكن  السواء  على  ملموسة  وغير  ملموسة  فوائد  من خالل  التراث  قيم  في  بارزاً  المياه عنصراً  تكون  ما  وكثيراً 
وإدارة  المياه؛  استخدام  من  المختلفة  واألنــواع  فيها؛  والتحكم  وإدارتها  المياه  على  الحصول  حسب:  تصنيفها 
والمعارف  أوصاف؛  من  بها  يرتبط  وما  المياه  وجودة  والصحة؛  والمياه  الطبيعي؛  الماء  في  والتحكم  المعّوقات 
 .)ICOMOS, 2015( والمهارات التقنية واألساطير والرموز المتعلقة بالمياه؛ والمشاهد الثقافية المرتبطة بالمياه

وبالنظر إلى دور المياه في جميع المجتمعات، فإن المواقع التي ترتبط قيمتها التراثية بالمياه كثيرة في قائمة 
اليونسكو للتراث العالمي. والمواقع المدرجة في القائمة التي تمثل كاًل من القيم الطبيعية والثقافية وعددها 
)Willems and Van Schaik, 2015; UNESCO, 2011(. وينطبق الشيء  بالمياه  39 موقعاً هي مواقع متصلة 

نفسه على التراث المرتبط بالمياه غير المدرج بالقائمة ضمن ممتلكات التراث العالمي )Hein, 2020(. وقد 
أشير إلى أهمية حماية التراث المائي من أجل تحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة، وال سيما فيما 

يتعلق بالغاية 6-6 من غايات الهدف المتعلقة بحماية وترميم النظم اإليكولوجية المتصلة بالمياه.32 

المعنية  الجهات  قيم  دمج  على  المائية  للموارد  المتكاملة  لــإلدارة  حقاً  الكلّي  الفهم/النهج  يساعد  أن  ويمكن 
داخل  تخلقها  التي  والعالقات  بالمياه،  المتعلقة  والقيم  المعاني  لتنوع  إدراٍك  في  ذلك  ُطبق  ما  إذا  المختلفة، 
المائية  للموارد  المتكاملة  اإلدارة  أن  رغم  ذلك،  ومع   .)Krause and Strang, 2016( بينها  وفيما  المجتمعات 
نهجاً  يركز على الموارد، فإنها تظل أيضاً  نفعياً  يمكن أن تتخذ شكل نموذج التحكم في الطبيعة وأن تكون نهجاً 
ولدعم  اإليجابية،  نتائجه  بين  الطبيعة  حفظ  يكون  ألن  تماماً  يتسع  النظرية  الوجهة  من  للتكيف  وقاباًل  منفتحاً 
حوض النهر أو البحيرة ليكون قادراً على تحقيق أقصى غرض له. ويمكن أن يؤدي االعتراف األفضل بهذا البعد 
إلى اتباع نهوج أكثر شموالً إزاء إدارة الموارد المائية وتنميتها بشكل مستدام يمكن أن تسهم فيها القيم والمعارف 

المحلية والتقليدية والخاصة بالشعوب األصلية في التصدي للتحديات المعاصرة التي تواجه موارد المياه. 

القيم.  هضم  في  األهمية  بالغ  دوراً  والعواطف  والجماعي  الفردي  النفس  وعلم  االجتماعي  التعلم  ويــؤدي 
من  اليونسكو  وتهدف  اآلخرين.  مع  بالتفاعل  عنها  والتعبير  تعلمها  ويتم  البشري  السلوك  على  القيم  وتؤثر 
خالل »التعليم من أجل التنمية المستدامة«33 إلى تعزيز قدرة الدارسين على اتخاذ قرارات مستنيرة وتدابير 
مسؤولة تضمن سالمة البيئة، واالستدامة االقتصادية، وعدالة المجتمع لصالح األجيال الحالية والمقبلة، مع 
ومتاحف  المجتمعية  المبادرات  تكون  أن  ويمكن  بالمياه.  منه  يرتبط  ما  ذلك  في  بما  الثقافي،  التنوع  احترام 
المياه ومراكز تفسير التراث المحلية وشبكاتها34، وكذلك تسخير طاقة إشراك الشباب )UNPFA, 2014( في 

التقدير الكلي لقيمة المياه، أدوات مكملة للتعليم الرسمي في هذا المسعى.

على سبيل المثال، بُذل مسعى إلفهام المشاركين خالل الدورة المعنية بالمياه والتراث، التي عقدها مؤتمر اليونسكو الدولي للمياه   32

في أيار/مايو 2019، أهمية حماية التراث المائي من أجل تحقيق الغاية 6-6 من أهداف التنمية المستدامة. لالطالع على مزيد من 
.en.unesco.org/waterconference/programme المعلومات، انظر
 .en.unesco.org/themes/education-sustainable-development  33

.www.watermuseums.net/ ،من قبيل الشبكة العالمية لمتاحف المياه   34
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8-1-1 الموارد المائية والتحديات التي تواجهها 

 Gonzalez Sanchez( العالم  موارد  إجمالي  المائة من  9 في  بحوالي  أفريقيا  العذبة في  المياه  موارد  تقدر 
البلدان الستة األكثر ثراء بالمياه  et al., 2020(. غير أن هذه الموارد موزعة بشكل غير متساو، حيث تحوز 

المياه  في  بلداً   27 أفقر  يمتلك  وال  القارة،  موارد  إجمالي  من  المائة  في   54 على  أفريقيا  وغرب  وسط  في 
األنهار  وتشمل   .)UNESCO Regional Office for Eastern Africa, 2020( فقط  منها  المائة  في   7 سوى 
ثاني  هي  وأوغندا(  وتنزانيا  كينيا  في  )تنتشر  فيكتوريا  وبحيرة  والنيجر.  والزامبيزي  والنيل  الكونغو  الكبيرة 
)المشتركة  تنجانيقا  بحيرة  أن  حين  في  السطحية،  المساحة  حيث  من  العالم  في  العذبة  للمياه  بحيرة  أكبر 
بين بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وزامبيا( هي ثاني أكبر بحيرة من حيث الحجم، وثاني 
في  القارات جفافاً  أكثر  ثاني  أفريقيا هي  فإن  ذلك،  الرغم من  وعلى  العالم.  في  العذبة  للمياه  بحيرة  أعمق 
في   73 حوالي  يكن  ولم  القارة.  ثلثي  حوالي  القاحلة  وشبه  القاحلة  المناطق  وتغطي  أستراليا.  بعد  العالم، 
عام  في  بأمان  المدارة  الشرب  مياه  خدمات  يستخدمون  الصحراء  جنوب  أفريقيا  سكان  مجموع  من  المائة 
WHO/UNICEF, 2019a( 2017(. ويعيش حالياً ما يقدر بنحو 14 في المائة من سكان أفريقيا )حوالي 160 

مليون نسمة( في ظل ظروف تتسم بندرة المياه )Hasan et al., 2019(، ويرجع ذلك بعض الشيء إلى التوزيع 
النظيفة  المياه  بـخدمات  االنتفاع  المساواة في فرص  أشكال عدم  المائية، فضاًل عن  للموارد  المتكافئ  غير 

 .)UNEP, 2002( والصالحة للشرب

التي  أفريقيا  »قارة  إلى  تدعو  التي   ،)UNECA/AU/AfDB, 2003, p. 2(  2025 عام  في  للمياه  أفريقيا  ورؤية 
وتحقيق  الفقر،  حدة  من  التخفيف  أجل  من  المائية  للموارد  ومستدامان  منصفان  وإدارة  استخدام  بها  يوجد 
المائي  األمن  يتحقق فيه  أن  يمكن  توفر سياقاً  والبيئة«،  اإلقليمي،  والتعاون  واالقتصادية،  االجتماعية  التنمية 
واإلدارة المستدامة للموارد المائية. غير أن النمو السكاني السريع، وإدارة شؤون المياه والترتيبات المؤسسية 
غير المالئمة، ونضوب الموارد المائية بفعل التلوث، والترّدي البيئي، وإزالة الغابات، والتمويل المنخفض وغير 
التي  الرئيسية  التحديات  بعض  هي  الصحي  الصرف  وخدمات  المياه  إمــدادات  في  لالستثمارات  المستدام 

35.)NASAC, 2014( تحول دون تحقيق خطة عام 2063 والهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة في القارة

8-1-2 منهجيات معتمدة لتقدير قيمة المياه

وخبراء  الباحثين  من  للعديد  بالنسبة  صعبة  مهمة  الكبرى،  الصحراء  جنوب  أفريقيا  في  المياه،  تقييم  إن 
التنمية، ويرجع ذلك من بعض األوجه على األقل إلى البيانات التاريخية األساسية المحدودة. ويركز الباحثون 
من  للدفع  االستعداد  أو  المدفوع  الفعلي  السعر  استخدام  على  رئيسي  بشكل  المياه  قيمة  يدرسون  الذين 
فعلى   .)Markantonis et al., 2018( االحتمالي  التقييم  طريقة  اعتماد  خالل  من  المستهلك  نظر  وجهة 
االستعداد  لتقدير  االحتمالي  التقييم  طريقة   Kaliba et al. )2003( وآخرون  كاليبا  استخدم  المثال،  سبيل 
استخدم  حين  في  تنزانيا،  وسط  في  الريفية  المناطق  في  المحلية  المياه  إمــدادات  تحسين  أجل  من  للدفع 
بوغالي وأورغسا )Bogale and Urgessa )2012 طريقة التقييم االحتمالي لدراسة استعداد األسر المعيشية 
الريفية في مقاطعة هارامايا في شرق إثيوبيا لدفع تكاليف تحسين توفير خدمات المياه، والعوامل المحددة 
لقيمة المياه. وقد استخدمت دراسات مماثلة، مثل ماركانتونيس وآخرين )Markantonis et al. )2018 وأرونا 
التقييم االحتمالي لتقدير االستعداد للدفع في بلدان غرب  )Arouna and Dabbert )2012، طريقة  ودابرت 
مختلطاً  نهجاً   Yokwe )2009( يوكوي  استخدم  أفريقيا،  جنوب  وفي  والنيجر.  وبنن  فاسو  بوركينا  أفريقيا 
المحاسبية  التكاليف  )أي  التكلفة  على  القائمة  والنهوج  للدفع،  واالستعداد  المتبقي،  تقييم  أسلوب  بتطبيق 

للتشغيل والصيانة( لتقييم إنتاجية المياه وقيمها لكل محصول، ولكل مزرعة، وبحسب المخطط.

8-1-3 تقدير قيمة المياه في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: حاالت ونتائج هامة

وقد ركزت دراسات تقدير قيمة المياه في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في معظمها على استخدام المياه 
لألغراض المنزلية. وفيما يلي نتائج حاالت مختارة لتقييم المياه في القارة.

خطة عام 2063 هي مخطط أفريقيا وخطتها الرئيسية لتحويل أفريقيا إلى قوة عالمية في المستقبل.   35 

 .au.int/en/agenda2063/overview

1-8 
أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى

إن تقييم املياه، يف 
أفريقيا جنوب الصحراء 

الكربى، مهمة صعبة 
بالنسبة للعديد من 

الباحثني وخرباء التنمية، 
ويرجع ذلك من بعض 
األوجه عىل األقل إىل 

البيانات التاريخية 
األساسية املحدودة
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غرب أفريقيا

االحتمالي  التقييم  طريقة   Markantonis et al. )2018( وآخرون  ماركانتونيس  استخدم  أفريقيا،  غرب  وفي 
في  لألسرة  المنزلية  األغراض  في  المستخدمة  للمياه  مقابل  لدفع  المعيشية  األسر  استعداد  مدى  لدراسة 
مياه  توفير  تكلفة  دفع  استكشفوا  كما  والنيجر،  وبنن  فاسو  بوركينا  في  للحدود  العابر  مكرو  نهر  حوض 
االستخدام المنزلي من حيث ارتباطه بالفقر. وكشفت الدراسة أن األسر المعيشية في حوض نهر ميكرو، تبعاً 
المياه لألغراض  لتوفير  لشبكة  المتوسط،  يورو شهرياً، في   2,81 لدفع  استعداد  كانت على  المادية،  لحالتها 
أفريقياً  2 فرنكاً   089 المنزلية. وقدرت الدراسة االستقصائية أن األسرة المعيشية لديها استعداد ألن تدفع 
استعداد  لديها  الذي  األدنى  الحد  متوسط  أن  حين  في  المتوسط شهرياً،  في  أقصى  بحد  يوروهات(   3,18(
يوجد  الذي  األدنى  والحد  األقصى  الحد  قيمتي  أن  ووجد  يورو(.   2,34( أفريقياً  فرنكاً   1  532 يبلغ  لدفعه 
النيجر.  في  المائة  في   5 بحوالي  وأقل  فاسو  بوركينا  في  تقريباً  المائة  في   10 بنسبة  أعلى  لدفعه  استعداد 
وفي الوقت نفسه، كشفت النتائج المتعلقة باالستهالك المنزلي اليومي لألسر المعيشية من المياه والنفقات 
اليومية عليه أن سكان النيجر لديهم أعلى النفقات للمياه المستخدمة في األغراض المنزلية )متوسط القيمة 
= 109,55 فرنكات أفريقية(، وهي أعلى بنسبة تزيد عن 30 في المائة من المتوسط على مستوى الحوض. 
أفريقياً(  فرنكاً   72( السنوية  للنفقات  متوسط  أدنى  سجل  الذي  البلد  بنين  كانت  ذلك،  من  النقيض  وعلى 

.)Markantonis et al., 2018(

شرق افريقيا

الريفية  المياه  بمرافق  النهوض  أجل  من  للدفع  االستعداد  مدى   Kaliba et al. )2003( وآخرون  كاليبا  ر  وقدَّ
 30 شملت  استقصائية  دراسات  على  وبناء  تنزانيا.  في  وسينغيدا  دودوما  منطقتي  في  المحلية  للمجتمعات 
دودوما  منطقة  في  المياه  إمدادات  زيادة  أرادوا  الذين  »المجيبين  أن  الدراسة  كشفت  المنطقتين،  في  قرية 
وفي  تنزانيا/الدلو.  شلناً   20 وهي  الحالية  التعريفة  على  زيادة  تنزانياً  شلناً   32 لدفع  استعداد  على  كانوا 
االستخدام  رسوم  فوق  السنة  في  معيشية  أسرة  لكل  تنزانياً  شلناً   91 المقابل  المبلغ  كان  سينغيدا،  منطقة 
الحالية البالغة 508 شلنات تنزانية لألسرة المعيشية في السنة. وإذا كان ال بد من زيادة التعريفة أو رسوم 
 252 كان  االستقصائية  الدراسة  شملتها  التي  للقرى  المقدرة  المحتملة  اإليرادات  متوسط  فإن  االستخدام، 
تنزاني  شلن  ماليين  و5,2  دودومــا،  منطقة  في  أمريكياً(  دوالراً   265  263( السنة  في  تنزاني  شلن  مليون 

 )p. 119( .»في منطقة سينغيدا )ًسنوياً )474 5 دوالراً أمريكيا

الريفية  المعيشية  األسر  استعداد   Bogale and Urgessa )2012( وأورغسا  بوغالي  درس  ذلك،  غرار  وعلى 
المياه.  نة، ومحّددات قيمة  المحسَّ المياه  توفير خدمات  تكاليف  لدفع  إثيوبيا  في مقاطعة هارامايا في شرق 
إلى البيانات األولية التي تم الحصول عليها من دراسة استقصائية أجريت على أسر ريفية مختارة  واستناداً 
0,273 دوالر  يعادل  لدفعه  المعيشية استعداد  الذي لدى األسر  المبلغ  أن متوسط  الدراسة  عشوائياً، كشفت 
إلى  الدراسة  خلصت  المتغّير،  ثنائي  اختبار  نموذج  وباستخدام  لتراً.   20 سعة  ماء  صفيحة  لكل  أمريكي 
المعيشية،  األسرة  دخل  مثل  عوامل  أيضاً  تحدده  المياه  خدمات  توفير  لتحسين  مقابل  لدفع  االستعداد  أن 
المياه،  وجــودة  المياه،  معالجة  وممارسة  المياه،  جلب  في  ينَفق  الذي  والوقت  الجنساني،  والنوع  والتعليم، 

واإلنفاق على المياه.

الجنوب األفريقي

)أي  التكلفة  على  القائمة  والنهوج  للدفع  واالستعداد  المتبقي  تقييم  طريقة   Yokwe )2009( يوكوي  وطبق 
للري  مشروعين  إطار  في  وقيمها  المياه  إنتاجية  تقييم  أجل  من  والصيانة(  للتشغيل  المحاسبية  التكاليف 
)زانيوكوي وثابينا( في جنوب أفريقيا. وكشفت الدراسة أن في مشروع زانيوكوي، المبلغ الذي يوجد استعداد 
الربح  هامش  من  أقل  كان  أفريقي،  جنوب  راند   0,03 وهو  النشطين،  المزارعين  بين  مكعب  متر  لكل  لدفعه 
من  مكعب  متر  لكل  المحاسبية  التكلفة  كانت  حين  في  أفريقيا(،  جنوب  راند   0,69( اإلنتاج  على  اإلجمالي 
المزارعون  كان  ثابينا،  مخطط  وفي  اإلجمالي.  الربح  هامش  من  أقل  أفريقيا(  جنوب  راند   0,084( المياه 
النشطون على استعداد لدفع 0,19 راند جنوب أفريقي لكل متر مكعب من المياه، وهو ما يمثل ثالثة أضعاف 
التكاليف المقترحة للعمليات والصيانة )التشغيل والصيانة - 0,062 راند جنوب أفريقي( لكل متر مكعب من 
هامش  من  أقل  كان  للدفع  واالستعداد  المحاسبية  التكلفة  من  كاًل  أن  الدراسة  وأظهرت  المستخدمة.  المياه 

الربح اإلجمالي لكل متر مكعب من المياه في مخطط زانيوكوي.

وُوِجد أن االستعداد 
لدفع مقابل لخدمات 

توفري املياه املحسنة 
مرتفع بشكل خاص بني 

األرس الريفية
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لدفع  المعيشية  األسرة  استعداد  مستوى  تحدد  التي  العوامل   Farolfi et al. )2007( وآخرون  فارولفي  م  وقيَّ
توبت  نموذج  وُطبق  االحتمالي.  التقييم  باستخدام طريقة  إسواتيني،  المياه وجودتها في  كمية  لتحسين  مقابل 
تبيَّن أن االستعداد للدفع يتأثر  374 أسرة معيشية. وكما كان متوقعاً،  Tobit على دراسة استقصائية شملت 

على  والحضرية  الريفية  البيئات  )في  المياه  بين مصادر  المسافة  ولكن  المعيشية،  األسرة  بدخل  كبيراً  تأثراً 
حد سواء(، وعمر رب األسرة المعيشية، ومستوى التعليم ونوع الجنس، عوامل هامة أيضاً. وعالوة على ذلك، 
التي  المياه  زادت  كلما  أخرى:  وبعبارة  للدفع،  االستعداد  على  سلباً  يؤثر  للمياه  الحالي  االستهالك  أن  تبيَّن 
تكون مستعدة  أن نفس األسرة  تبيَّن  ولكن  زيادة كميتها -  للدفع في مقابل  استعدادها  قلَّ  تستهلكها األسرة، 
لدفع المزيد من أجل تحسين جودة المياه. وُوِجد أن االستعداد لدفع مقابل لخدمات توفير المياه المحسنة 

مرتفع بشكل خاص بين األسر الريفية.

 

 8-2-1 تقييم المياه في المنطقة األوروبية 

الحدود  بذلك عبر  القيام  فإن  وبالتالي  بمفردها،  والية قضائية  أي  داخل  مهمة شاقة  المياه  قيمة  تقدير  إن 
ألوروبا،  االقتصادية  المتحدة  األمم  لجنة  حددتها  كما  األوروبية،  المنطقة  وفي  أكبر.  تحديات  على  ينطوي 
 2000 يبرهن وضع أطر شاملة مثل التوجيهات اإلطارية بشأن المياه الصادرة عن االتحاد األوروبي في عام 
يوليها  التي  المتزايدة  األهمية  على   )European Parliament/Council of the European Union, 2000(

العابرة  السياقات  في  ال سيما  المياه،  تقييم  أجل  من  المبذولة  الجهود  فإن  ذلــك،  ومع  المياه.  قيمة  لتقدير 
الدول  بين  المشتركة  المياه  وإدارة  مختلفة.  نهوج  فيها  تُستخدم  ما  وكثيراً  النطاق  محدودة  زالت  ما  للحدود، 
 ،)United Nations/UNESCO, 2018( للجنة االقتصادية ألوروبا  التابعة  المنطقة األوروبية  داخل  متقدمة جداً 
المياه(، )اتفاقية  الدولية  والبحيرات  للحدود  العابرة  المائية  المجاري  واستخدام  حماية  اتفاقية   وتدعمها 
)UNECE, 1992(. ومن ثم، يركز هذا الفرع على الجهود والنهوج الرامية إلى تقدير قيمة المياه في السياقات 

العابرة للحدود بدالً من التركيز على أي أمثلة وطنية.

8-2-2 تقييم المياه داخل األحواض العابرة للحدود: دراسات الحالة وفوائد التعاون

المتعلقة باألحواض ومنظمات أحواض األنهار  المنطقة األوروبية سوى عدد قليل من االتفاقات  ال يوجد في 
النهوج  وإنما  والمؤسسية.  القانونية  أطرها  في  للمياه  الكمي  التقييم  بشأن  صريحة  منهجية  تتضمن  التي 
أكبر نحو جوانب  العابر للحدود موجهة بشكل  السياق  المياه في  الكّمي لقيمة  التقدير  المتَّبعة في  الواضحة 
ونظم  الكوارث،  مخاطر  من  والحد  الفيضانات،  إدارة  مثل  للحدود،  العابرة  المائية  الموارد  إدارة  من  محددة 

اإلنذار المبكر، وخدمات النظم اإليكولوجية. 

قيمة  تقدير  أُطر  من  صيغ  عدة  لتركيز  محوراً  وجورجيا  أذربيجان  بين  المشترك  كورا  نهر  حوض  كان  وقد 
المياه )OECD, 2015a(. وتمثل الهدف في المرحلة األولى في إجراء حصر لفوائد اإلدارة التعاونية لنهر كورا 
الفترة  في  تم وضعه  إطار  إلى  ذلك  في  واستُِند  الحوض.  دولتي  لكلتا  عليها  تنطوي  التي  الصلة  ذات  والقيم 

2013-2015 بموجب اتفاقية المياه )انظر الجدول 8-1 أدناه(، ويهدف إلى دعم التعاون عبر الحدود.

وفي خطوة تالية، »وِضعت منهجية لتقييم الفوائد الصافية للتعاون عبر الحدود في ظل سيناريوهات مختلفة، 
هذه  وخضعت   .)OECD, 2015a, p. 48( المنسق«  للعمل  اإلجمالية  والتكاليف  الفوائد  تقييم  من  كاًل  شملت 
العابرة  جانداري  بحيرة  في  المياه  كمية  هما:  كورا،  نهر  لحوض  حالة  دراستي  باستخدام  لالختبار  المنهجية 

للحدود ومشاكل الفيضانات على طول نهر كورا. وأخيراً، اقتُرحت آليات بشأن كيفية تحقيق هذه الفوائد. 

دراستي  في  الحدود  عبر  التعاون  وفوائد  لتكاليف  شامل  تقييم  إجراء  يتسنَّ  »لم  أنه  حين  في  وباختصار، 
والبيانات  المعلومات  وإلى  المياه  استخدام  عن  والكمية  األساسية  البيانات  إلى  االفتقار  بسبب  الحالة، 
الحوض  دولتي  لكلتا  الجماعية  االقتصادية  الفوائد  أن  تقرر  فقد   ،)OECD, 2015a, p. 48( االقتصادية« 
إدارة  بشأن  إجراء  أي  اتخاذ  عدم  سيناريو  مع  بالمقارنة  مرة،   15 من  بأكثر  الجماعي  االستثمار  تكاليف  تفوق 
عدة  ظهرت  وكذلك  المبكر.  لإلنذار  مشترك  نظام  بإقامة  أوصي  لذلك،  ونتيجة  الحوض.  داخل  الفيضانات 
استنتاجات عامة ذات صلة بتقدير قيمة المياه في السياقات العابرة للحدود. فأوالً، »ينبغي أن تسترشد عملية 
 .)OECD, 2015a, pp. 48–49( البيئية«  البيانات  مع  جنب  إلى  جنباً  باالقتصاد،  البداية  منذ  القرار  اتخاذ 
بتكلفة  يأتي  أنه  ورغــم  حيوية،  أهمية  ذو  البيانات  جمع  نظم  في  االستثمار  أن  به  المعترف  فمن  ولذلك، 

2-8 
المنطقة األوروبيــة

ال يوجد يف املنطقة 
األوروبية سوى عدد 
قليل من االتفاقات 
املتعلقة باألحواض 
ومنظامت أحواض 

األنهار التي تتضمن 
منهجية رصيحة بشأن 
التقييم الكمي للمياه 

يف أطرها القانونية 
واملؤسسية
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إدراج  يعوق  الفعال. وعالوة على ذلك، مما  التعاون  المتأتية من  بالفوائد  التكلفة  تلك  تعويض  إضافية، يمكن 
بشأن  مناسب  قانوني  إطار  وجود  عدم  السياق  هذا  في  للحدود  العابرة  المياه  إدارة  في  االقتصادي  التفكير 
ثنائية،  لجنة  إنشاء  المثال،  سبيل  على  الحوض،  لبلدي  يمكن  ثّم،  ومن  المائية.  للموارد  اإلقليمي  االستخدام 

.)OECD, 2015a( على أساس اتفاق ثنائي

 ،2002 عام  وفي  وألمانيا.  التشيك  جمهورية  بين  المشترك  إلبي،  نهر  الصدد  هذا  في  األخرى  األمثلة  ومن 
داخل  تكلفتها  ُقّدرت  كبيرة،  اقتصادية  أضرار  إلى  أدت  كارثية  فيضانات  في حدوث  الغزيرة  األمطار  تسببت 
تحليل  أُجري  الحدث،  هذا  وبعد   .)Teichmann and Berghöfer, 2010( يورو  باليين   9 بحوالي  ألمانيا 
تقييم  وتــم  الفيضانات.  مخاطر  إلدارة  تكاماًل  أكثر  نهج  وضــع  بقيمة  المتعلقة  والفوائد  للتكاليف  موسع 
مسارب  إنشاء  ب-  دائم؛  بشكل  النهر  قاع  توسيع  وبالتالي  مختارة،  سدود  نقل  »أ-  ممكنة:  خيارات  ثالثة 
الطلب؛  عند  للغمر  فتحها  يمكن  الفيضانات  بمياه  لالحتفاظ  خصيصاً  مة  مصمَّ مناطق  وهي  للفيضانات، 
جـ- مزيج من أ وب« )Teichmann and Berghöfer, 2010, p.1(. وأتاح إطار تحليل التكاليف والفوائد الذي 
ُوضع إجراء مقارنة بين خيارات السياسات فيما يتعلق بما يلي: »)1( تكاليف صيانتها، )2( األضرار الناجمة 
بالتنوع  المتعلقة  قيمتها   )3( السابقة(،  الفيضانات  )بناًء على حاالت  تجنبها سنوياً  يتم  التي  الفيضانات  عن 
البيولوجي، )4( قيمتها من حيث االحتفاظ بالمغذيات« )Teichmann and Berghöfer, 2010, p.1(. واألهم 
من ذلك أن استخدام إطار تحليل التكاليف والفوائد هذا لتقدير قيمة اإلدارة المتكاملة لمخاطر الفيضانات 
من  أخريين  فائدتين  أيضاً  أدرج  بل  فحسب،  الحسبان  في  النقدية  والفوائد  التكاليف  أخذ  على  يقتصر  لم 
فوائد خدمات النظام اإليكولوجي األوسع نطاقاً في عملية الحساب والتقييم، وهما: وظيفة تنقية المياه التي 
ضفتي  على  والموائل  البيولوجي  التنوع  واستعادة  الطبيعية،  الفيضية  السهول  في  البيولوجي  التحلل  يؤديها 
النهر. وفي نهاية المطاف، كشف تحليل التكاليف والفوائد لعدد من خدمات النظام اإليكولوجي أن »مسارب 
جانب  إلى  الفيضانات،  عن  الناجمة  األضرار  من  التكلفة  حيث  من  فعالة  حماية  توّفر  الفيضانات  احتجاز 

 .)Teichmann and Berghöfer, 2010, p.1( »فوائد إيكولوجية إضافية

اإلقليمي  البيئي  والمركز  للبحوث  أديلفي  منظمة  بين  المشتركة  الدراسة  سعت  أوسع،  إقليمي  نطاق  وعلى 
من  المياه  مجال  في  للتعاون  العامة  القيمة  تقدير  إلى  الوسطى  بآسيا  المعنية   2017 لعام  الوسطى  آلسيا 
من  الهدف  وتمثَّل  للحدود.  العابرة  لــإلدارة  المترابطة  بالفوائد  مقارنًة  »التقاعس«  تكاليف  حساب  خالل 
كفاية  لعدم  المباشرة  وغير  المباشرة  اآلثار  من  لكل  نقدية  قيمة  وتحديد  شامل  »تحليل  وضع  في  الدراسة 
ف  يعرَّ ولم   .)Adelphi/CAREC, 2017, p. I( المنطقة«  في  المائية  الموارد  إدارة  على  الحدود  عبر  التعاون 
أنشطة  بين  الفجوة  قياس  بأنه  وإنما  إجــراء،  اتخاذ  عن  الكامل  االمتناع  بأنه  الصدد  هذا  »في  »التقاعس 
التعاون المحدودة الحالية والفوائد التي قد تعود على تنمية المنطقة في المستقبل من التعاون الكامل فيما 
اإلقليميين،  المصلحة  أصحاب  وإشراك  القائمة  األطر  وباستخدام  للحدود.  العابرة  المائية  بالموارد  يتعلق 
)الشكل  األمثل  المستوى  عن  المياه  إدارة  قصور  عن  الناشئة  التكاليف  من  نوعاً   11 الدراسة  هذه  حددت 

.(1-8

العمل  عن  التقاعس  عن  الناجمة   11 الـ  التكاليف  أنواع  لجميع  الكامل  الكمي  التحديد  بأن  الدراسة  وأقــرَّت 
إدارة  إلى  مباشرة  تعزى  أن  يمكن  ال  كبيرة  مباشرة  غير  تكاليف  إدراج  المرء  حاول  إذا  وخاصة  سيكون صعباً، 
أشارت  المتأصلة،  الصعوبة  هذه  من  الرغم  وعلى   .)Adelphi/CAREC, 2017( للحدود  العابرة  المياه  شؤون 
الدراسة إلى أن »من المهم عدم إهمال هذه التكاليف غير المباشرة الناجمة عن إدارة المياه بشكل يقصر عن 
االقتصادية  الفوائد  من  بكثير  أكبر  المياه  مجال  في  للتعاون  الحقيقية  القيمة  أن  تثبت  ألنها  األمثل  المستوى 

 .)Adelphi/CAREC, 2017, p. VII( »المباشرة التي يمكن الحصول عليها من تحسين إدارة المياه

UNDP, 2005;( سابقة  دراســات  ثالث  على  بعد  فيما  المشروع  اعتمد  تقريبي،  تقييم  إلى  التوصل   وبغية 
غير  لمؤشرات  النقدية  القيم  بحساب  قامت   )World Bank, 2016c; Shokhrukh-Mirzo et al. 2015

على  الحصول  وعدم  الكهرباء،  تجارة  كفاءة  وعدم  الزراعية،  الخسائر  التكاليف:  من  فئات  لثالث  مباشرة 
بأكثر  التعاون  كفاية  عدم  عن  الناجمة  التكاليف  مجموع  حساب  تم  وإجماالً،  التعاون.  عدم  بسبب  التمويل 
التكاليف الحقيقية،  4,5 باليين دوالر أمريكي سنوياً، ولكن هذا الحساب ُوصف فيما بعد بأنه ال يعكس  من 
مة بأقل من قيمتها بشكل منهجي. وبشكل عام، افتُرض أن »جودة  بالنظر إلى أن بعض العناصر اعتُبرت مقوَّ
مضاف[«  ]التشديد  المستقبل  في  االقتصادية  التنمية  على  هائل  تأثير  لها  سيكون  المياه  شــؤون  إدارة 
للتعاون على مختلف  )Adelphi/CAREC, 2017, p. VIII( في هذه المنطقة. ثم رسمت الدراسة كيف يمكن 
اقتُرحت  ذلك،  إلى  وباإلضافة  الحدود.  عبر  التعاون  إلى  حالها«  على  األمور  »بقاء  نهج  يحول  أن  المستويات 

فمن املعرتف به أن 
االستثامر يف نظم جمع 

البيانات ذو أهمية 
حيوية، ورغم أنه يأيت 
بتكلفة إضافية، ميكن 
تعويض تلك التكلفة 
بالفوائد املتأتية من 

التعاون الفعال
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 انخفاض
التأثير

 إجهاد وترّدي النظم
اإليكولوجية

 التهديدات التي تواجه
سبل العيش في الريف

 الخسائر في األرواح بسبب
الفيضانات واالنهيارات الطينية
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المباشرة

 الشكل 1-8 
نوع التكاليف الناجمة عن 
محدودية التعاون

Adelphi/CAREC )2017, p. VI( :المصدر

هذه  »حجم  أن  أساس  على  الحالي  التقاعس  لمعالجة  األطراف  لجميع  مفيدة  حلول  إيجاد  إلى  مداخل  عدة 
التكاليف  أن يخفضا هذه  يمكن  التعاون  وتوثيق  المياه  إدارة  كبيرة ألن تحسين  ينطوي على فرص  التكاليف 

 .)Adelphi/CAREC, 2017, p. III( »بدرجة كبيرة

وفيما يتعلق باألدوات المتاحة، وضعت اتفاقية المياه نهجين محددين بهدف الوقوف على مجموعة من فوائد 
العابرة  السياقات  في  للمياه  المشتركة  اإلدارة  قيمة  زيادة  أجل  من  الحدود،  عبر  المياه  مجال  في  التعاون 
واإلفادة  وتقييمه  للحدود  العابرة  المياه  مجال  في  التعاون  فوائد  تحديد  على  األول  النهج  ويركز  للحدود. 
إرشادات  ويقدم   .)1-8 )الجدول  المشترك  للعمل  العديدة  الفوائد  البلدان على جني  أجل مساعدة  عنه، من 
السياسات  عمليات  في  الفوائد  تقييم  إدماج  وكيفية  الفوائد،  تقييم  بعملية  االضطالع  كيفية  بشأن  متدرجة 
هذه  من  كثير  يخضع  أن  ويمكن   .)UNECE, 2015( وتعزيزه  للحدود  العابر  المائي  التعاون  لتشجيع  العامة 
بعض  في  إال  المتأتية  للفوائد  النقدية  القيمة  تحديد  يمكن  وال  الكمي.  للتقييم  كلها،  ليس  ولكن  الفوائد، 

الحاالت فقط. 

أما النهج الثاني ذو الصلة فهو نهج العالقة بين المياه والغذاء والطاقة والنظم اإليكولوجية. وتهدف منهجية 
القطاعات  بين  المشتركة  المشاكل  تحديد  في  االشتراك  إلى  للحدود  العابرة  األحــواض  بين  الصلة  تقييم 
على  تطبق  تقنية  وحلول  عملية  من خالل سياسات  ومعالجتها  المعنية  للحدود  العابرة  األحواض  من  كل  في 
المستويات اإلقليمي والحوضي والوطني والمحلي. وقد أجري حوار من هذا القبيل، يستند إلى تحليل يجمع 
بين كال النهجين لتقدير قيمة التعاون في مجال المياه العابرة للحدود في الفترة 2016-2017 في حوض نهر 
)UNECE, 2017(. وخلص  البوسنة والهرسك والجبل األسود وصربيا  الذي تشترك فيه بصفة رئيسية  درينا 
بل  الفيضانات فحسب،  إدارة  بتحسين  يسمح  لن  الحوض  في  القائمة  السدود  تشغيل  تنسيق  أن  إلى  التقييم 
سيؤدي أيضاً إلى تحسين أمن الطاقة على الصعيد الوطني، وزيادة فرص تصدير الكهرباء، وتقليل االنبعاثات 

السنوية لغازات الدفيئة على المدى الطويل.

