
 

 المیاه: ندرة ما بعد 
 األمن المائي في الشرق األوسط وشمال أفریقیا
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 توطئة
اوز یشّكل األمن المائي تحدیاً محوریاً أمام تنمیة منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا واستقرارھا، وھو تحّدٍ یثیر قدرا من االھتمام یتج

لذا یحدونا األمل في أن تثیر االستنتاجات التي یسفر عنھا ھذا التقریر نقاشاً، ال بین جمھور المتخصصین  حدود قطاع المیاه بكثیر؛
فحسب، بل أیضاً بین طائفة من األطراف الفاعلة وواضعي السیاسات على الصعید اإلقلیمي، ومن ضمنھم ممثلو الحكومات والقطاع 

 الخاص والمجتمع المدني وشركات المرافق.

 لندرة المیاه نسبیا، فإن المیاه كانت دائماً مصدراً للفرص والمخاطر في المنطقة. وطوال آالف السنین، ساھمت االستثمارات نظراً  
واالبتكارات في مجال إدارة المیاه في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة، وفي تحقیق إنجازات غیر عادیة یّسرت الوصول إلیھا إمدادات 

زراعة المرویة. قد یتساءل المرء: فیَم تختلف تحدیات المیاه في یومنا ھذا عنھا منذ عقد أو حتى قرن من الزمان؟ وكیف المیاه اآلمنة وال
 یمكن لألمن المائي أن یسھم في رفاه المنطقة اقتصادیاً واجتماعیاً وبیئیاً، وفي مسارھا نحو السالم واالستقرار؟

السریع الذي شھده السیاق االجتماعي االقتصادي والبیئي والسیاسي في الشرق األوسط تكمن اإلجابة عن ھذین السؤالین في التطور 
في المائة سنویاً)، وال سیما توّسع المدن، حیث  2وشمال أفریقیا، وھو السیاق الذي یتسم بارتفاع معدالت الزیادة السكانیة (البالغة نحو 

 ملیون نسمة. 400إلى نحو  2050م یُتوقع أن یتضاعف عدد سكان المدن في المنطقة بحلول عا

إن االستھالك المتزاید، مقروناً بالمیاه المقّومة بأقل من قیمتھا وعدم كفایة ترتیبات الحوكمة وضعف اإلنفاذ، یؤدي إلى نضوب موارد  
ر المیاه والطاقة والغذاء المیاه، وال سیما المیاه الجوفیة، بمعدل غیر مسبوق. أضف إلى ذلك أیضاً أن المفاضالت غیر المدارة على محو

 تساھم في االستغالل المفرط للموارد المائیة.

ویشّكل تغیر المناخ مجموعة أخرى من الضغوط على ھذا السیاق السریع التطور، حیث تستدعي آثار تغیر المناخ السلبیة على كمیات 
كما یُسفر تغیر المناخ أیضاً عن ظواھر مناخیة متطرفة المیاه المتاحة تدابیر عاجلة لتخصیص المیاه واستخدامھا بأسلوب أكثر حكمة. 

 أكثر تكراراً وأشد قسوة، وھذا سیزید بدوره مخاطر الجفاف والفیضانات، مما سیلحق ضرراً غیر متناسب بالفقراء.

ن اإلجھاد المائي. وما یدعو وإنھ لمما یؤسف لھ أن كثیراً من البلدان األشد ھشاشة ھي في الوقت نفسھ البلدان التي تعاني أشد المعاناة م 
للرثاء أن منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا ظلت تعاني من االضطرابات منذ سنوات وحتى اآلن. ویكشف الصراع واإلجھاد المائي 

 جة إلیھا.مواطن ضعف نُظم إدارة المیاه الحالیة، التي كانت ذات یوم تقدم الخدمات لمواطنیھا لكنھا تخذلھم اآلن وھم في أمّس الحا

على الرغم من أن تحدیات الموارد ستظل مضنیة، فإن منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا أمامھا فرصة للتوسع في استخدام االبتكارات 
في المؤسسات والتكنولوجیا. وكما یبین ھذا التقریر، فإن اآللیات المحّسنة لتقییم وتخصیص الموارد المائیة برھنت على ضمان استخدام 

كقید  فر إنتاجاً للمیاه في بقاع كثیرة من العالم، ومع ذلك تظل غیر مستغلة نسبیاً في المنطقة. فبإمكان المنطقة أن تتغلب على ندرة المیاهأو
على النمو والرفاه، وتزید قدرتھا على تحمل الصدمات واألزمات المطّولة، كتقلب المناخ أو الجفاف أو تدفق الالجئین، مع تلبیتھا في 

 وقت نفسھ االحتیاجات اإلنسانیة العاجلة كاألمن المائي والغذائي.ال

ع في ضوء السیاق االجتماعي المعقد سریع التطور، یبیّن ھذا التقریر أیضاً أن األمن المائي یُعنى بما ھو أكثر بكثیر من مجرد التأقلم م
ة للمواطنین لتعزیز العالقات بین مقدمي الخدمات والعمالء ندرة المیاه. فھو یستلزم ضمان توفیر میاه میسورة التكلفة وعالیة الجود

 والمساھمة في تجدید العقد االجتماعي الداعي إلى مزید من الشفافیة والمساءلة.

في ظل مستویات تاریخیة من النزوح، تمتّع كل من ، كما یتطلب األمن المائي أیضاً إدارة آثار الھجرة على إمدادات المیاه لكي نضمن 
 المجتمعات المضیفة ومجتمعات الالجئین بإمكانیة الوصول إلى الموارد المائیة بشكل منصف ومنتظم دون التسبب في تدھورھا.

، إن المضي قُدماً في ھذه األجندة البالغة األھمیة یتطلب عمالً على ثالثة أصعدة: تعتبر شبكات المسؤولین العمومیین اإلقلیمیة الحالیة 
س التي تساندھا جامعة الدول العربیة ومنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة، محوراً أساسیاً للوصول إلى االلتزام كالبرامج والمجال

السیاسي تجاه اإلصالحات المطلوبة في مجال السیاسات واالستثمارات العامة والخاصة.  وعلى الصعید الفني، ینبغي على الحكومات أن 
ارك في التفاعالت اإلقلیمیة بین المتخصصین في مجال المیاه، كالجمعیة العربیة لمرافق المیاه، التي تتیح تعمل مع القطاع الخاص وأن تش

فرصاً للتعلم وتبادل أفضل الممارسات بشأن الحلول المتعلقة بمشكلة المیاه.  كما أن للمجتمع المدني، وال سیما شباب المنطقة، دور 
 الحاجة إلى القیام بمزید من التدابیر دعماً لمستقبل مستدام.   أساسي في زیادة الوعي بقیمة المیاه و

ھناك الكثیر على المحّك. وستحتاج المنطقة إلى مضاعفة جھودھا في زمننا ھذا، زمن الندرة الحادة في المیاه، لكي تدیر تحدیات المیاه 
راكة مع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، فضالً التي تواجھھا منذ القدم. ویقف البنك الدولي على أھبة االستعداد للعمل في ش

 عن المنظمات اإلقلیمیة والدولیة، لتعزیز األمن المائي في المنطقة.
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 الشرق األوسط وشمال أفریقیا .0.1 الخریطة

 

 المصدر: البنك الدولي.   

 تضم منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا البلدان واالقتصادات التالیة:

الجزائر والبحرین وجیبوتي ومصر وجمھوریة إیران اإلسالمیة والعراق وإسرائیل واألردن والكویت ولبنان ولیبیا والمغرب  
وتونس واإلمارات العربیة المتحدة والضفة الغربیة وقطاع غزة  اعمان وقطر والمملكة العربیة السعودیة وسوریسلطنة و

 والیمن.

 .السعودیة واإلماراتفي مجلس التعاون الخلیجي فھي البحرین والكویت وعمان وقطر وأما دول الخلیج األعضاء الستة 

 یتألف المغرب العربي من الجزائر ولیبیا والمغرب وتونس.و

 والضفة الغربیة وقطاع غزة. اویتألف المشرق العربي من األردن والعراق ولبنان وسوری
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 شكر وتقدیر

یادة كلودیا سادوف، أعد ھذا التقریر فریق بقو .نتاج دراسات ومشاورات متعددة أجراھا وكلف بإجرائھا البنك الدولي ھو ھذا التقریر
لمیاه قطاع الممارسات العالمیة ل، وساندي روكستول، وزمالء من ركة دامبودزو موزیندا، وأندرز یاجرسكوجومشاومیو، وإدواردو بورج

ً مساندة  تلقى الفریقو. مكاتب البلدان المعنیةفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا ووحدات اإلدارة اإلقلیمیة و من ستیفن  وتوجیھا
)، منطقةالمنطقة)، وفرانك بوسكیھ (مدیر البرامج والشراكات اإلقلیمیة في اللمیاه في لمیة للعاممارسات اقطاع ال(مدیر  شونبرجر

 الممارسات العالمیة للمیاه)، وشانتا دیفاراجان (رئیس الخبراء االقتصادیین).قطاع وانجزي شین (مدیر أول وج

اموس دوریال، وألیكس ماكفایل، وأمل طالبي، ودانیال كوشھ، عبد الحمید أزاد، وعدنان غالزمالء بالبنك الدولي وأسھم في التقریر 
ابرییال إیزي، وإیاد رمال، وماھین زھراء، ومحمد فاضل ندو، ونایف أبو لحوم، وأسامة حمد، وفیلیب مارین، وفرنسوا أونیموس، وج

ص تقدیره للمدخالت التي قدمھا یود الفریق أیضاً إبداء خالویتا ممسین. وسالي زغیب، وستیفاني دھان، ویوج وریتشارد عبد النور،
 كانا، وبیورن فیلیب، وسھیل جمیعان. شلیاسیندي، وأندریا لیفراني، وأشیستدامة في المنطقة وھم: ماریا فاجبرامج التنمیة المرؤساء 

ة مرجعیة حول ر ھوفستھ، بدراستشارلي أیسالند، وتیاني لو، وروتجساھم فریق من معھد الموارد العالمیة یتألف من بیتسي أوتو، وو
ستخدام الألّف رینس فان بیك، األستاذ بجامعة أوترخت، دراسة مرجعیة حول اكما اإلجھاد المائي والطلب على المیاه في المنطقة. 