األوروبية  المنطقة  داخــل  المتاحة  المختارة  القليلة  الحاالت  لدراسات  الموجز  الفحص  هذا  من  ويتضح 
الكمية؛ الناحية  المياه من  قيمة  لتقدير  واحد  نهج موحد  يوجد  )أ( ال  أنه:  االقتصادية ألوروبا  للجنة   التابعة 
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)ب( في السياقات العابرة للحدود، يكون التقييم الكمي للمياه أكثر صعوبة بكثير نظراً ألن البيانات المطلوبة 
إلجراء الحسابات على أساسها كثيراً ما تكون غير متوفرة، في حين أن البلدان التي تشترك في مورد مائي 
بالمياه؛  المتصلة  بالقطاعات  المرتبطة  واألولويات  واالحتياجات  القيم  على  مختلفة  بدرجات  تركز  ما  كثيراً 
تقريبية،  تقديرات  أساس  على  تقريباً  اإلطالق  على  تقييمها  يمكن  التي  العناصر  جميع  تقييم  يجري  )جـ( 
التحديد  القدرة على  البيانات وعدم  م بأقل من قيمتها الحقيقية، وخاصة بسبب نقص  ما تقوَّ وبالتالي كثيراً 
الكمي للفوائد غير المباشرة؛ )د( بالنظر إلى أن التعاون عبر الحدود في مجال المياه في المنطقة األوروبية 
أن  افتراض  العالم، يمكن  على مستوى  التعاون األكثر تقدماً  للجنة االقتصادية ألوروبا هو من أشكال  التابعة 
United Nations/( المشاركة فيه تُقبل على  وبالتالي فهي  كبيراً،  الحدود تقديراً  التعاون عبر  تقّدر  البلدان 
لتحديد  القاعدة  عريضة  نهوج  عدة  توجد  العامة،  االستنتاجات  هذه  من  الرغم  وعلى   .)UNESCO, 2018

الفوائد المشتركة بين القطاعات التي تتأتى من التعاون في مجال المياه العابرة للحدود على أساس كل حالة 
العابرة  المياه  إدارة  قيمة  زيادة  على  بالتالي  تساعد  أن  تعزيزها،  حال  في  الفوائد،  لهذه  ويمكن  حدة.  على 
في  الكافي  غير  التعاون  أو  »التقاعس«  تكاليف  من  وغيرها  االقتصادية  التكاليف  خفض  طريق  عن  للحدود 

األحواض المشتركة.

التقديرات  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي هي من المناطق الوفيرة المياه. فهي تمتلك، وفقاً آلخر 
وهو  السنة،  في  المتوسط  في  مكعب  متر  ألف   28 تقارب  ساكن  لكل  المياه  من  متوفرة  مــوارد  اإلقليمية، 
لديها  وبالمثل،   .)FAO, 2016( م3/ساكن/سنة   6  000 البالغ  العالمي  المتوسط  أضعاف  أربعة  عن  ما يزيد 
تنظم  والتي  مربع،  كيلومتر  ألف   200 مساحتها  تبلغ  التي  بانتانال،  وهي  العالم،  في  الرطبة  األراضــي  أكبر 
الهيدرولوجيا في مناطق واسعة من القارة )UNEP-WCMC, 2016(، في حين أن لنهر األمازون أكبر تصريف 
في العالم: فهو يحتوي على مياه أكثر بكثير من نهر النيل واليانغتسي والمسيسيبي مجتمعة. وكثيراً ما تغذي 
هذه الحقائق تصوراً خاطئاً مفاده أن المياه في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي متاحة بسهولة وعلى 

قدم المساواة لجميع المواطنين. وهذا بعيد عن الحقيقة. 

3-8 
أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر 
الكاريبي

فوائد تتجاوز األنشطة االقتصاديةفوائد األنشطة االقتصاديةأصل الفوائد

تحسين إدارة 
المياه

الفوائد االقتصادية
توسيع النشاط واإلنتاجية في مختلف 

القطاعات االقتصادية )تربية األحياء المائية، 
والزراعة المروية، والتعدين، وتوليد الطاقة، 

واإلنتاج الصناعي، والسياحة القائمة على 
الطبيعة(

انخفاض تكلفة االضطالع باألنشطة اإلنتاجية

انخفاض اآلثار االقتصادية للمخاطر المتصلة 
بالمياه )الفيضانات والجفاف( 

زيادة قيمة الممتلكات

الفوائد االجتماعية والبيئية
اآلثار الصحية الناجمة عن تحسين جودة المياه وتقليل مخاطر 

الكوارث المرتبطة بالمياه

العمالة وآثار الفوائد االقتصادية المتمثلة في الحد من الفقر

تحسين فرص الحصول على الخدمات )مثل الكهرباء والتزويد 
بالمياه(

زيادة الشعور بالرضا بسبب الحفاظ على الموارد الثقافية أو 
الحصول على الفرص الترفيهية

زيادة السالمة اإليكولوجية والحد من ترّدي الموائل وفقدان 
التنوع البيولوجي

تعزيز المعارف العلمية المتعلقة بحالة المياه

فوائد التعاون االقتصادي على تعزيز الثقة
الصعيد اإلقليمي

تنمية األسواق اإلقليمية للسلع والخدمات 
والعمالة

الزيادة في االستثمارات عبر الحدود

تطوير شبكات البنية األساسية عبر الوطنية

الفوائد المتعلقة بالسالم واألمن
تعزيز القانون الدولي

زيادة االستقرار الجيوسياسي وتعزيز العالقات الدبلوماسية

الفرص الجديدة النابعة من زيادة الثقة )المبادرة واالستثمارات 
المشتركة(

تقليل المخاطر وتجنب تكلفة النزاع والوفورات الناجمة عن 
انخفاض اإلنفاق العسكري

إنشاء هوية مشتركة للحوض

 الجدول 1-8 
تصنيف الفوائد المحتملة 
للتعاون في مجال المياه 
العابرة للحدود

UNECE :المصدر 
)2015, table 2, p. 19(
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فعلى الرغم من أن هذه الموارد المتوفرة تشكل ثلث الموارد المتجددة للمياه العذبة في العالم، فإن توزيعها 
الريفية والطبيعية، في حين أن  المياه بشكل رئيسي في مناطق األمازون  إلى حد كبير. وتوجد  غير متكافئ 
المساحات الحضرية اآلخذة في االتساع في المناطق القاحلة أو شبه الصحراوية )مثل ليما أو سانتياغو أو 
ومكسيكو  بوغوتا  )مثل  أصغر حجماً  مائية  مستجمعات  ذات  عالية  ارتفاعات  على  الواقعة  أو  آيرس(  بوينس 
على  نفسه  الشيء  وينطبق  المياه.  على  للحصول  تأمين سبل مستقرة  في  أكبر  تحديات  تواجه  وكيتو(  سيتي 

.)UNECLAC, forthcoming( الدول الجزرية الصغيرة في منطقة البحر الكاريبي

جرى  بل  الوطني،  المستوى  على   )FAO, 2018b( المياه  ندرة  عن  الناجمة  اإلجهاد  مستويات  تحليل  يتم  لم  وإذا 
تصنيفها على مستوى أحواض األنهار أو أقاليم محددة، فإن السيناريوهات المحلية للضغوط المائية المرتفعة في 
بالسكان، وهي في الوقت نفسه  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ستقع كذلك في أكثر المناطق اكتظاظاً 
كويو  ومنطقة  شيلي،  في  األوسط  الوادي  حالة  هي  الصدد  هذا  في  الحاالت  وأبرز  االقتصادي.  للنشاط  مراكز 
البوليفية،  ألتيبالنو  كولومبيا، وهضبة  في  وماغدالينا  كاوكا  وواديي  إكوادور،  وجنوب  بيرو  وساحل  األرجنتين،  في 
المكسيك شمال  من  كبير  وجانب  الوسطى،  أمريكا  في  الهادئ  المحيط  وساحل  البرازيلي،  الشرقي   والشمال 
)FAO, 2016(. وتفيد جميع هذه المناطق بتعرضها لمستويات إجهاد مائي أعلى من 80 في المائة )وهو ما يعتبر 

لمانسون  ووفقاً   .)Mekonnen et al., 2015( السنة  في  شهراً  و12  أشهر   3 بين  تتراوح  لفترات  للغاية(  مرتفعاً 
وآخرين )Manson et al. )2013، يقل نصيب الفرد من المياه المتاحة في المكسيك حالياً بنسبة 64 في المائة 
عما كان عليه في منتصف القرن الماضي، بسبب النمو السكاني. وفي سلسلة جبال األنديز في أمريكا الجنوبية، 
ونيسان/  2000 آذار/مارس  بين  سنوياً  غيغاطن   22,9 بــ  تقدر  الجليدية،  األنهار  في  كبيرة  خسائر  أيضاً  تُُكّبدت 

أبريل Dussaillant et al., 2019( 2018(، أي ما يعادل تسعة ماليين حمام سباحة أولمبي سنوياً.

وقد أدى اإلجهاد المائي في المنطقة إلى تأجيج عدد من النزاعات، حيث تتنافس قطاعات مختلفة، بما في 
الموارد  الشرب وخدمات الصرف الصحي، على  بل ومياه  والتعدين  المائية  الكهربائية  والطاقة  الزراعة  ذلك 
الشحيحة. وفي حين أن القطاع الزراعي هو أكبر مستخدم للمياه بنسبة تصل إلى 71 في المائة من إجمالي 
في  و12  الصحي،  الصرف  للشرب وألغراض  كماء  تُستخدم  المائة  في   17 نسبة  يليها  المياه،  كميات سحب 
المائة فقط لألغراض الصناعية )FAO, 2016(، فإن استخدام المياه في التعدين يرتبط في كثير من األحيان 
المرتفعة  المناطق  يتركز في  التعدين  أن  إلى  المحليين. ويرجع ذلك  السكان  النزاع مع  بزيادة احتمال نشوب 
أو  المنبع  )أحواض  المياه  مصادر  ينابيع  تلويث  على  القدرة  وله  المياه،  من  القليل  سوى  فيها  يتوفر  ال  التي 
 .)UNECLAC, forthcoming( أو في المناطق القاحلة أو شبه القاحلة حيث توجد الخزانات )»مياه المنابع«
أن  من  الرغم  )على  السحب  عمليات  في  استخدامها  حساب  يتم  ال  التي  الكهرومائية،  السدود  حالة  وفي 
التبخر معتَرف به اآلن كمصدر مهم لفقدان المياه(، كثيراً ما تنشأ النزاعات في سياق محطات المرور التي 
ال يوجد بها إال قليل من التخزين السابق أو ال يوجد بها مخزون سابق، مما يترك أجزاء طويلة من القنوات 

.)Embid and Martín, 2017( بدون ماء، وقد يؤدي لنشوب نزاعات في أسفل المجرى

المنطقة  المياه، سواء في شكل االمتيازات )أكثر اآلليات المستخدمة في هذه  ولم يكن لتخصيص استخدام 
انتشاراً( أو حقوق المياه )كما هو الحال في شيلي(، فعالية كبيرة في الحد من النزاعات أو في السيطرة على 
امتدادات  ربع  حوالي  أن  والواقع  المنطقة.  أنحاء  جميع  في  وتلوُّثها  المائية  للمسطحات  المفرط  االستغالل 
للبكتيريا  الشهرية  التركيزات  تتجاوز  حيث  للمرض،  المسبب  الشديد  بالتلوث  يتأثر  المنطقة  في  األنهار 
 .)2010 عام  إلى   1990 عام  من  الثلثين  بنحو  زادت  )وقــد  تلوث/لتر  وحــدة   10  000 البرازية  القولونية 

.)UNEP, 2016( والمصدر الرئيسي لهذا النوع من التلوث هو مياه المجاري المنزلية

ترتبط بعض العقبات الرئيسية التي تعترض فعالية عمليات التخصيص بضعف التنظيم، و/أو غياب الحوافز 
بها عموماً  يُنظر  التي  القيمة  انخفاض  المطاف  نهاية  العوامل في  و/أو نقص االستثمار. وتعكس جميع هذه 
يقل  الكاريبي،  البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  في  المثال،  سبيل  فعلى  المنطقة.  في  المائية  الموارد  إلى 
الصرف  مياه  نسب  وبلغت  المائة.  في   40 عن  بقليل  بأمان  المعالجة  الصحي  الصرف  مياه  نسبة  متوسط 
23 في المائة في كولومبيا،  2018 في األرجنتين، و  22 في المائة في عام  الصحي المعالجة بشكل صحيح 
المائة  في   51 و  ــوادور،  إك في  المائة  في   43 و  بيرو،  في  المائة  في   39 و  البرازيل،  في  المائة  في   34 و 
أو  المياه  استخدام  تكاليف  تكون  ما  وعادة   .)UNDESA, n.d.b( شيلي  في  المائة  في   72 و  المكسيك  في 
الكهرومائية وشركات  الطاقة  أو زهيدة في محطات  أو حق االستخدام( معدومة  االمتياز  )بعد منح  صيانتها 
االقتصادية أرصدتها  في  حتى  التكاليف  هذه  تدَرج  ال  األحيان  بعض  وفي  المزارعين؛  لدى  وحتى   التعدين 
للمياه في  القيمة االستراتيجية  تعبر عن  الوضع إعانة ضمنية ال  )Embid and Martín, 2017(. ويمثل هذا 

األمر بشكل خاص في مشاكل عندما تصبح  ويتسبب هذا  المناخ.  تغير  المتعددة وفي سياق  اإلنتاج  عمليات 

أدى اإلجهاد املايئ يف 
املنطقة إىل تأجيج 
عدد من النزاعات، 

حيث تتنافس قطاعات 
مختلفة، مبا يف ذلك 

الزراعة والطاقة 
الكهربائية املائية 

والتعدين بل ومياه 
الرشب وخدمات 

الرصف الصحي، عىل 
املوارد الشحيحة
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لتوجيه  تسعير  آلية  توجد  ال  ما  وكثيراً  المتعددة،  االستخدامات  على  النزاعات  تزيد  حيث  شحيحة  المياه 
المنطقة  بلدان  لم تخصص معظم  وأخيراً،  تقييده.  أو  االقتصاد في االستخدام  إلى  تؤدي  كافية قد  إشارات 

أمواالً كافية إلنفاذ القانون على النحو الواجب في حاالت التلويث أو االستغالل المفرط. 

وبالرغم من األمثلة العديدة على عدم إيالء قيمة كافية للمياه مقابل ما توفره من فوائد اقتصادية واجتماعية 
الالتينية  أمريكا  المبتكرة في  والمبادرات  الواعدة  المواقف  بعض  كانت هناك  فقد  تعوَّض،  متنوعة ال  وبيئية 

ومنطقة البحر الكاريبي. 

التقييم  طريقة  باستخدام  الدولي  البنك  أجراها  دراسة  أشارت  الشرب،  مياه  على  بالحصول  يتعلق  ففيما 
تدفع  ألن  مستعدة  الوسطى  أمريكا  في  الحضرية  األسر  أفقر  أن  إلى  األفضليات  عن  للكشف  االحتمالي 
 .)Walker et al., 2000( بكثير  تدفعه  مما  أكثر  األنابيب  بمياه  التزويد  من خدمة  مكعب  متر  كل  مقابل  في 
مقابل  في  للدفع  االستعداد  في  المائة  في   200 تزيد عن  بنسبة  زيادة  غواتيماال  أحدث عن  دراسة  وسجلت 
في  وكذلك،   .)Vásquez and Espaillat, 2016( المأمونة  الشرب  مياه  من  موثوقة  إمدادات  على  الحصول 
المناطق الريفية من السلفادور، كان من الواضح أن هناك استعداداً كبيراً للغاية للدفع في مقابل مياه الشرب 
أن  إلى  النتائج  هذه  وتشير   .)Perez-Pineda and Quintanilla-Armijo, 2013( الصحي  الصرف  وخدمات 

في صفوف هذه الشريحة الضعيفة حاجة ماسة إلى الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي.

في  إيجابية  تجربة  بالمياه،  تحديداً  المتصلة  اإليكولوجية،  النظم  خدمات  مقابل  في  الدفع  نهج  كان  وقد 
من  بالمياه  والتزويد  العواصف،  من  والحماية  التدفق،  تنظيم  في  اإليكولوجية  النظم  وقيمة  بدور  االعتراف 
األحواض سواء من حيث الجودة أو الكمية. وبالنظر إلى أن هذه الخدمات تعتمد في كثير من األحيان على 
الغطاء الحرجي الكافي، فإن المدفوعات تتماشى مع حفظ الغابات وتجديدها. ويطبق نظام المدفوعات في 
 .)Sánchez, 2015( والمكسيك  وكولومبيا  وكوستاريكا  إكوادور  في  والغابات  الهيدرولوجية  الخدمات  مقابل 
حكومة  في  البيئة  لوزارة  تابعة  مركزية  ال  هيئة  وهي  بروبوسك،  هيئة  حالة   Beltrán )2013( بلتران  ويوثق 
أمريكي  دوالر  مليون   16,3 بروبوسك  هيئة  استثمرت  و2011،   2003 عامي  بين  الفترة  ففي  المكسيك. 
الخدمات  توفير  على  الغابات  قدرة  لضمان  مستفيداً،   219  218 إلى  ملكيتها  تعود  هكتاراً،   142  087 في 
بالمياه  المتعلقة  اإليكولوجي  النظام  خدمات  مقابل  في  للدفع  أخرى  إيجابية  تجربة  وتوجد  الهيدرولوجية. 
هيئة  الغابات  لتمويل  الوطني  والصندوق  كوستاريكا.  في  )فونافيفو(  الغابات  لتمويل  الوطني  الصندوق  في 
ال مركزية تابعة لوزارة البيئة والطاقة في كوستاريكا. ويمول البرنامج من ضريبة ثابتة على الهيدروكربونات، 
يعادل مــا  أي  الوطنية،  المساحة  مــن  المائة  فــي   9 نحو  ــان  ك و2011،   2003 عــامــي  بين  الفترة   وفــي 
المخطط  هذا  إطار  في  ناً  متضمَّ الحرجية،  المناطق  جميع  من  المائة  في   17,4 أو  مربع  كيلومتر   51 000

في  الهكتارات  هذه  معظم  وكانت   .)Manson et al., 2013( اإليكولوجي  النظام  خدمات  مقابل  في  للدفع 
البلد  الدفيئة في  انبعاثات غازات  في خفض  أيضاً  البرنامج  أسهم  ثم  الماشية، ومن  لرعي  السابق تستخدم 

 .)Saravia-Matus et al., 2019( على مدى العقود الماضية

ففي  وحمايتها.  للمياه  البيئية  الفوائد  تقييم  تحسين  إلى  يهدف  ابتكاري  نهج  كولومبيا  في  يوجد  وأخيراً، 
النهر  أتراتو في مقاطعة تشوكو كصاحب حق. وتشمل حقوق  بنهر  الدستورية  المحكمة  اعترفت   ،2017 عام 
حمايته وحفظه وصيانته، وفي هذه الحالة بالذات ترميمه. وأمرت المحكمة الدولة بإنشاء لجنة من األوصياء 
 .)Benöhr and González, 2017( وتنفيذ خطة للحماية من االنتشار المفرط لنشاط التعدين في المنطقة

 Constitución de la República( إكوادور وبعيداً عن قيمة المسطحات المائية في حد ذاتها، يقدم دستور 
المادة  في  يعرب،  فالدستور  البيئة.  قيمة  تقدير  على  لالهتمام  مثيراً  آخر  مثاالً  أيضاً   )de Ecuador, 2008

71 في الفصل السابع منه، عن أن الطبيعة أو »باشا ماما« لها الحق في ضمان تكاثرها. وأصبحت إكوادور 

أول بلد في العالم يعترف رسمياً بحقوق الطبيعة ويضع دستوراً أحيائي المحور. ولكن بلداناً أخرى تلت بعد 
 Ley de Derechos de la Madre( األرض  أمنا  قانون حقوق   2010 أعلنت في عام  التي  بوليفيا،  مثل  ذلك، 

.(Tierra( )Benöhr and González, 2017

ورغم ما لهذه المبادئ القانونية من أهمية قصوى، فمن الضروري، كما هو الحال مع أي قانون آخر أو منح 
لحقوق أخرى، ضمان اإلنفاذ وضبط األمن على النحو الواجب. وفي هذا الصدد، ال غنى في منطقة أمريكا 
فقط  ليس  الجيد،  االتساق  ذات  الحوافز  تقديم  عن  والرصد، فضاًل  التنظيم  عن  الكاريبي  والبحر  الالتينية 
في  سيما  وال  وتلوثها،  للمياه  المفرط  االستغالل  لمنع  أيضاً  بل  وقيمتها،  المياه  لدور  أفضل  تقدير  لضمان 

سياق عدم االستقرار المناخي المتزايد.

ترتبط بعض العقبات 
الرئيسية التي تعرتض 

فعالية عمليات 
التخصيص بضعف 

التنظيم، و/أو غياب 
الحوافز و/أو نقص 

االستثامر
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8-4-1 السياق

المائة من  36 في  لكنها ال تملك سوى  العالم،  المائة من سكان  60 في  الهادئ  والمحيط  تضم منطقة آسيا 
.(APWF, 2009( موارد المياه في العالم، مما يجعل نصيب الفرد من المياه فيها األدنى في العالم

وزيادة  والتحضر  السكاني  النمو  بسبب  المنطقة  في  أشدَّ حدة  القطاعات  بين  المياه  على  المنافسة  أصبحت 
التصنيع، األمر الذي يهدد اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي كما يؤثر على جودة المياه. وتشكل عمليات سحب 
من  مستدامة  غير  نسباً  البلدان  بعض  تسحب  حيث  المنطقة،  في  كبير  قلق  مصدر  المستدامة  غير  المياه 
أكبر 15  من  وتوجد مقرات سبٍع   - المياه  من  المتوافر  تتجاوز نصف مجموع   - لديها  العذبة  المياه  إمدادات 
UNESCAP/UNESCO/( الهادئ  والمحيط  آسيا  منطقة  في  العالم  في  الجوفية  للمياه  مستخرجة  جهة 
في   30 بنسبة  سيزيد  الجوفية  المياه  استخدام  أن  إلى  األبحاث  وتشير   .)ILO/UN Environment, 2018

ويالحظ   .)UNESCAP/UNESCO/ILO/UN Environment, 2018; ADB, 2016(  2050 عام  بحلول  المائة 
بأنهما سلتا  المعروفين  الهند،  الصين وشمال غرب  الري في سهل شمال  إجهاد مائي شديد بسبب متطلبات 
المنطقة،  في هذه  نسبياً  وقّيم  نادر  مورد  المياه  فإن  ولذلك   .)Shah, 2005( المنطقة  في  الرئيسيتان  الغذاء 
المستويات  إلى  وباإلضافة  المناخ.  لتغير  السلبية  اآلثــار  بسبب  ســوءاً  المياه  نــدرة  تــزداد  أن  المرجح  ومن 
أن  حيث  المنطقة،  في  المياه  تلوث  مستويات  ارتفاع  لوحظ  المتوفرة،  المياه  من  الفرد  لنصيب  المنخفضة 
معالجة غير  بالمنطقة  النامية  البلدان  في  المتولدة  الصحي  الصرف  مياه  من  المائة  في   80 على  يزيد   ما 

 .)Corcoran et al., 2010(

وال تزال مياه الصرف الصحي مورداً غير مستغل استغالالً كافياً في المنطقة. لذلك توجد حاجة عاجلة في 
وتعزيز  المياه  تلوث  معالجة  عن  فضاًل  الصحي،  الصرف  مياه  من  لالستفادة  الهادئ  والمحيط  آسيا  منطقة 
كفاءة استخدام المياه، بما في ذلك من جانب القطاع الصناعي )UNESCAP, 2019(. وهذا أمر ملح بصفة 

خاصة في أقل بلدان المنطقة نمواً، وفي الجزر وفي البلدان التي تندر فيها الموارد المائية بشكل خاص.

وقد شهدت هذه المنطقة مبادرات إيجابية متنوعة لتقدير قيمة المياه تستفيد من نماذج جديدة مالية ومتعلقة 
بينها  من  جهات  من  بدعم  وذلــك  المياه،  إلدارة  مخططات  وضع  يجري  الصين،  ففي  والشراكات.  ــاإلدارة  ب
ف هذه  مشاريع التحالف من أجل ادارة المياه في كونشان )Alliance for Water Stewardship, 2018(. وتعرَّ
الذي  اقتصادياً،  ومفيد  بيئياً  ومستدام  وثقافياً  اجتماعياً  منصف  بشكل  المياه  »استخدام  بأنها  المخططات 
وإجراءات  المواقع  إجراءات على مستوى  اتخاذ  تنطوي على  المعنية  للجهات  يتحقق من خالل عملية شاملة 
تقييم  أجري  ماليزيا،  وفي   .)Alliance for Water Stewardship, n.d.( المائية«  المستودعات  مستوى  على 
لخدمات النظم اإليكولوجية المائية في بحيرة بوتراجايا وأراضيها الرطبة وذلك في إطار برنامج التعاون بين 
للقرارات  القرار من حيث اإلدارة وضمان فهم الجمهور ودعمه  اتخاذ  ماليزيا واليونسكو، بهدف توجيه عملية 
المتخذة )Ghani, 2016(. وفي حوض موراي-دارلينغ في أستراليا، اضُطِلع بتحديد سقف االنبعاثات وتداولها 
من  لالستفادة  للتداول  وقابلة  آمنة  حقوق  أساس  على  الزراعة  في  المستخدمة  المياه  في  لالتجار  سوق  في 
المياه، مع االعتراف بقيمة المياه لألجيال الحالية والمقبلة من خالل تقييد إجمالي االستهالك المبّذر للمياه 

.)Australian Water Partnership, 2016( ًإلى مستوى مستدام بيئياً يجري تحديده إداريا

8-4-2 دراسة حالة: تقدير قيمة المياه الجوفية في مدينة كوماموتو، اليابان

مياه  مليون شخص في  أكثر من  عليها  يعتمد  الجوفية  للمياه  وبها طبقات  بركانية،  كوماموتو في منطقة  تقع 
األرز  حقول  أن  العلمية  البحوث  أثبتت  وقد   .)Kumamoto City, 2020a( الصناعي  واالستخدام  الشرب 
وزراعته في منطقة مستجمعات مياه نهر شيرا األوسط تسهم بما يصل إلى ثلث إعادة تغذية المياه الجوفية. 
في  انخفاض  في  المحاصيل  وتحويل  السكنية  المناطق  لبناء  نتيجة  األرز  تقلُّص حقول  تسبَّب  لذلك،  ونتيجة 

 36.)Japanese Ministry of Environment, 2015( موارد المياه الجوفية في كوماموتو

ما لم يُتخذ أي إجراء، من المتوقع أن تنقص المياه الجوفية إلى 563 مليون م3 بحلول عام 2024، بعد أن كانت 600 مليون م3 تقريباً في   36

عام 2007. وتهدف منطقة كوماموتو إلى الحفاظ على كمية إعادة تغذية طبقة المياه الجوفية بمقدار 6,36 ماليين م3 في عام 2024 
.)Kumamoto City, 2020b(

4-8 
آسيا والمحيط 
الهادئ

أصبحت املنافسة عىل 
املياه بني القطاعات 
أشدَّ حدة يف منطقة 

آسيا واملحيط الهادئ 
بسبب النمو السكاين 

والتحرض وزيادة 
التصنيع، األمر الذي 

يهدد اإلنتاج الزراعي 
واألمن الغذايئ كام 

يؤثر عىل جودة املياه
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ولوقف هذا االتجاه، قدمت حكومة المدينة في عام 2004 إعانات للمزارعين في شكل مخطط للدفع مقابل 
خدمات النظم اإليكولوجية )Japanese Ministry of Environment, 2010(. وكان الهدف هو تحفيزهم على 
أيار/ )بين  اإلراحة  فترة  القريب خالل  نهر شيرا  من  بالمياه  المحاصيل  فيها  تتناوب  التي  األرز  غمر حقول 
المدفوعات  وتغطي   .)United Nations, 2013( الزراعية  ممارستهم  من  كجزء  األول/أكتوبر(  وتشرين  مايو 
تكاليف اإلدارة واإلعداد على أساس كل هكتار وكل فترة زمنية، على النحو الوارد في الجدول 8-2. وانضمت 
عن  اإلبالغ سنوياً  العام على  المرسوم  المبادرة، وحفزها  إلى هذه  والخاص  العام  القطاعين  أطراف من كال 

كميات استخراج المياه الجوفية وإعادة تغذيتها، فضاًل عن الدعم المالي وتوفير العمال. 

ونتيجة لذلك، زادت كميات المياه الجوفية التي أعيد تغذيتها منذ عام 2004، حيث تم في عام 2018 إعادة 
المياه  استخراج  انخفض  وكذلك   37.)Kumamoto City, 2020c( الجوفية  المياه  من  م3  مليون   12,2 تغذية 
التي  المعدالت  إلى  تغذيتها  المعاد  المياه  كمية  تحويل  تم  وإذا  م3.  ماليين   104,7 مجموعه  ما  إلى  الجوفية 
27 دوالر أمريكي.38   145  300 يدفعها المستهلكون مقابل المياه في هذه المنطقة، فستبلغ قيمتها ما يعادل 
وبلغ مجموع المساهمة المالية المقدمة 6,46 ماليين دوالر أمريكي في الفترة من 2004 إلى 2018 39 لضمان 

المزيد من األمن المائي للناس واالقتصاد والبيئة في منطقة كوماموتو.

المعنية  الجهات  شراكة  على  المؤسسي  الطابع  إضفاء  إلــى  أيضاً  الجوفية  المياه  قيمة  تقدير  أدى  وقــد 
مؤسسة  إنشاء  استكمل  المثال،  سبيل  فعلى  بلدية.   11 في  الزراعية  والحراجة  المياه  قطاعي  بين  المتعددة 
آخر  مشروع  وهي:  كوماموتو،  مدينة  تنفذها  التي  القائمة  البرامج   2012 عام  في  الجوفية  للمياه  كوماموتو 
المياه لتعويض  وبرنامج  الشتاء  موسم  خــالل  بــوراً  تترك  التي  الحقول  في  الجوفية  المياه  تغذية   إلعــادة 

 .)Japanese Ministry of Environment, 2015(

الجوفية في كوماموتو  المياه  للحفاظ على  النظم اإليكولوجية  الدفع مقابل خدمات  وكذلك كان العتماد نهج 
المسؤولية  المياه، بما في ذلك تعزيز سياسات  إدارة  الخاص في  القطاع  إيجابي إضافي على ممارسات  أثر 

االجتماعية المؤسسية للشركات عن استدامة المياه من خالل شهادات إدارة المياه في مصانعها.

82 155 78 م3 لمياه الصنابير، و233 577 10 م3 للزراعة وتربية األحياء المائية، و929 960 15 م3 للصناعات والمباني واألسر، إلخ.    37

بيانات مستمدة من وثيقة داخلية لقسم الحفاظ على المياه في مدينة كوماموتو.
بيانات مستمدة من وثيقة داخلية لقسم الحفاظ على المياه في مدينة كوماموتو. سعر فاتورة المياه في مدينة كوماموتو متاح من الموقع    38

/www.kumamoto-waterworks.jp/waterworks_article/11113. وطريقة الحساب متاحة من مؤسسة كوماموتو للمياه الجوفية، 
.kumamotogwf.or.jp/File/doc/donation/bessi.pdf

بيانات مستمدة من وثيقة داخلية لقسم الحفاظ على المياه في مدينة كوماموتو.   39

الدعم المقدم لكل متر مكعب أعيد تغذيتهفترة إعادة التغذية

8,25 ين ياباني )0,078 دوالر أمريكي(0,5 شهر )أكثر من 15 يوماً وأقل من 25 يوماً( 

11 ين ياباني )0,12 دوالر أمريكي(1 شهر )أكثر من 25 يوماً وأقل من 40 يوماً(

13,75 ين ياباني )0,13 دوالر أمريكي(1,5 شهراً )أكثر من 40 يوماً وأقل من 55 يوماً(

16,5 ين ياباني )0,16 دوالر أمريكي(شهران )أكثر من 55 يوماً وأقل من 70 يوماً(

19,25 ين ياباني )0,18 دوالر أمريكي(2,5 شهراً )أكثر من 70 يوماً وأقل من 85 يوماً(

22 ين ياباني )0,21 دوالر أمريكي(3 أشهر )أكثر من 85 يوماً وأقل من 100 يوم(

24,75 ين ياباني )0,24 دوالر أمريكي(3,5 أشهر )أكثر من 100 يوم وأقل من 115 يوماً(

27,5 ين ياباني )0,26 دوالر أمريكي(4 أشهر )أكثر من 115 يوماً وأقل من 120 يوماً(

 الجدول 2-8 
نهج الدفع مقابل خدمات 
النظم اإليكولوجية في مشروع 
إعادة تغذية المياه الجوفية 
لحقول األرز في كوماموتو، 
اليابان

 Kumamoto City )2020d(.:المصدر
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8-5-1 السياق اإلقليمي

قليلة هي المناطق األخرى التي تقدر قيمة الماء بقدر ما تقدرها المنطقة العربية الشحيحة بالمياه. فما برحت 
الحصول  على  بالقدرة  وثيقا  ارتباطاً  مرتبطة  السنين،  آالف  منذ  عيشها،  وسبل  وحياتها  المنطقة  هوية شعوب 
على المياه واالستفادة منها. وازدهرت الحضارات على طول نهر النيل وبين منظومتي نهري دجلة والفرات، على 
على  المحلية  المجتمعات  وامتدت  باالزدهار.  القتصاداتها  المالحة  سمحت  حين  في  المروية  الزراعة  أساس 
الوديان  بفضل  الحياة  قيد  البقاء على  البدو  واستطاع  الساحلية.  الجوفية  المياه  بفضل طبقات  السواحل  طول 
والواحات والجداول المتقطعة التي تترصع بها المسطحات الطبيعية الصحراوية وترتكز عليها المدن الحديثة. 
وقد تم تطوير أساليب محلية بارعة، مثل نظام األفالج في عمان، الذي يكفل تقدير قيمة المياه وتقاسمها على 
اليونسكو  قائمة  في  المياه  إلدارة  فريداً  نظاماً  بوصفه   2006 عام  في  أُدرج  والذي  المحلي،  المجتمع  مستوى 

للتراث العالمي.

ظل  في  تقريباً،  نسمة  مليون   362 أو  العربية،  المنطقة  في  السكان  من  المائة  في   86 من  يقرب  ما  ويعيش 
ظروف تتسم بندرة المياه أو الندرة المطلقة في المياه )UNESCWA, 2019a(. ويستخدم أربعة عشر بلداً في 
المنطقة أكثر من 100 في المائة من موارد المياه العذبة المتاحة لديها، مما يضغط على الجهود الرامية إلى 
تحقيق الغاية 6-4 من غايات أهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى خفض عدد األشخاص الذين يواجهون 
العابرة  المياه  على  االعتماد  من  الندرة  هذه  زادت  وقد   .2-8 الشكل  في  المبين  النحو  على  المائي،  اإلجهاد 
التي  العذبة  المياه  التقليدية. بل إن كمية  المائية غير  المتجددة، والموارد  المياه الجوفية غير  للحدود، وموارد 
يمكن استخراجها بطريقة مستدامة ربما تكون أقل مما هي عليه إذا أدرجت االعتبارات المتعلقة بجودة المياه.

5-8 
المنطقة العربية

8-5-2 التحديات والفرص اإلقليمية

المياه،  وتلوث  السكاني،  النمو  معدالت  ارتفاع  منها  التحديات،  من  عدد  بفعل  العذبة  المياه  ندرة  وتتفاقم 
واالعتماد الكبير على موارد المياه العابرة للحدود، واألضرار التي تلحق بالبنى األساسية للمياه بسبب النزاع 
آثار  بسبب  الوضع سوءاً  ويزداد هذا  الزراعي.  القطاع  في  وخاصًة  للمياه،  المسرف  واالستخدام  واالحتالل، 
لالرتفاع المتوقع في درجات الحرارة واتجاهات هطول األمطار إلى االنخفاض بشكل عام  تغير المناخ نظراً 

 .)UNESCWA et al., 2017(

الثنائية  المناقشات  في  باألمن  مرتبطاً  موضوعاً  تعتبر  أنها  لدرجة  المنطقة  في  كبير  بتقدير  المياه  وتحظى 
في  المتاحة  العذبة  المياه  موارد  ثلثي  من  أكثر  أن  األمر  هذا  يضّخم  ومما  الدول.  بين  األطراف  والمتعددة 
أولوية  للمياه  العربي  الــوزاري  المجلس  أعطى  وقد  الدولية.  الحدود  من  أكثر  أو  واحداً  يعبر  العربية  الدول 

0–25 في المائة25–50  في المائة <100 في المائة  50–100 في المائة 

2 000

1 500

1 000

500

0

لكويت
ا

يبيا
ل

2 
07

5

1 
70

8

88
3

81
7

43
2

17
0

13
8

13
4

12
6

12
1

11
9

11
7

11
7

10
0

59545141251361

قطر
يمن

ال
زائر

الج
رين

البح

ورية
ة الس

عربي
ة ال

هوري
الجم

تونس
دان

السو
صر

م
مان

ُع
ردن

بناناأل
ل

راق
الع

مغرب
ال

طين
فلس

وتي
جيب

قمر
ر ال

جز
انيا

وريت
م
مال

صو
ال

ودية
ة السع

عربي
ة ال

ملك
الم

ارد
مو

ن 
 م

سبة
كن

بة 
عذ

 ال
ياه

لم
ب ا

سح
ئة( 

ما
 ال

في
ة )

اح
مت

 ال
ذبة

لع
ه ا

ميا
ال

 الشكل 2-8 
مستوى اإلجهاد المائي في 
المنطقة العربية، وفقا للمؤشر 
6-4-2 من مؤشرات أهداف 
التنمية المستدامة

إلى بيانات  المصدر: استناداً 
.UNDESA )n.d.b( مستمدة من

مالحظة: جميع البيانات 
القطرية للعام 2017، باستثناء 
موريتانيا والجمهورية العربية 
السورية واليمن، التي بياناتها 
عن العام 2014، والصومال عن 
العام 2012، والكويت عن العام 
2011، وجزر القمر وجيبوتي عن 
العام 2009. 
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للتعاون في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة منذ أن اعتمد المجلس االستراتيجية العربية لألمن المائي 
 2030-2010 للفترة  المستدامة  للتنمية  المستقبلية  والمتطلبات  التحديات  لمواجهة  العربي  الوطن  في 
للحدود  العابرة  للمياه  االقتصادي  للتقييم  مشتركة  منهجيات  دمج  بعد  يتم  لم  ذلك،  ومع   .)AMWC, 2012(

 UNESCWA,( محدوداً  المشتركة  اإلدارة  جهود  لتنوير  الالزم  التمويل  توفير  يزال  وال  التعاون،  ترتيبات  في 
2019b(. وعالوة على ذلك، تميل اعتبارات األمن القومي ومنظور الحقوق المائية إلى الهيمنة على الخطاب 

بين الدول المشاطئة، على الرغم من وجود مبادرات ناشئة تقّدر قيمة التعاون عبر الحدود في مجال المياه، 
بشأن  المياه  مجال  في  الحدود  عبر  التعاون  من  المتأتية  الفوائد  نطاق  على  للوقوف  المبذولة  الجهود  مثل 
 ،)UNECE, 2019( شبكة الخزانات الجوفية في شمال الصحراء الغربية المشتركة بين الجزائر وليبيا وتونس
الشرق  في  للحدود  العابرة  المياه  سياقات  في  المخاطر  وتخفيف  المناخي  األمن  على  يركز  الذي  والتحليل 

.)Schaar, 2019( األوسط وشمال أفريقيا

وغير  المتجددة  الجوفية  المياه  على  متزايدة  بصورة  البلدان  تعتمد  التقليدية،  المائية  بالموارد  يتعلق  وفيما 
غير  أو  محدودة  السطحية  المياه  فيها  تكون  التي  المناطق  في  والزراعة  والصناعة  المدن  لدعم  المتجددة 
متوفرة. غير أن ذلك يجيء على حساب استنفاد احتياطيات المياه الجوفية وخفض مستويات المياه الجوفية 
هذه  استخدام  من  المستقبل  في  المتأتية  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  منافع  يهدد  مما  بلدان،  عدة  في 
المياه الجوفية. ويطرح ذلك أيضاً بعض المفاضالت لدى المقارنة بين قيمة المياه والطاقة عندما يتم ضخ 
الماء األجاج في األرض للمساعدة في استخراج النفط والغاز. ويشكل اإلفراط في استخراج المياه الجوفية 
التعاون  مجلس  في  األعضاء  الــدول  في  سيما  ال  كبير،  قلق  مصدر  المتجددة  غير  الجوفية  المياه  وخاصة 
مستويات  اتجاه  ولعكس  المائي  لألمن  الجوفية  المياه  لقيمة  ــاً  وإدراك  .)GCC – Figure 8.3(  - الخليجي 
العربية  والمملكة  قطر  منها  الخليجي،  التعاون  دول مجلس  من  استثمر عدد  االنخفاض،  إلى  الجوفية  المياه 
الصرف  مياه  على  معظمها  يعتمد  المدارة،  الجوفي  الخزان  تغذية  إلعــادة  مشاريع  في  مؤخراً  السعودية، 

الصحي المعالجة كمصدر إلعادة التغذية.

من  المتزايدة  احتياجاتها  لتلبية  التقليدية  غير  المياه  مصادر  على  االعتماد  في  أيضاً  العربية  المنطقة  وتتوسع 
تكلفة  انخفاض  مع  كبير  بشكل  المعالجة  الصحي  الصرف  مياه  واستخدام  المياه  تحلية  نطاق  فاتسع  المياه. 
مجلس  دول  في  ومعظمها  العربية،  المنطقة  في  العالم  في  المياه  تحلية  قدرات  نصف  من  أكثر  ويوجد  اإلنتاج. 
التعاون الخليجي )UN Environment, 2019(. ويلزم استخدام المياه المحالة لتلبية الطلب المتزايد على المياه، 
ألغراض  المياه  لتوفير  وأكثر  أكثر  تستخدم  المياه  تحلية  محطات  كانت  وإن  الحضرية،  المناطق  في  سيما  وال 
الزراعة أيضاً. ومن األمثلة على ذلك محطة تحلية المياه التي تم التكليف بها مؤخراً في أغادير بالمغرب )انظر 
السنوات األخيرة، فإن عدة  كبير في  انخفضت بشكل  المياه قد  تكلفة تحلية  أن  الرغم من  8-1(. وعلى  اإلطار 
من  واالستفادة  المياه  تحلية  تكلفة  خفض  لزيادة  المتجددة  والطاقة  الجديدة  التكنولوجيات  في  تستثمر  بلدان 
الخفجي  الفولطاضوئية في  المياه  تحلية  ببناء محطة  السعودية  العربية  المملكة  استدامة. فقامت  أكثر  خيارات 
.(Harrington, 2015( باستخدام تكنولوجيا النانو، ويُتوقع أن تبلغ طاقتها الكاملة 000 60 متر مكعب في اليوم
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 الشكل 3-8
 اإلفراط في استخراج موارد 
المياه الجوفية في دول 
مجلس التعاون الخليجي

إلى بيانات  المصدر: استناداً 
 Al-Zubari et al. مستمدة من
 )2017, Table 2, p. 3(

وتحظى املياه بتقدير 
كبري يف املنطقة العربية 

لدرجة أنها تعترب 
موضوعاً مرتبطاً باألمن 

يف املناقشات الثنائية 
واملتعددة األطراف بني 

الدول
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مياه  ثلثي  من  أكثر  ويعالج  كبير.  بشكل  المنطقة  في  المعالجة  الصحي  الصرف  مياه  استخدام  انتشر  وقد 
الصرف الصحي المجمعة في المنطقة العربية بأمان على المستوى الثانوي أو الثالث. ومع ذلك، فال يستخدم 
سوى ربع هذا الحجم في الزراعة وإعادة تغذية طبقة المياه الجوفية. وفي معظم بلدان شبه الجزيرة العربية، 
تدهور  ولمكافحة  الطبيعية،  والمحميات  الخضراء  األحزمة  في  المعالجة  الصحي  الصرف  مياه  تستخدم 
ر األردن المنطقة العربية في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، حيث تشير التقارير  األراضي. ويتصدَّ
إلى استخدام 100 في المائة من مياه الصرف الصحي المعالجة في عام UNESCWA, 2017( 2013(. غير 
أن هناك إمكانية كبيرة لتوسيع نطاق استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بأمان وزيادة قيمتها في أجزاء 

أخرى من المنطقة العربية وللقطاع الزراعي على وجه التحديد.

القطاع يستهلك  المحلي اإلجمالي اإلقليمي، فإن هذا  الناتج  المائة من  7 في  الزراعة ال تمثل سوى  أن  ومع 
84 في المائة من مجموع كميات سحب المياه العذبة في المنطقة )UNESCWA, 2019a(. وعلى الرغم من 

أن قيمة هذه المياه غير معبَّر عنها بشكل جيد في تسعير السلع الزراعية وتصديرها، إال أن القطاع يوظف 
البلدان  أقل  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المائة  في   23 وينتج  المنطقة  المائة من سكان  في   38 حوالي 
الستدامة  ضرورية  والماشية  للمحاصيل  الالزمة  المياه  يجعل  وهذا   .)UNESCWA, 2020a( نمواً  العربية 
ضعفاً.  المنطقة  أجــزاء  أكثر  من  بعض  في  الريفية  المناطق  في  الغذائي  واألمــن  والدخل  المعيشة  أسباب 
الواسعة  المجموعة  إلى  بالنظر  جيداً  مفهومة  ندرتها  من  تعاني  التي  المنطقة  هذه  في  المياه  قيمة  أن  غير 
كفاءة  لتعزيز  المزارع  مستوى  وعلى  والوطنية  الدولية  الحكومية  المستويات  على  بذلها  الجاري  الجهود  من 
اللجنة  جانب  من  بانتظام  تناوله  يجري  الذي  النحو  على  الزراعي،  القطاع  في  وإنتاجيتها  المياه  استخدام 
على  طرأت  التي  التحسينات  قيمة  ُقّدرت  وقد  العرب.  والمياه  الزراعة  لوزراء  المستوى  الرفيعة  المشتركة 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المائة  في   0,5 بنحو  العربية  المنطقة  في  وإنتاجيتها  المياه  استخدام  كفاءة 

 .)AFED, 2015( حيث يقل متوسط كفاءة الري عن 46 في المائة ،)Rosegrant et al., 2008( اإلقليمي

الــمــدن ــي  ف اآلن  ســكــانــهــا  ــن  م الــمــائــة  ــي  ف  58 ــن  م أكــثــر  يــعــيــش  إذ  نــســبــيــاً،  حــضــريــة  المنطقة  ــذه   وهــ
التفاوت  أيضاً  المدن  في  فعال  بشكل  المياه  قيمة  تقدير  الصعب  من  يجعل  ومما   .)UNESCWA, 2020a(
المياه،  من  الفاقد  كميات  وارتفاع  المنتظم،  غير  واإلمــداد  والريفية،  الحضرية  المناطق  بين  التغطية  في 
المدن  احتياجات  لتلبية  متزايدة  لضغوط  المياه  خدمات  مقدمو  ويخضع  التكاليف.  استرداد  وانخفاض 
داخلياً(  والنازحين  )الالجئين  قسراً  النازحين  من  مليوناً   26 حوالي  ذلك  في  بما  والعشوائيات،  المتنامية 
الضغط  إلى  يضيف  النازحين  جماعات  تدفق  أن  حين  وفي   .)UNESCWA, 2020b( العربية  المنطقة  في 
المتزايد على خدمات المياه والصرف الصحي، فإن النازحين ال يملكون في كثير من األحيان الوسائل لدفع 
الصحية.  والنظافة  الصحي  المياه والصرف  احتياجاتهم األساسية من  تلبية  الخدمات من أجل  تكاليف هذه 
مليون   70 يحصل  وال  العمل،  أماكن  في  ن  محسَّ مصدر  وجود  إلى  شخص  مليون   87 من  يقرب  ما  ويفتقر 
شخص على إمدادات مياه مستمرة، كما يفتقر أكثر من 74 مليون شخص إلى سبل الوصول إلى مرافق غسل 
اليدين األساسية )WHO/UNICEF, 2019a(. وهذا يؤدي إلى تكاليف إضافية وينطوي على آثار صحية كثيرة، 

وخاصة بالنظر إلى الحاجة إلى وقف انتقال العدوى بكوفيد-19. 

النتائج  أبرزت  المياه. وقد  النظر في قيمة  أمران أساسيان عند  المياه  بموارد  االنتفاع  التكلفة وتسّني  ويُسر 
المستخلصة من رصد الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة في إطار برنامج الرصد المشترك بين منظمة 
المنطقة  مع  كبير  حد  إلى  تتداخالن  اللتين  آسيا،  وغرب  أفريقيا  شمال  أن  واليونيسيف  العالمية  الصحة 
يزيد  ما  السكان  من  المائة  في   20 قرابة  أنفق  فقد  المياه.  على  لإلنفاق  معدل  أعلى  ثاني  لديهما  العربية، 
على 2 إلى 3 في المائة من نفقات أسرهم المعيشية على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
لة  موصَّ غير  تكون  ما  كثيراً  التي  الضعيفة،  المحلية  بالمجتمعات  األمر  وينتهي   .)United Nations, 2018(

أكثر  بالمياه  المتصلة  الخدمات  مقابل  تدفع في  أن  إلى  الصحي،  الصرف  بالمياه وخدمات  التزويد  بشبكات 
لة بالشبكات. وليست التكلفة الصحية بأقل من ذلك، حيث بلغ عدد الوفيات التي  بكثير من نظيراتها الموصَّ
تعزى إلى المياه غير اآلمنة والصرف الصحي غير اآلمن ونقص النظافة الصحية في المنطقة في عام 2016 

.)SDG Indicator 3.9.2 – WHO, n.d.( ما يقرب من 000 30 حالة

الواجبة لهم، يلزم ضخ استثمارات  المياه ويعتبروها حقاً من حقوق اإلنسان  ولكي يتمتع الجميع بكامل قيمة 
لتحسين  التقليدية  غير  المائية  الموارد  واستخدام  المناسبة  والتكنولوجيات  األساسية  البنية  في  كبيرة 

اإلنتاجية واالستدامة وإتاحة فرص الحصول على المياه للجميع.

اإلطار 8-1 محطة 
أغادير لتحلية المياه، 

المغرب

يجري حاليًا في أغادير 
أكبر محطة  بناء  بالمغرب 
لتحلية المياه في أفريقيا. 
المحطة في  تنتج  وســوف 
275 متر   000 الــبــدايــة 
المحالة  المياه  مكعب من 
في المتوسط يومياً، بسعة 
 450  000 قصوى قدرها 
مــتــر مــكــعــب فـــي الــيــوم. 
النحو، ستزود  وعلى هذا 
مــلــيــون   2,3 الــمــحــطــة 
ــيـــشـــون فــي  ــعـ ــخـــص يـ شـ
منطقة سوس-ماسة بمياه 
الـــشـــرب، عــلــى أن توفر 
المحالة في مرحلة  المياه 
ثانية لري مساحة قدرها 
15 هكتار.   000 حــوالــي 
ــغ تــكــلــفــة الــمــشــروع  ــبــل وت
أكثر من 370 مليون يورو. 
الــمــزارعــيــن  ألن  ونـــظـــراً 
المنطقة  المستثمرين في 
المياه لسبل  يدركون قيمة 
عيشهم، فإنهم يساهمون 
مـــقـــابـــل مــنــحــهــم ســـعـــراً 
المحالة  للمياه  مخفضًا 
 Novo,( المستقبل  فــي 
2019(. وستساعد الطاقة 
ــن محطة  مـ الــمــســتــمــدة 
الرياح  الطاقة من  لتوليد 
لــلــضــغــط على  ــادل  ــ ــب ــ وم
المياه  تكلفة تحلية  خفض 
ــي الـــمـــراحـــل الــمــقــبــلــة  فـ

.)Mandela, 2020(



 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
ماريان كيلني

 الشراكة العاملية للمياه
رانو سينها

تمكين النهوج القائمة 
 على تعدد القيم

في إدارة شؤون المياه

الفصل 9

تمكين النهوج القائمة على تعدد القيم في إدارة شؤون المياه

 مع مساهمات من:
ديفيد هيبارت كوملان* واليزابيث ياري** )معهد ستوكهولم الدولي 
للمياه(؛ وإنريكو موراتوري )املجلس التعاوني لتوفير املياه واملرافق 

الصحية(؛ وأماندا لوفني )احلق 2 من حقوق اإلنسان  املياه/
منظمة WaterLex(؛ وليزلي بورس )منظمة Water.org(؛ وجيروم 
دلي بريسكولي )اللجنة التقنية العاملية للشراكة العاملية للمياه(؛ 
ودسنت غاريك )اللجنة التقنية العاملية للشراكة العاملية للمياه، 

جامعة أكسفورد(؛ وجينا غيلسون )جامعة أكسفورد(؛ وكولن هيرون 
)الشراكة العاملية للمياه(؛ وإدلتراود غونتر )معهد جامعة األمم 

املتحدة لإلدارة املتكاملة لتدفقات املواد واملوارد(؛ وأمبيكا جندال 
)مبادرة تقدير قيمة املياه(؛ وسيباستيان ويليمارت )برملان الشباب 

العاملي للمياه(؛ ونيكول ويبلي )البرنامج الهيدرولوجي الدولي 
احلكومي-اليونسكو(؛ ورميي كينا )اللجنة االقتصادية ألوروبا(

نيابة عن مرفق إدارة المياه التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي - معهد ستوكهولم الدولي    *

للمياه، الذي يستضيفه المعهد.
نيابة عن المركز الدولي للتعاون في مجال المياه، الذي يستضيفه معهد ستوكهولم الدولي للمياه    **
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بين  التوازن  تحقيق  إلى  والحاجة  للتنمية  المتكامل  الطابع  على   2030 لعام  المستدامة  التنمية  خطة  تشدد 
االعتبارات االقتصادية واالجتماعية والبيئية. وسيتطلب ذلك إدخال إصالحات مؤسسية واألخذ بنهوج مبتكرة 
التنمية  أهداف  بين  التآزر  أوجه  من  حد  أقصى  إلى  وتزيد  المفاضالت  حدة  من  تخفف  اإلدارة  مجال  في 
متطور  فهم  وهناك   .)Breuer et al., 2019; OECD, 2017c( بها  المتعلقة  السياسات  وميادين  المستدامة 
مؤداه أن االعتبارات االقتصادية والمالية في اتخاذ القرار المتعلق بالمياه مبعثها مجموعة متنوعة من القيم 
بالمياه المعني  المستوى  الرفيع  الفريق  ويتخذ   .)Schulz et al., 2018; Pahl-Wostl et al., 2020( 

)HLPW, 2018( موقفاً أوسع بكثير بشأن القيم مما ُدعي إليه في إطار مبادئ دبلن )ICWE, 1992(، فيشجع 

في  الصلة  ذات  بيالجيو  لمبادئ  موجز  )يرد  واعتمادها«  للمياه  المتعددة  بالقيم  »االعتراف  على  البلدان 
اإلطار 1-6(. وإلى جانب االعتراف بالقيم المتعددة للمياه، هناك أيضاً دعوة إلى استخدام أساليب أكثر قوة 
إليه هذا  )Garrick et al., 2017(. وهذا ما يشير  المفاضالت  المساعدة في حل  والتقييم من أجل  للقياس 

الفصل عموماً بوصفه انتقاالً إلى األخذ بنهوج قائمة على تعدد القيم إلدارة شؤون المياه. 

دفع  في  القيم  بدور  االعتراف  المياه  شؤون  إلدارة  القيم  تعدد  على  القائمة  النهوج  استخدام  على  ويترتب 
أكثر  النشطة من جانب مجموعة  المشاركة  إلى  والدعوة  المائية،  الموارد  بإدارة  المتعلقة  الرئيسية  القرارات 
وإدماج  المياه.  إدارة شؤون  القيم في مجال  من  متنوعة  إدماج مجموعة  وبالتالي  الفاعلة،  الجهات  من  تنوعاً 
موارد  إدارة  لقرارات  والمشروعية  االستنارة  من  مزيد  لتحقيق  الفئات  لمختلف  العالئقية  أو  األصيلة  القيم 
ما تستبعد  كثيراً  أو مصالح  المباشرة من جانب مجموعات  المشاركة  بها يستتبع  المرتبطة  المياه واألراضي 
من اتخاذ القرارات المرتبطة بالمياه. وقد يؤدي إلى زيادة التركيز على العمليات اإليكولوجية والبيئية وإعادة 
تخصيص  من  بدالً   - والمقبلة  الحالية  األجيال  لصالح   - المائية  الموارد  فوائد  تقاسم  على  الجهود  تركيز 

كميات المياه لألولويات االقتصادية ذات القيمة العليا.

يشير هذا الفرع إلى مجموعة من التحديات التي يواجهها التحوُّل إلى نظام إلدارة شؤون المياه يعترف بتعدد 
بأن  باالعتراف  التحديات  أوَّل هذه  ويتعلق  الفاعلة.  الجهات  النشطة لمجموعة متنوعة من  القيم وبالمشاركة 
إدارة شؤون المياه تحفزها مجموعة من القيم الضمنية أو الصريحة )Schulz et al., 2018(. وهذا يستلزم 
والبيئية  والثقافية  االجتماعية  للقيم  المالزمة  المتباينة  والمنظورات  المختلفة  المصالح  بأن  االعتراف 
يتعلق  فيما  متنوعة  قرارات  اتخاذ  إلى  تدفع  المياه  يتجزأ من  ال  التي تشكل جزءاً  واالقتصادية  واإليكولوجية 
بالموارد. وال يتعلق ذلك فقط بـــ»المسؤول عن اإلدارة«، بل يعترف صراحة أيضاً بقيمة المياه لمختلف الفئات 
يساويه  ما  أو  المياه  استخدام  قيمة  أو وصف  تقدير  أي  المياه:  بتقييم  الثاني  التحدي  ويتعلق  المجتمع.  في 
بطائفة  أيضاً  وإنما  القياس فحسب،  بمشاكل  ليس محفوفاً  المياه  تقييم  أن  بطرق مختلفة. غير  استخدامها 
كاملة من المشاكل المتعلقة بما يمكن - بل وينبغي - قياسه على اإلطالق، وبمن يقوم بالقياس. ومن ثم يؤدي 
المتَّخذة  العام واإلجراءات  القرار  يتعلق باالنفصام الشائع بين عمليات اتخاذ  الثالث، الذي  التحدي  إلى  هذا 

على أرض الواقع، بما في ذلك خطر أن تسيطر المصالح الخاصة على جداول األعمال.

9-2-1 إشراك أصوات وقيم متنوعة في النقاش – تحديات المشاركة الهادفة

ويمكن أن تؤثر المشاركة الفعالة من جانب مجموعة أكثر تنوعاً من الجهات الفاعلة تأثيراً كبيراً على نتائج إدارة 
وبالرغم  الفوائد.  تلك  وتقاسم  المياه  استخدام  من  الفوائد  من  أكبر  توليد مجموعة  ذلك  في  بما  المياه،  شؤون 
من أن النهوج التشاركية ليست جديدة على قطاع المياه )فمثاًل، تشير مبادئ دبلن إلى »التشاور العام الكامل مع 
تدعو خطة  كما   ،(ICWE, 1992, Principle 2( وتنفيذها«  المياه  مشاريع  تخطيط  في  وإشراكهم  المستعملين 
عام 2030 إلى تجديد بذل الجهود إلثراء عملية اتخاذ القرار، واالعتراف بالمفاضالت والنزاعات المحتملة 
بين أولويات السياسات وإدارتها بطرق تشاركية وشاملة )OECD, 2016(. وواقع األمر أن األفراد أو الجماعات 
»معنّيون  أنهم  يُرى  ال  أو  ذلك؛  في  يُدرجون  ال  ما  كثيراً  والشباب  والنساء  األصلية  الشعوب  مجتمعات  من 
 .)Pahl-Wostl, 2020( باألمر«، أو يُمنعون ألسباب أخرى من المشاركة في عمليات اتخاذ القرار ذات الصلة
وقد ورد تأكيد على حل تحديات االستبعاد في الوثيقة الختامية الصادرة عن الفريق الرفيع المستوى المعني 
في  بما  وأدوارها،  الصلة«،  »ذات  المعنية  الجهات  بتحديد  يتعلق  فيما  انتقال  مرحلة  إلى  تدعو  التي  بالمياه، 
جميع  في  ومراعاته  والمصالح  الفئات  لمختلف  والمتنوعة  المتعددة  المياه  قيم  تمثله  ما  تحديد   « ذلك 

.)HLPW, 2018, p. 17( »القرارات التي تؤثر على المياه

1-9 
التركيز المتزايد 
على إدراج منظورات 
متعددة في إدارة 
شؤون المياه

2-9 
التحديات التي 
تعترض إخضاع 
إدارة شؤون المياه 
لتأثير قيم متعددة 
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المشاركة  أن  على  التشديد  ينبغي  الفاعلة،  الجهات  من  متنوعة  مجموعة  إلشــراك  النوايا  صدقت  ومهما 
أو  مع مشاريع  اإلدارة،  لعمليات  منه  بد  ال  أمر  وهو  الوقت،  في  االستثمار  ال يتوافق هذا  وقد  وقتاً.  تستغرق 
سياسات أو جداول زمنية سياسية وطنية ومحلية محددة. وينبغي أن تكون آليات الحوار مستقرة بالفعل لكي 
أريد  إذا  وحمايتها،  المياه  الستخدام  القيم  تعدد  على  قائم  نهج  في  استراتيجية  مشتركة«  »إدارة  أي  تحدث 
المشاريع  »إدارة«  من  فعاًل  تمّكن  وأن  المانحة  الجهات  تحركها  التي  المشاريع  حياة  دورات  تتجاوز  أن  لها 
واستخدامات المياه على المدى الطويل، في أماكن  معينة ومع جهات معنية محددة. ومن ناحية أخرى، فإن 
المشاريع وسيلة لتمويل التنمية، وقد ال توفر »عمليات اإلدارة« نوع العائد الذي من شأنه أن يحفز االستثمار. 
سريعاً.  حاًل  أو  سحرياً«  »عالجاً  باعتبارها   - اإلدارة  مع  حتى  أو   - المشاركة  مع  التعامل  يمكن  فال  وعليه، 

فهي تتطلب كاًل من الوقت والتمويل لكي تحدث. 

الناجح  التشاور  أن  ورغم  باستمرار.  اختراعها  إعــادة  يجب  أنه  في  يتمثل  المشاركة  أمام  آخر  عائق  وثمة 
يمكن خفض  ال  أخرى،  مواقع  في  يُتبع  مستفاداً  درساً  فيه«  المتبع  »النهج  يصبح  أن  يمكن  األماكن  أحد  في 
مواقع  لزيارة  المديرين  أو  المسؤولين  يلزم  الذي  الوقت  أو  الميسرين،  أو  المعنية  للجهات  المحتمل  التدريب 
المعين قد نفذ بنجاح في مواقع أخرى. ومن ثم، ال توجد  النهج  العمليات، مهما كان  مختلفة والمشاركة في 
سوى فرص ضئيلة لتحقيق وفورات الحجم. وباإلضافة إلى ذلك، فإن المشاركة – إذا ُفهمت بمعنى »الملكية 
المشتركة« أو النفوذ الحقيقي – يمكن أن تتحدى الوضع الراهن، الذي قد تكون فيه المصالح الخاصة هامة. 
وقد تكون هناك أسباب تدعو إلى التعجيل بالمشاريع بطرق تؤدي للتخلي عن المناقشة والتدقيق الكامل في 
جميع األطراف، ألن المشاركة قد تؤدي إلى عدم المضي قدماً في المشاريع، حتى لو توفر التمويل المطلوب. 

الجهات  من  »مزيد  مع  المشاركة  »تحسين«  أو  المشاركة  من«  »المزيد  أن  إلى  اإلشــارة  المهم  من  وأخيراً، 
عمليات  في  المتأصلة  المتنافسة  والمصالح  التحديات  من  المعقدة  الطائفة  ذلك  رغم  يحّل  ال  قد  الفاعلة« 
ضيقاً  األحيان  بعض  في  النوايا  أفضل  لديها  التي  المعنية  الجهات  بعض  تضيق  فقد  المياه.  شؤون  إدارة 
التي  األفكار  تحول  عندما  أو  الالزمة،  اإلصالحات  لتفعيل  المتعددة  المعنية  الجهات  عمليات  بنتائج  شديداً 
يحّل  المشاركة« وحده قد ال  »المزيد من  أن  يعني  دائم. وهذا  تغيير  الخاصة دون حدوث  المصالح  تقترحها 
البلد المائية، إلى جانب سلة أوسع  الوارد وصفها في هذا الفصل، بل يجب أن يُدمج في سياسة  التحديات 

من التدخالت التي تسعى إلى تعزيز عمليات اإلدارة متعددة القيم في إدارة الموارد المائية. 

9-2-2 الموازنة بين المفاضالت عندما يتعذر قياس األشياء التي ُيعتّز بها 

بالمياه.  المرتبطة  والخدمات  للسلع  نقدية  قيمة  تحديد  الغالب على  تركز في  المياه  تقييم  أصبحت عمليات 
نطاقات  دخول  »مع  إنه   )Hellegers and Van Halsema )2019, p. 522(( هالسيما  وفان  هيليغرز  ويقول 
بشكل  الواضح  من  أصبح  التثمين،  صراع  في  المجتمع  رفاه  على  المياه  تأثير  كيفية  بشأن  أوسع  ومخاوف 
]والتوفيق  للمياه  المتنوعة  القيم  القرار ينبغي أن يكون أكثر اهتماماً بوزن المفاضالت بين  متزايد أن اتخاذ 
تحديد  فقط  التقييم  يستهدف  أن  ينبغي  يعد  لم  ثم  ومن  متناسبة.  واحــدة  قيمة  تحديد  من  بدالً  بينها[، 
القيمة ’ االقتصادية’...، بل أن يستهدف بشكل أكبر طرح آلية منظمة وشفافة تدعم عملية قائمة على تعدد 
والتعامل  بينها  والموازنة  القيم  من  المختلفة  األنواع  بين  القائمة  بالمفاضالت  لالعتراف  المعنية«  الجهات 
معها. ويظهر اتخاذ القرار المتعلق بالمياه عند نقطة االلتقاء بين األخالق والسياسة العامة والطبيعة والقيم 

 .)Priscoli, 2012( والمعتقدات والعقالنية

يمكن  ما  تجاوز  خالل  من  المياه  قيمة  تقدير  أهمية  على   Garrick et al. )2017( وآخــرون  غاريك  ويؤكد 
بسبب  أيضاً  ولكن  القياس  مشاكل  بسبب  فقط  ليس  للجدل  ومثير  شاق  أمر  المياه  فتقييم  بسهولة.  قياسه 
المقايضات  يعكس  مما  ودقتها،  التقييم  أساليب  صحة  عن  النظر  بغّض  الخالفات  تنشأ  »وقد  يمثله:  ما 
في  القياس  أو  التقييم  مساهمة  أن  الواضح  ومن   .)p. 1004( المياه«  شؤون  إدارة  وراء  الكامنة  الحتمية 
القيم  عن  يكشف  أن  بها  يمكن  التي  الكيفية  في  رئيسية  بصفة  تكمن  المتأصلة  السياسية  المداوالت  هذه 
القيم.  بهذه  اإللمام  خاللها  من   – يمكن  ال  أو   - يمكن  التي  المختلفة  والطرق  بالمياه،  المرتبطة  المتنوعة 
وقد يمّكن ذلك أيضاً متخذي القرار من االعتراف صراحة بالقيم التي تحفز على اتخاذ القرارات في مجال 
كاستراتيجية  المعنية  الجهات  د  تعدُّ على  القائمة  التشاركية  العمليات  ذلك ضرورة  ويُبِرز  المياه.  إدارة شؤون 
القيم أوسع من  لمجموعة  وفقاً  المياه  إدارة شؤون  آليات  ولتفعيل  وإدراجها  بالقيم  االعتراف  لدعم   مؤسسية 

ومهام صدقت النوايا
 إلرشاك مجموعة 

متنوعة من الجهات 
الفاعلة، ينبغي 

التشديد عىل أن 
املشاركة تستغرق وقتاً
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)كتمثيل القيم االجتماعية والثقافية واالقتصادية والبيئية(، التي من شأنها أن تيّسر اتخاذ القرارات المتعلقة 
Hellegers and Van Halsema بالمياه على أساس شامل ومستند إلى القيم. وكما يشير هيليغرز وفان هالسيما 
الفرع  في  موضح  هو  )كما  المعنية  الجهات  تعدد  على  القائمة  العمليات  تسعى  أن  يمكن   ،)p. 521  ,2019(

9-3-1( إلى إدراج قيم متعددة »للتوصل على نحو مشترك إلى مستوى معين من االتفاق على إدارة الموارد 

التحديات  أحد  أن  بيد  اإلنمائية«.  المعني[  ]البلد  الستراتيجية  المحددة  األولويات  مجموعة  ضمن  المائية 
في  النظر  كيفية  في  يتمثل  المعنية،  الجهات  تعدد  على  القائمة  العمليات  أهمية  على  عــالوة  الرئيسية، 
من  كثير  في  مقياس مشترك  أو  قاسم مشترك  بينها  يكون  أن  دون  قياسها،  أو  القيم  من  متنوعة  مجموعات 

األحيان )انظر اإلطارين 1-1 و 1-2، والشكل 1-3، التي يرد فيها تعريف أنواع مختلفة من »القيم«(.

وللجماعات المختلفة )المهنية وغير المهنية، وجماعات الشعوب األصلية وغير األصلية، وما إلى ذلك( نظم 
متنوعة للمعارف والقيم. وعالوة على ذلك، تتباين مختلف الجهات المعنية في طرق ارتباطها بالكتل المائية 

والطبيعة والبيئة، وكذلك بغيرها من الفئات في المجتمع.
بالطابع المادي وأصعب على التحديد الكمي أو الترجمة إلى أشكال نقدية  وبعض مجموعات القيم أقل اتساماً 
تتجاوز وجهات نظر  أن  المثال، يمكن  القيم. فعلى سبيل  لمقارنة مجموعات مختلفة من  - وهي منهجية شائعة 
الشعوب األصلية وقيمها المتعلقة بالبيئة القيم العملية أو الجوهرية.40 ويصّور الشكل 9-1 أدناه هذا النوع على 

40  تشير القيم العملية إلى المسائل ذات األهمية/ القيمة بسبب الخدمة أو المنفعة التي تقدمها، مثل حوض الغسيل لغسل اليدين دون 

مشقة. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون للفنون أو الموسيقى قيمة عملية ألن قيمتها تتوقف على ما تثيره من ردود فعل وتستمد منها. 
أما القيم الجوهرية، فهي تشير إلى المسألة الهامة/ذات القيمة أو التي يقدرها اآلخرون لذاتها، بغّض النظر عما إذا كانت توفر خدمات 
أو منافع. وقد يكون غسل اليدين ذا قيمة جوهرية إذا جعل الشخص يشعر بالسعادة، بغّض النظر عن كونه أمراً صحياً أو نظيفاً. بل قد 
تكون له قيمة جوهرية ألسباب أخالقية - باعتباره األمر الصواب الذي يتعيَّن فعله. والقيم الجوهرية والعملية، عالوة على ذلك، أساسية 

.(Justus et al., 2009 ،في النظرية األخالقية كما أنها أساسية في بيولوجيا الحفظ )انظر، على سبيل المثال

القيمة الجوهرية
 الطبيعة لها قيمة،
مستقلة عن الناس

القيمة العملية
الوجود في الطبيعة/رؤية الطبيعة يجلب 

لألشخاص المتعة أو االرتياح

القيم العالئقية )المتعلقة بالجمع البشري(
المكان مهم لشعبي، لشعورنا بهويتنا كشعب )الهوية الثقافية(

الوجود في الطبيعة يتيح لي وسيلة للتواصل مع الناس )التماسك االجتماعي(
رعاية النظم اإليكولوجية أمر بالغ األهمية لرعاية إخوتي في البشرية، في الحاضر والمستقبل )المسؤولية االجتماعية(

رعاية جميع أشكال الحياة واألشكال المادية ضرورة أخالقية )المسؤولية األخالقية تجاه غير البشر(

القيم العالئقية )الفردية في المقام األول(
هذا المكان مهم بالنسبة لي، وبالنسبة لمن أكون كشخص )الهوية الفردية(

رعايتي لهذه األرض مشِبعة لي، وتساعدني على أن أحيا حياة رغدة )اإلشراف/السعادة(
الحفاظ على صحة األرض هو الشيء السليم الذي ينبغي عمله )مبدأ اإلشراف / الفضيلة(

 الشكل 1-9 
 توضيح القيم العملية 
والجوهرية والعالئقية فيما 
يتعلق بالطبيعة

.Chan et al :المصدر 
 .)fig. 1, p. 1462 ,2016(
وال ينطبق على هذا الشكل 
االنتفاع الحر بموجب ترخيص 
نسبة المصنف إلى مؤلفه-
 Attribution بالمثل  الترخيص 
 Share-Alike 3.0 IGO )CC
.BY-SA 3.0 IGO(
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والعاطفية  المعنوية  الروابط  هذه  وتتحدى  بالطبيعة.  يتعلق  فيما  األماكن[  على  قائمة  ]أو  »عالئقية«  قيم  أنه 
بالمياه وجهات النظر إلى العالم المتأصلة في معظم النهوج المعتادة لقياس وتقييم إدارة الموارد المائية.