كا تا فانیمعھد دلتاریس (شیال بول، وماربإجرائھ  ُكلّفإلى تحلیل جغرافي مكاني یستند ھذا التقریر أیضاً وفي المنطقة. للمیاه المستدام 
 كال من عليفي الشرق األوسط وشمال أفریقیا. ونشكر لھ  التعرضمدى و، وذلك لتقدیر إجھاد المیاه الجوفیة شانشیز، ومارین كویبر)

 .+MDGالزعبي على ما قدما من توصیات ثاقبة بشأن مجموعات بیانات مبادرة  جراحكرنیب والدكتور 

معة شمال كارولینا في تشابیل ھیل)، وریتشل ماكدونیل (المركز الدولي للزراعة تون (جافریق مساھمات معینة من دیل ویتینجتلقى ال
 الملحیة)، ومطر حامد النیادي (وكیل وزارة الطاقة باإلمارات العربیة المتحدة).

البیانات حول التغیر  و زو (المعھد الدولي لبحوث السیاسات الزراعیة) بتقدیمالتقدیر لمساھمة كلودیا رینجلر وتینجیتقدم الفریق بالشكر وو
.  وقدم البیانات حول التكالیف االقتصادیة لعدم كفایة إمدادات IMPACTفي الرفاه الناتج عن تحسین تقدیم خدمات میاه الري من نموذج 

 روب (جامعة أكسفورد).م ھول، وكیفین ویلر، وفرانسیسكا جاي ھتون (الیونیسف)، وجیجالمیاه والصرف الصحي كل من 

ثاقبة مالحظات شكر من قاموا باستعراض األقران لھذا التقریر والزمالء اآلخرین الذین لم یسبق ذكرھم وقدموا أیضا أن یق یود الفری
، وكلیر كفور، ودورت فیرنر، وغازي أبو رمان، وجولیان المبیتي، جومرئیات قیّمة أثناء عملیة االستعراض، وھم: كارولینا فان دن بر

 .ر مایسترا، وسجاد شاه، وولیم ینجكاراسابان، وبیالوماركوس ویجنین، وعمر 

 المفصلة ودعمھ المتواصل أثناء إعداد ھذا التقریر.مالحظاتھ یتقدم الفریق بأصدق الشكر إلى شوقي البرغوتي على إرشاداتھ وو

یلمونت (جامعة جمایكل  وأفكار وبیانات قدمھا أكادیمیون وممارسون. ویود فریق العمل شكر مالحظاتاستفاد التقریر أیضاً من 
م أكسفورد)، ومارتا أنتونیلي (المعھد الفیدرالي السویسري للعلوم المائیة)، وماتي كومو (جامعة آلتو)، ومالین فولكینمارك (معھد ستكھول

 مي (اللجنة الدولیة للصلیب األحمر).حالدولي للمیاه)، ومایكل تل

 مارس/آذار. ویتوجھ 23−19الفترة من  قد في عمان في، الذي عُ 2017المیاه العربي  تم تقدیم النتائج األولیة لھذا التقریر في أسبوع
جرت وبعدھا.  وأالحلقة التشاوریة سواء خالل  ما أبدوه من مالحظاتلمشاركین في ذلك العرض التقدیمي على لشكر بالفریق العمل 

زة. وقد ساعدت التعلیقات واالقتراحات المفیدة الكثیرة التي في األردن والضفة الغربیة وقطاع غ 2017أیضاً مشاورات في مارس/آذار 
 تلقاھا فریق العمل أثناء تلك المشاورات على تعزیز ھذا التقریر.

وّجھت باسكال سورا وإرین بارنیت عملیة التحریر  :وأخیراً یود الفریق أن یعرب عن شكره للجھد المضني الذي بذلھ فریق اإلنتاج
وال ھذه العملیة، وقّدم فرانسیس بونانسیا تصمیمات الخرائط، وساندت شارون فوكنر واللیما ماسكي الفریقین طواإلنتاج، وأعد برونو 

 مشورة بارعة بخصوص تصمیم المعلومات.  Voilá Information Designن دیزایناسیونفورمأنیون منسوب شركة فواال جا
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 المیاه  ندرةحدود كثیراً في المنطقة تتجاوز المائیة  -والحلول  -التحدیات 

 
فقد طرح  قل استعداداً ألزمات المیاه.المنطقة ھي األ من بین كل التحدیات التي تواجھھا منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، فإن 

تعداداً لھا؟" فحددت المنتدى االقتصادي العالمي على خبراء وقادة من المنطقة السؤال التالي: "أي المخاطر العالمیة تعتبر منطقتكم أقل اس
غالبیة المجیبین عن السؤال أزمات المیاه باعتبارھا أعظم تھدید یواجھ المنطقة، بل ھو أعظم من عدم االستقرار السیاسي أو البطالة 

 ).2015(المنتدى االقتصادي العالمي 

من سكانھا في  %60حیث یعیش أكثر من  1،العالم على مستوىفي المیاه ندرةً الشرق األوسط وشمال أفریقیا ھي المنطقة األشد  إن

). ویتحقق 1 (الشكل %35لغ نحو ابالعالمي المتوسط المناطق تعاني من مستوى مرتفع أو مرتفع جداً من إجھاد المیاه السطحیة، مقارنة ب

وح بین المرتفع والمرتفع رامستوى یتإجھاد المیاه السطحیة عند تعاني من أجزاء في للمنطقة من الناتج المحلي اإلجمالي  %70أكثر من 

 .%22لغ نحو ابالعالمي المتوسط المقارنة بوذلك ، جداً 

عند مستوى مرتفع أو مرتفع نتَج والسكان المقیمین في مناطق تعاني من إجھاد المیاه السطحیة . نسبة الناتج المحلي اإلجمالي المُ 1الشكل  
 بالمتوسطات العالمیةفي الشرق األوسط وشمال أفریقیا مقارنة جداً 

 

 
المتوسطات العالمیة من شركة فیولیا للمیاه والمعھد الدولي لبحوث  تم الحصول علىالمصدر: التقدیرات فیما یخص الشرق األوسط وشمال أفریقیا من البنك الدولي.  

 .2011سیاسات األغذیة 

 Share of population exposed to high or very high نسبة السكان الُمعّرضین إلجھاد مائي مرتفع أو مرتفع جداً  
water stress 

ض إلجھاد مائي مرتفع أو  نسبة الناتج المحلي اإلجمالي الُمعرَّ
 مرتفع جداً 

Share of GDP exposed to high or very high water 
stress 

 MENA منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 World العالم

 

ندرة فمع أن تحدیات  المیاه. ندرةفرضھا تإن التحدیات المائیة الراھنة في المنطقة تتجاوز بكثیر حدود القیود القدیمة قدم الدھر التي 
في آن. فتعقیدات الترابط  دیات جدیدة تضیف مخاطر وتعقیداتھناك تحف، آالف السنینالمیاه في المنطقة ظلت واضحة جلیة على مدى 

في  بین المیاه والغذاء والطاقة، وتغیر المناخ، وموجات الجفاف والفیضانات، وجودة المیاه، وإدارة المیاه العابرة للحدود، وإدارة المیاه

                                                           
السحوبات المائیة لتلبیة االستخدامات البشریة والزراعیة والصناعیة عالیة نسبیاً مقارنة بمستوى موارد المیاه ینشأ اإلجھاد المائي عندما تكون  1

 .المتجددة، بمعنى ارتفاع نسبة سحب المیاه إلى توفّر المیاه



3 
 

على تحسین إدارة شؤون  المیاه. وسیعتمد التصدي لھذه التحدیات المتعلق بندرة من التحديأوضاع الھشاشة والصراع والعنف، كلھا تفاقِم 
 یات.قنبقدر اعتماده على زیادة وتحسین الموارد المتوفرة أو االستثمارات في البنیة التحتیة أو التائیة موارد المال

آالف السنین والمنطقة بأسرھا تشھد استثمارات  فطوال. ھناك بلدان كثیرة في المنطقة بدأت بالفعل تستھلك قاعدة مواردھا المائیة
رات في مجال إدارة المیاه. لكن النمو االقتصادي والسكاني المتسارع، مقروناً بسوء إدارة شؤون المیاه، أربكا اآلن ھذه الجھود في وابتكا

، وھذا )2ھناك كمیات غیر مستدامة من المیاه یجري سحبھا، مما یسبب تدھور النظم اإلیكولوجیة والمكامن الجوفیة (الشكل فبلدان كثیرة. 
أو استنفاد قلص ؤدي إلى تي سحب المیاه من األنھار والمكامن الجوفیة أشبھ بإنفاق المرء على نحو یتجاوز حدود سعتھ، حیث یاإلفراط ف

 .  بعیدویقوض ثروتھ وقدرتھ على الصمود على المدى الللبلد المعني مال الطبیعي الرأس 

وسط وشمال األشرق مختارة من الاستدامة السحوبات المائیة حسب المصدر كنسبة مئویة من السحوبات اإلجمالیة، بلدان  .E.2الشكل 
 اأفریقی

 

استدامة السحوبات المائیة حسب المصدر (النسبة من السحوبات  
 اإلجمالیة)

Sustainability of water withdrawals by source 
(share of total withdrawals) 

 Desalination عملیات تحلیة المیاه
 Reuse of Treated wastewater إعادة استخدام المیاه العادمة المعالجة
 Reuse of agricultural Drainage water إعادة استخدام میاه الصرف الزراعي

 Groundwater (sustainable) المیاه الجوفیة (مستدامة)
 Surface water (sustainable) المیاه السطحیة (مستدامة)

 Groundwater (unsustainable) المیاه الجوفیة (غیر مستدامة)
 Surface water (unsustainable) المیاه السطحیة (غیر مستدامة)

 Libya لیبیا
 Saudi Arabia السعودیة
 Djibouti جیبوتي

 Oman ُعمان
 Islamic republic of Iran جمھوریة إیران اإلسالمیة

 Arab republic of Egypt مصر 
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 West Bank and Gaza الضفة الغربیة وقطاع غزة
 Jordan األردن

 Bahrain البحرین
 Israel إسرائیل

 United Arab Emariates اإلمارات 
 Syrian Arab Republic سوریا
 Iraq العراق

 Qatar قطر
 Tunisia تونس

 Kuwait الكویت
 Algeria الجزائر

 Lebanon لبنان
 Morocco المغرب

 

أ. البیانات الخاصة بكل 2016لوبال ووتر إنتیلیجانس جالمصادر: حسابات البنك الدولي. البیانات الخاصة بسعة تحلیة المیاه مستمدة من 
 الفئات األخرى مستمدة من نظام المعلومات المتعلقة بالمیاه والزراعة للفاو.

ملحوظة: قُّدرت النسبة المئویة لسحوبات المیاه الجوفیة والمیاه السطحیة غیر المستدامة ألغراض ھذه الدراسة باستخدام مؤشر استدامة 
ینبغي توخي الحذر عند مقارنة البیانات الخاصة بسحوبات والیمن بشأن استدامة استخدام المیاه. عن بیانات  وال تتوفرالمیاه الزرقاء. 

والضفة الغربیة وقطاع غزة، لم یكن وسوریا فیما یخص العراق ولعذبة السنویة، التي تشھد تفاوتات في طرق الجمع والتقدیر. المیاه ا
مصر تسجل تقسیم السحوبات بین المیاه السطحیة والمیاه الجوفیة متاحاً، فتم تقسیم السحوبات بالتساوي بین الفئتین. وباألرقام المطلقة، 

 استخدام میاه الصرف الزراعي، فیما تملك السعودیة أكبر سعة لتحلیة المیاه في المنطقة.أكبر حجم إلعادة 

 .یكمن تحد أساسي من تحدیات التنمیة التي تواجھ المنطقة في اتخاذ اإلجراءات الالزمة للسیر في مسارات مستدامة نحو األمن المائي
 مدنالمیاه والمخاطر المتعلقة بالمیاه، وذلك في ظل تغیر المناخ وتوسع ال درةنفي تتوقع المسارات المستدامة وتدیر الزیادات الحتمیة و

قدرة االقتصادات والمجتمعات على  دعیموقیود الموازنة المتزایدة وتفشي الھشاشة والصراعات. وتدعو الحاجة إلى تخطیط وعمل بغیة ت
ة على كل یسورالصمود لحمایتھا من الكوارث المتعلقة بالمیاه. كما تدعو الحاجة أیضاً إلى التخطیط واإلدارة لتقدیم خدمات میاه بتكلفة م

أو  ةالبالغ ندرةتھا عن الالتكالیف واالختالالت االجتماعیة التي یمكننا توقّع نشأ لحد منمن المستخدمین والموازنات الحكومیة، ول
 االنقطاعات المفاجئة في اإلمدادات أو التلوث أو الفیضانات أو موجات الجفاف.  

. ویمكن أن یفضي بإمكان التحدیات المائیة أن تفاقم أوجھ عدم االستقرار الحالیة والناشئة، ویمكنھا المساھمة في القالقل والصراعات
آثار سلبیة كبیرة غیر مباشرة داخل المنطقة وخارجھا انتشار ة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا إلى اإلخفاق في التصدي للتحدیات المائی

 على السواء.

 یتأتى األمن المائي عندما تدار المیاه بفعالیة واستدامة وإنصاف، لالستفادة من إمكانیاتھا المثمرة وللحد من إمكانیاتھا المدمرة على
ئي بأنھ "توفّر كمیة ونوعیة مقبولة من المیاه للصحة وسبل كسب الرزق والنظم اإلیكولوجیة واإلنتاج، مقروناً عُّرف األمن الماوی. السواء

). یتجاوز األمن المائي 2007راي، وسادوف ى الناس والبیئات واالقتصادات" (جبمستوى مقبول من المخاطر المرتبطة بالمیاه الواقعة عل
ه ال الموارد المائیة المتوفرة لبلد بعینھ فحسب، بل أیضاً اإلجراءات المثمرة والوقائیة التي اتخذھا ھذا المیاه لیأخذ في اعتبارندرة حدود 

 في المیاه ھي أیضاً من أكثر البلدان أمناً في مجال المیاه، وفي الوقت ندرةً البلد لتأمین المیاه. فیمكن القول بأن بعضاً من أكثر بلدان العالم 
ن أكثر بلدان العالم غنى بالمیاه تكافح لحمایة سكانھا من الكوارث المرتبطة بالمیاه و/أو توفیر إمكانیة الحصول على نفسھ نجد أن بعضاً م
 میاه الشرب المحسنة.

البلدان التي تخفق في تحقیق األمن المائي تتخلى عن إمكانیات نموھا وتزید مكامن ضعفھا تجاه الصدمات المائیة، وربما تفاقم 
–%6 ه المرتبط بالمناخ، والتي تقدر بنسبةالمیا ندرة. وتشھد المنطقة أكبر خسائر اقتصادیة متوقعة من االجتماعیة والسیاسیةھشاشتھا 

والصدمات  ندرةتزداد آثار الو). 2016(البنك الدولي  3، وذلك كما ھو مبین في الشكل 2050من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول  14%

المائیة كالجفاف والفیضانات في المناطق التي تعاني من ضعف أنظمة التنبؤ والتحذیر، وعدم كفایة إدارة میاه العواصف والفیضانات، 



5 
 

وضآلة البنیة التحتیة للري، ونقص المیاه المخزنة في الخزانات السطحیة والمكامن الجوفیة. ومن شأن إخفاق الحكومات في تقدیم خدمات 

 میاه األساسیة، وفي تخفیف األخطار والمخاطر المرتبطة بالمیاه، تقویض شرعیتھا ومفاقمة الھشاشة االجتماعیة والسیاسیة.ال

 .2050المیاه الناتج عن تغیر المناخ في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا بحلول عام  لندرةاآلثار االقتصادیة  .E.3الشكل 

 

 
 (%) Range of variation in GDP الناتج المحلي (%)نطاق التذبذب في إجمالي 

 North America أمریكا الشمالیة
 Western Europe أوروبا الغربیة
 Middle East الشرق األوسط

 Sahel الساحل األفریقي
 Central Africa وسط أفریقیا
 Central Asia آسیا الوسطى

 East Aisa شرق آسیا
 Southeast Asia جنوب شرق آسیا

 World العالم
 .2016المصدر: البنك الدولي 

) إلى سیاسة تسعى إلى إعادة تخصیص المیاه لالستخدامات األكثر إنتاجاً %14-ملحوظة: یتحدد نطاق اآلثار بنوع السیاسات المنفذة للتأقلم مع شح المیاه، بدایة من سیناریو الوضع المعتاد (
)-6.(% 

سمة أساسیة  تالمیاه ظل ندرة. فنظراً ألن لم تكن بھذا الحجم مطلقاً من قبلالمخاطر والفرص المرتبطة باألمن المائي في المنطقة  إن
المیاه، أو االعتماد على ندرة فرضھا رضاً بما تحقق وقبول القیود التي ت من سمات المنطقة على مر تاریخھا، ھناك إمكانیة للتقاعس

نظراً للنمو االقتصادي والسكاني السریع في المنطقة، لم تعد الحلول التدریجیة كافیة واالستجابات التدریجیة أو التقلیدیة للتحدیات المائیة. 
من كمیة المیاه المھدرة في الوقت نفسھ على نجاحھا في تنفیذ برامج مبتكرة للحد برھنت كثیرة  اوال میسورة. ومن حسن الحظ أن بلدان

إعادة  التي ال تحقق إیرادات (المیاه التي تنتَج وتُفقد قبل وصولھا إلى العمیل)، وزیادة إنتاجیة المیاه، وإنتاج میاه غیر تقلیدیة من خالل
یعاً، مما یغیّر مشھد الخیارات تشھد أیضاً تحسناً سر التقنیاتتدویر المیاه العادمة أو تحلیة المیاه. أضف إلى ذلك أن مردودیة تكالیف ھذه 

 المتاحة للجیل التالي من إدارة المیاه.

أدت السیاسات والحوافز فقد  .یتطلب تحقیق األمن المائي في الشرق األوسط وشمال أفریقیا طریقة جدیدة للنظر إلى إدارة المیاه
میاه ال یُعتمد للقیمة للمیاه باإلضافة إلى تقدیم خدمات ومواطن الضعف المؤسسي في بلدان كثیرة إلى االستخدام عدیم الكفاءة متدني ال

المیاه، تعتبر رسوم خدمات المیاه في المنطقة شدیدة  ندرةعلیھا، وعدم تنظیم استخدام المیاه وتصریف المیاه العادمة. وعلى الرغم من 
). وتشّجع ھذه السیاسات تدھور 2015ار وآخرون االنخفاض، ویعتبر الدعم المالي الفعلي للمیاه في المنطقة األعلى في العالم (كوتشھ

الموارد، وتفاقِم عجز الموازنات، وتزید مكامن الضعف تعقیداً. وسیكون للطریقة التي یتم إیصال المیاه بھا وتخصیصھا وتسعیرھا 
 االحتواءباإلضافة إلى  وإدارتھا تداعیات عمیقة على النمو االقتصادي في المنطقة، وستحدد ھیكل اقتصادھا واستدامتھا البیئیة،

 االجتماعي واالستقرار اإلقلیمي.  