كقيم  عنها  يعبَّر  التي  األمد  الطويلة  والعالقات  العميقة  االرتباطات  لهذه  أخرى  أمثلة  على  االطالع  ويمكن 
 Bennett et al., 2018; Jax et( اإلنسان  رفاه  في  تسهم  التي  اإلشــراف  أو  الرعاية  أخالقيات  خالل  من 
العالقات  إلى  تُنَسب  التي  »األهمية  يجسد  معظمها  ولكن  العالئقية،  للقيم  تعريفات  عدة  وهناك   .(al., 2018

لوحظ  وكما   .)Arias-Arévalo et al., 2017( والطبيعة«  البشر  وبين  البشر  بين  فيما  الهادفة  والمسؤوليات 
من  مشتقة  ولكنها  األشــيــاء  في  مــوجــودة  العالئقية  القيم  ليست   ،Chan et al. )2016( وآخــريــن  تشان  في 
لتعزيز  باألهمية  واستخدامها  العالئقية«  »القيم  بـــ  االعتراف  ويتسم  تجاهها.  والمسؤوليات  معها  العالقات 
المائية بالمسطحات  يتعلق  فيما  المختلفة  النظر  وجهات  بين  الفجوة  سد  على  تساعد  التي  التعددية   النهوج 

.)Parsons and Fisher, 2019(

الجوهرية  و/أو  العالئقية  والقيم  العملية  االقتصادي  النمو  أولويات  تمثيل  بين  التوازن  تحقيق  ينّشط  وقد 
لعدم  العملية،  الممارسة  ناحية  من  للغاية،  معقد  األمر  وهذا  الوطنية.  ودون  الوطنية  السياسية  الديناميات 
نُظم  ألن  وذلك  بالمياه،  المرتبطة  المتعددة  القيم  جميع  تشمل  المياه  لتخصيص  »ُمثلى«  استراتيجية  وجود 
شؤون  إدارة  جوهر  أن  والواقع   .)Hellegers and Leflaive, 2015( معاً  وتتداخل  تتقاطع  المختلفة  القيم 
المياه يتمثل في حل المفاضالت والنزاعات بطرق تخلق أكبر قدر ممكن من الفوائد ومن أشكال التآزر، حيث 
أن منهجيات التعامل مع القيم المتعددة وعدم اليقين آخذة في النضوج )LeRoy Poff et al., 2015؛ وانظر 

أيضاً الفرع 9-3 فيما يتعلق بالمسارات الواردة أدناه(. 

االضطالع  في  التالي  التحدي  يتمثل  أعاله؛  الموضحة  القياس،  بمنهجيات  المتصلة  التحديات  جانب  وإلى 
بعملية مفتوحة وشاملة ومتوازنة التخاذ القرار، ترد مناقشتها في الفرع التالي. 

9-2-3 من النظرية إلى الممارسة: التعامل مع جداول األعمال الخفية والمصالح الخاصة 

التي تعترض تمكين واستدامة عمليات اإلدارة  الكثيرة  العوائق  التحديات ببعض  الثالثة من  وتتعلق المجموعة 
المتعددة القيم. فما لم يراع متخذو القرار آراء الناس - وال يُقصد بذلك اإلصغاء فقط، بل وإعادة صياغة 
التشاور مصداقيته.  يفقد  وبالتالي  الناس،  وقت  تضييع  يفعلون سوى  ال  فإنهم  الواقع-  في  واألجوبة  األسئلة 
التنمية  السياسي عن  الطابع  تنزع  عادلة  غير  ممارسة  إلى  المشاورات  تتحول  أن  يمكن  الحاالت،  أسوأ  وفي 
 Cooke and Kothari, 2001; Gaynor,( السياسية  أو  االقتصادية  النخب  »تستحوذ  عليها«  أن  أو  المحلية، 
القوية  التشاور  تدابير  تشمل  أن  الهندية ضرورة  بهارات  بعثة سواش  تجربة  وتبرز   .)2014; OECD, 2015b

 .)Mukherjee, 2020( المجموعات المتنوعة والتسلسالت الهرمية المحتملة بينها

االهتمام  عدم  يتفاقم  وقد  البيروقراطي.  الجمود  مشاكل  في  الوقوع  لمخاطر  كذلك  معرَّضة  التنفيذ  وعملية 
المياه مجال  في  النزاهة  شبكة  وتشير  الفساد.  بفعل  للقواعد  الجامد  االمتثال  أو  المفرط  التنظيم   أو 
النزاهة يهددان كل مجال من مجاالت  وانعدام  )Water Integrity Network )2016, p. 23 إلى أن »الفساد 

الفساد أيضاً  السياسات، يعزز  تنفيذ  والمكانة«. وإلى جانب إعاقة  والمال  بالسلطة  األمر  يتعلق  الحياة حين 
للنساء  المتاحة  الموارد  وبين  الواسعة،  المجتمع  فئات  بين   )Søreide, 2016( القائمة  المساواة  عدم  أوجه 
الشفافية  تساعد  قد  أدناه،  الفرع  في  مقترح  هو  وكما   .)UNDP/Huairou Commission, 2012( والرجال 
المصالح  شبكات  تفكيك  على  والخلفيات  الجنسانية  الهويات  مختلف  من  لألشخاص  المتساوية  والمشاركة 

الخاصة وجداول األعمال الخفية. 

يهدف  بل  بالمياه،  فقط  يتعلق  ال  القيم  تعدد  على  القائم  اإلدارة  نهج  فإن  وغيرها،  التحديات  لهذه  ونتيجة 
إلى التعامل مع النظام االجتماعي والثقافي واالقتصادي والنظام السياسي األوسع نطاقاً. ويتعين على إدارة 
شؤون المياه أن تتعامل مع تحديد األولويات بشكل صريح على المستوى السياسي إلى جانب األولويات التي 
يجري تنفيذها ضمناً )القيم( في التنفيذ العملي للسياسات. وهذا ال يشمل الموظفين العموميين فحسب، بل 

يشمل المجتمع بأسره، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والمجموعات األخرى. 

وقد ينّشط تحقيق
 التوازن بني متثيل 

أولويات النمو 
االقتصادي العملية 

والقيم العالئقية و/أو 
الجوهرية الديناميات 

السياسية الوطنية 
ودون الوطنية
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تعدد  على  القائمة  اإلدارة  إلى  الدول  انتقال  لكيفية  المحتملة  المسارات  بعض  على  الضوء  الفرع  هذا  يسلط 
اإلدارة  وتمثل  المائية.  للموارد  المتكاملة  اإلدارة  قبيل  من  الحالية  النهوج  إلى  المسارات  هذه  وتستند  القيم. 
ويدمج  المياه،  مستجمعات  إزاء  موضوعة  لخطة  يخضع  النطاقات  متعدد  نهجاً  المائية  للموارد  المتكاملة 
السياسات  وقطاعات  السياسية  المستويات  مختلف  على  العاملة  المعنية  الجهات  مجموعات  مختلف  مصالح 
يشملها.  أن  أو  القضايا  من  مجموعة  أو  ارتباطات  ألي  ينفتح  أن  ويمكن   ،)Lubell and Edelenbos, 2013(
ألغراض  المستخدمة  للمياه  شاملة  باعتبارها  المائية  للموارد  المتكاملة  اإلدارة  عن  التعبير  يجري  ما  وغالباً 
الناس والغذاء والطبيعة والصناعة واالستخدامات األخرى، وتهدف إلى أن تشمل جميع االعتبارات االجتماعية 

واالقتصادية والبيئية.41

الفرع  أبرزها  التي  التحديات  من  كثير  معالجة  إلى  أدناه  المعروضة  المختلفة  النهوج  أو  المسارات  وتهدف 
السابق.

9-3-1 تعزيز عمليات الجهات المعنية المتعددة التي تعترف بوجود مزيج شامل من القيم في 

إدارة شؤون المياه وتوّفق بين تلك القيم

نهاية  الدافع في  القيم هي  بأن  االعتراف  المياه  القيم إلدارة شؤون  تعدد  القائم على  النهج  تمكين  بعملية  يُقصد 
المطاف إلى اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المياه، والدمج الفعلي لمجموعة متوازنة من القيم الثقافية والروحية 
محدد  سياق  ضمن  المائية  الموارد  بإدارة  الخاصة  القرارات  في  االجتماعية  القيم  أو  والبيئية  واالقتصادية 
التي  القرار  اتخاذ  عمليات  بتفعيل  ذلك  تحقيق  ويمكن   .)Hellegers and Van Halsema, 2019( للسياسات 
االتفاق.  من  معين  مستوى  إلى  التوصل  بغية  قيمها،  عن  التعبير  من  المعنية  الجهات  من  واسعة  مجموعة  تمّكن 
ويمكن اعتبار هذه العمليات »مشاركة في إنشاء« إدارة الموارد المائية )انظر Hermans et al., 2006(. وقبل كل 
المحلية  المجتمعات  ’صوت‘  المتعددة[ »إسماع  المعنية  الجهات  ]من جانب  المياه  إدارة شؤون  تعزيز  شيء، يشمل 
ويقدم   .)Garrick et al. 2017, p. 1005( القرار«  اتخاذ  عمليات  في  تاريخياً  المهملة  أو  ناقصاً  تمثياًل  الممثَّلة 
هذا الفرع أمثلة على األماكن التي يجري فيها إدخال مجموعات ممثلة تمثياًل ناقصاً أو قيم إضافية في عمليات 

إدارة شؤون المياه على مستويات مختلفة.

االستبعاد  عــن  للتعويض  مــتــزايــدة  جــهــود  ــَذل  ــب وتُ اإلرادة  تــوجــد  والــعــشــريــن،  ــحــادي  ال الــقــرن  أوائـــل  فمنذ 
منظورات  دمج  إلى  ذلك  أدى  وقد  والبيئية.  المائية  الموارد  إدارة  في  األصلية  الشعوب  لمصالح  التاريخي 
إلى  ذلــك  أدى  وقــد  العالمي  المستوى  على  سيما  وال  المياه،  شــؤون  إدارة  في  األصلية  الشعوب  ومــعــارف 
العالمي الصعيد  على  سيما  وال  الــمــيــاه،  شـــؤون  إدارة  فــي  ومــعــارفــهــا  األصــلــيــة  الــشــعــوب  مــنــظــورات  ــج   دم
إدارة  في  ومعتقداتها  األصلية  الشعوب  معارف  دمج  وينطوي   .)IWGIA, 2019; Makey and Awatere, 2018(

مختلفة،  واجتماعية  ثقافية  ومؤسسات  هويات  تشمل  المياه،  تقييم  في  أساسية  تغييرات  على  المياه  شؤون 
على  نيوزيلندا،  ففي   .)Awume et al., 2020( الثقافة  أو  للمجتمع  المهيمن  أو  السائد  التيار  عن  منفصلة 
النظم  على  القائمة  اإلدارة  بمبادئ  الماوري  قيم  كايبارا  لميناء  المتكاملة  اإلدارة  فريق  يربط  المثال،  سبيل 
واالحترام  ،)kaitiakitanga )كايتياكيتانغا  للموارد  المستدامة  باإلدارة  المتعلقة  القيم  ذلك  ويشمل   اإليكولوجية. 
 .)Harmsworth et al., 2016( )whanaungatanga manaakitanga( والعالقات )هواناونغاتانغا  )ماناكيتانغا 
منظور  من  المياه  قيم  دمج  إلى  بنشاط  الحكومات  بها  تسعى  التي  الكيفية  على  آخر  مثاالً   1-9 اإلطار  ويوضح 

مجتمعات الشعوب األصلية في عمليات إدارة شؤون المياه.

ف اإلدارة المتكاملة للموارد المائية بأنها »عملية تعزز التنمية واإلدارة المنسقتين للمياه واألراضي والموارد المرتبطة بها من تعرَّ  41 

 أجل تحقيق أقصى قدر من الرفاه االقتصادي واالجتماعي على نحو منصف دون المساس باستدامة النظم اإليكولوجية الحيوية«
.)GWP, 2000, p. 22(

3-9 
المسارات المؤدية 
إلى عمليات إدارة 
شؤون المياه القائمة 
على تعدد القيم
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وباإلضافة إلى مجتمعات الشعوب األصلية، هناك العديد من المجموعات التي ال تدمج آراؤها في كثير من 
العمالة  معظم  عادة  النساء  توفر  المثال،  سبيل  فعلى  المياه.  بإدارة  المتعلقة  القرارات  في  بفعالية  األحيان 
الالزمة لتأمين احتياجات األسرة من المياه، ولكن تمثيلهن ال يزال ناقصاً في الهياكل الرسمية إلدارة للمياه 
في  المرأة  إشراك  طريق  عن  الكفاءة  في  مكاسب  تحقيق  ويمكن   .)Thakar, 2019; World Bank, 2019(

يكون  )Mommen et al., 2017; Trivedi, 2018(.42 وقد  المستويات  المياه على مختلف  إدارة شؤون  هيئات 
وتسليط  المنغلقة  اإلدارة  أوساط  انفتاح  مثل  مباشرة  غير  آثار  أيضاً  اإلدارة  مجالس  في  الجنساني  للتنويع 
المشاركة  الناجمة عن توسيع نطاق  الشفافية اإلضافية  الخفية. ومن شأن هذه  الضوء على جداول األعمال 

واالختالط بين متخذي القرار أن تحد من الفساد وسوء اإلدارة. 

وبعد ذلك، يمكن النظر إلى تعبئة شبكات الشباب في مجال إدارة شؤون المياه باعتبارها وسيلة لدمج حقوق 
أجل  من  الجمعة  »أيام  بالحياة  النابضة  الشباب  حركة  أثرت  وقد  المياه.  شؤون  إدارة  في  القادمة  األجيال 
التعبئة الضخمة والمتسقة، التي شكلت قوة  البيئية من خالل عمليات  كبيراً على السياسة  المستقبل« تأثيراً 
حاسمة للعمل من أجل التغيير العالمي )Braw, 2019(. وقد شاركت الحركات الشبابية كذلك في التعامل مع 
ندرة المياه في منطقة البحر األبيض المتوسط )Pedrero et al., 2018(. وتؤثر هذه األصوات والمنظورات 

تأثيراً كبيراً على القيم – والمنظورات الزمنية - التي تراعى في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمياه.

المتحدة  األمــم  وهيئات  الدولية  والــوكــاالت  الــدول  بين  الجمع  في  التحدي  يتمثل  الــدولــي،  الصعيد  وعلى 
والسالم  بالمياه  المعني  المستوى  الرفيع  العالمي  الفريق  ويحث  األكاديمية.  واألوســاط  المدني  والمجتمع 
نطاق  على  االنضمام  إلى  الدول  يدعو  وبالتالي  وتنفيذه،  للمياه  الدولي  بالقانون  االلتزام  على  الدول   )2017(
واسع إلى اتفاقية المجاري المائية لعام 1997 واتفاقية المياه لعام 1992 التي تستضيفها اللجنة االقتصادية 
لألمم  العالميتين  االتفاقيتين  لهاتين  التكميلية  الصكوك  بشأن  العمل  بتكثيف  أيضاً  الفريق  ويوصي  ألوروبا. 

تؤكد »حجة الكفاءة« هذه القيمة العملية إلشراك المرأة بشكل أكثر مساواة في إدارة المياه. ومع ذلك، هناك أيضاً قيمة جوهرية تتعلق   42

بالواجب األخالقي المتمثل في مشاركة المرأة أو تأثيرها على قدم المساواة مع الرجل في اتخاذ القرار.

اإلطار 9-1 المبادرة الوطنية للمياه في أستراليا

القيم والمصالح  الموارد وإلى االعتراف بمختلف  التركيز على استغالل  إلى تجاوز  للكومنولث والواليات، في أستراليا،  التابعة  الحكومية  الوكاالت  تهدف 
في إدارة شؤون المياه. وهذا أمر ذو أهمية بالنسبة لألستراليين من الشعوب األصلية الذين لم يُعترف رسمياً بمصالحهم في المياه إال في عام 2004 مع 

.)National Water Commission, 2004; Bark et al., 2012( صدور المبادرة الوطنية للمياه
إدراج تمثيل الشعوب  )1( ضمان  المائية عن طريق:  بالموارد  الشعوب األصلية  انتفاع  إلى توفير إمكانية  الموقعين  للمياه جميع  الوطنية  المبادرة  وتوجه 
)3( تخصيص  المياه؛  المياه في منطقة مستجمعات  الموجودة في ملكية  الشعوب األصلية  )2( مراعاة حقوق  المياه حيثما أمكن؛  األصلية في تخطيط 
للمياه الشعوب األصلية »غير استهالكية« و»غير تجارية«، فإنها ال تقتضي تخصيصاً  الشعوب األصلية.1 وما دامت مصالح   المياه لحاملي سندات ملكية 

.(Maclean et al., 2014 انظر(
الحفظ وإدارة األراضي، مما  المعاصرة وتدريبهم في مجال  التقليدية بمعارفهم  إدارية لمزج معارفهم  الشعوب األصلية أنشطة  ر األستراليون من  وقد طوَّ
)Maclean et al., 2014(. وعالوة على ذلك، ثبت أن للشراكات بين  التقليدية  المائية في أراضيهم  الموارد  المشاركة في تخطيط وإدارة  يمّكنهم من 
جماعات الشعوب األصلية والباحثين االجتماعيين من أجل توثيق قيمهم ومعارفهم واهتماماتهم المتعلقة بالمياه فوائد متعددة. فأوالً، تسجل هذه الشراكات 
العلماء  التعبير عن مصالح الشعوب األصلية بطرق تجعلها في متناول  وثانياً، يمكنها أيضاً  الثمينة والقيم ذات الصلة.  التقليدية  المعارف اإليكولوجية 
والمخططين، وأهم من ذلك في الوقت ذاته، مع بقائها وفية لنظرتهم إلى العالم. ويمكن لجماعات الشعوب األصلية أن تستخدم أدوات البحوث االجتماعية 

إليصال معارفها وقيمها واهتماماتها المتعلقة بالمياه إلى الوكاالت الحكومية مباشرة ولبناء العالقات الالزمة للحفاظ على حوار هادف. 

.Maclean et al. )2015, pp. 142–144( المصدر: استناداً إلى

حق الشعوب األصلية هو »الحق في االنتفاع بالمياه والحصول عليها ألغراض تلبية االحتياجات الشخصية أو المنزلية أو االجتماعية أو الثقافية أو الدينية أو الروحية أو   1
المجتمعية غير التجارية، بما يشمل مراعاة القوانين والعادات التقليدية، بما في ذلك الحق في تعليم السمات المادية والروحية لألماكن والمناطق ذات األهمية على األرض 

.(Jackson and Langton, 2012 ًانظر أيضا O’Donnell, 2011, p. 11(  »والمياه أو فيها
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وصف الفوائدالقيم ذات الصلةنوع الفائدة

النوع 1: الفوائد المتأتية من تحسين 
توافر المياه

الفوائد الناشئة عن التعاون يمكن أن تعالج قيم االستخدام االستهالكي المباشر 
مشاكل ندرة المياه وتؤدي إلى تحسين األمن 

المائي وكفاءة تخصيص المياه بين القطاعات 
)زيادة العرض - إدارة الطلب( 

النوع 2: الفوائد المتأتية من تحسين 
جودة المياه

تعتمد جميع القيم المتعلقة باالستخدام على 
جودة المياه

تحسين الجودة ألغراض االستجمام في الهواء 
الطلق، وتجنب تكاليف العالج، وتجنب تكاليف 

الترسيب، وتجنب المخاطر الصحية

النوع 3: الفوائد المستمدة من 
مستجمعات المياه أو المتأتية من جودة 

النظم اإليكولوجية المائية

القيم المتعلقة باالستخدام غير المباشر، وقيم 
الخيار، والقيم المتعلقة بعدم االستخدام

تحسين التنوع البيولوجي، وتحسين السيطرة 
على الفيضانات، وتحسين الحماية من 

العواصف، وتجنب تكاليف التصحر أو خفضها، 
وتحسين تغذية المياه الجوفية ، وما إلى ذلك.

النوع 4: الفوائد المتأتية من تحسين 
األمن والتكامل اإلقليميين

تجنب أو خفض التكاليف الناتجة عن الفوائد الثانوية
النزاعات، وتحسين العالقات التجارية والتكامل 

اإلقليمي

 الجدول 1-9 
فوائد إدارة الموارد المائية 
العابرة للحدود

OECD  المصدر: 
)2015a, Table 3, p.9( استناداً إلى 
Sadoff and Grey )2003(

المتحدة بشأن المياه، بما في ذلك »الصكوك القانونية غير الملزمة« من قبيل المبادئ التوجيهية واإلجراءات 
المائية  للموارد  المتكاملة  بــاإلدارة  المعني  العامل  الفريق  ويشجع  المياه.  مجال  في  التعاون  تسهل  التي 
المياه، وتنمية الطاقة  يتعلق مثاًل بتخصيص  المياه، فيما  بإدارة شؤون  المتعلقة  التقنية والسياسية  الحوارات 

الكهرومائية، والري. ويستند هذا العمل إلى القيم والفوائد المبيَّنة في الجدول 1-9.

أخرى،  زاوية  المعنية، من خالل  الجهات  لتوسيع عمليات  اإلنسان محاولة  مبادئ حقوق  إدماج  يمثل  وأخيراً، 
وصوالً إلى عمليات ونتائج أكثر إنصافاً في مجال إدارة شؤون المياه. ويركز النهج القائم على حقوق اإلنسان 
على األشخاص الذين يعانون من التهميش أو االستبعاد أو التمييز أكثر من غيرهم، ولكن ليس من أجل تلبية 
وال تشير   .)UNFPA, n.d.( الناس  حقوق«  »إعمال  أجل  من  بل  »المستفيدين«،  لــ  األساسية«  »االحتياجات 
والمرافق  المياه  على  العام  الحصول  محتويات  إلى  الصحي  الصرف  وخدمات  المياه  في  اإلنسان  حقوق 

الصحية وكفايتها فحسب، بل تشير أيضاً إلى الحق اإلجرائي في التأثير على طرق تقديم هذه الخدمات. 

9-3-2 تضمين تقاسم الفوائد في القرارات المتعلقة بإدارة شؤون المياه 

وهناك دعوة في مجال إدارة الموارد المائية إلى تقاسم الفوائد بشكل صريح لتعزيز إنتاجية الموارد المائية 
سادوف  وجادل   .)Sadoff and Grey, 2003; 2005( الحجم  حسب  المياه  تخصيص  عن  كبديل  المشتركة 
من  َجنْيُها  يمكن  التي  الفوائد  تقاسم  على  التركيز  إعادة  من خالل  بأن   Sadoff and Grey )2003( وغراي 
للمياه صفرية  تقاسم  عملية  عن  يُستعاض  )الكميات(،  المياه  تقاسم  على  التركيز  من  بدالً  المياه،  استخدام 
أحد  حوض  في  المياه  استخدام  من  المستمدة  الفوائد  على  »التركيز  إيجابية.  محصلتها  بعملية  المجموع 
الحوض«  تخطيط  على  القائمين  منظور  لتوسيع  أخرى  طريقة  هو  نفسها،  المادية  المياه  من  بدالً  األنهار، 
بين  والمستدامة  المتبادلة  المنفعة  ذات  للترتيبات  بكثير  أوسع  مجال  عن  الفوائد  تقاسم  ويسفر   .)p. 396(
القيم(  بها  ترتبط  أن  يمكن  التي  )الفوائد  والخدمات  السلع  وتشمل   .)Yu, 2008( المعنية  الجهات  مختلف 
الفوائد غير  تكون  وقد  المالحة.  أو تحسين  المروية،  الزراعة  أو  الفيضانات،  تنظيم  أو  الكهرومائية،  الطاقة 
بكثير  وتتجاوز  السياسية،  المكاسب  حتى  أو  اإلقليمي  التكامل  أو  البيئي  اإلشراف  تحسين  مثل  اقتصادية، 
التكامل  لتشمل  أيضاً  الفوائد  تمتد   ،1-9 الجدول  في  السابق،  الفرع  في  أُبــرز  وكما  النقدية.  التعويضات 
9-2( رؤى فيما يتعلق  النزاعات. وتقدم حالة حوض نهر السنغال )اإلطار  التجاري وتقليل  اإلقليمي والتبادل 

بالكيفية التي ُجّربت بها نهوج تقاسم الفوائد على نطاق عابر للحدود في أفريقيا.
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اإلطار  في  نوقش  ما  نحو  على  ذلك،  ومع  الفقر.  من  الحد  تعزيز  إلى  أيضاً  الفوائد  تقاسم  يؤدي  أن  ويمكن 
أعاله، فلكي تتحقق هذه المكاسب، يتسم مزيج الجهات الفاعلة التي تستفيد والجهات المشاركة في تحديد 
على  مثال  الفوائد  تقاسم  فإن  القيم،  من خالل  الفوائد  قياس  يمكن  أنه  وبما  بالغة.  بأهمية  الفوائد  تقاسم 

كيفية دمج مجموعة متنوعة من القيم في إدارة شؤون المياه داخل الدول وفيما بينها.

 ،)2-2-8 الفرع  )انظر  للحدود  العابر  بالنطاق  تتعلق  الفوائد  بتقاسم  الخاصة  المناقشات  معظم  أن  ورغم 
والريفية  الحضرية  االستخدامات  بين  المياه  على  المتزايدة  المنافسة  لحل  إطاراً  يتيح  األصلي  المفهوم  فإن 
تطبيقاً  باعتباره  الفوائد  تقاسم  إلى  يُنظر  قد  بل   .)Garrick et al., 2019( والزراعية  والصناعية  والمنزلية 
المختلفة، ممثلة في مختلف  التعامل مع المصالح  الماء نفسه- وضرورة  النُُظم -يتجاوز كثيراً سائل  لمنظور 

الفوائد )والقيم المتعلقة بها( التي تعود على مختلف الجهات الفاعلة أو الجهات المعنية.

9-3-3 التركيز على الُنظم لتجاوز التدخالت القطاعية الضيقة 

متعددة  نطاقات  على  بالتخطيط  والقيام  السياسات  اتخاذ  بالمياه  يتعلق  فيما  النظم  على  القائم  النهج  يشمل 
وتطوير  المؤسسي  اإلصالح  مجال  في  نطاقاً  األوسع  القطاعية  العمليات  في  المياه  تخصيص  حوافز  لدمج 
البنية األساسية. ويتطلب ذلك فهم االستجابات السلوكية، التي يمكن أن تضخم من هذه األعمال أو تقوضها 
حد   إلى  لإلدارة  المناسب  والمستوى  المياه  شؤون  إدارة  أولويات  تعتمد  ولذلك،   .)Garrick et al., 2020b(
من  المياه  شؤون  إدارة  عمليات  تستفيد  وقد   .)Kjellén, 2018( المشكلة  به  تظهر  الذي  النطاق  على  كبير 

»التخلص من العقلية االنعزالية« لمعالجة القضايا العالمية و/أو اإلقليمية و/أو المحلية. 

اإلطار 9-2 تقاسم الفوائد وتوزيع التكاليف في حوض نهر السنغال

بين ستينات  الفترة  المحيط األطلسي. وفي  إلى  أفريقيا، عبر غينيا ومالي والسنغال وموريتانيا  ثاني أطول األنهار في غرب  السنغال، وهو  نهر  يتدفق 
الطبيعية، وخسائر فادحة  الموارد  إلى مجاعة وترّد شديد في قاعدة  الماضي، عانت منطقة الحوض من جفاف شديد، مما أدى  القرن  وثمانينات 
السنغال  تنمية نهر  1972 منظمة  السياق، أنشئت في عام  المالحة. وفي هذا  المياه  الجوفية، وتسرب  المياه  والبيئة، ومشاكل تراجع  الزراعة  في 
الذاتي  )أ( تعزيز االكتفاء  المنظمة في  السنغال ومالي وموريتانيا. وتأمل  التي تضم   )Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal(
الغذائي في الحوض، )ب( الحد من الضعف االقتصادي أمام التقلبات المناخية والعوامل الخارجية، )جـ( تسريع التنمية االقتصادية، )د( تأمين وتحسين 

دخول سكان الحوض من خالل تقاسم الفوائد والتعاون بين البلدان المشاطئة الثالثة. 
الدول األعضاء، ولذلك تم وضع  والتكاليف بطريقة مرضية لجميع  الفوائد  إلى إطار لتخصيص  السنغال، كان األمر يحتاج  ومن أجل تنظيم وإدارة نهر 
المتعدد األغراض في  التقليدي  الكهرومائية والمالحة والري( والدول األعضاء. وفي االستثمار  المشتركة على الخدمات )الطاقة  التكاليف  لتوزيع  منهجية 
بكثير ألن  أكثر تعقيداً  البلدان  المتعددة  بتكاليفها. والنهوج  المشاريع  المتأتية من مختلف خدمات  الفوائد  التكاليف عادة بمقارنة  بلد واحد، يتم تخصيص 
الفوائد التي يمكن الحصول عليها من النهر تختلف من بلد إلى آخر. فبالنسبة لمالي، كان الحصول على منفذ صالح للمالحة إلى المحيط األطلسي وإنتاج 

الطاقة موضع اهتمام رئيسي. أما بالنسبة لموريتانيا والسنغال، فكان تطوير الري وبدرجة أقل إنتاج الطاقة )إال في المدن( موضع االهتمام الرئيسي.
وبالتالي، لتقدير الفوائد في مجاالت الطاقة الكهرومائية والري والمالحة المستمدة من خزانين كان من المقرر بناؤهما على نهر السنغال، تم تخصيص 
التكاليف على أساس الفوائد التي يمكن أن تجنيها الدول األعضاء من الري وتوليد الطاقة والشحن، وتوزيع التكلفة بنسبة 35.3 في المائة لمالي و22.6 

في المائة لموريتانيا و42.1 في المائة للسنغال. 
بيئي  إعــداد تقييم  الوقت،  الشائعة، ذلك  الممارسات  ومبتكراً. ولم يكن من  النهج لمشاريع أحــواض األنهار فريداً  السبعينات، كان هذا  أوائــل  وفي 

واجتماعي شامل للمشاريع الكبيرة. 
البلدان األعضاء  بين  الحوار  ما يترسخ  العالم حيث كثيراً  أنحاء  بالمقارنة مع أحواض األنهار األخرى في  السنغال  تنمية نهر  وتَبُرز تجربة منظمة 
المشاطئة في المناقشات حول مخصصات المياه، بدالً من التركيز على الفوائد المستمدة من االستخدامات المتنوعة للنهر بين مختلف األعضاء. وكانت 
»التعاون اإلقليمي كان  أن  تأكيد  الدول مالي وموريتانيا والسنغال، وساعدت في إعادة  بين  المناقشات  ال يتجزأ من  الفوائد جزءاً  لتقاسم  الرؤية  هذه 
الفوائد  الثالثة بمبادئ تقاسم  البلدان  ضرورة مطلقة ألن الجميع سيستفيدون بطرق ال يمكن ألي منهم أن يحققها بمفرده«. وجرى تدوين االلتزام بين 
هذه من خالل وضع اتفاقيات قانونية وإناطة درجة ملحوظة من السلطة التنفيذية فوق الوطنية بمنظمة تنمية نهر السنغال. وعالوة على ذلك، يتجسد 
السياسية  الحدود  التنمية وأهدافها ستتجاوز  التي تنص على أن »فوائد  للمنظمة،  الفوائد في األهداف األولى  التضامن بشأن تقاسم  أكبر دليل على 

وستكون موجهة إلى المجتمع الذي يعيش في حوض نهر السنغال بأسره«.

.Yu )2008, pp. 12–26( المصدر: مقتبس بتصرُّف من
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فهم   )1( يلي:  ما  المياه  شؤون  إدارة  في  متعددة  نطاقات  عبر  متعددة  قيماً  يدمج  الذي  النظم  نهج  ويقتضي 
واإليكولوجية/البيئية  واالجتماعية  والسياسية  واالقتصادية  واإلدارية  الهيدرولوجية  النظم  بين  الترابط  أوجه 
يواجهها  التي  الضغوط  أو  الصدمات  أو  المخاطر  تحديد   )2( النظم؛  هذه  في  المتأصلة  األساسية  والقيم 
الناس و/أو النظام اإليكولوجي أو نظم اإلنتاج؛ )3( وضع سيناريوهات أو نماذج لفهم االتجاهات واالستجابات 
9-3-1(؛ الفرع  في  المبين  النحو  على  القطاعات  مختلف  من  فاعلة  جهات  تشمل  )التي  واآلثــار   والمشاكل 
مجموعة  ممثلي  بين  اتفاق  أساس  على  اتخاذها  يتعين  التي  اإلجراءات  ومزيج  نوع  تصميم  في  المشاركة   )4(

متنوعة من القيم؛ )5( االختبار والتعلم والتكييف.43 وكما أشار غاريك وآخرون )Garrick et al. )2019، ينبغي 
إدراج االستعراضات الدورية في العملية تجنباً لالستجابات التي تحركها األزمات. وقد تم التأكيد على أهمية 
أن تحيط هذه التحليالت بالصالت المنهجية بين القرارات المتعلقة بالمياه عبر القطاعات في مبادرة تقدير 
قيمة المياه التي تدعمها هولندا، والتي تبني تحالفات لتعزيز الحوار مع مجموعات متنوعة حول المفاضالت 

44.)VWI, 2020( والمصالح المتنافسة في إثيوبيا وبيرو وزامبيا وكولومبيا وهولندا

ورغم أن اإلدارة المتكاملة للموارد المائية تعتبر »نهجاً نُُظمياً« إلدارة المياه يهدف إلى التمكين من اتباع أسلوب 
 GWP 2009; Schenk( المائي  األمن  تحقيق  أجل  السياقية من  للحقائق  تسلسلي وشامل ومؤسسي يستجيب 
»تركز  بوصفها  العملية،  الناحية  من  لالنتقاد،  تعرَّضت  فقد   )et al., 2009; Villarroel Walker et al., 2012

فلم   .)Giordano and Shah, 2014( المائية  الموارد  إلدارة  المتبع  نهجها  في  الالزم«  من  أكثر  المياه  على 
واالقتصادية  االجتماعية  للصالت  الكامل  االعتبار  األحيان  من  كثير  في  المائية  للموارد  المتكاملة  اإلدارة  توِل 
ولهذا   .)Hoff, 2011; Roidt and Avellán, 2019( االقتصاد  من  األخــرى  القطاعات  عبر  الهامة  والبيئية 
والصالت  الترابط  أوجه  بعض  مراعاة  إلى  تهدف  لها،  مكملة  كأطر  مختلفة  »ترابطية«  نهوج  برزت  السبب، 

خارج قطاع المياه بشكل أكثر وضوحاً )انظر اإلطار 3-9).

وبعبارة أخرى، يمكن التباع نهج للنظم يدمج قيماً متعددة في إدارة شؤون المياه أن يأخذ في االعتبار العناصر التالية: )أ( تحديد حدود   43

النظام؛ )ب( التأكيد على النظام؛ )جـ( نمذجة السيناريوهات، )د( المشاركة في تصميم النهج المتبع؛ )هـ( تعلم النهج واختباره وتكييفه.
لالطالع على مزيد من المعلومات عن مبادرة تقدير قيمة المياه، انظر:  44 

 .www.government.nl/topics/water-management/valuing-water-initiative

اإلطار 9-3  النهوج الترابطية

المياه واألراضي على نحو متكامل ومنسق كوسيلة  إدارة  إلى  المائية يسعى  للموارد  المتكاملة  باإلدارة  يعبَّر عنه  الذي  المفاهيمي  القول إن اإلطار  يمكن 
لتحقيق التوازن بين استخدامات المياه المختلفة، مع تلبية االحتياجات االجتماعية واإليكولوجية وتعزيز التنمية االقتصادية في الوقت ذاته. غير أن التركيز 

الصريح على المياه ينطوي على خطر التركيز المفرط على األهداف اإلنمائية المرتبطة بالمياه، مما يعزز النهوج القطاعية التقليدية.
الموارد  بين مختلف استخدامات  الترابط  بأوجه  والبيئة، ويعترف  والغذاء  للمياه والطاقة  المختلفة  المياه األبعاد  المشترك في مجال  الترابط  ويراعي نهج 
التفاعالت  النهج صراحة  ويتناول هذا  والبيئة.  للناس  المختلفة  بين األهداف والمصالح واالحتياجات  التوازن  المستدامة من أجل تحقيق  التنمية  ألغراض 
المعقدة وردود الفعل بين النظم البشرية والطبيعية. وتتعلق التفاعالت الترابطية بكيفية استخدام وإدارة منظومات الموارد، ووصف أوجه الترابط )اعتماد 

بعضها على بعض(، والقيود )فرض الشروط أو المفاضالت( وأوجه التآزر )التعزيز المتبادل أو الفوائد المشتركة(.
العوامل ذات الصلة على الصعيد  التي تحدث في سياق  التفاعالت  المائية، فينظر في  للموارد  المتكاملة  الكثير من نهوج اإلدارة  الترابطي  النهج  ويتجاوز 
الدولية واإلقليمية، واألسواق واألسعار، وأوجه  والتجارة  الزراعي،  والتنمية الصناعية، والتحديث  والتوسع الحضري،  الديموغرافية،  التغيرات  العالمي، مثل 
التقدم التكنولوجي، والتنويع والتغييرات في النظم الغذائية، وتغير المناخ، فضاًل عن العوامل المحركة الخاصة بسياقات أكثر تحديداً، مثل هياكل الحوكمة 
البيئي وندرة  الترّدي  الموارد، مما يسبب  تأثير قوي على قاعدة  العوامل  ما يكون لهذه  الثقافية والمجتمعية. وكثيراً  وعملياتها، والمعتقدات والسلوكيات 

الموارد، ولكنها تؤثر أيضاً على مختلف األهداف والمصالح االجتماعية واالقتصادية والبيئية وتتأثر بها.
إلى النهوج المتكاملة القائمة بالفعل إلدارة الموارد مثل اإلدارة المتكاملة للموارد المائية،  ومن االنتقادات المتكررة للنهج الترابطي أنه يضيف القليل نسبياً 

إذا ما نُّفذت اإلدارة المتكاملة للموارد المائية بشكل صحيح وشامل.  

.FAO )2014c, pp. 6–9( المصدر: مقتبس بتصرُّف من

مل توِل اإلدارة املتكاملة 
للموارد املائية يف كثري 

من األحيان االعتبار 
الكامل للصالت 

االجتامعية واالقتصادية 
والبيئية الهامة عرب 

القطاعات األخرى من 
االقتصاد
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»الترابط  أو  والصحة«،  »المياه  بين  الروابط  التكميلية  »الترابطية«  النهوج  هذه  عداد  في  تـُـدرج  أن  ويمكن 
النظم  على  القائمة  »النهوج  المثال  سبيل  على  أو  المرجانية«،  والشعاب  الهضبة  والبحر«/»بين  المصدر  بين 
اإليكولوجية«. وقد أُبرزت فيها النهوج القائمة على النظم اإليكولوجية وزيادة االهتمام بالترابطات اإليكولوجية 
الكوكب«  المناخ وتخّطي بعض »حدود سالمة  تغير  المتمثلة في  العالمية  باألزمات  المتزايد  نتيجة لالعتراف 

.(UNDP, 2020(

9-3-4 دمج القيم اإليكولوجية والبيئية في إدارة المياه القادرة على الصمود لتغير المناخ

وإدارة  المياه  شــؤون  إدارة  مجال  في  المناخ  تغير  أمــام  الصمود  على  القدرة  لتعزيز  األخيرة  الدعوات  في 
الموارد المائية، يُقترح النظر بشكل منهجي في عدم اليقين والمخاطر، وبناء القدرة على الصمود في عملية 
اتخاذ القرارات المتعلقة بالمياه )Timboe et al., 2019(. وتتمثل إحدى القضايا الرئيسية في تحديد ماهية 
للمجتمعات  المتنوعة  المناخية  الصدمات  وتكاليف  )مخاطر  المناخ  بتغير  المرتبطة  لمن(  )وبالنسبة  القيم 
والبيئية  اإليكولوجية  القيم  دمج  الممكن  من  كان  إذا  وما  اإليكولوجية(  السالمة  عن  فضاًل  واالقتصادات، 
الصمود  على  القادرة  المياه  إدارة  من  للتمكين  المياه  شؤون  إدارة  في  أفضل  بشكل  ناقصاً  تمثياًل  الممثلة 

لتغير المناخ. 

حيث  المائية،  الموارد  إدارة  في  والبيئية  اإليكولوجية  القيم  دمج  طرق  في  رائداً  األوروبي  االتحاد  كان  وقد 
العمل  وبرنامج  األوروبي،  لالتحاد  البيولوجي  التنوع  استراتيجية  في  اإليكولوجي  النظام  على  قائم  نهج  أُدِمج 
البيئي السابع لالتحاد األوروبي وتوجيهات االتحاد األوروبي اإلطارية بشأن المياه. وتركز التوجيهات اإلطارية 
وضع  إلى  المائية  بالموارد  الوصول  في  يتمثل  منها  الرئيسي  الهدف  أن  حيث  اإليكولوجي،  المنظور  على 
هذا  ولتحقيق   .)European Parliament/Council of the European Union, 2000( جيد  إيكولوجي 
والضغوط، المائية  الموارد  تقييم  على  تركز  التي  التنفيذ  آليات  )أ(  يلي:  ما  األوروبي  االتحاد  يدعم   الهدف، 
المتعلق بمستجمعات  القرار  اتخاذ  الفوائد في دعم  إلى  التكاليف  التشاركية، واعتبارات نسبة  العمليات  )ب( 
 European Commission, 2019a; Grizzetti et al.,( األنهار  أحــواض  إلدارة  خطط  وضع  )جـــ(  المياه، 
أو  الحيوية  الفيزيائية  الناحية  من  سواء  وخدماتها،  اإليكولوجية  النظم  ومحاسبة  وتقييم  مسح  )د(   ،)2016

 .)Maes et al., 2018( النقدية

ثم إن أطر النظم اإليكولوجية قد تمثل نهجاً صالحاً لتحديد قيم النظم اإليكولوجية والقيم البيئية وإدماجها 
الطبيعي  المال  رأس  على  الحفاظ  في  السياسات  هذه  وتساهم   .)2 الفصل  )انظر  المياه  شؤون  إدارة  في 
 European( الــقــرار  اتخاذ  عملية  في  وخدماتها  اإليكولوجية  النظم  دمــج  خــالل  من  وإصــالحــه  ألوروبـــا 
اإليكولوجية  النظم  خدمات  على  القائمة  النهوج  استخدام  اكتسب  أوروبا،  وخارج   .)Commission, 2019b

وكوستاريكا  ــوادور  إك في  كذلك  زخماً  المياه  على  المعتمدة  اإليكولوجية  للنظم  المتعددة  القيم  تبرز  التي 
 .)Engels et al., 2008( والمكسيك

يتجاوز  أن  المناخ  تغير  إزاء  الصمود  على  بالقدرة  يتسم  المياه  إلدارة  نهج  اتباع  من شأن  أوسع،  نطاق  وعلى 
التغيرات  مع  التكيف  من خالل  الطبيعية  الموارد  إدارة  إلى  يهدف  لن  ألنه  المائية،  للموارد  المتكاملة  اإلدارة 
التكرار،45  ويشمل  حالها«؛  على  األمــور  »بقاء  أسلوب  تجاوز  أيضاً  سيكفل  بل  فحسب،  العالمية  المناخية 
الفقيرة المحلية  المجتمعات  ضعف  من  التقليل  إلــى  تحديداً  ويهدف  التكيف؛  على  والــقــدرة   والمرونة، 

.)James et al., 2018(

»يشير التكرار إلى السعة االحتياطية التي يتم إنشاؤها عن قصد داخل النظم بحيث يمكنها أن تستوعب التعطيل أو الضغوط المفرطة أو   45

الطفرات في الطلب« )The Rockefeller Foundation/Arup, 2014, p. 5(. ويتحقق ذلك عندما توفر عوامل أو عناصر أو مكونات متعددة 
»نفس الوظائف أو وظائف مشابهة أو احتياطية« )Ahern, 2011, p. 342(، مما يتيح القدرة على الصمود عن طريق »اتقاء الفشل«. 

يف الدعوات األخرية 
لتعزيز القدرة عىل 
الصمود أمام تغري 

املناخ يف مجال إدارة 
شؤون املياه وإدارة 

املوارد املائية، ُيقرتح 
النظر بشكل منهجي يف 

عدم اليقني واملخاطر، 
وبناء القدرة عىل 
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اتخاذ القرارات املتعلقة 
باملياه
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سلَّط هذا الفصل الضوء على كل من التحديات التي تعترض التحوُّل إلى عمليات إدارة شؤون المياه القائمة 
اإلدارة  نهوج  وتؤكد  التحول.  هذا  يسلكها  أن  يمكن  التي  والمسارات  المعنية  الجهات  وتعدد  القيم  تعدد  على 
تحسين  أجل  من  فقط  وليس  القرار،  اتخاذ  عمليات  في  دمجها  يلزم  التي  المتعددة  المنظورات  على  هذه 
اتخاذ  لعملية  الشرعية  يوفر  أخالقي  واجب  أيضاً  هو  متعددة  نظر  ووجهات  قيم  فإدراج  والنتائج.  القرارات 

القرار والتنفيذ الالحق للسياسات. 

وال تشمل عمليات إدارة المياه عادًة سوى عدد محدود من الجهات المعنية، وتركز تركيزاً ضّيقاً على استغالل 
ه النقد لهذه النهوج التكنوقراطية أو الضيقة في  الموارد المائية لتحديد أولويات األهداف االقتصادية. ويوجَّ
ولمتخذي  المياه  موارد  إدارة  على  للقائمين  وينبغي  بيئية.  ألسباب  تُنتقد  كما  اجتماعية  ألسباب  المياه  إدارة 
والصناعات  القطاعات  إلى  للوصول  فقط  ليس  المياه«  »قطاع  من  أبعد  هو  ما  إلى  أيديهم  يمدوا  أن  القرار 
إلشراك  أيضاً  ولكن  التجارية،  أعمالها  إدارة  سياق  في  والمياه  األراضــي  استخدام  أمور  ضمناً  تقرر  التي 
المصالح  لنطاق  التوسيع  وهذا  المياه.  وإدارة  الطبيعية  الموارد  إدارة  من  تاريخياً  استبعدت  التي  المجتمعات 
العملية الرسمية التخاذه. وقد يواجه  إلى  القرار يضيف تعقيداً  إدراج قيم متعددة في عملية اتخاذ  من أجل 
يتعلق  فيما  متضاربة  نظر  وجهات  أو  مطالب  الطاولة  على  تُطرح  حيث  الخاصة  المصالح  من  مقاومة  أيضاً 

بكيفية استخدام المياه واألراضي أو حمايتها. 

هذه  على  للتغلب  المتاحة  الفرص  إحدى  اإلدارة  عمليات  في  بالقيم  متعلقة  لعدسة  الفعلي  اإلدمــاج  ويشكل 
االختالفات ولبذل المحاوالت إليجاد حلول لقرارات إدارة المياه بالغة التعقيد فيها دعم للجميع. وتظل أهم 
المجموعات  بإدراج  للسماح  أعاله،  المبين  النحو  على  المشاركة،  هي  القيم  المتعدد  النهج  لتحقيق  طريقة 
التنمية  مجال  في  اإلنسان  حقوق  على  القائمة  النهوج  وتؤكد  العملية.  في  ناقصاً  تمثياًل  والممثلة  الجديدة 
تأطير  بها  يتم  التي  الطريقة  أن  ذلك  من  أبعد  هو  ما  ولكن  فعالة.  بطريقة  المعنيين  جميع  إشراك  ضرورة 
القضايا يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً: أوالً وقبل كل شيء، من خالل توسيع المنظور لكي ال يقتصر على المياه 
في حد ذاتها، والنظر إلى الموارد كوسيلة لتحقيق أشياء أخرى كثيرة. ويمكن أن تؤدي نهوج »تقاسم الفوائد« 
هذه إلى تقاسم المياه واستخدامها على نحو أكثر عقالنية ومنفعة للجميع، كوسيلة لتحقيق المستويات العليا 

من األهداف. 

ومن الضروري أيضاً أن ترى جميع الجهات المعنية أوجه الترابط وتفهمها. وتستند جميع النهوج والمسارات 
التي جرت مناقشتها في هذا الفصل إلى منظور النظم - بما في ذلك النهوج القائمة على النظم اإليكولوجية، 
والنهوج الترابطية، ونهوج القدرة على الصمود أمام تغير المناخ في إدارة المياه. ومرة أخرى، قد يساعد ذلك 
الجهات المعنية على إيجاد طرق جديدة وذات فائدة متبادلة للتعاون في الحفاظ على القيم أو تطويرها حتى 

مع توسيع األفق الزمني، أي في حالة االستدامة على األمد الطويل. 

أيضاً  هناك  أن  إال  القيم،  المتعدد  المياه  إدارة  بنهج  المرتبطة  الفوائد  عن  لمحة  الفصل  قدم  حين  وفي 
بين  توازن  التي  المياه  إلدارة  القيم  ومتعددة  الشاملة  بالنهوج  األخذ  نحو  النشطة  فالتحوالت  كبيرة.  تحديات 
ما يكون  الشواغل اإليكولوجية واالجتماعية واالقتصادية والمالية وغيرها من الشواغل الرئيسية )التي كثيراً 
المكتسبة  المصالح  مع  أيضاً  تتعارض  بالمياه(  المتصلة  الرئيسية  القرارات  في  التمثيل  ناقص  منها  العديد 
الضروري  فمن  للجميع،  وشاملة  منصفة  عملية  يحقق  أن  القرار  التخاذ  أمكن  إذا  وحتى  الراهن.  والوضع 
االستفادة  المدني  والمجتمع  الخاص  والقطاع  للحكومات  ويمكن  حذوه.  السياسات  وتنفيذ  التمويل  يحذو  أن 
المستقبل. ومن خالل  التنمية وعمليات اإلدارة في  بالقيم في مشاريع  يتعلق  المشاركة من منظور  عن طريق 
المنتظم  والدمج  األولويات،  من  وغيرها  واالقتصادية  والثقافية  واالجتماعية  البيئية  األولويات  بين  الموازنة 
الجهات  ومتعددة  القيم  متعددة  الشاملة  للنهوج  يمكن  والقرارات،  األهــداف  بين  والمفاضلة  الترابط  ألوجه 

المعنية أن تحّسن إدارة شؤون المياه.
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أنــواع  من  العديد  وفــوائــد  صفات  تشمل  المياه  أن  قيمتها  وتقدير  المياه  إدارة  في  األساسية  التحديات  من 
السلع المختلفة.46 وعادة ما تعامل المياه عند المصدر على أنها منفعة عامة أو مورد متاح للجميع أو مورد 
من الممتلكات العامة، متاح الستخدام الجمهور دون استبعاد أحد )Anisfeld, 2011(. وفي حالة االستخدام 
استخدامهم  من  المتأتية  الفوائد  جميع  على  المستخدمون  يحصل  العامة،  الممتلكات  وموارد  المتاح،  الحر 
الخاص، ولكن التكاليف توزع - في كثير من األحيان بشكل غير متكافئ - بين المستخدمين )مثاًل، استنفاد 
الموارد أو ترّدي الجودة(، مما قد يعرض هذه الموارد لإلفراط في االستخدام واالستغالل والترّدي. ولتوفير 
قبيل  من  األساسية  البنية  في  مكلفة  استثمارات  األمر  يقتضي  المعيشية،  واألسر  والمزارع  للمدن  الفوائد 
الصرف  وخدمات  المياه  إمــدادات  لتوفير  األساسية  البنى  حالة  وفي  المعالجة.  ونظم  واألنابيب  السدود 
والتنافس(،  االستبعاد  لكل من  قابلة  الخدمات  أن  )أي  خاصة  بوجه عام سلعاً  الخدمات  تكون هذه  الصحي، 
الحماية  مثل  األخرى،  الخدمات  أما  ينبغي.  مما  أعلى  السعر  كان  إذا  الفقراء  استبعاد  يمكن  أنه  يعني  مما 
يمكن  وال  أحد،  منها  يستبعد  أن  يمكن  ال  عامة،  سلع  فهي  الفيضانات،  من  والحواجز  السدود  توفرها  التي 
تحصيل رسوم استخدام لها بسهولة. وكذلك يمكن أن تكون المياه في الوقت نفسه سلعة اقتصادية - كأحد 
إتاحتها  ينبغي  سلعة  أي   - نفعية  وسلعة   - تقريباً  االقتصادي  اإلنتاج  أشكال  جميع  في  الحاسمة  المدخالت 

على أساس الحاجة وليس على أساس االستعداد للدفع، بالنظر إلى أنها حيوية للحياة ولصحة البشر.

واحــد.  وقــت  فــي  للتقييم  معايير مختلفة  عــدة  فــي  النظر  مــن  بــد  ال  حــد،  أقصى  إلــى  المياه  فــوائــد  ولــزيــادة 
292/64 الصادر عن  القرار  المعلنة في  المياه كسلعة نفعية وحق من حقوق اإلنسان  إلى وضع  بالنظر  أوالً، 
الجمعية العامة لألمم المتحدة )UNGA, 2010(، يلزم توسيع سبل الحصول على مياه الشرب المدارة بأمان 
تستخدم  حيث  المشاعات،  مأساة  حاالت  منع  وبغية  نفسه،  الوقت  وفي  الجميع.  لتشمل  معقولة  وبأسعار 
أن سعر  غير  اإلسراف.  لتقييد  ‘تعريفة’  أو  يلزم فرض سعر  ما  كثيراً  المورد،  اكتراث الستدامة  دون  المياه 
استخدام  بين  للمواءمة  واحــدة  أداة  سوى  السعر  وليس  مترادفات،  ليست  وقيمتها  توصيلها  وتكلفة  المياه 
المياه وقيمها )انظر الفصل 1(. وأخيراً، للبنية األساسية الحيوية الالزمة لتقديم الخدمات تكاليف للتشغيل 
والصيانة والبناء يجب استردادها لضمان سبل االنتفاع وتوسيع الشبكة. ويمكن أن يؤدي مصدر هذه األموال 
دوراً هاماً في تحديد من يحصل على إمكانية االنتفاع، وكيفية توسيع نطاق الخدمة، وفي نهاية المطاف من 

يستجيب له مقدمو الخدمات.

فالتعريفات  والتحويالت.  والــضــرائــب  التعريفات  الــمــيــاه:  اســتــثــمــارات  لتمويل  رئيسية  وســائــل  ثــالث  وهــنــاك 
تعريفات  تقدير  ويمكن  المستخدمة.47  الخدمة  استعمال  كمية  مع  عادة  وتزيد  المستخدم  يدفعها  رسوم  هي 
رأس  إجمالي  وربحية  استهالك  فيها  بما  )أي  الخدمات  لتوفير  اإلجمالية  التكاليف  لتغطية  التكلفة  استرداد 
بد  ال  التعريفات  طريق  عن  استردادها  يتم  ال  تكاليف  وأي  منها.  مختارة  أجزاء  بعض  أو  المستخدم(  المال 
استقصائية  دراسة  وتبين   .)Andres et al., 2019( والتحويالت  الضرائب  من  مزيج  خالل  من  تغطيتها  من 
الصحية النظافة  لمشاريع  تمويلها  مصادر  في  البلدان  تختلف  أن  يمكن  كيف  بلداً   16 على  مؤخراً   أجريت 

)الشكل 1-10).

تصنيف السلع المطروح في هذا الفصل هو التصنيف الذي يناقش على نطاق واسع في الكتابات االقتصادية منذ خمسينات القرن   46

الماضي. وتصنف السلع في أربعة أنواع على أساس سمتين: التنافس في االستهالك واالستبعاد منه. ويشير التنافس إلى السمة التي 
يقلل بسببها استهالك شخص ما للسلعة )أو الخدمة( المعنية قدرة شخص آخر أو يمنعه  من استهالك نفس السلعة )أو الخدمة( في 

الوقت ذاته، في حين تشير قابلية االستبعاد إلى إمكانية استبعاد األشخاص اآلخرين من الوصول إلى سلعة )أو خدمة( ما واستهالكها. 
ويمكن تصنيف السلع إلى: سلع خاصة )قابلة لالستبعاد منها والتنافس عليها(؛ ومنافع عامة )ال يمكن االستبعاد منها وال تنافسية(؛ 
وسلع مختلطة كالبضائع العادية أو موارد الممتلكات العامة )غير قابلة لالستبعاد منها وقابلة للتنافس عليها(؛ ومنافع النادي )قابلة 
لالستبعاد منها وال تنافسية(. وال تتوقف طبيعة السلع - من حيث كونها خاصة أو عامة - على من يوفرها وال ترتبط به، سواء كان 

شركات خاصة أو كيانات عامة. ويتعلق استخدام العبارتين »عامة« و»خاصة« في الفصل بأكمله بالمعنيين المنصوص عليهما في هذه 
الحاشية، وال يشير إلى فئات مصادر التمويل أو الملكية )التمويل/الملكية الخاصة مقابل العامة(.

عادة ما يكون في التعريفات المنزلية أو الصناعية جزء ثابت، فضاًل عن جزء متغير يزيد على أساس االستخدام )انظر الفرع 4-10(.   47

ويمكن أن تشمل تعريفات مياه الري رسوماً على الحجم، ولكنها كثيراً ما تستند إلى حجم المساحة الخاضعة للري )عدد الهكتارات( و/
أو المحاصيل التي يجري إنتاجها )انظر، على سبيل المثال، Berbel et al. 2019 لالطالع على مناقشة لتعريفات الري في أوروبا(..
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وعند اتخاذ قرارات بشأن تمويل مشروع من مشاريع البنية األساسية للمياه، يجب مراعاة عدة معايير. ورغم 
توقعاته  سوى  االعتبار  في  يأخذ  ال  قد  تجاري  مشروع  في  االستثمار  إلى  يسعى  استثماري  مصرف  أي  أن 
ذلك  ويرجع  منه.  وأكثر  ذلك  تراعي  أن  يجب  المياه  لقطاع  األساسية  البنية  في  االستثمارات  فإن  المالية، 
مع  ولكنها   - مالي  إلى عائد  تؤدي  أنها ال  أي   - مالية  للمياه غير  األساسية  البنية  فوائد  العديد من  أن  إلى 
تمويل  ل وبكيفية  إذا  كان استثمار ما سيموَّ بما  المتعلقة  القرارات  أن  المجتمع بطرق هامة. غير  تفيد  ذلك 
ذلك االستثمار كثيراً ما تكون مترابطة، ألن مصدر التمويل يمكن أن يحدد الفوائد اإلجمالية للمشروع. وفي 
البنية األساسية  المياه، وتحديات تمويل  تقييم االستثمارات في قطاع  الفصل طرق  يناقش هذا  السياق  هذا 

وأهميته، وسبل تحقيق أقصى قدر من الفوائد التي يوفرها. 

مختلفة.  مالمح  للمياه  األساسية  البنية  من  المختلفة  األنــواع  على  والمالية  االقتصادية  للعائدات  وسيكون 
فوائد  ستدرُّ  للمياه  األساسية  البنى  فبعض  األساسية.  البنى  ــواع  أن اختالف  إلــى  بالنظر  التعميم  ويصعب 
عامة  اقتصادية  فوائد  بعضها  في حين سيدر  مثالً(  والري،  الشرب  )كخدمات  كبير  إلى حد  اقتصادية خاصة 
مثل  األساسية،  البنى  بعض  توفر  وقد  العواصف(.  مياه  وصرف  الفيضانات،  من  الحماية  )مثل  كبير  حد  إلى 
معينة،  ظروف  ظل  في  توفر،  أساسية  بنية  أيضاً  هناك  تكون  وقد  األمرين.  كال  األغــراض،  المتعددة  السدود 
اقتصادية من منافع النادي أيضاً. وستتمتع بعض البنى األساسية للمياه  سلعاً من فئة الممتلكات العامة وسلعاً 
أيضاً بفرص أكبر لتوليد التدفق النقدي من خالل رسوم االستخدام )أي عوائد مالية أعلى(، في حين سيرتكز 
تبرير بنى أساسية مائية أخرى إلى حد كبير على أسس اقتصادية )تموَّل من خالل الضرائب ومصادر أخرى(. 
ومن المهم فهم هذه الفوائد االقتصادية والعوائد المالية المختلفة لتحديد آلية التمويل على مدى دورة الحياة 
الكاملة )التخطيط والتقييم والتنفيذ والتشغيل والصيانة واالستبدال(. ورغم ذلك، يلزم أن تخضع جميع أشكال 
تخصيص  األفضل  من  كان  إذا  ما  لتحديد  والفوائد  للتكلفة  واقتصادي  مالي  لتحليل  للمياه  األساسية  البنية 
موارد التمويل الشحيحة لهذه البنية األساسية بالمقارنة مع االستثمارات المحتملة األخرى في قطاعات أخرى. 
ويمكن أن تستفيد البنية األساسية المتعلقة بخدمات المياه )مثل إمدادات المياه ومياه الصرف الصحي والري 

والطاقة الكهرومائية( من طائفة أوسع من طرائق التمويل، سواء من الحكومات أو من المصادر التجارية.

المنظمات غير الحكوميةالجهات المانحةالحكومةاألسر المعيشية
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وجــديــرًا  مجديًا  الــمــشــروع  كــان  إذا  مــا  لتحديد  بــفــوائــده،  الــمــشــروع  تكاليف  والــعــائــد  التكلفة  تحليل  ويــقــارن 
باالهتمام من الوجهة االقتصادية. وبالنظر إلى ندرة ميزانيات الحكومات والمانحين، من األهمية بمكان أال 
تمول تلك األموال سوى المشاريع التي تعود بأكبر قدر من الفوائد الصافية. وسيتضمن التحليل المثالي في 
جانب التكلفة من التحليل كاًل من نفقات رأس المال )أي التكاليف األولية إلقامة البنية األساسية(؛ والنفقات 
التشغيلية )أي التكاليف المستمرة لتشغيل وصيانة المشروع(. فعلى سبيل المثال، ستتمثل نفقات رأس المال 
تكاليف  التشغيلية في  النفقات  وبنائها. وستتمثل  المحطة نفسها  تكاليف تصميم  المياه في  لمعالجة  لمحطة 
األخرى  التكاليف  وتشمل  بقائها.  فترة  مدى  على  وصيانتها  المحطة  لتشغيل  الالزمة  والمواد  الرواتب  دفع 
صحة  على  اآلثــار  قبيل  من  االجتماعية،  التكاليف  الحسبان  في  إدخالها  المثالية  الناحية  من  ينبغي  التي 
المياه الجوفية غير المتجددة.  البيئية مثل تغيير استخدامات األراضي/ترّديها أو استنفاد  البشر، والتكاليف 
والتقنيات المستخدمة لتقدير هذه التكاليف مماثلة للتقنيات المستخدمة لتقدير الفوائد االجتماعية والبيئية، 

وترد مناقشتها في الفقرات التالية. 

وكما هو الحال مع تكاليف المشروع، سيكون لكثير من استثمارات المياه فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية. 
فعلى سبيل المثال، سيؤدي توسيع البنية األساسية للمياه والصرف الصحي إلى خفض تكاليف حصول األسر 
صحية  فوائد  إلى  يؤدي  أو  اإلسهال،  أمراض  مثل  األمــراض  من  والحد  )اقتصادية(؛  المياه  على  المعيشية 
انخفاض  بسبب  المياه  جودة  وتحسين  )اجتماعية(؛  المياه  لجلب  الــالزم  الوقت  وتقليل  )اجتماعية(؛  عامة 
الفوائد أمراً صعباً، حيث  البكتيري )بيئية(. ويمكن أن يكون تجميع هذه األنواع من  تدفق المغذيات والتلوث 
ال يمكن تحويلها جميعاً بسهولة إلى مبالغ نقدية. ومع ذلك، فلدى خبراء االقتصاد أدوات لتحويل بعض هذه 
الفوائد إلى نقد )انظر اإلطار 10-1(. وفي الحاالت التي ال يمكن فيها تقويم الفوائد بالنقد، يمكن استخدام 
أدوات تقييم أخرى، مثل تحليالت فعالية التكلفة، التي تقارن التكاليف بالنتائج غير المالية كاألرواح التي يتم 

إنقاذها، أو األشخاص الذين يتلقون الخدمات، أو المقاييس البيئية المحققة.

ومن العوامل الحاسمة لتحديد الفوائد االقتصادية لمشروع ما مقارنته بما يمكن أن يحدث إذا لم ُيضطلع 
بالمشروع. فعلى سبيل المثال، يؤدي توسيع شبكة إمدادات المياه التي تربط األسر المعيشية بمرافق المياه 
غياب  وفي  األساسية،  اإلنسان  حاجات  أحد  الماء  يمثل  ذلك،  ومع  المياه.  جلب  تكلفة  في  كبير  خفض  إلى 
هذه الوصلة المائية، ستجد األسر المعيشية وسائل بديلة لجمع المياه. وباإلضافة إلى ذلك، قد تكون هناك 

اإلطار 10-1 أدوات التقويم النقدي للتكاليف والفوائد غير النقدية لمشاريع المياه 

ويوفر مجال علم االقتصاد البيئي عدة طرق مختلفة لتقدير قيمة الفوائد غير النقدية. ومن الطرق األكثر شيوعاً ما يلي:
التقييم االحتمالي: يسأل هذا النهج األشخاص مباشرة عن استعدادهم لدفع مقابل سلعة أو خدمة معينة، أو ما هم على استعداد لقبوله مقابل التخلي   �
عن سلعة أو خدمة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي بناء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي إلى تحسين جودة المياه في نهر مجاور. وقد ال يفيد 
ذلك السكان القريبين مالياً، ولكنه قد يتيح لهم مزيداً من الفرص الترفيهية، ويحّسن الجودة البيئية المجاورة وبالتالي الجو المحيط. ومن خالل تجميع 
استعداد السكان لدفع مقابل من أجل هذا التحسين لجودة المياه، يمكن للقائم بالتقييم أن يكّون فكرة عن مدى تقدير السكان لقيمة النهر األنظف، وأن 

.)Alberini and Cooper, 2000( يأخذ ذلك في االعتبار عند تقييم الفوائد التي توفرها محطة معالجة مياه الصرف الصحي
العقارات. فيحاول نموذج  أو  المساكن  الفوائد ضمن أسعار  النهج عادة على قياس كيفية رسملة  يعتمد هذا  تحديد األسعار بطريقة إشباع الحاجات:    �
النموذج كيف ستتغير  الوارد أعاله، سيقدر  المثال  المنزل. وباستخدام  المختلفة على سعر  العوامل  تأثير  الحاجات تقدير كيفية  التسعير بطريقة إشباع 
أسعار المساكن عندما يؤدي بناء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي إلى تحسين جودة مياه نهر قريب. وللقيام بذلك، يقارن النموذج أسعار المنازل 
في المناطق ذات نوعية المياه الرديئة مع المنازل المماثلة في المناطق ذات نوعية المياه األفضل، مع التحكم في عوامل التشويش األخرى. والفرق في 

أسعار أو إيجارات المساكن هو القيمة التي يعطيها الجمهور لتحسين جودة المياه.
طريقة حساب كلفة السفر: االفتراض األساسي لطريقة حساب كلفة السفر هو أنه إذا كان الفرد على استعداد لدفع تكلفة زيارة موقع ترفيهي، فالبد    �
أنه يقدر قيمة هذا الموقع على األقل بقدر ما يدفع لزيارته. ويستند هذا النهج إلى أن تأثير زيادة تكاليف السفر يعتبر نفس تأثير زيادة سعر الدخول. 
المستهلك  السفر كبديل عن تقدير فائض  تكلفة  النهج يستخدم  أو معدومة، فهذا  لها أسعار دخول منخفضة  الطبيعية  المناطق  العديد من  ألن  ونظراً 
)Bolt et al., 2005(. وإذا أبدى األفراد استعداداً لدفع المزيد للسفر إلى بحيرة أو نهر تتوفر به مياه أنظف، يمكن استخدام هذا الفرق في تكلفة السفر 

كحد أدنى للقيمة التي يعلقها األفراد على تحسين جودة المياه.

ولالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر الفصلين 1 و 2.
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خيارات بديلة أقل تكلفة لتوفير مياه محسنة لألسر المعيشية، مثل الصنبور المجتمعي. ولذلك ينبغي مقارنة 
من  البديلة،  المشاريع  بهذه  وكذلك  الراهن(  الوضع  )أي  األساس  بخط  المقترح  االستثمار  وفوائد  تكاليف 
أجل تحديد الفوائد الصافية الفعلية لالستثمار. ومن خالل هذه العملية، يمكن تحديد ما إذا كان االستثمار 

المقترح هو حقاً أفضل استخدام لألموال الشحيحة، أو ما إذا كانت هناك بدائل قابلة للتطبيق.

تأخذ  أن  الضروري  األساسية، من  البنية  المياه بشكل صحيح عند تخطيط وتصميم مشاريع  قيمة  لتقدير 
التحليالت االقتصادية في االعتبار جميع العوامل الخارجية الناتجة عن المشروع. والعامل الخارجي هو أثر 
توسيع شبكة  إلى  يهدف  األخرى. فمن شأن مشروع  األطراف  لنشاط مفروض على  أو سلبي  إيجابي  جانبي 
أنابيب إمدادات المياه إلى السكان الجدد، على سبيل المثال، أن يولد عوامل خارجية كبيرة. وسيكون بعضها 
المعدية؛  األمــراض  انتشار  من  التقليل  بسبب  المحلي  المجتمع  على  تعود  التي  الصحية  كالفوائد  إيجابياً، 
ويمكن أن يكون بعضها سلبياً، على سبيل المثال إذا كانت المياه تأتي من إمدادات مياه جوفية غير متجددة. 
والطريقة السليمة إلدراج قيمة المياه في التحليل االقتصادي، وبالتالي حساب استنفاد المياه، هي من خالل 
يمكن  الشحيحة،  المائية  للموارد  االفتراضية  األسعار  حساب  خالل  ومن  للمياه.48  افتراضي  سعر  استخدام 
تحسين  إلى  يؤدي  وأن  للمشروع  األوســع  واإليكولوجية  االقتصادية  اآلثــار  يستوعب  أن  االقتصادي  للتحليل 
المتنافسة،  االستخدامات  من  العديد  ولها  جداً  المياه شحيحة  تكون  عندما  وببساطة،  القرار.  اتخاذ  عملية 

فسيكون لها سعر افتراضي أعلى، وستؤثر على صافي الفوائد المقدرة لالستثمار في المياه.

وتــحــديــد الــســعــر االفـــتـــراضـــي الــحــقــيــقــي لــلــمــيــاه لــيــس بـــاألمـــر الــهــّيــن ويــتــطــلــب الــكــثــيــر مـــن الــمــعــلــومــات أو 
تهدف  مثالية  م  تحكُّ تقنية  من خالل  للمياه هي  االفتراضي  السعر  لحساب  القياسية  والطريقة  االفتراضات. 
ذات مصداقية  بطريقة  يحدث  أن  يلزم  أن هذا  إلى  وبالنظر  الوقت.  بمرور  الفوائد  من  تعظيم مجموعة  إلى 
ولحساب  المستقبل.  في  المياه  استخدام  عن  المعلومات  من  الكثير  يتطلب  فإنه  كافية،  وصرامة  اقتصادية 
الظروف  من  كاملة  مجموعة  عن  افتراضات(  وضــع  )أو  معلومات  معرفة  يجب  االفتراضي،  المياه  سعر 
االقتصادية المستقبلية، مثل حجم السكان، وتكوين الصناعة، واألسواق المحلية والدولية، فضاًل عن الظروف 
الموقع،  حسب  سيختلف  للمياه  االفتراضي  السعر  أن  التعقيد  من  يزيد  ومما  المستقبل.  في  الهيدرولوجية 
بشكل  تقديره  يجب  وبالتالي  آخر،  إلى  حوض  من  كبير  بشكل  وجودتها  المياه  توافر  يتقلب  أن  يمكن  حيث 

منفصل لكل مشروع استثماري محتمل. 

لالستثمارات  االقتصادية  التحليالت  من  ُيستبعد  ما  كثيرًا  للمياه،  افتراضي  سعر  اشتقاق  لصعوبة  ونظرًا 
)انظر  االستبدال  تكلفة  طريقة  في  التقنيات  هذه  إحدى  وتتمثل  صرامة.  أقل  حلواًل  هناك  أن  غير  المائية؛ 
استبدال  إلى  الحاجة  من  االقتصاد  يتحملها  التي  التكاليف  تقدير  يجري  الطريقة،  هذه  وفي   .)4-1 اإلطار 
المياه المستخدمة إما من خالل خفض االستخدام في قطاعات أخرى، أو التبديل من مصدر المياه الحالي 
إلى مصدر آخر مثل النقل بين األحواض أو تحلية المياه. وتعطي كلتا الطريقتين تقديراً لقيمة مصدر معين 
للمياه لالقتصاد األوسع نطاقاً )اإلطار 10-2(. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن طريقة تكلفة االستبدال هي 
الهامة.  الخارجية  العوامل  جميع  الحسبان  في  تُدخل  لن  ألنها  األمثل،  التحكم  مشكلة  لحّل  ناقص  بديل 

وبالتالي، قد تكون النتيجة أعلى أو أقل من صافي القيمة الحالية للسعر االفتراضي الحقيقي.

خدمات  أن  غير  المياه؛  قطاع  في  لالستثمار  االقتصادية  الــجــدوى  بمقومات  أعــاله  الـــواردة  المناقشة  تحيط 
لها  المياه  الفيضانات ومعالجة  والحماية من  والري  والصرف الصحي  المياه  إمدادات  المياه من قبيل  قطاع 
يؤخذ في  أن  المياه، يجب  ينبغي االستثمار في قطاع  كان  إذا  ما  تقييم  تكاليف مالية ال بدَّ من دفعها. وعند 
المشروع  ألن  التقييم،  تحليل  في  حاسم  عنصر  وهذا  التمويل.  هذا  وكيفية  تمويله  سيتم  كان  إذا  ما  االعتبار 
العمليات  تمويل  يمتنع  الخدمات عندما  في  انقطاعاً  المطاف  نهاية  للتمويل سيشهد في  الذي ال يملك وسيلة 
نوع  ديناميات  ستؤثر  وبالمثل،   .)UNICEF/WHO, 2021( الرأسمالية  التكاليف  ســداد  وال يمكن  والصيانة 
التمويل على صافي فوائد االستثمار نفسه، ومن يحصل عليها، على نحو ما ستجري مناقشته في هذا الفرع. 