ضخ ستدعو الحاجة إلى و .والسیاسات، ومناقشتھا وتنفیذھا، اآلن وفي المستقبل والتقنیاتال بد من النظر في طائفة أوسع من األدوات 
ھذه تجاوز النھج التقلیدي في إدارة ت أنالمجتمعات وعلى ات. قنیاستثمارات في البنیة التحتیة للمیاه ونظم المعلومات والمؤسسات والت
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قد تشمل سیاسات تتمخض عن حوافز للمحافظة على المیاه وكفاءة ، والتي جدلمثیرة للبتعزیز اإلمدادات والنظر في الحلول الالندرة 
دمة وإعادة استخدامھا، وإعادة تخصیص ، وكذلك إعادة تدویر المیاه العا2استخدامھا، بما في ذلك الرسوم والغرامات والتصاریح والتسعیر

االجتماعي یجب أن یكون  حتواءومن الزراعة إلى الصناعة. أضف إلى ذلك أن االبالمدن المیاه من المستخدمین الریفیین إلى المستخدمین 
 یاه.محوریاً لتقدیم خدمات المیاه وسبل حمایة القطاعات السكانیة الفقیرة والمھمشة من المخاطر المرتبطة بالم

یقدم ھذا التقریر تقییماً إقلیمیاً لحالة األمن المائي في الشرق األوسط وشمال أفریقیا، ویصف التحدیات الراھنة ذات الصلة بالمیاه، و
 یستقصي التقریر ثالثة أسئلة محوریة لألمن المائي، وھي:و. ویبیّن الفرص الناشئة

 ة؟ھل تدار الموارد المائیة في المنطقة باستدامة وكفاء .1
 ؟على نحٍو منتظم ومیسور التكلفةھل تقدَّم خدمات المیاه  .2
 ھل یتم التعرف على المخاطر المرتبطة بالمیاه وتخفیف آثارھا كما ینبغي؟ .3

 

یتیح ھذا التقییم اإلقلیمي أساساً للتعرف على أھم القضایا المرتبطة بالمیاه ومنطلقات العمل المحتملة في منطقة الشرق األوسط وشمال 
 یا. ویھدف إلى تحفیز إجراء تقییمات شاملة لألمن المائي على المستوى الوطني، وإلى تشجیع الحوار المعني باألمن المائي.أفریق

 السؤال األول: ھل تدار الموارد المائیة في المنطقة باستدامة وكفاءة؟
  

                                                           
 یشیر التسعیر إلى رسم یُفرض لتغطیة تكالیف تقدیم الخدمة 2
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؛ حیث إن نصف سحوبات المیاه الحالیة في للمیاه ستخدام غیر المستدامالمنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا بؤرة ساخنة عالمیاً ل
). ومن شأن عدم 1تستخدم میاھاً أكثر مما ھو متاح على أساس متجدد (انظر الخریطة فالمنطقة  .بعض البلدان تتجاوز الحدود المستدامة

سبل كسب الرزق  ھا، مما یھددطحیة والجوفیة وتدھورالتصدي لإلفراط في استخدام المیاه أن یؤدي إلى نضوب الموارد المائیة الس
 ألجیال المستقبلیة.لتنمیة الوفرص 

مؤشر استدامة المیاه الزرقاء العالمي للمیاه السطحیة والمیاه الجوفیة والمیاه السطحیة والجوفیة مجتمعة، متوسط  .E.1الخریطة 
1960–2010 

 

 

 .2014المصدر: وادا، وبیركنز 

 0. المؤشر عبارة عن كمیة بال أبعاد تتراوح بین للمیاه ستخدامات غیر المستدامةالالزرقاء نسبة املحوظة: یقیس مؤشر استدامة المیاه 
یقدر استخدام و، وتعبر عن نسبة المیاه المستھلكة التي تلبى من مصادر میاه غیر مستدامة. أزرق = مستدام؛ أحمر = غیر مستدام.  1و

. ویقدر السطحیةنتیجة االستخراج المفرط للمیاه الذي لم یتم تلبیتھ ات التدفقات البیئیة المیاه السطحیة غیر المستدام بأنھ مقدار متطلب
ن من استخدام المیاه الجوفیة غیر المستدام بأنھ الفرق بین استخراج المیاه الجوفیة وإعادة الشحن الطبیعي للمیاه الجوفیة زائد إعادة الشح

 تدفقات الري الراجعة.

 

 بالغاً، لكن الموارد المائیة المتوفرة تختلف من بلد إلى آخر وھي التي ستشكل مالمح التحدیات المائیة ندرةً تواجھ المنطقة ككل  
. وھناك البعض 4، كما ھو مبین في الشكل أشد االعتماد بعض البلدان یعتمد على المیاه الجوفیةف. األوسع التي یواجھھا كل بلد بعینھ
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جداً في دول الخلیج مثالً لدرجة أن ھناك تركیزاً قویاً على  فندرة المیاه شدیدةأنھار كبیر عابرة للحدود. على  شدیداً اآلخر یعتمد اعتماداً 
) وإعادة تدویر المیاه العادمة لغیر استخدامات الشرب كبدائل للسحب المتواصل 5الموارد المائیة غیر التقلیدیة كتحلیة المیاه (انظر الشكل 

 الموارد المائیة الممكنة في المنطقة. حجمال غنى عن فھم وتنویع فریة" غیر المتجددة. من المیاه الجوفیة "األحفو

السحوبات المائیة حسب المصدر كنسبة مئویة من السحوبات اإلجمالیة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا، حسب البلد  .E.4الشكل 
 .2010واالقتصاد، 

 

 

المئویة من السحوبات السحوبات المائیة حسب المصدر (النسبة 
 اإلجمالیة)

Water withdrawals by source (percentage of total 
withdrawals) 

 Desalination عملیات تحلیة المیاه
 Groundwater میاه جوفیة

 Surface water میاه سطحیة
 Reuse of treated wastewater إعادة استخدام المیاه العادمة المعالجة

 Reuse of agricultural drainage water استخدام میاه الصرف الزراعيإعادة 
  

 Yemen الیمن
 Libya لیبیا

 Saudi Arabia السعودیة
 Djibouti جیبوتي

 Oman ُعمان
 Islamic republic of Iran جمھوریة إیران اإلسالمیة

 Arab republic of Egypt مصر 
 West Bank and Gaza الضفة الغربیة وقطاع غزة

 Jordan األردن
 Bahrain البحرین
 Israel إسرائیل

 United Arab Emariates اإلمارات 
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 Syrian Arab Republic سوریا
 Iraq العراق

 Qatar قطر
 Tunisia تونس

 Kuwait الكویت
 Algeria الجزائر

 Lebanon لبنان
 Morocco المغرب

 

أ. البیانات الخاصة بكل 2016لوبال ووتر إنتیلیجانس صة بسعة تحلیة المیاه مستمدة من جالبیانات الخاالمصادر: حسابات البنك الدولي. 
 الفئات األخرى مستمدة من نظام المعلومات المتعلقة بالمیاه والزراعة للفاو.

السطحیة والمیاه الجوفیة متاحاً، فتم والضفة الغربیة وقطاع غزة، لم یكن تقسیم السحوبات بین المیاه  وسوریا ملحوظة: فیما یخص العراق
تقسیم السحوبات بالتساوي بین الفئتین. وباألرقام المطلقة، تستحوذ مصر على أكبر حجم إلعادة استخدام میاه الصرف الزراعي، فیما 

ات الخاصة بسحوبات المیاه ینبغي توخي الحذر عند مقارنة البیانوتملك المملكة العربیة السعودیة أكبر سعة لتحلیة المیاه في المنطقة. 
 العذبة السنویة، التي تشھد تفاوتات في طرق الجمع والتقدیر.

 2016طق العالم، اسعة تحلیة المیاه حسب من .E.5الشكل 

 

 

 Middle East and North Africa 46.7% %46.7الشرق األوسط وشمال أفریقیا  

 East Asia and Pacific 17.5% %17.5شرق آسیا والمحیط الھادئ 

 North America 12.9% %12.9أمریكا الشمالیة 

 Western Europe 11.2% %11.2أوروبا الغربیة 

 Latin America and Caribbean 4.7% %4.7أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي 

 Southern Asia 2.7% %2.7جنوب آسیا 

 Eastern Erope and Central Asia 2.6% %2.6أوروبا الشرقیة وآسیا الوسطى 

 Subsahran Africa 1.7% %1.7أفریقیا جنوب الصحراء 

 أ.2016لوبال ووتر إنتیلیجانس جالمصدر: البیانات مستمدة من 
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 بالغغالباً ما تُستخدم المیاه الجوفیة في غیاب مصادر بدیلة أو التقاء الجفاف، وقد ال یتضح بشكل مسبق متى قد یخفق ھذا المورد 
ربما یصل استمرار السحب المفرط من المیاه الجوفیة إلى نقطة حرجة تنضب عندھا مكامن المیاه الجوفیة األحفوریة (غیر  .ھمیةاأل

المتجددة) وتنخفض عندھا مكامن المیاه الجوفیة المتجددة إلى حد ال یعود معھ استخراجھا مجدیاً اقتصادیاً. عندما تكون مكامن المیاه 
لنضوب، تتدھور جودة المیاه إلى حد یجعلھا غیر مالئمة لالستھالك اآلدمي. ویصعب أن نتنبأ بالوقت الذي تتعرض فیھ الجوفیة على شفا ا

 ).2015مكامن المیاه الجوفیة للخطر؛ نظراً للقدر الكبیر من عدم الیقین المحیط بإجمالي مخزون المیاه الجوفیة (ریتشي وآخرون 

بفعل االستھالك غیر المستدام للمیاه، وتصریف األجاج الناتج عن التحلیة، والتلوث، والمیاه العادمة تتدھور جودة المیاه في المنطقة و
من الناتج المحلي اإلجمالي كل  %2.5و %0.5تشیر التقدیرات إلى أن تكلفة تدني جودة المیاه في المنطقة تتراوح بین و. غیر المعالجة

ء اإلدارة ھذا من األضرار الصحیة الناتجة عن انتشار األمراض المنقولة بالمیاه إلى فقدان ). وتتراوح آثار سو2007سنة (البنك الدولي 