السعر االفتراضي: هو القيمة المستخدمة في التحليل االقتصادي عندما يكون سعر السوق، على نحو ما، مقياساً غير مالئم للقيمة   48

.)Young, 1996( االقتصادية
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والري، حيث تقدم  بالمياه والصرف الصحي  التزويد  يتعلق األمر بخدمات  ويشكل ذلك صعوبة خاصة عندما 
هذه الخدمات منافع خاصة )بخالف الحماية من الفيضانات أو معالجة مياه الصرف الصحي، التي هي إلى 
حد كبير من المنافع العامة(. ولذلك يركز هذا الفرع على قطاعي اإلمداد بالمياه والصرف الصحي الفرعيين. 

وبالنسبة لالستثمارات في خدمات اإلمداد بالمياه أو الصرف الصحي أو الري، يشكل تصميم هيكل مناسب 
متنافسة،  تكون  ما  كثيرًا  العامة،  السياسات  مجال  في  متعددة  أهــداف  وجــود  بسبب  تحديًا  المياه  لتعريفة 
المدخالت  وأحد  اإلنسان،  حقوق  من  أساسي  حق  نفسه  الوقت  في  هي  فالمياه  االعتبار.  في  أخذها  يلزم 
االقتصادية الحيوية، ومورد متجدد )ولكنه قابل للنضوب(، وتتطلب استثمارات كبيرة لنقلها من المصدر إلى 
الخدمات،  هذه  فوائد  من  قدر  أقصى  وتحقيق  ككل،  وخدماتها  المياه  موارد  قيمة  تقدير  ويتطلب  الصنبور. 
والعدل،  واإلنصاف  البيئية،  االستدامة  في  المتمثلة  األحيان،  من  كثير  في  المتنافسة  لألهداف  إدارة حكيمة 
الفقراء  التكاليف، والكفاءة االقتصادية. ويجب توفير هذه الخدمات مع الحرص على ضمان قدرة  واسترداد 
وإدخــال  الموثوقية  لضمان  والتمويل  األفــراد،  من  عدد  أكبر  لتشمل  فيها  والتوسع  التكاليف،  تحمل  على 
تحسينات على الشبكة. ويجب أن تصمم تعريفة المياه )أي السعر( بعناية لتحقيق أكبر عدد ممكن من هذه 
تغير  ومنها  التعريفات،  تصميم  عند  فيها  النظر  يتعين  أخرى  مسائل  هناك  ذلك،  إلى  وباإلضافة  األهداف. 

المناخ، وتقبُّل عامة الناس، والبساطة والشفافية )اإلطار 3-10(.  

فعلى  المختلفة.  األهـــداف  هــذه  جميع  المناسب  النحو  على  يــراعــي  أســعــار  هيكل  إيــجــاد  المرجح  غير  ومــن 
من  أن هذا  المياه. غير  تعربفات  المياه على خفض  بخدمات  االنتفاع  زيادة فرص  تنطوي  قد  المثال،  سبيل 
أنه سيترك  كما  للمياه.  المبذر  واالستخدام  المستدام  غير  السحب  وعمليات  اإلسراف  على  يشجع  أن  شأنه 
أخرى،  ناحية  ومن  فيها.  التوسع  من  ويحد  جودتها  من  يقلل  مما  التمويل،  نقص  من  تعاني  المياه  خدمات 
االنتفاع على األثرياء. وفي بعض  الكفاءة، فإنها تقصر  الهدر ويزيد من  يقلل من  ارتفاع األسعار قد  أن  رغم 
حفز  أن  إلى  التجربة  وتشير  السياسات.  مجال  في  متعددة  تدخالت  واحد  هدف  حتى  يتطلب  قد  الحاالت، 
ارتفاع  بين  الجمع  يلزم  وقد  سعرية.  حوافز  مجرد  من  أكثر  يتطلب  الري  ممارسات  تغيير  على  المزارعين 
وتحسين فرص  والتثقيف،  المياه،  وتخصيص حقوق  اإلرشادية،  الخدمات  قبيل  أخرى من  وتدخالت  األسعار 

.)Frija et al., 2012; Levidow et al., 2014( الوصول إلى األسواق

وعلى الرغم من أن التسعير يمكن أن يكون أداة فعالة للحد من اإلسراف، فإن السعر السائد للمياه في معظم 
المواقع منخفض لدرجة أنه ال يمكن أن يثّبط اإلفراط في االستخدام. وقد استخدمت عدة دراسات حديثة 
وتسعيرها من  المياه  أسواق  تزيد  أن  يمكن  كيف  لتوضيح  النهوج اإلحصائية  األمريكية  المتحدة  الواليات  من 
كفاءة االستخدام وأن تؤدي إلى مكاسب اقتصادية كبيرة )Debaere and Li, 2020; Hagerty, 2019(. وتوجد 
كتابات أوسع نطاقاً عن مدى استجابة الطلب على مياه البلديات لسعرها )لالطالع على بعض االستعراضات، 

اإلطار 10-2 استخدام طريقة تكلفة االستبدال لمعالجة انخفاض مناسيب المياه الجوفية في داكا، بنغالديش

تعتمد مدينة داكا اعتماداً كبيراً على مصادر المياه الجوفية في استخدامها المياه لألغراض الصناعية والبلدية. غير أنه بسبب اإلفراط في استخراج المياه 
السريع والتحضر،  التصنيع  الرئيسية لذلك  السنة. ومن األسباب  إلى مترين في  المناطق  كبيراً، بما يصل في بعض  انخفاضاً  الجوفية، ينخفض منسوبها 
المثلى، ويمكن  التحكم  الجوفية باستخدام طرق  المياه  المياه. وفي عالم مثالي، يمكن تقدير قيمة  بتزايد ندرة  تنذر  تعريفة  التخطيط، وعدم وجود  وسوء 
من  لكثير  ممكن  غير  ذلك  أن  غير  الجديدة.  أو االستثمارات/السياسات  التعريفة  به في إعادة تصميم هيكل  السعر االفتراضي لالسترشاد  استخدام هذا 

حة أعاله. األسباب الموضَّ
لتقييم  )Gulland et al. )2020 طريقة تكلفة االستبدال  2030، استخدم غوالند وآخــرون  لعام  المائية  الموارد  بتكليف من مجموعة  أُجري  وفي تحليل 
أنها كثيفة االستخدام  للبلد كما  بالغة  النسيج، وهي صناعة ذات أهمية اقتصادية  الغرض، قاموا بدراسة صناعة  الجوفية. ولهذا  المياه  انخفاض  تكلفة 
روا التكاليف المتزايدة التي تتحملها الصناعة بالتحول إلى مصدرين بديلين للمياه - المياه السطحية وتجميع مياه األمطار - فضاًل عن تكلفة  للمياه. وقدَّ
توافر  الجوفية، في حالة االعتماد على  المياه  لتوافر  القيمة اإلجمالية  أن  النتائج  المياه من خالل تحسين كفاءة استخدامها. وتبّين  الطلب على  خفض 
بنغالديشي تاكا  108-964 مليون  يعادل  النسيج، سنوياً. وهذا  المائة من صافي ربح صناعة  46 في  و   5 بين  تتراوح   المياه السطحية كبديل صالح عنها، 
)1,2-11,3 مليون دوالر أمريكي( سنوياً، مقابل استخدام 17 مليون متر مكعب من المياه سنوياً. ويمكن بعد ذلك استخدام هذه المعلومات لالسترشاد بها 

في السعر االفتراضي للمياه، ومساعدة مدينة داكا على اتخاذ قرارات أفضل بشأن استراتيجيتها الستخدام المياه.
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 Arbués et al., 2003; Dalhuisen et al., 2003; Espey et al., 1997; Nauges and Whittington, انظر 
Worthington and Hoffman, 2008 ;2010(. والنتيجة العامة هي أن الطلب على المياه المنقولة باألنابيب 

ال يتسم بالمرونة مقابل السعر )أي أنه ال يستجيب بشكل كبير للتغيرات في األسعار(، وأن االستخدام يزداد 
قلياًل مع زيادة الدخل. ويترتب على ذلك آثار هامة بالنسبة إلدارة الطلب ويشير إلى أن األمر سيتطلب زيادة 
كبيرة في األسعار الفعلية إذا أريد حث المستخدمين على تقليل استهالكهم من المياه. وكما أشير أعاله، إذا 
الفوائد  يقلل  مما  مرتفعاً،  سيكون  االفتراضي  سعرها  فإن  تناقصها،  إلى  المياه  استخدام  في  اإلفراط  أدى 

الصافية لتوسعات الشبكة.

بــيــن إمكانية  الـــتـــوازن  الــحــل لتحقيق  الــحــجــم هــو  الــتــصــاعــدي حــســب  الــســعــر  ــع أن  وُيــعــتــقــد عــلــى نــطــاق واسـ
االنتفاع/القدرة على تحمل التكاليف والحاجة إلى التمويل واالستدامة، وال سيما في حالة النظم المنزلية 
مع  ويزيد  منخفضاً  التعريفة  معدل  يبدأ  الحجم،  حسب  التصاعدي  السعر  تطبيق  حالة  وفي  والصناعية. 
شعبية  وتستند  المائة.  المكعب  المتر  من  أرخص  الماء  من  األول  المكعب  المتر  يكون  بحيث  االستخدام، 
يستهلكه  مما  أقل  المياه  من  كميات  يستهلكون  الفقراء  أن  افتراض  إلى  الحجم  حسب  التصاعدي  السعر 
أيسر  الخدمة  تكلفة هذه  االستهالك، تصبح  الدنيا من  للشرائح  األسعار  ذلك، فبخفض  وبناء على  األغنياء. 
للذين  المياه  استخدام  ضمنياً  يدعمون  المياه  من  أكبر  كميات  يستهلكون  الذين  فإن  ثم  ومن  الفقراء.  على 
يستهلكون كميات أقل من المياه. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن تثبيط اإلسراف إذا كانت األحجام األكبر عالية 

التكلفة بما يكفي للحد من اإلفراط في استخدام المياه.

في  المياه  لتعريفة  شيوعًا  األكــثــر  الشكل  بعيد  حــد  إلــى  الحجم  حسب  التصاعدية  األســعــار  أصبحت  وقــد 
العالم. وفي حين ال توجد قاعدة بيانات كاملة متاحة لتحديد أنواع هياكل التعريفة المستخدمة على الصعيد 
الدولية  الشبكة  بيانات  قاعدة  منها:  للمعلومات،  كمصادر  شاملة  مصادر  عدة  إلى  الرجوع  يمكن  العالمي، 
االستخدام  مؤسسة  أجرتها  للمرافق  استقصائية  ودراسة  الصحي49  والصرف  المياه  مرافق  تعريفة  لمعايير 

 .tariffs.ib-net.org/  49

اإلطار 10-3 آليات مبتكرة لضمان القدرة على تحمل تكاليف تعريفات المياه في فرنسا

المياه في أدنى فئة عشرية لدخل األسر المعيشية  )OECD, 2020( في دراسة لها أن اإلنفاق على  الميدان االقتصادي  التعاون والتنمية في  وجدت منظمة 
في فرنسا كان يمثل في المتوسط 1,17 في المائة بين عامي 2011 و 2015. وبالنظر إلى أن مساعدة غير القادرين على الدفع أفضل من خفض التعريفة 
الوفاء  التكلفة، وتحسين  لكفالة سبل االنتفاع ويُسر  التالية  بالمياه اآلليات  المحلية لإلمداد  الخاصة  المؤسسات  ابتكرت   ،)WWAP, 2015( للجميع  بالنسبة 

بحقوق اإلنسان في المياه والصرف الصحي:
المدن  من  التي تشترك فيها دولة فرنسا وعدداً  الخدمات’’،  ’’مراكز اإلعالم متعددة  إنشاء  في  العامة والخاصة معاً  الهيئات  1995، شاركت  في عام   •
)Assemblée nationale, 2016(. وبحلول عام 2020، كانت 67 من هذه المراكز قيد التشغيل في جميع أنحاء اإلقليم، وقدمت المساعدة لعدد يقدر 

بمليون شخص، بما في ذلك المساعدة بشأن الجوانب المتعلقة بالمياه والصرف الصحي.1
تواجه أوضاعاً  التي  المعيشية  المسددة لألسر  الفواتير غير  بالمياه فكرة محو  الخاصة لإلمداد  للمؤسسات  الدولي  م االتحاد  2000، تزعَّ وفي عام   •
75  في المائة من  مالية صعبة، في إطار صندوق التضامن اإلسكاني )République française, 2015, Article L115-3(. ويغطي هذا اإلجراء حالياً 

.)Da Costa et al., 2015( األراضي الفرنسية
يعود  الواقع على األسر األقل حظاً، مما  لتخفيف الضغط  المياه«  بالمياه »قسائم  الخاصة لإلمداد  الفرنسية  المؤسسات  2010، استحدثت  وفي عام   •

 .)BIPE-BDO/FP2E, 2019( بالنفع على 000 20 أسرة سنوياً 
العوائد  إلى  بالمياه. واستناداً  للمؤسسات الخاصة لإلمداد  الدولي  التعريفة االجتماعية في عدة مدن، بمشاركة أعضاء االتحاد  وأخيراً، تم اختبار   •
 )République française, اعتمدت فرنسا في عام 2019 قانوناً يسمح بإدخالها في جميع أنحاء البلد ،)Comité national de l’eau, 2019( اإليجابية

.2019(

ساهمت بها منظمة أكوافيد.

.www.pimms.org/ 1  لالطالع على مزيد من المعلومات، انظر
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العالمي الذكي للمياه.50 ويشير هذان المصدران معاً إلى أن حوالي نصف المرافق المشمولة بقواعد البيانات 
تحظى  وهي   .)2-10 )الشكل  الحجم  حسب  التصاعدي  السعر  من  أشكاالً  تستخدم  العالم  نطاق  على  هذه 
)74 في  أفريقيا  والشرق األوسط وشمال  المرافق(،  المائة من  )70 في  الالتينية  أمريكا  بشعبية خاصة في 
التالية  التعريفة  هي  الموحدة  الحجمية  والتعريفة  المائة(.  في   78( الهادئ  والمحيط  آسيا  وشرق  المائة(، 
الممارسة  وهي  المائة(.  في   44( المتقدمة  البلدان  من  كثير  في  وتستخدم  المياه،  مجال  في  شيوعاً  األكثر 
)IBNet Tariffs database, 2018(. وثمة بديل مناقض  السائدة في أوروبا وآسيا الوسطى )85 في المائة( 
على  أقل  رســوم  تُفرض  حيث  الحجم،  حسب  التنازلي  السعر  في  يتمثل  الحجم  حسب  التصاعدي  للسعر 
الكميات األكبر من االستهالك. وتستخدم هذا النظام حوالي 7 في المائة من المرافق في أجزاء من أمريكا 
الشمالية وأوروبا الغربية وأفريقيا. وال يولد هذا الهيكل السعري حوافز لتوفير المياه، وال يبدو أنه يفي بأي 

أهداف مفترضة لإلنصاف.

المتصورة، فهي ليست حاًل سحريًا  التصاعدي حسب الحجم وفوائدها  السعر  أنواع  الرغم من شعبية  وعلى 
ليست  الحجم  حسب  التصاعدية  األسعار  أن  سابقة  دراســات  وجــدت  وقد  قيمتها.  الــمــيــاه وتــقــديــر  إلدارة 
من  الحد  أو  الدخل  المنخفضة  المعيشية  األسر  دعم  هو  المعلن  الهدف  كان  إذا  للتعريفة  فعالة  تصميمات 
Foster et al., 2000; Walker et al., 2000; Banerjee et al., 2010; Angel-( االستخدام  في  اإلفــراط 
أن  والواقع   .)Urdinola and Wodon, 2012; Barde and Lehmann, 2014; Whittington et al., 2015

تم  إلى حد ما. ولتوضيح ذلك،  الحجم كانت مخيبة لآلمال  التصاعدي حسب  السعر  نتائج استخدام أشكال 
تحديد خمسة عوامل على األقل في الكتابات:

عبر  بالشبكة  للمتصلين  المياه  فواتير  الحجم  حسب  التصاعدية  األسعار  تحدد  االســتــبــعــاد:  أخــطــاء   -1

بشبكات  موصولة  غير  الدخل،  المنخفضة  البلدان  في  وخاصة  المعيشية،  األسر  أفقر  ولكن  األنابيب. 
للمياه، وتفوتها  الحياة« )أي أرخص سعر(  وبالتالي، فهي غير مؤهلة للحصول على سعر »شريان  المياه. 

اإلعانات الضمنية في التسعير التصاعدي حسب الحجم.

ال تتضمن الدراسة االستقصائية السنوية للتعريفة التي تجريها مؤسسة االستخدام العالمي الذكي للمياه عينة ممثلة للمرافق العامة   50

على نطاق العالم، أو في مناطق معينة أو في بلدان معينة. وليست قاعدة بيانات الشبكة الدولية لمعايير تعريفة مرافق المياه والصرف 
الصحي ذات طابع تمثيلي أيضاً، ولكنها أكبر وأكثر تركيزاً على البلدان النامية.

90

100

80

70

60

50

40

30

20

10

0
أفريقيا جنوب 

الصحراء 
الكبرى

شرق آسيا 
ومنطقة المحيط 

الهادئ

أمريكا الالتينية 
ومنطقة 
الكاريبي

الشرق األوسط 
جنوب آسياوشمال أفريقيا

أمريكا الشمالية 
العالموأوروبا الغربية

أوروبا الشرقية 
وآسيا الوسطى

ائة
الم

ي 
ف

غير ذلكسعر موحدرسوم ثابتةسعر تنازلي حسب الحجم سعر تصاعدي حسب الحجم

1198 70

26

18

11 181248 18
945 7

113 452

104

284
149

1047 70 20

34 134

656

60
73

31 3
33

3
6

453

 الشكل 2-10 
موجز لهياكل األسعار التي 
تطبقها المرافق، حسب 
المنطقة

إلى بيانات مستمدة  المصدر: استناداً 
 .IBNet Tariffs database )2018( من
الشمالية  بأمريكا  الخاصة  البيانات 
وأوروبا الغربية مستمدة من مؤسسة 
.)GWI( االستخدام العالمي الذكي للمياه
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متعددة  عائالت  ألن  الوصالت،  في  االشتراك  إلى  الفقيرة  المعيشية  األسر  تميل  المشتركة:  2-  الوصالت 

التصاعدي حسب  للسعر  فإن  وبالتالي،  لديها صنبور مشترك.  يكون  قد  أو  واحد،  في مسكن  تعيش  قد 
التي  المياه  كمية  زادت  الرئيسي،  العميل  وصلة  في  األسر  مشاركة  زادت  فكلما   - ضاراً  تأثيراً  الحجم 
العليا  الفئات  في  أعلى  بأسعار  المياه  من  المزيد  بيع  وكلما  األساسية،  الوصلة  من خالل  عليها  يحاسب 

من السعر. ونتيجة لذلك، قد ينتهي األمر بالفقراء إلى دفع أسعار تعريفة أعلى.

افتراض  إلى  الحجم  حسب  التصاعدي  السعر  يستند  المياه:  على  المنخفض  الدخل  ذوي  طلب  3-  مرونة 

أن االرتباط بين استخدام األسر المعيشية للمياه والدخل مرتفع، بحيث تقع األسر الفقيرة التي تستخدم 
في  المياه  من  المزيد  تستخدم  التي  الغنية  األسر  وتقع  الدنيا،  االستخدام  أحجام  في  المياه  من  القليل 
الفئات العليا. غير أنه قد تبين أن العالقة بين استخدام المياه والدخل منخفضة. ونتيجة لذلك، فإن أي 

إعانات تقدم من خالل أحجام االستهالك الدنيا يساء توجيهها.

الحجمية  األسعار  النامية،  البلدان  في  وخاصة  العالم،  أنحاء  جميع  ففي  التكاليف:  متوسط  4-  انخفاض 

لجميع الفئات في التسعير التصاعدي حسب الحجم منخفضة جداً، وأقل من متوسط التكلفة اإلجمالية 
إليصال المياه. ويعني استخدام نظام السعر التصاعدي حسب الحجم الذي يسّعر جميع المياه بأقل من 
أو  الخام،  المياه  مورد  ندرة51  قيمة  اقتصادية عن  إشارة  يتلقون  ال  الزبائن  أن  اإلجمالية  التكلفة  متوسط 

عن التكاليف الحّدية المفروضة على المرفق بسبب زيادة استخدام المياه )انظر اإلطار 4-10(. 

هدف  الحجم  حسب  التصاعدي  السعر  يحقق  لكي  الحّدية:  وليس  المتوسطة،  لألسعار  العمالء  5-  يستجيب 

الحد من استخدام المياه، ال بد من أن يستجيب العمالء لألسعار الحّدية، وليس المتوسطة. وذلك ألن السعر 
الحجم.  التصاعدي حسب  التسعير  يستهدفه  ما  هو  المستهلكة(  المياه  من  التالية  الوحدة  )أي سعر  الحّدي 
أن  أكثر  المعقول  من  ويبدو  الحّدية.  لألسعار  تستجيب  األسر  أن  إلى  تشير  تُذكر  تجريبية  أدلة  وال توجد 
تستجيب األسر لمتوسط األسعار )أي إجمالي الفاتورة( ألن الكثير من هياكل السعر التصاعدي حسب الحجم  

معقدة ويصعب فهمها، وألن األسعار في معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل منخفضة للغاية.

ينتشر تقديم اإلعانات المالية في قطاع توفير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية على نطاق العالم، 
المائة  في   35 أن  الدولي  للبنك  حديثة  دراسة  ووجدت  تقريبًا.  والبيئات  الدخل  وفئات  المناطق  في جميع 
فقط من المرافق يمكنها تغطية تكاليف التشغيل والصيانة من خالل اإليرادات الناتجة عن التعريفات، و14 
 .)Andres et al., 2019( في المائة فقط يمكنها تغطية جميع التكاليف االقتصادية المتعلقة بتوفير الخدمات
بل إن عدداً أقل من هذه المرافق يمكن أن يغطي التكاليف الرأسمالية األصلية، التي كثيراً ما تكون مساوية 
في  ما متوسطه 49  الرأسمالية  التكاليف  تبلغ  المثال،  )على سبيل  منها  أعلى  أو  والصيانة  التشغيل  لتكاليف 
النفقات  بقية  أما   .)Kingdom et al., 2018( المتحدة  المملكة  المياه في  تكاليف مرافق  إجمالي  المائة من 
 فإما أن تغطيها إعانات الدعم، التي قد تكون صريحة )مثل التحويالت النقدية المباشرة إلى مرافق المياه(، 

قيمة الندرة هي عامل اقتصادي يصف الزيادة في السعر النسبي للصنف من خالل انخفاض العرض بشكل مصطنع.  51

5-10 
دعم خدمات توفير 
المياه والصرف 
الصحي والنظافة 
الصحية

اإلطار 10-4 أحداث يوم الصفر وإشارة الندرة في جنوب أفريقيا

إلى  بالمياه فيه  المدينة  إلى وصول إمدادات  التقديرات  الذي أشارت  اليوم  2017 و2018، وهو  ’’يوم الصفر‘‘ خالل  اقتراب  تاون مع  تصّور معاناة كيب 
بإشارة  يبعث  لم  تاون مثقاًل بتسعير تصاعدي حسب الحجم معقد،  المياه في كيب  يوم الصفر، كان مرفق  اقتراب  نهايتها، أهمية كفاءة االستهالك. فمع 
التوقعات إلى أن يوم الصفر لم يبق عليه سوى  المياه. وحتى عندما أشارت  سعرية واضحة للعمالء باقتراب يوم الصفر وحاجة الجميع إلى الحفاظ على 
بضعة أشهر، كان معظم العمالء في كيب تاون ال يزالون يتلقون إشارات سعرية مفادها أن المياه رخيصة ووفيرة، وأن متوسط سعرها يقل كثيراً عن تكلفة 

 .)Booysen et al., 2019( إمدادات المياه اإلضافية
وال تنطبق الدروس المستفادة على كيب تاون فحسب. ففي أي مكان في العالم، كلما ارتفع الطلب على المياه مع التحضر والثراء، ترتفع تكلفة توفير المياه 
مع استنفاد الخيارات األرخص تكلفة. ومؤشرات األسعار التي ال تنقل قيمة ندرة المياه تؤدي إلى تضخم الطلب على المياه بشكل مصطنع وتخلق االعتماد 

على مسار يزيد من التعرض للجفاف.

وعىل الرغم من 
شعبية أنواع السعر 

التصاعدي حسب 
الحجم وفوائدها 

املتصورة، فهي ليست 
حاًل سحرياً إلدارة املياه 

وتقدير قيمتها



تقرير األمم املتحدة العاملي عن تنمية املوارد املائية لعام 2021    تقدير قيمة املياه 144

أمرها«  »يَُحلُّ  أو  المياه(،  وتنقية  للضخ  الالزمة  الطاقة  مثل  الثمن  مخفضة  مدخالت  خالل  )من  أو ضمنية 
بإرجاء الصيانة، والسماح للخدمات باالنهيار. 

واإلعانات الكبيرة المقدمة لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لها ما يبررها من وجهة 
نتائج  إلــى  يــؤدي  مما  للهدف،  توجيهها  يساء  ما  كثيرًا  أنها  غير  وأخالقية؛  اجتماعية  وكذلك  اقتصادية  نظر 
األهمية  من  ثم،  ومن  المعلنة.  اإلنسان  حقوق  من  وحق  نفعية  سلعة  المناقشة،  سلفت  كما  والماء،  ضعيفة. 
بمكان أن يُكفل االنتفاع به للجميع، واإلعانات وسيلة هامة لتحقيق هذا الهدف. ومع ذلك، فكما وجد أندريس 
وآخرون )Andres et al. )2019، ما تزيد نسبته عن 56 في المائة من اإلعانات في قطاع خدمات توفير المياه 
والصرف الصحي والنظافة الصحية يفيد الُخمس األكثر ثراًء من السكان، في حين تذهب نسبة هزيلة قدرها 
اإلعانات  تميل  أوالً،  لعاملين.  كبير  حد  إلى  ذلك  ويعزى  السكان.  من  األفقر  الُخمس  إلى  منها  المائة  في   6
الفقيرة ال تقدم لها عادًة خدمات  المقدمة عن طريق الشبكة، في حين أن األحياء  التركيز على الخدمات  إلى 
بالشبكات،  التوصيل  إمكانية  لديها  التي  المعيشية  األسر  من  كثير  هناك  ثانياً،  باألنابيب.  المنقولة  الشبكات 
تهيمن  وهكذا،  االستهالك.  على حجم  الرسوم  أو  الوصلة  تكاليف  تحمل  تستطيع  ال  ألنها  ذلك  تفعل  ال  ولكنها 

األسر المعيشية األكثر ثراء على مجموعة المتلقين للدعم، التي تستحوذ على الجزء األكبر من اإلعانات. 

واإلعانات الكبيرة غير المحددة الهدف المقدمة لخدمات توفير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
االستثمارات  تقييمات  من  وبالتالي  المياه،  خدمات  فوائد  من  يقلل  مما  عكسية،  نتائج  إلى  تــؤدي  أن  يمكن 
في خدمات توفير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. والواقع أن في البلدان التي تعتبر فيها المياه 
بالقدر  يتلقونها  ال  أو  الخدمة  من  الفقراء  يُحرم  ما  كثيراً  مجانية،  أو  التكلفة  منخفضة  باألنابيب  المنقولة 
ذلك  ويرجع   .)World Bank, 2016a( األغنياء  من  بكثير  أعلى  لمياههم  ثمن  دفع  إلى  ويضطرون  المطلوب، 
إلى أن اإلعانات الكبيرة تترك المرافق ملتزمة أمام مقدمي تلك اإلعانات - ويتمثلون في الحكومات المحلية 
إلى  أو الوطنية في كثير من األحيان - بدالً من العمالء أنفسهم. وتميل توصيالت المياه إلى أن تسير جنباً 
المياه،  مثل صهاريج  الرسمية  غير  الوسائل  على  لالعتماد  الفقراء  يترك  مما  السياسية،  الصالت  مع  جنب 
التي يمكن أن تكون أكثر تكلفة بكثير من مياه النظام الرسمي للتوصيل باألنابيب. وباإلضافة إلى ذلك، عندما 
يعتمد التمويل على اإلعانات، قد يكون التمويل في المستقبل غير مؤكد إذا تقلَّصت الميزانيات الحكومية أو 

تغيرت األولويات، مما يزيد من عدم اليقين في التقييمات االقتصادية. 

من  وبدالً  االستثمارات.  تمويل  كيفية  في  تغيير  إحــداث  المقصودة  غير  النتائج  لهذه  حل  إيجاد  وسيتطلب 
االستثمارات،  اإلعانات  تمّول  أن  ينبغي  الدخل،  المنخفضة  المحلية  المجتمعات  في  الوحدة  تكاليف  تخفيض 
من  بدالً  ذلك،  إلى  وباإلضافة  الفقيرة.  المعيشية  األسر  متناول  إلى  أقرب  بالشبكات  التوصيل  تجعل  وأن 
األسر  استهداف  يمكن  المياه،  استخدام  أساس  على  اإلعانات  يقدم  الحجم  حسب  تصاعدي  سعر  تطبيق 
المعيشية المحتاجة إلى إعانات من خالل االختيار اإلداري، من قبيل اختبار القدرة المالية، أو العوامل التي 
وأن  الفقراء،  إلى  اإلعانة  أفضل وصول  بشكل  ذلك  المعيشية. وسيضمن  األسرة  موقع  مثل  يمكن مالحظتها 

يكون المرفق ملتزماً أمام عمالئه.

ـــوال العامة  وخــالصــة الــقــول إن االحــتــيــاجــات إلـــى االســتــثــمــارات فــي قــطــاع الــمــيــاه عــديــدة، فــي حــيــن أن األمـ
يوفرها  التي  والفوائد  للتكاليف  دقيقاً  تقييماً  االستثمار  قرارات  في  المياه  قيمة  تعظيم  ويتطلب  شحيحة. 
المشروع. ولهذا، يلزم أن تؤخذ جميع الفوائد في االعتبار، بما في ذلك الفوائد االقتصادية أو االجتماعية أو 
البيئية. وكذلك يجب مراعاة كثير من العواقب غير المقصودة، سواء السلبية أو اإليجابية، لهذه االستثمارات. 

وعندئذ فقط يمكننا تحديد أولويات المشاريع التي ستجلب أكبر قدر من الفوائد لمعظم الناس.

6-10 
استنتاجات

ينترش تقديم اإلعانات 
املالية يف قطاع توفري 

املياه والرصف الصحي 
والنظافة الصحية عىل 
نطاق العامل، يف جميع 
املناطق وفئات الدخل 

والبيئات تقريباً



 مع مساهمات من:
 جوليان شيلينغر ووقار أحمد باهور

)برلمان الشباب العالمي للمياه(؛ وغراهام جويت ومارالند 
مول )معهد التعليم في مجال المياه(؛ وديفيد هيبارت 

كولمان )معهد ستوكهولم الدولي للمياه(؛ وماريان كيلين 
)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(؛ وأنجيلوس فينديكاكيس 
 )الرابطة الدولية للهندسة والبحوث بشأن البيئة المائية(؛

وكريستوف كودينيتش )الرابطة الدولية للعلوم 
الهيدرولوجية(؛ وليشا ويتمر )شراكة نساء من أجل المياه(

 معهد التعليم في مجال المياه
 يونغ جيانغ

 البرنامج العالمي لتقييم الموارد المائية
ديفيد كوتس وريتشارد كونور 

 المعارف والبحوث
 وتنمية القدرات

 بوصفها شروطًا تؤدي
إلى التمكين

الفصل 11

المعارف والبحوث وتنمية القدرات بوصفها شروطًا تؤدي إلى التمكين
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»بيانات المياه« هي البارامترات المادية والبيئية واإليكولوجية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية 
الستخدام المياه وتوافرها وإمكانية الوصول إليها )Laituri and Sternlieb, 2014(. و»البيانات« هي »حقائق 
نطاقاً  أوسع  مفهوم  »المعلومات«  أن  حين  في  تحليلها«،  أو  إليها  الرجوع  بغرض  تجميعها  يجري  وإحصاءات 
معين  بترتيب  تمثيله  أو  نقله  يتم  ما  أو  و/  ما  أو شخص  المستفادة عن شيء  أو  المقدمة  »الحقائق  ويشمل 
أو تسلسل معين لألشياء« )Oxford English Dictionary(. والبيانات دائماً ما تكون منفصلة ويمكن حسابها، 
معلومة  غير  أو  نوعية  أو  كمية  معارف  تشمل  وأن  بكثير  نطاقاً  أوسع  تكون  أن  يمكن  المعلومات  أن  في حين 
أو عرضها في سياق معين. وفي كثير من  البيانات عادة مفيدة كمعلومات إال بعد تقييمها  القيمة. وال تكون 
كيفية  في  االختالفات  في  الحال  هو  كما  مختلفة،  معرفة  لتقديم  البيانات  نفس  استخدام  يمكن  األحيان، 
تفسير اإلحصاءات. وهذا واضح في عدد من المواضع بهذا التقرير العالمي عن تنمية الموارد المائية حيث 
للقيمة، و/ أو تفسيرات مختلفة  البيانات لتصوير معلومات مختلفة  المختلفة نفس  المعنية  تستخدم الجهات 
أو لوضع نفس البيانات في سياقات مختلفة، و/أو لتطبيق افتراضات وأساليب مختلفة لتفسيرها. وباإلضافة 
د  تتعمَّ أن  يمكنها  المعنية  الجهات  بعض  أن  في  التقييم  عمليات  في  الرئيسية  العوامل  أحد  يتمثل  ذلك،  إلى 
استبعاد البيانات من أجل تعزيز وجهة نظرها. وهذا يعني أنه رغم أهمية البيانات في حد ذاتها، فإن طريقة 

استخدامها إلنشاء الرسائل ال تقل عنها تأثيراً. 

وهناك بعض النظم العقائدية التي تقدر قيمة المياه دون بيانات، بل ودون معارف في الواقع، كالنظم القائمة 
على اإليمان أو الدين أو المعتقدات الثقافية. وعلى سبيل المثال، يستند الطب المثلي إلى اعتقاد ال أساس 
علمي له بأن »الماء له ذاكرة« )Baran et al., 2014(. ومع ذلك، يمكن لهذه المعتقدات، كما يفسرها الماليين 
والمعارف  البيانات  كافة  النظر عن  بغّض  القيمية،  األحكام  على  المطاف  نهاية  في  تؤثر  أن  »المؤمنين«،  من 
المقبولة علمياً. وكمثال على ذلك، يشير الفصل 2 إلى أن بعض المفاهيم الثقافية أو الدينية للقيمة يمكن أن 

تُجبَّ أي تقييمات مستندة إلى العلم والبيانات.

البيانات  توافر  في  القصور  أوجه  باستمرار  المائية  الموارد  تنمية  عن  العالمي  التقرير  سلسلة  أبــرزت  وقد 
بالبيانات  يتعلق  فيما  المسألة  تلك  الفصل  هذا  ويبحث  للمياه.  المستدامة  اإلدارة  دعم  أجل  من  والمعلومات 
مبادئ  مع  يتفق  بما  عام،  بوجه  وتشجيعه  المياه  قيمة  تقدير  دعم  من  تمّكن  شروطاً  باعتبارها  والمعلومات 
بيالجيو )انظر الفصل 1(. وينصبُّ التركيز على مقتضيات تحسين البيانات والمعارف المتعلقة بتقييم الفوائد 
المتعددة للمياه. غير أن المنهجيات الحالية للتقييم، حيثما وجدت، فضاًل عن نُظم القيم والمعتقدات المختلفة، 

كما أشير في جميع الفصول السابقة، تؤدي إلى تباين واسع في القيم واآلراء التي تتعلق بأهميتها النسبية. 

11-2-1 تقدير قيمة البيانات وسبل الحصول عليها واستخدامها

في بناء المعرفة وتبادلها، أهمية محورية  أساسياً  وللبيانات والمعلومات المرتبطة بالمياه، باعتبارها عنصراً 
لفهم هذا المورد وتقدير قيمته، بما في ذلك من حيث االحتياجات البشرية والبيئية، من أجل االسترشاد بها 
في عملية اتخاذ القرار. وال يمكن تقييم أو إدارة كثير من جوانب الموارد المائية ما لم تتوفر بعض البيانات 
ــة اخــتــالفــهــا مـــع مـــــرور الــوقــت ــي ــف ــي ــهــا ونــوعــيــتــهــا، وك ــت ــهــا وكــمــي ــمــكــان ــقــة ب  والـــمـــعـــلـــومـــات الــمــتــعــل
ذاتها،  حد  في  للمياه،  الهيدرولوجية  الجوانب  بهذه  المتعلقة  والمعلومات  البيانات  ولكن   .)Stewart, 2015(

على  بالطلب  المرتبطة  والمعلومات  فالبيانات  ولذلك،  المياه.  توفرها  التي  بالفوائد  المرتبطة  القيم  ال ترشد 
المياه واستخداماتها االجتماعية واالقتصادية والبيئية الزمة إلكمال الصورة المتعلقة بتوليد القيمة المحتملة 
من المياه. والهيدرولوجيا مدفوعة بالمناخ والطقس، اللذين قد يكون من الصعب التنبؤ بهما على وجه الدقة. 
رؤى  تقدم  عديدة  عقود  مدى  على  جمعها  تم  التي  الهيدرولوجية  الشبكات  من  المستقاة  البيانات  أن  ورغم 
وعدة  الهيدرولوجية  للنمذجة  كأساس  وتعمل   ،)Tetzlaff et al., 2017( المياه  دورة  ديناميات  بشأن  ثاقبة 
الموارد  إدارة  أمام  تحدياً  يشكل  والمعلومات  البيانات  إلى  االفتقار  يزال  11-1(، فال  )اإلطار  أخرى  أغراض 
)Alida et al., 2018(. وباإلضافة إلى ذلك، فإن تزايد تغير المناخ يعني أن السجالت الهيدرولوجية  المائية 

السابقة لم تعد تتنبأ بدقة بالظروف في المستقبل.

2-11 
بناء المعارف 
وتبادلها

1-11 
مقدمة
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العالمية  التغيرات  المستقبل بسبب  في  اتساعاً  الهيدرولوجية وقيمتها  البيانات  إلى  الحاجة  تزيد  أن  ويُحتمل 
التغييرات ستزيد من  والتطورات االقتصادية. ورغم أن هذه  التحضر  السكان وعمليات  بتزايد عدد  المتعلقة 
تقلباً  أكثر  المياه  لموارد  الزماني  المكاني  التوزيع  سيجعل  المناخ  تغير  فإن  المياه،  على  والمنافسة  الطلب 
التصدي  أجل  ومن   .)IPCC, 2018( بالمياه  اإلمداد  موثوقية  يهدد  مما  متزايد،  بشكل  به  التنبؤ  في  وصعوبة 
لهذه التحديات، يلزم تحسين اإلدارة التكيفية للمياه. وهذا بدوره يتطلب بيانات هيدرولوجية ذات كثافة أعلى 
مدى  على  أفضل  واستمرارية  والزمانية(،  المكانية  الدقة  من  أعلى  بدرجة  البارامترات  من  المزيد  )تقيس 
مراعاة  أجل  من  اآللة(،  بواسطة  القراءة  وإمكانية  االكتشاف،  قابلية  )أي  التناول  إلى  وأقرب  أطول،  فترات 
والبيئية  واالقتصادية  واالجتماعية  الحيوية  الفيزيائية  األوضاع  على  وآثارها  المتغيرة  الهيدرولوجية  الظروف 

 .)Cho et al., 2017(

المتعلقة  فيها  بما  البيانات،  هذه  تزال  ال  الهيدرولوجية،  للبيانات  الكبيرة  المجتمعية  القيمة  من  الرغم  وعلى 
واآلثار  المياه  على  المتزايدة  المنافسة  أن  من  وبالرغم  العالم.  أنحاء  جميع  في  النقص  تعاني  الجوفية،  بالمياه 
المتوقعة لتغير المناخ تزيد من توسيع الحاجة إلى البيانات الهيدرولوجية وقيمتها، فإن مستويات البيانات المعلنة 
المبلغ عنها في ثالث من  البيانات  المعمول بها لتغطية المحطات. ويتبيَّن من  المعايير المرجعية  أقل بكثير من 
مجموعات البيانات العامة األكثر توافراً وشموالً على الصعيد العالمي بشأن المياه وجود فجوة متزايدة، وتخلف 

الجدول 11-1 بيان الفجوة 
في البيانات الهيدرولوجية 
بين اإلبالغ الفعلي والتغطية 
الموصى بها

 *تعرف فجوات اإلبالغ بأنها
عدد المحطات التي توصي بها 
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، 
مطروحاً منه عدد المحطات المبلغ 
 عنها في قاعدة البيانات المعنية
منذ عام 2010.

 المصدر: مقتبس بتصرُّف من
 .Cho et al. )2017, table 3, p. 8(
.Xylem Inc استنسخ بإذن من شركة زيليم

*فجوة اإلبالغالبلدان  المبلغة المحطات المبلغةالمصدربيانات المياه

المركز العالمي لبيانات التدفق
الجريان السطحي 

بحلول عام 2010، 
 انخفض عدد المحطات

40 في المائة منذ ذروة 
اإلبالغ في عام 1979.

انخفض عددها 
من 142 بلداً في 

عام 1979 إلى أقل 
من 40 بلداً بعد عام 

.2010

فجوة تتفاوت من 938 30 
إلى057 52 في قاعدة البيانات 

العالمية الحالية.

اإلدارة الوطنية التساقط
للمحيطات والغالف 

الجوي 

بحلول عام 2010، 
انخفض عدد المحطات 
بنسبة 31 في المائة منذ 

ذروة اإلبالغ في أوائل 
الثمانينيات.

أكثر من 180 دولة 
قدمت تقارير منذ 

منتصف القرن 
التاسع عشر.

فجوة تتفاوت من 416 6 إلى 
773 14 في قاعدة البيانات 

المجمعة الحالية.

النظام العالمي للرصد جودة المياه
البيئي 

بحلول عام 2010، 
انخفض عدد المحطات 

بنسبة 41 في المائة 
منذ ذروة اإلبالغ في عام 

.1993

قدم ما مجموعه 83 
بلداً التقارير منذ عام 
1965، ولكن لم يبلغ 

سوى 16 بلداً فقط بعد 
عام 2010.

لم تحسب لعدم وجود أهداف 
حسب المعايير.

اإلطار 11-1 استخدام البيانات الهيدرولوجية وقيمتها 

يلي:  المجتمعية. وتشمل األمثلة على تطبيقاتها ما  تلبية االحتياجات  بغية  المائية  الموارد  إدارة  الهيدرولوجية على نطاق واسع لدعم  البيانات  تُستخدم 
بالفيضانات بهدف  المتعلقة  والتحذيرات  التنبؤات  )2( إعداد وتوزيع  المتعددة األغراض وتصميمها وتشغيلها وصيانتها؛  المياه  إدارة  )1( تخطيط نظم 

حماية األرواح والممتلكات؛ )3( تصميم المفيضات والطرق السريعة والجسور والبرابخ؛ )4( رسم خرائط السهول الفيضية؛ )5( تحديد ورصد التدفقات 
البيئية أو اإليكولوجية؛ )6( إدارة الحقوق المائية وقضايا المياه العابرة للحدود؛ )7( التثقيف والبحث؛ )8( حماية جودة المياه وتنظيم عمليات تصريف 
تقّيم عائدات االستثمار من  التي  الدراسات االقتصادية  للكتابات في مجال  )Stewart, 2015; Hester et al., 2006(. وقد وجد استعراض  الملوثات 
الفوائد  أربعة دوالرات من  المتوسط  بالمياه يدرُّ في  المتعلقة  العامة  البيانات  من االستثمار في نظم  واحــداً  الهيدرولوجي أن دوالراً  الرصد  برامج 

االجتماعية )Gardner et al., 2017(، مما يُبرز القيمة االجتماعية-االقتصادية واإلدارية للبيانات الهيدرولوجية.
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)الجدول   )Cho et al., 2017( الركب  عن  خاصة  بصفة  الجنوبية  وأمريكا  وآسيا  أفريقيا  في  النامية  البلدان 
ذلك  في  بما  العالم،  أنحاء  جميع  في  الموقع  في  الرصد  نظم  في  عام  انخفاض  كذلك  حدث  وقد   .)1-11

المياه  )Stokstad, 1999; Sun et al., 2018(، ونظم رصد جودة  تناقص في عدد مقاييس تساقط األمطار 
)Zhulidov et al., 2000(، وأجهزة استشعار تصريف األنهار )Fekete et al., 2012(. وأخيراً، وعلى الرغم 

بغرض  الحدود  عبر  التعاون  تعزيز  على  تنص  التي  المستدامة،  التنمية  أهداف  غايات  من   5-6 الغاية  من 
شبكات  بل  الهيدرولوجي،  للرصد  وحيد  عالمي  نظام  يوجد  ال  المائية،  للموارد  المتكاملة  اإلدارة  تحقيق 
منتشرة يصممها ويديرها أصحابها الستخدامات محددة وعلى نطاقات مكانية مختلفة، تغطي معايير وأنواعاً 

 .)Cho et al., 2017( مختلفة من البيانات

بالمياه.  المتصلة  والبيئية  االقتصادية   - االجتماعية  بالبيانات  األمر  عندما يتعلق  سوءاً  تزداد  الحالة  إن  بل 
المتعلقة  الــقــرارات  اتخاذ  عملية  ولدفع  للمياه  المختلفة  القيم  عن  للكشف  بالغة  أهمية  البيانات  ولهذه 
المجتمعي  باالستخدام  المتعلقة  البيانات  تزال  وال  عليها.  التأثير  أو  واإلدارة  العامة  والسياسات  بالتخطيط 
للمياه والطلب عليها، بما في ذلك ما يتعلق باحتياجات المياه لالستخدامات البيئية وقيودها وقيمها النسبية، 
البيانات المصنفة  متناثرة أو مجزأة أو باختصار غير متاحة. فعلى سبيل المثال، يوجد في العادة نقص في 
الصحي  والصرف  المياه،  توفير  خدمات  على  الحصول  قبيل  من  بمواضيع  يتعلق  فيما  الجنس  نوع  حسب 
والنظافة الصحية، أو إدارة الموارد المائية، وحيث توجد هذه البيانات تكون محدودة للغاية أو ال يتم اإلبالغ 
نوع  المصنفة حسب  والبيانات   .)4 )الفصل  المستخدمة  العالية  التجميع  ومستويات  المنهجيات  بسبب  عنها 
يعتريها القصور. والنتيجة هي أن  الجنس والعمر فيما يتعلق بالمشاركة في إدارة المياه واتخاذ القرار أيضاً 
التحليل المراعي لالعتبارات الجنسانية نادراً ما يتم إجراؤه في الوقت الحقيقي قط على الرغم من أهميته 
الخاصة  األدوات  قّيمة هنا مجموعة  تقدم مساعدة  أن  يمكن  التي  األشياء  السياسات. ومن  لوضع  الحاسمة 
بنوع  المعنية  العمل  فرقة  أعدتها  التي  وتحليلها  المياه  مجال  في  الجنس  بحسب  المصنفة  البيانات  بجمع 
التي وضعت  المتاحة  واألدوات  السياسات  المياه،52 وحصر  لتقييم  العالمي  اليونسكو  لبرنامج  التابعة  الجنس 
مختلفة  أفضليات  إلى  النساء  وتميل  الدولية.53  المياه  مجال  في  المعلومات  وتبادل  الموارد  شبكة  إطار  في 
االعتبار  في  البيئية  االعتبارات  مثل  أكثر عرضة ألخذ قضايا  وهن  بالحلول،  األمر  يتعلق  الرجال عندما  عن 

 .)OECD, 2014(

االقتصادية  بالقيم  المتعلقة  والمعلومات  البيانات  ونشر  وتخزين  جمع  عملية  توحيد  إلى  أيضاً  حاجة  وهناك 
للمياه في ظل تنوع استخداماتها. والقيم االجتماعية والثقافية وغيرها من القيم الجوهرية بنوع خاص ال تكاد 
تكون موحدة. ويلزم بذل مزيد من الجهود واالستثمارات من أجل الحفاظ على سلسلة اإلمداد بالبيانات بدءاً 

من جمعها إلى تحليلها وتبادلها وتطبيقها دعماً الحتياجات اإلدارة عبر القطاعات والمقاييس. 

11-2-2 أدوات تبادل المعارف والبيانات

ومع اإلنجازات الحديثة في رصد األرض وكذلك في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، يتسع نطاق المصادر 
بالمياه  المتصلة  والمعلومات  البيانات  وتُستَمد  بالمياه.  المتعلقة  البيانات  وتبادل  لجمع  الالزمة  واألدوات 
التي  وخاصًة  الرصد  شبكات  خالل  من  القياسات  تشمل  وهي   .)2-11 )الجدول  رئيسية  مصادر  سبعة  من 
تديرها الحكومات بشكل مباشر، وتقدير النماذج، والجمع اإلداري )مثل بيانات التنظيم كالتصاريح أو بيانات 
من  بالمياه  المتصلة  والمعلومات  البيانات  توليد  أيضاً  ويمكن   .)Bureau of Meteorology, 2017( التعداد( 
بما في ذلك على وسائط  المواطنين،  وبيانات  مصادر أخرى مثل عمليات رصد األرض وشبكات االستشعار 
التي  االستشعار  فرص  من  كبيراً  عدداً  ليشمل  تقدماً  األرض  رصد  تطور  أحرز  وقد  االجتماعي.  التواصل 
قياس  وسائل  يتيح  مما  الذكية،  الهواتف  وتكنولوجيات  المأهولة،  غير  الجوية  والمركبات  كيوبسات،  تتيحها 

يمكــن االطــالع علــى طبعــة عــام 2019 مــن مجموعــة األدوات الخاصــة بالبيانات المصنفة بحســب الجنس في مجال المياه للبرنامج   52

 العالمي لتقييم المياه التابع لليونسكو في هذا الموقع:
 .www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/water-and-gender

انظر www.iwlearn.net/gender لالطالع على مزيد من المعلومات عن المكون الجنساني الفرعي لشبكة الموارد وتبادل المعلومات   53

في مجال المياه الدولية.

ويلزم بذل مزيد من 
الجهود واالستثامرات 

من أجل الحفاظ 
عىل سلسلة اإلمداد 
بالبيانات بدءاً من 
جمعها إىل تحليلها 

وتبادلها وتطبيقها دعامً 
الحتياجات اإلدارة عرب 

القطاعات واملقاييس
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الخصائصاآلليةمصدر البيانات

إجراء القياسات بواسطة أدوات قياس األرصاد القياس الرسمي المباشر
الجوية والهيدرولوجية وغيرها من أدوات القياس في 
شبكات الرصد، وعادًة ما يكون ذلك باستخدام برامج 

واستراتيجيات أخذ العينات المصممة علمياً

يغطي في الغالب المعايير الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للمياه؛	 
ينتج عادة أدقَّ البيانات وأكثرها موثوقية؛	 
جزء أساسي من استراتيجية بيانات المياه؛	 
األكثر تكلفة )من حيث األدوات والتركيب والتحليل المخبري(؛	 
محدودية حجم وكثافة شبكات الرصد، الكثافة المحدودة لبرامج أخذ العينات وقصر 	 

مدتها بسبب قيود الميزانية؛
التغطية المحدودة لبيانات المياه في المكان والزمان.	 

التقديرات المستمدة من النماذج الهيدرولوجية/الفيزيائية تقدير النماذج 
الحيوية بعد التحقق من صحتها ومعايرتها مع البيانات 

المرصودة عن طريق القياس المباشر

يُستخدم عندما يكون القياس المباشر غير كاٍف أو باهظ التكلفة أو ينطوي على 	 
مشاكل؛

يسد الثغرات في التغطية المكانية لشبكات الرصد؛	 
يسد الثغرات في سجالت البيانات المستمرة؛	 
يوفر التوقعات / التنبؤات بالظروف في المستقبل؛	 
يجّمع كميات كبيرة من المعلومات المعقدة ألغراض الفهم / اتخاذ القرار؛	 
يتطلب أدوات لتصميم النماذج وتطويرها وبرمجتها وإلدخال البيانات؛	 
يستند إلى افتراضات لظروف مماثلة ومشاهدات للعالم الحقيقي.	 

البيانات المأخوذة من السجالت والوثائق والمعلومات الجمع اإلداري
والتقارير المحتفظ بها إدارياً التي تم تسجيلها من قبل 

وكاالت اإلدارة في إطار العمليات التجارية، أو المستمدة 
من الدراسات االستقصائية التي تجريها الوكاالت 

اإلحصائية ويجريها الباحثون لألسر المعيشية واألعمال 
التجارية 

يُستخدم ألنواع البيانات غير القابلة للقياس المباشر أو لتقدير النماذج؛	 
عادًة ما يغطي بيانات المياه االجتماعية -االقتصادية والمتعلقة باإلدارة، مثل قوائم 	 

جرد البنية األساسية وتصاريح استخراج المياه وما إلى ذلك؛
يشكل معلومات سياقية ذات أهمية بالغة لوضع وتقييم االستراتيجيات والسياسات 	 

المتعلقة بإدارة المياه.

االستدالل من الصور الخاملة )مثل مقاييس اإلشعاع المشاهدات لكوكب األرض
والمطياف( أو النشطة )مثل الرادارات والليدار( المستمدة 
من أدوات االستشعار عن بعد / أجهزة االستشعار المركبة 

على األقمار الصناعية والطائرات والطائرات المسيَّرة 
بدون طيار

تغطي بشكل أساسي معايير المياه الفيزيائية مثل محتوى رطوبة التربة ومعدل هطول 	 
األمطار والتبخر ودرجة الحرارة والظروف البيئية؛

تتطلب معايرة دقيقة باستخدام القياس المباشر؛	 
توفر الفرص إلجراء قياسات منخفضة التكلفة على مساحات شاسعة من خالل 	 

التغطية المكانية المستمرة؛
توفر بيانات منتظمة زمنياً؛	 
تتسم بانخفاض االستبانة المكانية نسبياً بسبب بُعد المسافة عن األرض؛	 
تتطلب بنية أساسية كبيرة لتكنولوجيا المعلومات من أجل التعامل مع مجموعات 	 

البيانات الكبيرة ومهام المعالجة المعقدة للصور لجعل البيانات مناسبة لالستخدام.

البنية األساسية للبيانات 
المكانية

إطار من البيانات المكانية والبيانات الوصفية واألدوات 
ومجتمعات المستخدمين المترابطة بشكل تفاعلي للسماح 

باالستخدام الفعال والمرن للبيانات المكانية )مثل 
مجموعات بيانات الهيدروغرافيا الوطنية، ومجموعات 

بيانات حدود مستجمعات المياه، ومجموعات بيانات 
االرتفاعات الوطنية(

كبيرة الحجم والتكلفة وعدد المتفاعالت؛	 
تتطلب معايير محددة وتنسيقاً بين الجهات الفاعلة من أجل حسن سير العمل.	 

البيانات التجارية/بيانات 
الشركات 

البيانات التي تديرها وتحتفظ بها شركات القطاع 
الخاص ألغراض فرادى األعمال التجارية )مثل البيانات 

المحاسبية/المالية ، وسجالت الهاتف المحمول(

مملوكة للقطاع الخاص وإمكانية االنتفاع العام بها قليلة أو محدودة؛	 
مشتتة، وموزعة.	 

البيانات التي ينتجها 
المواطنون

البيانات التي يتم إنشاؤها بشكل سلبي أو مقصود من ِقبل 
المواطنين أو عبر وسائل التواصل االجتماعي أو التعهيد 

الجماعي

عمليات الرصد المحلية في الموقع؛	 
المشاركة البشرية، المالحظات المدَركة؛	 
التكلفة منخفضة نسبياً؛	 
توفر فرصاً لمشاركة وتعلم وزيادة وعي الجمهور.	 

 .Fritz et al. )2019( و Bureau of Meteorology )2017( المصدر: استناداً إلى معلومات مستمدة من

الجدول 11-2 مقارنات بين مصادر بيانات المياه 
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انتشار  العواصف، ورصد  الحقيقي عن تطور خاليا  الوقت  الفيديو عالية االستبانة في  جديدة، مثل أشرطة 
الفيضانات وهطول األمطار، من بين أمور أخرى )McCabe et al., 2017(. وتكمل مصادر البيانات الموسعة 
 ،)Hadj-Hammou et al., 2017 ،هذه بعضها بعضاً، وتزيد قاعدة المعرفة التخاذ القرارات اإلدارية )مثاًل

وتحسن البيانات والمعلومات بغرض فهم قيم المياه )الجدول 2-11).

وينبغي تحويل هذه المجموعات الخصبة من تدفقات البيانات إلى منتجات وأدوات معلومات متعلقة بالقيمة 
بين  والتواصل  التنسيق   )1( يلي:  ما  الصدد  في هذا  الهامة  الجوانب  ومن  واإلدارة.  السياسات  بها  تسترشد 
عدم  وتجنب  إنشاؤها  تم  التي  واألدوات  البيانات  فائدة  في ضمان  للمساعدة  ومستخدميها  البيانات  مقدمي 
التطابق بين االحتياجات من البيانات وتوافرها؛ )2( استراتيجيات أو أساليب إطالق البيانات الخاصة وتحفيز 
 Grossman( البيانات وتكاملها للسماح بتجميع  المشتركة  المعايير  المعنية؛ )3(  الجهات  بين  البيانات  تبادل 
بيانات ومعلومات مالئمة لألغراض، وتبادل  تنتج  المياه  et al., 2015(. ويمثل وجود شبكات عاملة لمراقبة 

اليقين إلى أدنى حد، واالستنارة  لتقليل أوجه عدم  المعنية، أمران أساسيان  البيانات مع جميع الجهات  هذه 
 .)WMO, 2009( بها في إدارة الموارد المائية

على  ظهرت  التي  واألساليب  والعمليات  لألدوات  بيانات  قاعدة  بتجميع  للطبيعة  العالمي  الصندوق  قام  وقد 
وتتيح   .)WWF, 2019b( البيئية  والقيم  واآلثار  والمخاطر  بالمياه  يتعلق  فيما  الماضية   15 الــ  السنوات  مدى 
قاعدة البيانات إجراء مقارنات بين مختلف النهوج المتبعة لتقدير قيمة المياه بالمعنى الواسع الذي اعتمدته 
مختلفة  إداريــة  واحتياجات  جماهير  تستهدف  التي  أو  المختلفة،  المعنية  الجهات  العملية  الممارسة  في 

بمخرجات ومستويات متباينة من إمكانية الوصول. 

 Alliance for Water( الــمــيــاه  على  لــإلشــراف  الــدولــي  المعيار  مثل  والــبــروتــوكــوالت،  المعايير  وبــعــض 
Stewardship, 2019( وبروتوكول تقييم استدامة الطاقة الكهرومائية )HSAC, 2018(، تتضمن بشكل متزايد 

معايير وتقييمات لمشاركة الجهات المعنية واإلدماج االجتماعي، بما في ذلك حقوق الشعوب األصلية ومشاركة 
المرأة، فضاًل عن حماية النظم اإليكولوجية.

االستراتيجية  الوجهة  من  المهم  من  المياه،  قيمة  تقدير  في  التحول  إلى  والمفضي  الشامل  التغيير  ولتشجيع 
المعارف  إلى  باإلضافة  األصلية،  الشعوب  ومعارف  المحلية  المعارف  تؤديه  الذي  الفريد  بالدور  يُعتَرف  أن 
العلمية أو األكاديمية السائدة أو التقليدية. وتشير المعارف المحلية ومعارف الشعوب األصلية إلى التفاهمات 
الطبيعي  محيطها  مع  التفاعل  من  طويل  تاريخ  مدى  على  المجتمعات  طورتها  التي  والفلسفات  والمهارات 
 .)UNESCO, n.d.( اليومية  للحياة  بالجوانب األساسية  المتعلقة  القرارات  اتخاذها  بها عملية  والتي تسترشد 
وهي توفر المعلومات االجتماعية-الثقافية الالزمة لبقاء المجتمع واالزدهار في السياقات البيئية والجغرافية 
 .)Tharakan, 2015( المحلي  المجتمع  داخــل  القرارات  واتخاذ  التواصل  تسهيل  مع  المحلية،  والثقافية 
ومعارف  المحلية  المعارف  مناسب  بشكل  تشمل  المائية وسياساتها  الموارد  إدارة  تكن  لم  قريب،  وقت  وحتى 

 3-11 
المعارف المحلية 
ومعارف الشعوب 
األصلية

اإلطار 11-2 رحلة الزورق العظيم

الزورق  للمياه. ورحلة  الناس  التي ينسبها  بالقيم  المتعلقة  بالمنظورات  الوعي  تزيد  أن  الشعوب األصلية  يمكن لمعارف 
القبيل.  المشاريع من هذا  Waterlution، مثال على  الكندية »حلول مائية«  المنظمة  تها  تعليمية أعدَّ أداة  العظيم، وهي 
7 أعوام و18  بين  تتراوح أعمارهم  الذين  الكنديين  الثقافي والمائي ويستهدف الطالب  التعليم  بين  البرنامج  ويجمع 
عاماً. وتشمل األنشطة التعليمية قيام بناة الزوارق المحليين من الشعوب األصلية بتعليم الطالب عن القوارب التقليدية 
الذين يتخصصون في مجاالت  الشباب من الشعوب األصلية وغير األصلية  إلى جانب مستشاري  المحلية،  والمياه 
لتوعية الطالب  المحلية  المعارف  البرنامج  العلمية. ويستخدم  البحوث  المحلية، مستفيدين من  بالبيئة  أخرى مرتبطة 
الطبيعية األخــرى. وكذلك يتحدى الطالب أن يفكروا في عالقتهم  المائية ومواردهم  المحلية وممراتهم  بثقافاتهم 
الخاصة بالمياه، استناداً إلى المنظورات المختلفة للشعوب األصلية وغيرها ونظم القيم التي تُطَرح عليهم. وبين عامي 

2018 و2020، انتفع بفعاليات رحلة الزورق العظيم أكثر من 200 4 شاب في كندا.

.Waterlution )2020( :المصدر



151المعارف والبحوث وتنمية القدرات بوصفها شروطاً تؤدي إلى التمكين  |

سبيل  )على  لالستدامة  أهميتها  من  الرغم  على  للمياه،  المحلية  القيم  وتحمل  تعكس  التي  األصلية  الشعوب 
بالعلوم  األصلية  الشعوب  ومعارف  المحلية  المعارف  ربط  يتيح  أن  ويمكن   .)Escott et al. 2015 المثال 
وقد   .)2-11 )اإلطــار  المائية  الموارد  وإدارة  تقييم  في  التعاونية  للنهوج  جديدة  مساحات  إنشاء  السائدة 
أشارت الدراسات العلمية إلى القيمة الفريدة للمعارف المحلية ومعارف الشعوب األصلية أو بيَّنتها أو قدمت 
تبريرات لتلك القيمة في سياقات وتطبيقات مختلفة متعلقة بالمياه، منها على سبيل المثال، التكيف مع تغير 
المناخ )Makondo and Thomas, 2018; Son et al., 2019(، وتعزيز قدرة المناطق الساحلية على الصمود 
 ،)Parsons et al., 2019; Borthakur and Singh, 2020( واألنهار  المياه  وإدارة   ،)Chowdhooree, 2019(

واإلدارة البيئية )Boiral et al., 2020(، والحد من مخاطر الكوارث )Cuaton and Su, 2020(. وتسود أمثلة 
أو ممارسات للمعارف المحلية ومعارف الشعوب األصلية فيما يتعلق بإدارة المياه عبر الثقافات والمناطق في 
العالم ).UNESCO, n.d(، وتوفر حلوالً ملهمة ومكيفة محلياً، توضح كيفية تقدير قيمة المياه وإدارتها بفعالية 

على المستوى المحلي )اإلطار 3-11(. 

 .)Garrick et al., 2017( ومتضاربة  وتقريبية  كاملة  غير  بالمياه  المتعلقة  القيم  تقديرات  تكون  ما  وكثيراً 
ويمكن معالجة بعضها من خالل البحوث متعددة التخصصات والتشاركية، التي قد تساعد في تحديد القيم 
على  للوقوف  المعنية  والجهات  التخصصات  من  العديد  إشراك  خالل  من  ودمجها  وفهمها  للمياه  المتنوعة 

حلول فعالة ومقبولة للمشاكل المشتركة.

ويتمثل جزء من الحل في توسيع نطاق العلم التشاركي. ويعود العلم التشاركي في كثير من األحيان إلى ما قبل 
 Buytaert, et al.,( قرون  منذ عدة  الجوية  األرصاد  بيانات  المواطنون في جمع  ويشارك   – الرسمية  العلوم 
2014(. وعادة ما تكون المجتمعات المحلية، بما في ذلك منظمات النساء والشباب والشعوب األصلية، على 
دراية جيدة بالظروف والممارسات المحلية، ولها مصلحة مشروعة في المساهمة في تحسين اإلدارة )اإلطار 
توسيع  دون  تحول  التي  العوائق  أحد  رسمياً  تدريباً  المدربين  األكاديميين  مقاومة  تشكل  أن  ويمكن   .)4-11
التشاركي  للعلم  األوروبية  الرابطة  وضعت  التشاركي،  بالعلم  األخذ  تحسين  أجل  ومن  التشاركي.  العلم  نطاق 
يمثل  اإلنترنت  إلى  الوصول  أن  من  الرغم  وعلى   .)5-11 )اإلطار   )ECSA, 2015( الستخدامه  مبادئ  عشرة 
الفجوة  ما زالت  نمواً،  البلدان  أقل  في  وخاصة  المحمول،  الهاتف  تطبيقات  استخدام  أمــام  العوائق  أحد 
المعلومات  تكنولوجيا  نهوج  إلى  تفتقر  التي  المناطق  وفي   .)UNESCO, 2017( التقلص  في  آخذة  الرقمية 
واالتصاالت لنشر المعرفة، يمكن أن تكون اإلذاعة والمعلومات المطبوعة ورواية القصص من الوسائل الهامة 

لنقل المعارف. 

ومع  والمعلومات.  للبيانات  الميدانية  المطابقة  في  المحلية  المعنية  الجهات  عن  ممثلين  إشراك  المهم  ومن 
ذلك، على سبيل المثال، كثيراً ما ال تُدعى النساء أو ال يستطعن الذهاب إلى االجتماعات التي يتم فيها جمع 

المعلومات أو نشرها.

تشاركي  بشكل  القرار  صنع  عملية  أيضاً  وإنما  فحسب،  والمعارف  البيانات  إنتاج  التشاركي  العلم  يسّهل  وال 
 Liebenberg et al., 2017; McKinley( شامل للجميع، كما يسّهل القيادة المحلية، والتوعية، وتنمية القدرات
بنهج شامل  األخذ  من خالل  استنارة  أكثر  عامة  إلى وضع سياسات  يؤدي  أن  يمكن  ولذلك،   .)et al., 2017
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اإلطار 11-3 المعارف المحلية ومعارف الشعوب األصلية في إدارة ندرة المياه إلى جانب توليد القيمة

نادر وغير منتظم. وأنشأت  تتدفق بشكل  المغرب،  بالقرب من مدينة تزنيت،  التي تسمى األودية،  الجداول الصغيرة، 
المياه الجوفية بطريقة  ارات الستغالل  أو الخطَّ ارات  الُفجَّ أنفاقًا طويلة تحت األرض تسمى  المحلية  المجتمعات 
استغالل  النادرة، يمكن أيضاً  الندرة. وبعد هطول األمطار  المستقبل وبسبب  الهامة في  لقيمها  منها  إدراكاً  مستدامة، 
األودية بإقامة حواجز يتولى المستخدمون صيانتها، تسمح بتخزين المياه ألغراض الري عند الحاجة. ويضطلع »القائم 
القيمة بحيث يعرف كل مستخدم  قائمة على  لقواعد محددة مسبقاً  المياه وفقاً  بتوزيع   )abbar( ]اآلبار[  المياه«  على 
بالضبط متى يحق له ريُّ محاصيله وألي مدة. وهكذا يتم تضمين المعارف المحلية ومعارف الشعوب األصلية وتطبيقها 

في التفكير القائم على القيمة من أجل إدارة المياه بذكاء. 

.Civiltà dell’Acqua Centro Internazionale )n.d.( :المصدر
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اإلطار 11-4 يساعد العلم التشاركي على سد فجوات البيانات والمعلومات الهيدرولوجية في زامبيا

المتعلقة بتحسين  الوزارة  FreshWater Watch لتحقيق أهداف  العذبة  المياه  الناس في حوض نهر كافو منظمة رصد  يستخدم 
للطبيعة في زامبيا  العالمي  بالتعاون مع الصندوق  الزامبية،  المائية  الموارد  إدارة  الكبير. وقد بدأت هيئة  النهر  الرصد في هذا 
الوزارية والمحلية من  2018 لتحقيق األهداف  التشاركي في عام  العلم  النشاط في مجال  أوروبا، هذا  ومنظمة رصد األرض في 
البرنامج  البيانات من خالل تطبيق  الوطنية. ويجري جمع  المياه واالضطالع بمسؤوليات اإلبالغ  إدارة مستجمعات  أجل تحسين 

وتمريرها إلى الهيئة. 

 © Enock Mwangilwa, Unite4Climate and Conservation.:الصورة 
.Earthwatch Institute )n.d.( المصدر: مقتطف من

اإلطار 11-5 عشرة مبادئ للعلم التشاركي 

تشرك مشاريع العلم التشاركي المواطنين فعلياً في مساٍع علمية ينتج عنها معارف جديدة أو فهم جديد.   -1

لمشاريع العلوم التشاركية نتائج علمية حقيقية.   -2

يستفيد كل من العلماء المحترفين والمواطنين المشاركين في البحث العلمي من هذه المشاركة.   -3

يمكن للمواطنين المشاركين في البحث العلمي، إذا رغبوا في ذلك، أن يشاركوا في مراحل متعددة من العملية العلمية.   -4

يتلقى المواطنون المشاركون في البحث العلمي تعقيبات من المشروع.   -5

يعتبر العلم التشاركي نهجاً بحثياً كأي نهج آخر، وهو عرضة للقيود والتحيزات التي ينبغي مراعاتها والتحكم فيها.   -6

يتيح  النتائج، حيثما أمكن، في شكل  الجمهور، وتُنشر  الوصفية الطالع عامة  التشاركي وبياناتها  العلم  بيانات مشاريع  تتاح   -7
االنتفاع الحر. 

يُعتَرف بالمواطنين المشاركين في البحث العلمي في نتائج المشاريع ومنشوراتها.  -8

تقيَّم برامج العلم التشاركي من حيث إنتاجها العلمي، ونوعية بياناتها، وخبرة المشاركين فيها، وما تحدثه من أثر مجتمعي أو   -9
سياسي أوسع نطاقاً.

تبادل  الفكرية واتفاقات  المؤلف والملكية  المحيطة بحق  القانونية واألخالقية  القضايا  التشاركي  العلم  10- يراعي قادة مشاريع 
البيانات والسرية واإلسناد واألثر البيئي ألي أنشطة. 