تشیر تقدیرات االتحاد الدولي لحفظ وخدمات األنظمة اإلیكولوجیة ومصائد األسماك نتیجة تلوث المسطحات المائیة العذبة والبحریة. 
ارثیا وآخرون جلعذبة في شبھ الجزیرة العربیة وحدھا مھددة باالنقراض (من األنواع التي تعیش في المیاه ا %17الطبیعة إلى أن 

ملوثات" یھدد  مصیدة). یترتب على طبیعة الخلیج شبھ المغلقة أیضاً تراكم المیاه العادمة غیر المعالجة المصّرفة على ھیئة "2015

 ).2011وارد البحریة (فان الفیران وآخرون األنظمة اإلیكولوجیة البحریة واألنشطة وسبل كسب الرزق التي تعتمد على الم

عة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا یعاد إلى البیئة دون معالجة، مما یسفر عن أخطار صحیة إن أكثر من نصف المیاه العادمة المجمّ 
على المیاه في المنطقة. ومع أن . وھناك فرص كبیرة أمام المیاه المعاد تدویرھا لتلبیة الطلب المتزاید وموارد مائیة مھدرة في آن واحد

). تعالج 6% من المیاه العادمة المجموعة تعاد إلى البیئة دون معالجة (انظر الشكل 57أكثر من نصف المیاه العادمة ال یُجمع أصالً، فإن 
ذه المیاه على نطاق واسع عة، لكنھا لم تستطع بعد تنفیذ إعادة استعمال ھمصر واألردن وتونس جزءاً كبیراً من میاھھا العادمة المجمّ 

أو الطلب الصناعي أو الزراعي على المیاه بتكلفة  األراضي الطبیعیة). وربما تكون ھذه فرصة ضائعة لتلبیة احتیاجات 7(انظر الشكل 
عي لمكامن منخفضة نسبیاً. تسلط الدراسات الحدیثة المستمدة من المنطقة أیضاً الضوء على الجدوى االقتصادیة إلعادة الشحن االصطنا

 ).2014المیاه الجوفیة باستخدام المیاه العادمة المعالجة كجزء من استراتیجیة أوسع لتنویع اإلمدادات (زكري وآخرون 

عة غیر المعالجة والمعالجة والمعاد استخدامھا في الري في الشرق األوسط وشمال النسبة المئویة للمیاه العادمة المجمّ  .E.6الشكل  
 أفریقیا
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 Treated and reused 18% %18معالجة ومعاد استخدامھا  

 Treated and unused 25% %25معالجة وغیر مستخدمة 

 Untreated 57% %57غیر معالجة 

 المصدر: البنك الدولي.

بشأن المیاه العادمة المعالجة والمعاد استخدامھا من نظام كل بلد مستوى ھذا الرقم بحساب البیانات على  ملحوظة: تم التوصل إلى
إلى تقدیرات مقدمة من الحكومات وھي عرضة للتفاوت كل بلد تستند البیانات على مستوى والمعلومات المتعلقة بالمیاه والزراعة للفاو. 

 في طرق التقدیر وسنة الجمع.
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 النسبة المئویة للمیاه العادمة المعاد استخدامھا مقابل النسبة المئویة للمیاه العادمة المعالجة  .E.7الشكل 

 

 المصدر: نظام المعلومات المتعلقة بالمیاه والزراعة للفاو.

ط وشمال أفریقیا من نظام ملحوظة: تم الحصول على البیانات حول المیاه العادمة المنتَجة والمعالَجة والمعاد استخدامھا في الشرق األوس
إلى تقدیرات مقدمة من الحكومات وھي عرضة للتفاوت في كل بلد مستوى اعة للفاو. تستند البیانات على المعلومات المتعلقة بالمیاه والزر

 ال تتوفر أي بیانات فیما یخص جیبوتي.وطرق التقدیر وسنة الجمع. 

لعادمة البلدیة المیاه العادمة البلدیة المعالجة [نسبة المیاه ا
 المجموعة]

Treated municipal wastewater [share of collected 
municial wastewater] 

 Reuse of treated wastewater [share total water إعادة استخدام المیاه العادمة المعالجة
supply) 

 Yemen الیمن
 Libya لیبیا

 Saudi Arabia السعودیة
 Djibouti جیبوتي

 Oman ُعمان
 Islamic republic of Iran جمھوریة إیران اإلسالمیة

 Arab republic of Egypt مصر 
 West Bank and Gaza الضفة الغربیة وقطاع غزة

 Jordan األردن
 Bahrain البحرین
 Israel إسرائیل

 United Arab Emariates اإلمارات 
 Syrian Arab Republic سوریا
 Iraq العراق

 Qatar قطر
 Tunisia تونس

 Kuwait الكویت
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 Algeria الجزائر
 Lebanon لبنان

 Morocco المغرب
 

 ً ھناك فروق صارخة في إنتاجیة  .إنتاجیة المیاه اإلجمالیة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا ال تساوي إال نصف المتوسط العالمي تقریبا

في العالم من حیث إنتاجیة المیاه وبعضاً من أقل البلدان من حیث وأقلھا  المیاه اإلجمالیة عبر المنطقة، التي تضم بعضاً من أعلى البلدان

وعاً ما من المتوسط العالمي من استخدام المیاه في المنطقة، وھذه النسبة أعلى ن %80إنتاجیة المیاه على حد سواء. تشكل الزراعة حوالي 

العائدات االقتصادیة للمیاه الزراعیة تشكل في قتصادیة من استخدام المیاه. فاالعائدات الأقل في العادة الزراعة حقق . وت%70البالغ 

 ً  ).2010حوالي نصف المیاه البلدیة وثلث المیاه الصناعیة (أیلوارد وآخرون  المتوسط عالمیا

یفقد بعض إذ  .من أعلى فواقد موارد المیاه العذبة في العالم في سلسلة إمدادھا الغذائي على أساس نصیب الفردتشھد المنطقة بعضاً و

متراً مكعباً للفرد في السنة من موارد المیاه العذبة من "الحقل إلى المائدة" (كومو  177و 80بلدان الشرق األوسط وشمال أفریقیا ما بین 

قد الزراعیة وفواقد التصنیع الغذائي والفواقد في مرحلتي التوزیع واالستھالك كلھا مسؤولة عن ھذا الھدر. ). وتعتبر الفوا2012وآخرون 

في مرحلة االستھالك وحدھا، تشیر تقدیرات منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة إلى أن الھدر الغذائي في الشرق األوسط وشمال و
 .%60لمیاه، تزداد ھذه النسبة إلى نحو لستھالك الجال الفواكھ والخضروات كثیفة ا). وفي م2011(الفاو  %32 عادلأفریقیا ی

ویشجع ھذا اإلفراط في استغالل المیاه،  .یقوض ارتفاع الدعم المالي للمیاه وضعف آلیات الرصد واإلنفاذ حوافز استخدام المیاه بكفاءة
یكمن جزء من تحدي المیاه في الشرق األوسط وشمال ووفي بلدان كثیرة یدیم نمطاً من االستخدامات قلیلة القیمة وإنتاجیة المیاه المتدنیة. 

لكن مثل ھذه اإلدارة ال غنى عنھا  أفریقیا في إدارة الطلب ووضع الحوافز المناسبة لالقتصاد في المیاه، وھذه قضایا حساسة سیاسیاً،
لتحسین تقدیم خدمات المیاه وإنتاجیة الموارد المائیة. وبإمكان رسوم خدمات المیاه أن تنم عن شح ھذا المورد وأن تشجع على المحافظة 

 علیھ. وبإمكانھا أیضاً توفیر التمویل لحمایة الموارد المائیة وصیانة البنیة التحتیة وتقدیم الخدمات.

 -وتحدیداً اإلخفاق في خلق حوافز تنم عن الشح البالغ في المیاه وتشجع على المحافظة علیھا  -تبر قضایا إدارة شؤون المیاه تع
. وھكذا نجد االستھالك المفرط واستنفاد الموارد التبعتین المتوقعتین القاسم المشترك في إدارة المیاه في الشرق األوسط وشمال أفریقیا

غیاب األطر القانونیة وعدم كفایة اإلنفاذ  حولیوبأقل من قیمتھا وضعف ترتیبات إدارة شؤون المیاه وعدم كفایة اإلنفاذ. لتقویم المیاه 
 معالجة المیاه العادمة وإعادة استخدامھا.تقنیات تقدم مؤخراً في باستغالل ما تحقق من المنطقة دون قیام وسوء التنسیق المؤسسي 

إدارة الموارد المائیة في المنطقة بشكل أفضل والموازنة ویستلزم  .ستدامة وكفاءة إدارة المیاه في المنطقةا لتدعیم كبیرھناك متّسع 
 یمكن انتھاجھا لتعزیز األمن المائي، وھي:في األساس ثالث استراتیجیات غیر حصریة  بشكل مستدام بین العرض والطلب

 الطلب للحد مناستخدام (أو فقدان) المیاه  خفض .1

المورد ویشجعان على الحفاظ علیھ؛  ندرةتشمل استراتیجیات إدارة الطلب رسوم خدمات المیاه والتسعیر اللذین یجّسدان  •
 الرامیة إلى زیادة اإلنتاجیة وتحسین الكفاءة؛ ومكافحة الفقد والتسرب. والتقنیاتوالحوافز 

 إعادة تخصیص المیاه لمواءمة الطلب .2

ات المستندة إلى السوق تخطیط وتحدید أولویات استخدامات المیاه عالیة القیمة التي تقابلھا تشمل اللوائح التنظیمیة واألدو •
ضمانات لإلنصاف واالستقرار االجتماعیین؛ وحقوق المیاه والدعم المالي وسیاسات التسعیر؛ واللوائح التنظیمیة واإلنفاذ 

 لمكافحة االستغالل المفرط غیر المخطط.

 من المیاه لتلبیة الطلب توفیر (أو إیجاد) مزید  .3

تشمل االستجابات على جانب العرض تطویر محفظة متنوعة من الموارد المائیة التقلیدیة وغیر التقلیدیة؛ واالستخدام  •
 المنسق للمیاه السطحیة والجوفیة؛ وتجمیع میاه العواصف وإعادة تدویر المیاه العادمة وإعادة استخدامھا.
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 ة؟التكلف ومیسور على نحٍو منتظمخدمات المیاه السؤال الثاني: ھل تقدَّم 
تشكل خدمات إمدادات المیاه والصرف الصحي نسبة كبیرة من استخدامات المیاه في بعض بلدان الشرق األوسط وشمال أفریقیا، على 

وأما في دول الخلیج وفي الضفة الغربیة  ).%10الرغم من أنھا ال تمثل عالمیاً إال نسبة صغیرة نسبیاً من استخدامات المیاه (حوالي 

وقطاع غزة، فیشكل الطلب على المیاه البلدیة حوالي نصف كل سحوبات المیاه. ویزید النمو السكاني المتوقع والھجرة إلى المراكز 
 ).2006 لدیة في عموم المنطقة (تروب، ویاجرسكوجالحضریة الطلب على المیاه الب

من أفضل مستویات األداء عالمیاً من حیث زیادة إمكانیة الحصول على إمدادات  واحداً ال أفریقیا حققت منطقة الشرق األوسط وشم
تشیر بیانات الیونیسف  .تقدم في بلدان كثیرةما تحقق من ؛ لكن الصراعات قوضت 1990المیاه والصرف الصحي المحسنة منذ عام 

(الیونیسف  دنصرف الصحي واكب النمو السكاني بالكاد، وال سیما في المومنظمة الصحة العالمیة إلى أن التقدم في مجال المیاه وال
المناطق الریفیة التي لتشمل ھا نطاق تحتاج إلى توسیععلى المیاه ). وما زالت إمكانیة الحصول 17، 2015ومنظمة الصحة العالمیة 

قوضتھا الصراعات على المیاه یصعب الوصول إلیھا والمناطق المتأثرة بالصراعات. كما أن المكاسب التي تحققت في إمكانیة الحصول 
 .  العسكریة المستمرة والھجرة في المنطقة، مما تسبب في معاناة بشریة ھائلة واإلضرار بالبنیة التحتیة وتقلیص القدرات المؤسسیة

ترفع المعاییر الدولیة ألھداف التنمیة المستدامة و .لكنھا لیست إال أحد جوانب خدمات المیاه على المیاه أمر ضروريصول إمكانیة الح
سقف األداء فیما یخص المنطقة بالتعامل أیضاً مع اعتمادیة خدمات المیاه وجودة المیاه. وتتفاوت إمدادات المیاه وخدمات الصرف 

عتمادیة ویسر التكلفة والجودة تفاوتاً شدیداً في المنطقة. فاإلحصاءات تحجب حقیقة اإلمدادات المتقطعة، فیما یحجب ارتفاع الصحي في اال
على الدفع وقدرة الحكومة على تحمل استمرار الدعم على السواء.  ةمعدالت الدعم المالي یسر تكلفة الخدمات، فیما یخص قدرة األسر

ات المیاه ضروریاً لضمان رضا العمالء واستعدادھم لدفع ثمن خدمات المیاه، وبالتالي االستدامة المالیة لتقدیم ویعتبر تحسین جودة خدم
 خدمات المیاه.

تتجاوز  .خسائر اقتصادیة في شكلملیار دوالر سنویاً  21عدم كفایة إمدادات المیاه وخدمات الصرف الصحي المنطقة حوالي ویكلف 

الوفیات الناجمة عن إمدادات المیاه وخدمات الصرف الصحي غیر المأمونة في بعض بلدان الشرق األوسط وشمال أفریقیا، وخصوصاً 
من الناتج المحلي  %1المتأثرة منھا بالصراعات، المتوسطات العالمیة. یتكلف نقص إمدادات المیاه وخدمات الصرف الصحي حوالي 

 ).  8سنویاً (انظر الشكل  %4–%2سنویاً، مع خسارة البلدان المتأثرة بالصراعات ما یصل إلى اإلجمالي اإلقلیمي 
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الخسائر االقتصادیة الناجمة عن عدم كفایة إمدادات المیاه وخدمات الصرف الصحي، حسب البلد واالقتصاد، الشرق  .E.8الشكل 
 2010األوسط وشمال أفریقیا، 

 

 

 .2013؛ ھتون 2015سادوف وآخرون المصدر: 

 بیانات فیما یخص سوریا. ملحوظة: ال تتوفر أي 

 Regional GDP الناتج المحلي اإلجمالي اإلقلیمي
الخسائر االقتصادیة الناجمة عن عدم كفایة إمدادات المیاه 

وخدمات الصرف الصحي (النسبة المئویة من الناتج المحلي 
 اإلجمالي)

Economic losses from inadequate water supply 
and sanitation (percent of GDP) 

 Yemen الیمن
 Libya لیبیا

 Saudi Arabia السعودیة
 Djibouti جیبوتي

 Oman ُعمان
 Islamic republic of Iran جمھوریة إیران اإلسالمیة

 Arab republic of Egypt مصر 
 West Bank and Gaza الضفة الغربیة وقطاع غزة

 Jordan األردن
 Bahrain البحرین
 Israel إسرائیل

 United Arab Emariates اإلمارات 
 Syrian Arab Republic سوریا
 Iraq العراق
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 Qatar قطر
 Tunisia تونس

 Kuwait الكویت
 Algeria الجزائر

 Lebanon لبنان
 Morocco المغرب

 

 ملیارات دوالر سنویاً. 10 تحقیق مكاسب في الرفاھیة تقدر بنحو وإیصالھا إلى مستخدمي میاه الريمن شأن تحسین طریقة تخزین المیاه 

المخصصة للزراعة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا وإیصالھا بشكل كفء إلى الزراعة السطحیة المیاه  جمیع كمیاتلو أمكن تخزین 
وسیتناقص التفاوت في إنتاج بعض السلع. وتعتبر مصر وإیران وسوریا البلدان  %8–%1المرویة، سیزداد اإلنتاج الزراعي بنسبة 

ام المؤھلة لجني أكبر المنافع النسبیة، وال غرو في ھذا ألن ھذه البلدان تضم أیضاً أكبر نسبة من المساحات المرویة في المنطقة. وباألرق

 ما الزراعة المرویة مكوناً أساسیاً من مكونات االقتصاد.المطلقة، ستتحقق أكبر المنافع في مصر وإیران، التي تمثل فیھ

المیاه، تشھد المنطقة أدنى تعریفات الستھالك المیاه في العالم وأعلى نسبة إنفاق من الناتج المحلي اإلجمالي  ندرةعلى الرغم من 
). فرسوم خدمات 9الشحیحة للغایة (انظر الشكل یؤدي ھذا إلى استخدام مفرط للموارد المائیة  .) على الدعم المالي للمیاه العمومیة2%(

المیاه في الشرق األوسط وشمال أفریقیا، وخصوصاً في القطاع الزراعي، ال تعكس قیمة شح المیاه أو تكلفة تقدیم الخدمة (المجلس 
ارعین من زراعة محاصیل ). وتشھد المنطقة بعضاً من أدنى رسوم خدمات میاه الري في العالم، مما یمّكن المز2011العربي للمیاه 

). كما أن رسوم الخدمات المفروضة 2015لوف، ودیفاراجان تقنیات الري الموفرة للمیاه (برجكثیفة استھالك المیاه ویثنیھم عن تطبیق 

ھا على میاه الشرب منخفضة جداً أیضاً، حیث تفرض بعض المدن رسوماً أقل سبع إلى ثمان مرات من الرسوم المفروضة في أماكن غیر
 ).10في المنطقة والعالم (انظر الشكل 

كنسبة مئویة من الناتج المحلي اإلجمالي اإلقلیمي حسب مجموعات البلدان  بالمدندعم المیاه المقدم لمرافق المیاه  .E.9الشكل  
 ومناطق العالم
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 Middle East and North Africa الشرق األوسط وشمال أفریقیا 
 Sub-saharan Africa أفریقیا جنوب الصحراء

 Latin America and the caribbean أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي
 Emerging Europe بلدان األسواق الناشئة في أوروبا 

 Advanced Economies البلدان المتقدمة
الدعم المالي للمیاه (النسبة المئویة من الناتج المحلي اإلجمالي 

 اإلقلیمي)
Water subsidies (percentage of Regional GDP) 

 

 .2015المصدر: كوتشھار وآخرون 

ملحوظة: یعرف الدعم المالي بأنھ الفرق بین رسوم المیاه الفعلیة التي یتحملھا مستخدمو المیاه وسعر مرجعي یغطي كافة التكالیف 
 المرتبطة بإمداد تلك المیاه.

إلى تقویض االستدامة المالیة لتلك الخدمات. ویفوق متوسط تكالیف الخدمة متوسط رسوم  یؤدي عدم تسعیر خدمات المیاه بشكل سلیم

)، مما یدل على نقص استرداد 14، الجدول 2014الخدمة في معظم بلدان الشرق األوسط وشمال أفریقیا (الجمعیة العربیة لمرافق المیاه 

من تكلفة اإلنتاج من المصادر  %35في المنطقة العربیة في المتوسط نحو التكلفة. ویبلغ السعر الذي یتم تحمیلھ على مستھلك المیاه 

). ویعتبر استرداد التكلفة ضروریاً لضمان 2014من التكالیف (جلیل  %10التقلیدیة. وفي حالة المیاه المحالة، ال تغطي الرسوم إال 

الیف بإمكانھ أیضاً أن یقوض بشدة قدرة مرفق المیاه على معالجة استدامة خدمات المیاه مالیاً على المدى الطویل. كما أن عدم استرداد التك

 المیاه العادمة، مما یؤدي إلى تدھور جودة المیاه وتدھور النظم اإلیكولوجیة للمیاه العذبة.