.ECSA )2015( :المصدر
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الهدف العام: تحقيق 
مبادئ بيالجيو المتعلقة 

بتقدير قيمة المياه

الهدف المتوسط إلى الطويل األجل: 
تحسين المؤسسات وتهيئة البيئة 

المؤاتية لتقدير قيمة المياه

الهدف المباشر: تحسين البيانات والمنهجية المستخدمة لقياس 
وتحليل أهمية المياه وقيمتها، وتحسين جودة وتغطية البيانات 

واإلحصاءات المائية

االعتراف بالقيم 	 
المتعددة للمياه

المواءمة بين القيم 	 
وبناء الثقة

حماية المصادر	 

التثقيف من أجل 	 
التمكين

االستثمار واالبتكار	 

تحسين تقدير القيمة باستخدام 	 
بيانات وإحصاءات أكثر موثوقية 
واتساقاً، واالستناد إلى منهجية 

محسنة

تحسين المهارات التحليلية من أجل 	 
تقييم األثر المترتب على السياسات 
المائية أو السياسات المرتبطة بها 

فيما يتعلق بالمخاطر والقيمة 

استحداث أساليب وأدوات جديدة 	 
لرصد وتقدير أثر السياسات 

والبرامج على القيمة

تحسين فهم المفاضالت بين 	 
السياسات وأدوات السياسات 

المختلفة وتكاليفها

تحسين جودة واتساق وموثوقية وتغطية البيانات واإلحصاءات 	 
المحيطة بتوافر المياه وتقلباتها وجودتها واستخدامها 

واالحتياجات منها، وبأهمية االعتبارات الجنسانية

تحسين مقاييس ومؤشرات ومنهجية قياس القيمة ووضع نظام 	 
لإلحصاءات اإلدارية لتعزيز الرصد والعمل التحليلي الموجه 

نحو السياسات

إيجاد توافق في اآلراء بشأن تصنيف القيم والخصائص 	 
والمؤشرات

إعالن ونشر البيانات بين القطاعات/الوكاالت األخرى داخل 	 
الحكومة

ضمان االنتفاع الحر بالبيانات	 

تعزيز المشاركة والحوار فيما يتعلق بالقيم والمصالح والمساواة	 

 الجدول 3-11 
 تنمية القدرات الالزمة
 لوضع استراتيجيات تقدير
قيمة المياه 

 المصدر: يستند جزئياً إلى
.World Bank )2003, Table 1, p.16(

من القاعدة إلى القمة إزاء فهم المياه وتقدير قيمتها، مع إرساء األساس لمجتمع أكثر استدامة على المدى 
 .)Hugh, 2019( الطويل

ويعززونها  القدرات  والمجتمعات  والمنظمات  األفــراد  يكتسب  خاللها  من  التي  العملية  هي  القدرات  تنمية 
الزمن. وفي سياق تقدير قيمة  الخاصة وتحقيقها بمرور  اإلنمائية  ويحافظون عليها من أجل وضع أهدافهم 
المياه، تتعلق تنمية القدرات بإيجاد الدراية الالزمة لتقييم المياه بشكل شامل وصحيح وإدارتها بفعالية على 
أساس تلك القيم، وتطبيقها على مستويات مختلفة وفي ظل ظروف متنوعة تؤدي إلى نتائج متغيرة. ومن أهم 
الوعي  وإيجاد  قوية،  معرفية  قاعدة  إنشاء  إلى  القدرات  تنمية  تسعى  أن  ذلك  على  تساعد  التي  الشروط 
بضرورتها، والفهم لما يعنيه تقدير قيمة المياه، والقدرة على االستفادة من هذه المعرفة وتطبيقها وتحسينها 

)Wehn de Montalvo and Alaerts, 2013(. ويلزم في هذا الصدد إيالء اهتمام خاص لما يلي:

جميع  من  االجتماعية-االقتصادية،  البيانات  سيما  وال  بالمياه،  المتعلقة  البيانات  وتغطية  جمع  زيــادة  ·	
المصادر التقليدية وغير التقليدية، بمقاييس متعددة تعكس القيم المتنوعة؛

وضع وتعزيز آليات فعالة لدمج البيانات المتعلقة بالمياه واستخدامها في توجيه السياسات واإلدارة؛  ·	

عملية  في  المشاركة  نطاق  لتوسيع  وخارجه،  المياه  قطاع  داخل  والبيانات،  المعارف  تبادل  آليات  تعزيز  ·	
المتنازع  الحاالت  في  المتبادلة  الثقة  وإيجاد  المعنية،  الجهات  بين  التعاون  توثيق  وتيسير  المعرفة،  إنتاج 

عليها، وتحفيز ودعم االبتكار؛ 

في  ذلك  في  بما  العلمي،  البحث  في  وإدراجها  األصلية  الشعوب  ومعارف  المحلية  المعارف  على  التعرف  ·	
أعمق  فهم  دمج  أجل  من  وذلك  واإلدارة،  بالسياسات  المتعلقة  القرارات  اتخاذ  وفي  البحوث  وضع خطط 
للقيم المحلية، والتفاعالت بين اإلنسان والمياه، والحلول المالئمة/المثبتة محلياً، وكذلك لزيادة اإلنصاف. 

لتنمية  محددة  أهداف  وضع  يمكن  عام،  كهدف  المياه  قيمة  بتقدير  المتعلقة  بيالجيو  مبادئ  تحقيق  وباتخاذ 
المقاييس  على  الفورية  األهداف  وتركز   .)3-11 )الجدول  والطويل  والمتوسط  القصير  المدى  على  القدرات 
األهداف  وتركز  المياه وجودتها.  بيانات  تغطية  ذلك  بما في  المياه،  قيم  وتحليل  لقياس  الالزمة  والمنهجيات 
من المتوسطة إلى الطويلة األجل بشكل أكبر على المؤسسات وتهيئة البيئة المؤاتية على المستوى المجتمعي، 

بما في ذلك إيجاد الدراية المائية المتعلقة بالمعايير االجتماعية والجوانب الثقافية لتقدير قيمة المياه.

 5-11 
تنمية القدرات

والحاجة ماسة إىل 
االبتكار يف مجال 

التعليم ملواكبة التعقيد 
املتزايد والتطورات 

الجديدة يف قطاع املياه
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والحاجة ماسة إلى االبتكار في مجال التعليم لمواكبة التعقيد المتزايد والتطورات الجديدة في قطاع المياه. 
محدود،  وتدريبي  تعليمي  دعم  فهناك  ذلك،  ومع  بالمياه.  المتعلقة  المهني  التعليم  برامج  في  ثغرات  وهناك 
األهداف  شأن  من  يعلى  المناخ  تغير  أن  إلى  بالنظر  للغاية  كبيرة  وهي  المجتمع،  احتياجات  لتلبية  وجد،  إن 
مزيد  إلى  حاجة  وهناك  المياه.  مجال  في  األمن  وتحقيق  المخاطر  ومواجهة  الصمود  على  بالقدرة  المتعلقة 
من االستثمار لدعم هذه االحتياجات وغيرها، ولوضع برامج تعليمية تتسم بقدر أكبر من التكامل بين مختلف 

التخصصات المتصلة بالمياه. 



البرنامج العاملي لتقييم املوارد املائية
 ريتشارد كونور وديفيد كوتس

االستنتاجات
الفصل 12

االستنتاجات
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الماء مورد فريد وغير قابل لالستبدال. وبوصفه أساس الحياة والمجتمعات واالقتصادات، فهو ينطوي على 
تحديد  للغاية  الصعب  من  أن  ثبت  قد  األخرى،  الطبيعية  الموارد  معظم  بخالف  ولكنه،  متعددة.  وفوائد  قيم 
في  المناسب  بالشكل  الحيوي  المورد  لهذا  العامة  األهمية  عن  يعبَّر  لم  السبب،  ولهذا  »الحقيقية«.  قيمته 
لعدم  أوجــه  إلى  فقط  ذلك  يــؤدي  وال  العالم.  من  كثيرة  أجــزاء  في  المالي  واالستثمار  السياسي  االهتمام 
كفاءة  عدم  إلى  أيضاً  يــؤدي  بل  بالمياه،  المتصلة  والخدمات  المائية  الموارد  على  الحصول  في  المساواة 
التنمية  أهــداف  جميع  تحقيق  على  يؤثر  مما  نفسها،  المياه  إمــدادات  وتــرّدي  استدامته  وعــدم  االستخدام 

المستدامة تقريباً، فضالً عن حقوق اإلنسان األساسية. 

وتصوراتهم  للمستخدمين  المختلفة  األبعاد  عبر  كبير  بشكل  المياه  قيمة  لتقدير  المتبعة  النهوج  وتتباين 
على  2( أساساً  )الفصل  والبيئة  المائية  الموارد  قيمة  تقدير  تركز معايير  داخلها. وفي حين  المختلفة وحتى 
التحديد الكمي لآلثار والفوائد االقتصادية لتوفير المياه وتنقيتها وغير ذلك من خدمات النظم اإليكولوجية، 
فإن تقدير قيمة البنية األساسية للمياه )الفصالن 3 و10( يفسح المجال بشكل أكبر لنوع من التحليل القائم 
وثيقاً  ارتباطاً   )4 )الفصل  الصحي  والصرف  المياه  إمــدادات  قيمة  تقدير  ويرتبط  والفوائد.  التكلفة  على 
الصحية  الظروف  تحسين  ذلك  في  بما  المحلية،  والمجتمعات  للناس  الخدمات  هذه  تجلبها  التي  بالفوائد 
 )6 )الفصل  والطاقة  والصناعة   )5 )الفصل  الزراعة  ألغراض  المياه  قيمة  تقدير  األسهل  ومن  والمعيشية. 
االقتصادية وغيرها  للعائدات  الكمي  التحديد  أن يشمل  يمكن  والمخرجات،  للمدخالت  اقتصادي  من منظور 
المادي  غير  الطابع  وأخيراً،  المياه.  وحدات  من  وحدة  كل  توّفرها  قيمة  باعتبارها  العمالة،  مثل  الفوائد،  من 
بانتظام أي  7( يتحدى  المياه )الفصل  القيم االجتماعية والثقافية المنسوبة إلى  في كثير من األحيان لبعض 

محاولة للقياس الكمي، إال أنه، رغم ذلك، يمكن اعتبارها من بين أرفع القيم. 

سبيل  فعلى  بكثير.  تعقيداً  أكثر  التقرير،  هذا  في  موضح  هو  كما  والواقع،  مفرطة.  تبسيطات  بالطبع  وهذه 
غير  يكون  عندما  حتى  التحيز،  من  معين  مستوى  من  المياه  تقييم  محاوالت  تعاني  أن  المرجح  من  المثال، 
المياه وما يتصل  القيم المنسوبة إلى  التقييم، ألن تصور  مقصود، من جانب المشاركين مباشرة في عمليات 
لمن؟  القيمة  هو،  القيمة  عن  األساسي  فالسؤال  ثم  ومن  كبير.  حد  إلى  ذاتياً  يكون  أن  يمكن  فوائد  من  بها 
المعنية  الجهات  تستفيد  قد  بينما  بعينها،  مستفيدة  جهات  استهداف  إلى  التقييم  عمليات  تميل  ما  وكثيراً 

األخرى بشكل أقل أو حتى تتأثر سلباً.

ومن المحتمل أن يظل توحيد مختلف النهوج واألساليب المتبعة لتقدير قيمة المياه عبر األبعاد والمنظورات 
المتعددة أمراً صعباً. وكما هو موضح في اإلطار 1-3، حتى داخل قطاع محدد الستخدام المياه )الزراعة في 
محاولة  وستُزيد  للنظر.  الفت  بشكل  مختلفة  تقييمات  إلى  المختلفة  النهوج  تؤدي  أن  يمكن  الحالة(،  هذه 
التوفيق بين التقييمات عبر القطاعات عادة من المستوى العام للصعوبة، شأنها في ذلك شأن مراعاة بعض 
هناك  يكون  قد  حين  وفي  مختلفة.  اجتماعية-ثقافية  سياقات  في  المياه  إلى  تعزى  التي  المادية  غير  القيم 
مجال للحد من التعقيدات وتوحيد المقاييس في بعض الظروف، فإن الواقع يتمثل في ضرورة إيجاد وسائل 

أفضل لالعتراف بالقيم المختلفة وصيانتها واستيعابها. 

قاصرة،  كانت  وإن  حتى  المياه،  قيمة  لتقدير  ومنهجيات  أدوات  وجود  من  الرغم  على  الراهن،  الوقت  وفي 
الوجهة  من  له  الــذي  التخصص  هو  االقتصاد  علم  كــان  وربما  سيئاً.  استخداماً  تستخدم  ما  كثيراً  فإنها 
ن تطبيقه في بعض النهوج، وال سيما فيما يتعلق بالبيئة  المنطقية أعظم فائدة في عمليات التقييم وقد تحسَّ
على  يقتصر  وأال  حد،  أقصى  إلى  نطاقه  يتسع  أن  يجب  فعالية،  أكثر  االقتصاد  يكون  وحتى  )الفصل 2(. 
الموجودة،  والفوائد  التكاليف  لجميع  تحليالت  يشمل  وأن  السوق،  على  القائمة  النهوج  أو  النقدية  التقييمات 
المرئية. ومع ذلك، فال مناص من االعتراف بأن هناك قيماً  التكاليف والفوائد الخفية أو غير  بما في ذلك 

يمكن أن تُجبَّ القيم القائمة على االقتصاد.

غير أن تقدير قيمة المياه، مهما بلغ من التعقيد، يظل خطوة ضرورية للغاية في التصدي للتحديات المتعلقة 
المؤدية  الطرق  تحديد  يصعب  وبالتالي،  سيئاً،  المياه  حساب  سيظل  ذلك،  وبغير  العالم.  نطاق  على  بالمياه 

 1-12 
 ما هي قيمة
الماء... ولمن؟

 2-12 
االعتراف 
 بالتعقيدات
والتغلب عليها



157االستنتاجات  |

باألبعاد  االعتراف  يعني  وضوحاً  أكثر  للمياه  المختلفة  القيم  جميع  جعل  أن  ذلك  أفضل.  بشكل  إدارتها  إلى 
التي يسهل تجاهلها أو سوء فهمها أو سوء تحديدها والتعبير عن تلك األبعاد، التي قد تؤدي إلى تقاسم غير 
غير  والعواقب  المستدامة،  غير  والحلول  السلبية،  والتكاليف  اآلثار  بين  التوفيق  كفاية  وعدم  للفوائد،  عادل 

المقصودة، والمخاطر، وضعف أداء السياسات والمؤسسات.

هذا  في  موضح  هو  وكما  أفضل.  بشكل  ذاتــه  »القيمة«  مفهوم  فهم  في  الحاسمة  الخطوات  إحــدى  وتكمن 
التقرير، فإن »السعر« و»التكلفة« و»القيمة« ليست مترادفات بأي حال من األحوال. ورغم أن أول مصطلحين 
يمكن قياسهما كمياً بسهولة من منظور نقدي اقتصادي في المقام األول، فإن مفهوم »القيمة« يشمل مجموعة 
أوسع بكثير من الفوائد غير الملموسة في كثير من األحيان. وفي حين يمكن القول إن التقييم النقدي أسهل 
قيم  مقارنة  يمكن من خالله  مقياس مشترك  استخدام  في  تتمثل  هامة  ميزة  وله  األخرى،  النهوج  معظم  من 
االستخدامات المختلفة كمياً، فإنه يمكن أن يؤدي إلى التقليل من قيمة الفوائد التي يصعب تحويلها إلى نقد 

أو إلى استبعاد تلك الفوائد.   

تحسين  بغية  للتقييم  المستخدمة  الحالية  النهوج  في  القصور  بأوجه  باالعتراف  تتعلق  أخرى  مسألة  وثمة 
التكاليف  تؤخذ  ال  و10،  و4   3 الفصول  في  إليه  أشير  ما  نحو  وعلى  المثال،  سبيل  فعلى  وأدائها.  تطبيقها 
إلى  بدوره  يؤدي  للمياه، مما  البنية األساسية  تقدير قيمة  كثير من األحيان عند  االعتبار في  الرأسمالية في 
كانت  سواء  اإلعانات،  آثار  في  النظر  إلى  عموماً  المياه  تقييم  مخططات  معظم  وتفتقر  التحليل.  انحراف 
والصناعة.  الزراعة  مثل  المياه  الستخدام  الرئيسية  بالقطاعات  أو  للمياه  األساسية  بالبنية  مباشرة  مرتبطة 
إلى  إيجابي  من  والتكاليف  الفوائد  تحليل  تغيير  إلى  اإلعانات  أو  المال  رأس  تكاليف  إدراج  يؤدي  أن  ويمكن 
سلبي. ورغم أن اإلعانات، بما في ذلك إعانات رأس المال، قد تكون مبررة في بعض الظروف، فإنها تؤدي، 

إن لم تكن شفافة، إلى قيم وهمية.  

البيانات  لتحسين  شاملة  حاجة  وهناك  األهمية.  بالغة  مسألة  أيضاً  هي   )11 )الفصل  المعرفة  وأهمية 
بالضرورة  يؤدي  لن  البيانات  أن تحسين  القرار. غير  اتخاذ  والمعلومات، ودمجها على نحو أفضل في عملية 
تجاهل  يتعمد  بالمياه  المتعلقة  واالستثمار  واإلدارة  السياسات  قــرارات  من  فكثير  أفضل.  إداريــة  نتائج  إلى 
البيانات والمعلومات ذات الصلة. ولن يتمكن أي تحسن في البيانات من تصحيح هذه القرارات. ومن األمثلة 
تتجاوز  ولذلك،  و9(.   3 الفصلين  )انظر  الفساد  أو  المكتسبة  المصالح  تحركها  التي  القرارات  ذلك  على 
المشاكل نطاق البيانات والمعلومات وأهميتها وموثوقيتها. فالطرق التي تستخدم بها البيانات والمعلومات هي 

على نفس القدر من األهمية. 

في  محلية  وفورات  إلى  بالضرورة  سيترجم  المياه«  قيمة  »تقدير  بأن  القائلة  الفكرة  في  النظر  إعادة  وينبغي 
المياه وكفاءة استخدامها، في بعض الحاالت،  إنتاجية  5 و6 بوضوح إلى أن تحسين  المياه. ويشير الفصالن 
سيما  وال  متضاربة،  مفاضالت  إلى  أيضاً  يؤدي  أن  يمكن  بل  فحسب،  الطلب  خفض  عن  يعجز  أن  يمكن  ال 
فيما يتعلق بتخفيف حدة الفقر. وال يعني هذا عدم مواصلة بذل الجهود بقوة للحد من استخدام المياه في 
جميع القطاعات، بل يعني أنه ينبغي مراعاة المجموعة الكاملة من اآلثار االجتماعية-االقتصادية المحتملة. 
ولتقدير قيمة المياه كذلك دور هام في تحديد قيمة االستثمارات في إدارتها؛ فعلى سبيل المثال، يتم تحقيق 
ذات  المحاصيل  خالل  من  بالضرورة  ليس  الزراعة،  في  المياه  استخدام  كفاءة  لتحسين  اإلضافية  القيمة 
وفي هذا  األعلى.  القيمة  ذات  األخرى  المياه لالستخدامات  توفير مزيد من  ولكن من خالل  األعلى،  القيمة 
إلى  المرتفعة  القيمة  ذات  االستخدامات  من  الحوافز  تحويل  بكيفية  المتعلق  السؤال  على  اإلجابة  من  تهرُّب 
ولكن  أولوية،  يشكل  الغذائي  األمن  أن  الناس  معظم  يرى  المثال،  سبيل  فعلى  قيمة.  األدنــى  االستخدامات 
الغذاء في حد ذاته هو استخدام منخفض القيمة للمياه. فكيف يمكن للترويج الستخدامات ذات قيمة أعلى 

لألغراض الصناعية أو المنزلية أو البيئية أن يوفر حوافز لتحسين إنتاجية مياه المحاصيل؟

االجتماعية- والحقائق  التصورات  على مختلف  أو  السالم«  مقابل  »الماء  على  المادية  غير  القيم  تقتصر  وال 
الثقافية التي يتناولها الفصل السابع. فعلى سبيل المثال، يمكن القول إن قيمة المياه ألغراض األمن الغذائي 
الزراعة  في  سلبية(  قيمة  لها  أن  ويثبت  )بل  قيمتها  من  بأقل  م  تقوَّ ما  كثيراً  المياه  فإن  ذلك  ومع  ر،  تقدَّ ال 
القطاعية  والسياسات  بالمياه  المتعلقة  السياسات  بين  االنفصام  من  شيء  وجود  يوضح  وهذا   .)1 )الفصل 

وتتباين النهوج املتبعة 
لتقدير قيمة املياه 

بشكل كبري عرب األبعاد 
املختلفة للمستخدمني 

وتصوراتهم املختلفة 
وحتى داخلها
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األخرى التي تظل فيها قيمة المياه خفية أو مهملة. وبالمثل، رغم أن المياه ضرورية إلنتاج الكهرباء، 
فإن قيمتها تظل مخفاة في العادة إلى أن تقوض ندرة المياه توليدها. 

ويتمثل أحد الثغرات الكبيرة في عدم احتساب التقييمات للتكاليف التي يحتمل أن ترتبط بالمخاطر 
التعطل  أو  بالمياه،  المتصلة  المتطرفة  للظواهر  ويمكن  التكاليف.  تلك  خفض  لفوائد  أو  والشكوك، 
بين  من  باألسعار،  المتعلقة  االفتراضات  في  المفاجئة  التغيرات  أو  بالمياه،  التزويد  لنظم  الكارثي 
مصادر أخرى للمخاطر وعدم اليقين، أن تؤثر تأثيراً كبيراً على التقييمات. وهذا إغفال مثير للدهشة 

في عالم تتزايد فيه المخاطر وأسباب عدم اليقين بسبب تغير المناخ. 

وال تزال معالجة اآلراء المتضاربة وإدارة المفاضالت المحتملة من أكبر التحديات التي تواجه إدارة 
المياه  توفير  خدمات  من  المياه،  الستخدام  المختلفة  القطاعات  تستفيد  أن  المتوقع  ومن  المياه. 
والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى الزراعة والطاقة والصناعة والبيئة، على المدى الطويل من 
الكفاءة  أوجــه  تحسين  إلى  التخطيط  من  بــدءاً  الكاملة،  التنمية  دورة  في  المياه  قيم  دمج  تحسين 
إلجــراء  وضـــرورة  مفاضالت  هناك  فستكون  القريب،  األجــل  في  أمــا  والــرصــد.  التكيفية  واإلدارة 
استخدام  أجل  من  القطاعات  لبعض  الحوافز  وتقديم  الضوابط  من  مجموعة  خالل  من  تعديالت، 
المياه بكفاءة أكبر في حاالت معينة. وتمثل المراحل األولية لتخطيط الموارد المائية وتصميم البنية 
األساسية فرصاً كبيرة، ولكنها غير مستغلة بشكل كاٍف، لتقديم جوانب مختلفة من قيمة المياه. وبعد 
في  بها  االعتراف  يساعد  أن  يمكن  المعنية،  الجهات  وتمكين  إشراك  عمليات  خالل  من  تحديدها 
لمواصلة  مماثلة  فرص  وتوجد  المياه.  إدارة  من  الالحقة  المراحل  في  عادل  بشكل  معالجتها  ضمان 
التعامل مع تلك المفاضالت في المراحل الالحقة من عملية اتخاذ القرار. وعلى المدى القصير، لن 
التكيف  إلى  كلها،  يكن  لم  إن  القطاعات،  بعض  وستحتاج  مــرة،  كل  في  القطاعات  جميع  تستفيد 

استجابة للقيم المختلفة للمياه.

المتعددة  المنابر  خالل  من  وتمكينها  المعنية  الجهات  إشراك  فإن   ،9 الفصل  في  موضح  هو  وكما 
الجهات المعنية والحوارات وعمليات تحديد الرؤية واألهداف المصممة خصيصاً لتنمية المياه توفر 
الطابع  للمياه. ويمكن أن يضيف إضفاء  المتعددة  للقيم  الكاملة  المراعاة  إلى ضمان  جميعها مداخل 
المؤسسي على األخالقيات في جميع القرارات والسلوكيات المتعلقة بالمياه مجموعة من التوجيهات 
السلوكية المكملة لما تحتويه القوانين والسياسات واألنظمة المائية. وتوافر اإلرادة السياسية إلدخال 
بالغ  أمر  األســاس،  هذا  على  العمل  ثم  ومن  االعتبار،  في  بالمياه  الخاصة  القيم  مجموعات  جميع 
من  والتأثير،  للسلطة  توزيع  وإعادة  السياسية  العمليات  في  تحوالً  يستلزم  الصدد،  هذا  في  األهمية 

خالل بناء الوعي العام وممارسة الضغط من أجل التغيير.

من  بأقل  العالم  أنحاء  جميع  في  ر  تسعَّ فالمياه  المياه.  قيمة  تقدير  على  الطلب  خلق  يلزم  وأخيراً، 
قيمتها وال تقدر حق قدرها. ويطالب عدد قليل جداً من الحكومات أو الشركات أو المواطنين بتقدير 
إلى  المواطنون  ينظر  عندما  مقاومة  التقييمات  تصادف  أن  ذلك،  على  عالوة  ويمكن،  المياه.  قيمة 

المياه على أنها حق من حقوق اإلنسان، وبالتالي على أنها منفعة مجانية أو عامة.  

بعض  في  المياه  وقيمة  الجميع.  من  دائماً  بذلك  االعتراف  عدم  رغم  قيمة،  للماء  أن  الواضح  من 
مثال  أفضل  ولعل  بديل عنه.  وليس هناك  الماء  بدون  لها  الحياة ال وجود  نهائية، ألن  المنظورات ال 
األرض  خــارج  الماء  عن  البحث  في  بها  المضطلع  واالستثمارات  المبذولة  الجهود  هو  ذلــك  على 
واالغتباط مؤخراً للعثور عليها على سطح القمر والمريخ. ومن العار أنها في كثير من األحيان تعتبر 

أمراً مفروغاً منه هنا على األرض. فمخاطر التقليل من قيمة المياه أكبر بكثير من أن نتجاهلها.

3-12 
معالجة وجهات 
النظر المتضاربة

4-12 
خاتمة

فمخاطر التقليل من 
قيمة املياه أكرب بكثري 

من أن نتجاهلها
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بالمياه  المتعلقة  بالمسائل  المعنية  الدولية  والمنظمات  المتحدة  األمم  كيانات  جهود  المائية  بالموارد  المعنية  المتحدة  األمم  لجنة  تنسق 
التوصل  إلى  الرامية  األعضاء في جهودها  للدول  المقدم  الدعم  فعالية  زيادة  إلى  بذلك،  القيام  اللجنة، من خالل  وتسعى  الصحي.  والصرف 
إلى اتفاقات دولية بشأن المياه والصرف الصحي. وتعتمد منشورات لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية على خبرات ودراية أعضاء 

اللجنة وشركائها.

منشورات لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية المعتزم إصدارها في عام 2021
•  موجز السياسات الصادر عن لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية بشأن الشؤون الجنسانية والمياه

•  تحديث موجز السياسات الصادر عن لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية بشأن التعاون في مجال المياه العابرة للحدود
•  موجز تحليلي للجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية بشأن كفاءة استخدام المياه

تحديث موجز عن التقدم المحرز في عام 2021: الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة 
إلى البيانات  6 من أهداف التنمية المستدامة )استناداً  للتقدم المحرز نحو تحقيق جميع جوانب الهدف  تنفيذياً  سيقدم هذا الموجز تحديثاً 

الجديدة عن المؤشرات العالمية المتعلقة بالهدف 6( ويحدد المجاالت ذات األولوية للتعجيل بشأنها.

المتعلقة  العالمية  المؤشرات  تقارير، بحسب   8  - المستدامة  التنمية  أهداف  6 من  الهدف  2021 بشأن  المحرز في عام  التقدم  تحديث عن 
بالهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة 

التنمية  أهــداف  من   6 للهدف  المختلفة  الغايات  تحقيق  نحو  المحرز  للتقدم  متعمقين  وتحلياًل  تحديثاً  التقارير  من  السلسلة  هذه  ستقدم 
للتعجيل بشأنها، وهي:  المجاالت ذات األولوية  6( وستحدد  بالهدف  الخاصة  العالمية  المؤشرات  بيانات جديدة عن  إلى  المستدامة )استناداً 
التقدم المحرز في مجال مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة الصحية؛ التقدم المحرز في معالجة مياه الصرف الصحي؛ التقدم المحرز 
التقدم المحرز  المائي؛  التقدم المحرز بشأن مستوى اإلجهاد  المياه؛  التقدم المحرز في تحقيق كفاءة استخدام  المياه المحيطة؛  بشأن جودة 
في اإلدارة المتكاملة للموارد المائية؛ التقدم المحرز بشأن التعاون في مجال المياه العابرة للحدود؛ التقدم المحرز بشأن النظم اإليكولوجية 

المتعلقة بالمياه.

تقرير األمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية
التقرير العالمي عن تنمية الموارد المائية هو التقرير الرئيسي الذي تصدره لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية بشأن قضايا المياه 
والصرف الصحي، وهو يركز في كل عام على موضوع مختلف. وتتولى اليونسكو نشر التقرير باسم اللجنة، ويضطلع برنامج اليونسكو العالمي 
العذبة  المياه  بحالة  المتعلقة  الرئيسية  االتجاهات  بشأن  متعمقة  رؤية  التقرير  ويوفر  وإصداره.  إعداده  عملية  بتنسيق  المائية  الموارد  لتقييم 
المائية  بالموارد  المعنية  المتحدة  األمم  لجنة  أعضاء  به  يقوم  الذي  العمل  إلى  باالستناد  وإدارتها،  واستخدامها  الصحي  الصرف  وخدمات 
اليوم العالمي للمياه، يزّود متخذي القرار بالمعارف واألدوات الالزمة لوضع وتنفيذ سياسات  وشركاؤها. والتقرير، الذي يصدر باالقتران مع 
مستدامة بشأن المياه. ويطرح التقرير كذلك أفضل الممارسات والتحليالت المتعمقة حفزاً لألفكار واإلجراءات من أجل االرتقاء باإلدارة في 

قطاع المياه وغيره من القطاعات.

تقرير لجنة األمم المتحدة للمياه عن التحليل العالمي والتقييم العالمي لخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب
تتولى منظمة الصحة العالمية إعداد هذا التقرير وإصداره باسم لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية. ويقدم التقرير تحديثاً شاماًل 
الشرب.  ومياه  الصحي  الصرف  لدعم  والوطنية  الدولية  التمويل  وتدفقات  البشرية،  الموارد  وقاعدة  المؤسسية،  والترتيبات  السياسات،  ألطر 

وهو إسهام جوهري في أنشطة شراكة »الصرف الصحي والمياه للجميع«.

التقرير المرحلي لبرنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف إلمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
الشرب  بمياه  االنتفاع  نحو  المحرز  للتقدم  العالمي  الرصد  نتائج  ويعرض  المائية  بالموارد  المعنية  المتحدة  األمم  بلجنة  التقرير  هذا  يرتبط 
الدراسات  نتائج  إلــى  الرصد  ويستند  والمنصفة.  الكافية  الصحية  النظافة  وخدمات  الصحية  والمرافق  التكلفة،  والميسورة  المأمونة 
االستقصائية لألسر المعيشية وعمليات التعداد التي تدعمها عادًة مكاتب اإلحصاءات الوطنية وفقاً للمعايير الدولية ويستفيد بصورة متزايدة 

من مجموعات البيانات اإلدارية والتنظيمية الوطنية.

موجزات السياسات والتحليالت 
تقدم موجزات السياسات التي تصدرها لجنة األمم المتحدة المعنية بالمياه توجيهات قصيرة ومفيدة في مجال السياسات العامة بشأن أكثر 
التحليلية تحلياًل  الموجزات  المتحدة. وتقدم  المشتركة لدى منظومة األمم  الخبرة  إلحاحاً، تستفيد فيها من  العذبة  بالمياه  المتصلة  المسائل 

للقضايا الناشئة ويمكن أن تصلح أساساً إلجراء مزيد من البحوث والمناقشات والتوجيه في مجال السياسات العامة في المستقبل. 



وعقوداً  وسنوات  وأسابيع  أياماً  المتحدة  األمم  تعلن 
أو  بأحداث  لالحتفال  مناسبات  باعتبارها  محددة 
المنظمة عن  أهداف  تعزيز  أجل  من  مواضيع خاصة 

طريق التوعية والعمل.

الناس  عامة  لتثقيف  مناسبات  الدولية  واالحتفاالت 
السياسية  اإلرادة  وتعبئة  تهمهم،  التي  القضايا  بشأن 
واالحتفاء  العالمية،  المشاكل  لمعالجة  والــمــوارد 

بإنجازات البشرية وتعزيزها.

وقد أنشئت غالبية االحتفاالت بموجب قرارات صادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة. ويعود 
والتنمية  بالبيئة  المعني  المتحدة  األمم  مؤتمر  إلى  آذار/مــارس(   22( للمياه  العالمي  اليوم  تاريخ 

لعام 1992، الذي أُوِصي فيه بإقامة احتفال دولي بالمياه.

للمياه.  عالمي  يوم  أول   1993 آذار/مارس   22 بإعالن  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  واستجابت 
اليوم  جانب  إلى  شعبية  الدولية  األيام  أكثر  أحد  وهو  الحين،  ذلك  منذ  سنوياً  اليوم  هذا  ويُعقد 
اإلنسان  حقوق  ويوم  أيلول/سبتمبر(،   21( للسالم  الدولي  واليوم  آذار/مــارس(،   8( للمرأة  الدولي 

)10 كانون األول/ديسمبر(.

التابعة  التنسيق  آلية  وهي   – المائية  بالموارد  المعنية  المتحدة  األمم  لجنة  تحدد  عام،  كل  وفي 
يختص  للمياه،  العالمي  لليوم  موضوعاً   – الصحي  والصرف  المياه  يخص  فيما  المتحدة  لألمم 
بأحد التحديات الراهنة أو المقبلة فيما يتعلق بالمياه. ويحدد هذا الموضوع أيضاً موضوع تقرير 
وهذا  للمياه.  العالمي  اليوم  في  م  يقدَّ الذي  المائية  الموارد  تنمية  عن  العالمي  المتحدة  األمم 
ويزّود  المائية  بالموارد  المعنية  المتحدة  األمم  لجنة  عن  الصادر  الرئيسي  التقرير  هو  المنشور 
التقرير  ويوفر  المياه.  بشأن  مستدامة  سياسات  وتنفيذ  لوضع  الالزمة  بــاألدوات  القرار  صانعي 
الصرف  وخدمات  العذبة  المياه  بحالة  المتعلقة  الرئيسية  االتجاهات  بشأن  متعمقة  رؤية  أيضاً 
المتحدة  األمم  لجنة  أعضاء  به  يقوم  الذي  العمل  إلى  باالستناد  وإدارتها،  واستخدامها  الصحي 

المعنية بالموارد المائية وشركاؤها.

الموارد  لتقييم  العالمي  اليونسكو  برنامج  ويضطلع  اللجنة،  باسم  التقرير  نشر  اليونسكو  وتتولى 
المائية بتنسيق عملية إعداده وإصداره.

اليوم العالمي للمياه وتقرير األمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية



الماء مورد محدود وغير قابل لالستبدال. وبوصفه أساس الحياة والمجتمعات واالقتصادات، فهو ينطوي على 
تحديد  للغاية  الصعب  من  أن  ثبت  قد  األخــرى،  الطبيعية  الموارد  معظم  بخالف  ولكنه،  متعددة.  وفوائد  قيم 

»قيمته« الحقيقية.

قيمة  »تقدير  المعنون  المائية  الموارد  تنمية  عن  العالمي  المتحدة  األمم  تقرير  من   2021 عام  طبعة  وتقيّم 
السبل  والمنظورات، وتحدد  القطاعات  المياه في مختلف  تقييم  تواجه  التي  والتحديات  الراهن  الوضع  المياه« 
التي يمكن بها تعزيز التقييم كأداة للمساعدة على تحسين إدارتها وتحقيق التنمية المستدامة على نطاق العالم.

ويرد وصف للمنهجيات والنهوج المتبعة لتقييم المياه من خالل خمسة منظورات مترابطة: تقدير قيمة مصادر 
أو  المياه  تخزين  ألغراض  للمياه  األساسية  البنية  قيمة  وتقدير  عليها؛  تعتمد  التي  اإليكولوجية  والنظم  المياه 
مياه  وخاصة  بالمياه،  المتعلقة  الخدمات  قيمة  وتقدير  إمداداتها؛  زيادة  أو  استخدامها  إعادة  أو  استخدامها 
اإلنتاج  مدخالت  كأحد  المياه  قيمة  وتقدير  اإلنسان؛  بصحة  المتعلقة  والجوانب  الصحي  والصرف  الشرب 
وغير  والعمالة؛  التجارية  واألعمال  والصناعة  والطاقة  والزراعة  الغذاء  مثل  االجتماعي-االقتصادي،  والنشاط 
ذلك من القيم االجتماعية-الثقافية للمياه، بما في ذلك السمات الترفيهية والثقافية والروحية. وتستكمل هذه 
المنظورات بتجارب مستمدة من مختلف مناطق العالم، وفرص للتوفيق بين قيم المياه المتعددة من خالل اتباع 

نهوج متكاملة وكليَّة آلليات اإلدارة والتمويل، وآفاق تلبية االحتياجات من المعارف والبحوث والقدرات.

المعنية  المتحدة  األمم  لجنة  تصدره  الذي  الرئيسي  التقرير  هو  المائية  الموارد  تنمية  عن  العالمي  والتقرير 
وتتولى  مختلف.  موضوع  على  عام  كل  في  يركز  وهو  الصحي،  والصرف  المياه  قضايا  بشأن  المائية  بالموارد 
بتنسيق عملية  المائية  الموارد  لتقييم  العالمي  اليونسكو  برنامج  ويضطلع  اللجنة،  باسم  التقرير  نشر  اليونسكو 
إعداده وإصداره. ويوفر التقرير رؤية متعمقة بشأن االتجاهات الرئيسية المتعلقة بحالة المياه العذبة وخدمات 
الصرف الصحي واستخدامها وإدارتها، باالستناد إلى العمل الذي يقوم به أعضاء لجنة األمم المتحدة المعنية 
القرار  متخذي  للمياه،  العالمي  اليوم  مع  باالقتران  يصدر  الذي  التقرير،  ويــزّود  وشركاؤها.  المائية  بالموارد 
بالمعارف واألدوات الالزمة لوضع وتنفيذ سياسات مستدامة بشأن المياه. وهو يطرح كذلك أفضل الممارسات 
والتحليالت المتعمقة حفزاً لألفكار واإلجراءات من أجل االرتقاء باإلدارة في قطاع المياه وغيره من القطاعات.

 تمول هذا المنشور
 الحكومة اإليطالية ومنطقة أومبريا.

 صدر هذا المنشور باللغة العربية بفضل المساهمة السخية التي قدمتها
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