فاتورة میاه الشرب والصرف الصحي المجمعة لكل متر مكعب، مدن مختارة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا (اللون  .E.10الشكل  
 2016األخضر) والمناطق األخرى (اللون األزرق)، 

 

 

 London لندن

 Barcelona برشلونة

 Dubai دبي

 Tel Aviv تل أبیب
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 Jerusalem القدس

 Ramallah رام هللا

 Muscat مسقط

 Abu Dhabi أبو ظبي

 Doha الدوحة

 Rabat الرباط

 Casablanca الدار البیضاء

 Dar es salam دار السالم

 Khouribga خریبكة

 Damascus دمشق

 Jeddah جدة

 Riad الریاض

 Nador الناضور

 Distrito Fedral (Mexico city) الحي الفیدرالي (مكسیكو سیتي)

 Kuwait city مدینة الكویت

 Amman عّمان

 Tunis مدینة تونس

 Algeris الجزائر

 Birut بیروت

  Tehran طھران

  Cairo القاھرة 

 Alexandria اإلسكندریة 

 Manamaa المنامة
 2016[ 3فاتورة میاه الشرب والصرف الصحي المجمعة لكل م

 دوالر]
Combined water and wastewater bill per m3 [2016 USD] 

 

 ب.2016لوبال ووتر إنتیلیجانس ج المصدر:

األسرة وحسب مرفق المیاه، حجم . یتفاوت متوسط استھالك األسرة من المیاه حسب 2016یولیو/تموز  1ملحوظة: أسعار الصرف في 
 = متر مكعب. 3متراً مكعباً في الشھر. م 15ونفترض ھنا أن ھذا المتوسط یساوي 

 

نمطیاً بالنفع على األسر الثریة أكثر من األسر الفقیرة. فبإمكان المناطق األكثر ثراء أن تستفید من المیاه المدعومة یعود الدعم المالي 
وفي أسوأ الحاالت، یمكن أن تتواجد األسر الفقیرة في  ).2015أكثر من األحیاء الفقیرة، في بعض الحاالت (برغلوف، ودیفاراجان 

ق، مما یتطلب من السكان شراء میاه مشكوك في جودتھا من بائعین ینتمون إلى القطاع غیر الرسمي مناطق محرومة من خدمات المراف

على  یحصلون، فإنھم عبر شبكة األنابیببأسعار أعلى كثیراً مما یدفعھ األثریاء. وحتى عندما یتمتع الفقراء بإمكانیة الحصول على المیاه 
تشیر البیانات المتاحة فیما یخص و). 2015تون وآخرون (ویتینج میاهكمیة أقل من المن منافع الدعم المالي ألنھم یستھلكون  قلة أنسب

من الدعم المالي الذي تتحملھ شركات  %10األشد فقراً من السكان یحصلون على أقل من  في المائة بلداناً مختارة عالمیاً إلى أن العشرین

من الدعم المالي (فوینتھ  %30األشد ثراء من السكان فیستحوذون على أكثر من  في المائة مومیة، وأما العشرونمرافق المیاه الع

 ).2016وآخرون 

نتیجة لذلك نجد شركات المرافق أكثر میالً  .عمالئھم توجھ اھتمامھم إلىاعتماد مقدمي الخدمات على الدعم المالي الحكومي من ویحد 
تحسین الخدمات على أساس األفضلیة السیاسیة، مع ما لذلك من آثار مختلفة فیما یخص كالً من جودة المیاه إلى إعطاء األولویة ل

 .واالحتواء
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. ینبغي أن تحاول جمیع البلدان تصمیم رسوم خدمات میاه میسورة تثمین وتسعیر المیاه قضیة حساسة سیاسیاً لكنھ أمر ضروري إن

المالي. ویمكن لضغوط الموازنة أن تجبر بلداناً كثیرة على التعجیل بذلك. وجد استقصاء حدیث  ومنصفة ومستدامة ووضع سیاسات للدعم
 المزایامن المشاركین فیھ مستعدون لدفع رسوم أكبر الستھالك المیاه في مقابل تحسین  %77أجراه المنتدى العربي للبیئة والتنمیة أن 

في إطاره الحقیقي، أي كوسیلة السترداد تكالیف تقدیم خدمات المیاه وأداة للمساعدة ). ینبغي وضع تثمین المیاه 2015االجتماعیة (صعب 

 على الحفاظ على المیاه لألجیال المقبلة بإعطاء حافز لألجیال الحالیة الستھالك المیاه بشكل مستدام.

. فعندما تخفق الحكومات في االجتماعي بین الحكومات والمواطنین العقدبإمكان تحسین خدمات المیاه أیضاً أن یساعد على تعزیز و
توفیر خدمات المیاه، تضعف ثقة المواطنین في المؤسسات. ویتطلب عكس مسار ھذا االتجاه العمل على تحسین جودة الخدمة وزیادة 

 مساءلة مرافق المیاه والتوصل إلى فھم أوضح لتوقعات المواطنین حیال خدمات المیاه.

اك ثالثة ابتكارات رئیسیة یمكنھا المساعدة على تحسین جودة خدمات المیاه الحضریة والزراعیة واعتمادیتھا، وھي: اإلدارة ھنو
، وتطویر موارد میاه غیر تقلیدیة، واستخدام المیاه العادمة المعالجة في الزراعة أو في إعادة الشحن المدنالمتكاملة لموارد المیاه في 

. ویتبوأ القطاع الخاص الصدارة في تطویر الكثیر من االبتكارات لتعزیز إمدادات المیاه وتحسین المیاه الجوفیة االصطناعي لمكامن
 الكفاءة، لكن یوجد مجال كبیر لتوسیع مشاركة القطاع الخاص لتحسین جودة خدمات المیاه.

حصول على صورة شاملة لنوعیة خدمات المیاه یصعب ال .یتطلب تحسین جودة خدمات المیاه أیضاً تحسین جمع البیانات والرصدو
أھداف التنمیة المستدامة الجدیدة  مقاصدواعتمادیتھا في المنطقة، وخصوصاً فیما یتعلق باالستخدامات الزراعیة والصناعیة. ویتیح رصد 

لة خدمات المیاه في الشرق المعني بالمیاه) فرصة ھائلة لتكوین صورة أشمل ومبنیة على مزید من الشواھد لحا 6(وال سیما الھدف 
 األوسط وشمال أفریقیا.
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 السؤال الثالث: ھل یتم التعرف على المخاطر المرتبطة بالمیاه وتخفیف آثارھا كما ینبغي؟
على الرغم من أن النمو السكاني واالقتصادي سیزید الطلب على المیاه، سیكون تغیر المناخ المحرك الرئیسي ألبرز التغیرات في إجھاد 

التساقطات المطریة انخفاض یزید تغیر المناخ اإلجھاد المائي من خالل آلیات متعددة، من ضمنھا  .المیاه السطحیة في عموم المنطقة
)، وارتفاع معدالت التبخر النتحي ومتطلبات المحاصیل من 2014وارتفاع درجات الحرارة (الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ 

). سیزید تغیر المناخ إجھاد المیاه السطحیة في مناطق كثیرة 2016)، وموجات الحر الشدیدة (لیلیفیلد وآخرون 2012نر المیاه (فیر
 ویؤدي إلى تفاوت أكبر في التساقطات المطریة.

ً نتیجة لسیزداد إجھاد المیاه السطحیة  أن العراق ولبنان  ت إلىا.  وتشیر التوقعتغیر المناخ في بلدان تواجھ أوضاعاً ھشة سیاسیاً وبیئیا
). ومن ناحیة أخرى 11واألردن والمغرب وسوریا ستشھد كلھا مستوى أعلى كثیراً من اإلجھاد المائي مدفوعاً بتغیر المناخ (انظر الشكل 

 وإیران.فإن التغیر االجتماعي االقتصادي سیُحدث زیادات أقل في إجھاد المیاه السطحیة في بلدان كالجزائر وتونس والیمن 

 

 

 المحركات المستقبلیة إلجھاد المیاه السطحیة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا .E.11الشكل  

 

 Water stress level مستوى اإلجھاد المائي 
 Socio-economic اجتماعي اقتصادي

 Driver of change محرك التغییر
 Climate change تغیر المناخ

 Mostly driven by climate change مدفوعة غالباً بتغیر المناخ
 Yemen الیمن
 Libya لیبیا

 Saudi Arabia السعودیة
 Djibouti جیبوتي

 Oman ُعمان
 Islamic republic of Iran جمھوریة إیران اإلسالمیة

 Arab republic of Egypt مصر 
 West Bank and Gaza الضفة الغربیة وقطاع غزة

 Jordan األردن
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 Bahrain البحرین
 Israel إسرائیل

 United Arab Emariates اإلمارات 
 Syrian Arab Republic سوریا
 Iraq العراق

 Qatar قطر
 Tunisia تونس

 Kuwait الكویت
 Algeria الجزائر

 Lebanon لبنان
 Morocco المغرب

 

 المصدر: البنك الدولي.

(سیناریو  RCP 8.5ملحوظة: یوصف اإلجھاد المائي بأنھ نسبة السحوبات المائیة السنویة إلى متوسط توفر المیاه السطحیة السنوي في ظل 
(سیناریو الوضع المعتاد فیما یخص التغیر االجتماعي االقتصادي). یعكس مكان البلد على المحور األفقي  SSP2مرتفع االنبعاثات) و

یسر). وتتم نمذجة تغیر المناخ األ) أو التغیر االجتماعي االقتصادي (نیماألللتغیر في اإلجھاد المائي المدفوع بتغیر المناخ ( النسیة المئویة
). وتتم نمذجة التغیر االجتماعي RCP 8.5المستقبلي باستخدام مجموعة من النماذج المناخیة فیما یخص سیناریو مرتفع االنبعاثات (

سیناریو متوسط حیث ال تنحرف المسارات االجتماعیة االقتصادیة انحرافاً ملحوظاً عن األنماط التاریخیة (بمعنى  االقتصادي باستخدام
). ال تأخذ تقدیرات إجھاد المیاه السطحیة في 2015سیناریو الوضع المعتاد فیما یخص الزیادة السكانیة واالقتصاد) (أونیل وآخرون 

 فیة وإمدادات المیاه غیر التقلیدیة.اعتبارھا السحوبات من المیاه الجو

 

مخاطر غمر وزیادة ملوحة دلتا األنھار ومكامن المیاه الجوفیة في من سطح البحر، مما یزید  ىھم تغیر المناخ في ارتفاع مستویس
المنخفضة، كالنیل وشط العرب، بأنھا عرضة لمخاطر آثار تغیر المناخ (تیسلر  األنھار ، حیث ُحددت دلتاالمناطق الساحلیة في المنطقة

)، شأنھا شأن المناطق الساحلیة المنخفضة كالمنطقة الساحلیة المتوسطیة في المغرب (سنوسي، وأوشان، ونیازي 2015وآخرون 
ضعفین مقارنة بمستویات  2050جمة عن الغمر في ). وفي اإلسكندریة في دلتا النیل، قد یتضاعف المتوسط السنوي للخسائر النا2008

). ویتسبب ارتفاع منسوب سطح البحر في طغیان 2013في حالة استمرار معیار الحمایة من الغمر الحالي (ھالیغات وآخرون  2005عام 
 مفرطاً لمیاھھا الجوفیة عرضة بوجھ المیاه المالحة على مكامن المیاه العذبة وأنظمة األنھار. وتعتبر المناطق الساحلیة التي تشھد استغالالً 

ة خاص لطغیان المیاه المالحة على مكامن المیاه الجوفیة؛ ألن اإلفراط في استخراج المیاه الجوفیة یخلي حیزاً بحیث تتدفق المیاه المالح
د أن ارتفاع منسوب سطح ). وفي دلتا وأنظمة األنھار، كشط العرب في العراق، نج2013إلى مكامن المیاه العذبة (مبروك وآخرون 

لمنبع البحر مقروناً بنقص كمیات التدفقات الخارجة من النھر یسمح لموجات المد بدفع المیاه المائلة إلى الملوحة إلى مسافة أبعد في اتجاه ا
ملوحة، ولھ آثار مدمرة على بھذه األنظمة. وھذا بإمكانھ أن یحول میاه األنھار وموارد المیاه الجوفیة المتصلة بھا إلى میاه مائلة إلى ال

 .البلدان المتشاطئة البیئة في

، وستلحق بالفقراء ضرراً غیر متناسب على األرجح. وتعتبر الشرائح السكانیة الفقیرة األشد عرضة ترتفع مخاطر الفیضانات والجفاف
). تعتبر الفیضانات 2014وآخرون  ؛ وودون2016ات وآخرون لشرق األوسط وشمال أفریقیا (ھالیجفي ا بالمناخللصدمات المرتبطة 

الكارثة الطبیعیة األكثر تكراراً في المنطقة، حیث تضاعفت النسبة المئویة من الناتج المحلي اإلجمالي المنتَجة في المناطق المعرضة 
لتغیر المناخ.  .  ومن المتوقع حدوث موجات جفاف أكثر حدة وقسوة نتیجة2009و 1979للفیضانات بالمنطقة ثالثة أضعاف بین عامي 

فموجات الجفاف التي شھدتھا المنطقة مؤخراً كانت استثنائیة قیاساً على التفاوت الطبیعي المرصود في األلفیة السابقة (كوك وآخرون 
 )، مما یزید الشواغل من احتمال ازدیاد أوضاع الجفاف تفاقماً بفعل تغیر المناخ.2016

 المیاه عن مفاضالت قاسیة بوجھ خاص على محور المیاه والطاقة والغذاء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا. ندرةسفر تُ 
وتنطوي العالقات المتداخلة بین قطاعات المیاه والغذاء والطاقة على مفاضالت صعبة وعواقب غیر مقصودة. وتبرھن الحاجة إلى المیاه 

ة إلنتاج المیاه (للتحلیة وضخ المیاه الجوفیة)، على أھمیة صالت الربط عبر ھذه القطاعات لتحقیق األمن إلنتاج الغذاء، والحاجة إلى الطاق
أھداف  مقاصدالمائي. وتدعو الحاجة إلى نُھج متكاملة عبر محور المیاه والغذاء والطاقة لتخفیف وطأة المخاطر المرتبطة بالمیاه وتحقیق 

عة الدول العربیة بأھمیة النھج المترابطة متعددة القطاعات في حل مشكالت إدارة الموارد المعقدة في التنمیة المستدامة. وقد اعترفت جام
 ).2014إطارھا االستراتیجي للتنمیة المستدامة (جلیل 
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نطقة الشرق تتیح المتاجرة في المیاه المتضمنة في السلع (تجارة المیاه االفتراضیة) طریقة لنقل موارد المیاه من مناطق أخرى إلى م 
) 2التي تعاني من اإلجھاد المائي، حیث تستورد المنطقة میاھاً افتراضیة من كل أنحاء العالم (انظر الخریطة األوسط وشمال أفریقیا

، تلیھا األرجنتین وأسترالیا والبرازیل المنطقة). وتعتبر الوالیات المتحدة أكبر مصّدر منفرد للمیاه االفتراضیة إلى 2001الن، آ(
منطقة أكبر مستورد قمح في العالم، وھناك سبع بلدان في الشرق األوسط وشمال أفریقیا من بین ال). وتمثل 2015نتونیلي، وتامیا (أ

البلدان الثالثین األكثر استیراداً لألغذیة في العالم. وبإمكان التجارة في المیاه االفتراضیة أن تساعد على إعادة تخصیص المیاه من 
ة إلى قطاعات أخرى أعلى قیمة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا، مما یحّسن بالتالي إنتاجیة المیاه االقتصادیة الكلیة في الزراعة المروی

 المنطقة.
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 2015صافي التجارة في المیاه االفتراضیة مع الشرق األوسط وشمال أفریقیا حسب المنطقة من العالم،  .ES.2الخریطة  

 

 

 Middle East and North Africa أفریقیاالشرق األوسط وشمال 
 Sub-saharan Africa منطقة أفریقیا جنوب الصحراء

 Latin America and the caribbean أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي
 Emerging Europe بلدان األسواق الناشئة في أوروبا 

 Advanced Economies البلدان المتقدمة
للمیاه (النسبة المئویة من الناتج المحلي اإلجمالي الدعم المالي 

 اإلقلیمي)
Water subsidies (percentage of Regional GDP) 

 

 .2015المصدر: البنك الدولي ببیانات من أنتونیلي، وتامیا 

 تلك المنطقة. ملحوظة: تدل ثخانة السھم على الكمیة النسبیة للمیاه المستوردة إلى الشرق األوسط وشمال أفریقیا من

. أوالً: اتجاه لمخاطر ذات الصلةل كانت ھناك إدارةبإمكان المیاه االفتراضیة أن تعزز األمن المائي والغذائي بشكل متزامن، وذلك إذا  

 2010و 1986بین عامي  %150التجارة الصافیة في المیاه بحاجة إلى إدارة. ازدادت واردات المیاه االفتراضیة إلى المنطقة بأكثر من 

خالل الفترة ذاتھا، لكنھا ظلت  %300). وازدادت صادرات المیاه االفتراضیة من المنطقة بأكثر من 2017(أنتونیلي، والیو، وتامیا 

ین ). ویشیر ھذا إلى أھمیة التوفیق ب2015في أعقاب السیاسات والقیود الجدیدة على التصدیر (أنتونیلي، وتامیا  2010تتراجع منذ 

بعض الدول عازفة عن االعتماد أكثر مما یجب على الواردات؛ فسیاسات البلد الزراعیة والتجاریة وأھدافھ على صعید األمن المائي. 
). فبإمكان صدمات أسعار الغذاء واالختالالت التي 2016 لماء قضیتي أمن قومي (سواین، ویاجرسكوجألنھا تعتبر كالً من الغذاء وا

خاطر النُّظمیة األخرى التأثیر على التجارة في المیاه االفتراضیة. ھناك أیضاً مخاطر اجتماعیة مرتبطة ال بد من تعتري النقل والم

 إدارتھا؛ ألن قطاعات سكانیة كبیرة تعتمد على الزراعة في كسب رزقھا.

ة إلى إدارة الموارد المائیة وتخطیطھا یضیف االعتماد على المیاه المشتركة العابرة للحدود طبقة من عدم الیقین والمخاطر المحتملو
ثمة جزء كبیر من موارد المیاه السطحیة والجوفیة على السواء في الشرق األوسط وشمال أفریقیا عابر للحدود، وھناك و .في المنطقة

السطحیة العابرة للحدود في تشّكل الموارد المائیة و). 3بعض البلدان یعتمد اعتماداً مكثفاً على ھذه الموارد المشتركة (انظر الخریطة 

، وتشترك كل البلدان في مكمن میاه جوفیة واحد على األقل. وتنشأ كبرى المخاطر عندما یجتمع في البلد الواحد %60المنطقة حوالي 
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اخ مزیداً من ارتفاع النسبة المئویة للمیاه اآلتیة من منشأ خارج حدوده وارتفاع اعتماده على ھذه المیاه المشتركة. ویشكل تغیر المن

التحدیات؛ ألن االتفاقیات العابرة للحدود غالباً ما تكون مستندة إلى متوسطات متعددة السنوات بدالً من استنادھا إلى نسب مئویة من 

عالقات  التدفقات، وبالتالي یمكن لھذه االتفاقیات التعرض لضغط كبیر عند انحراف توفّر المیاه عن األنماط التاریخیة. وال غنى عن إقامة

 بناءة وشفافة ومنصفة فیما یتعلق بالموارد المائیة المشتركة عبر الحدود.

 مكامن المیاه الجوفیة الرئیسیة العابرة للحدود في الشرق األوسط وشمال أفریقیا .ES.3الخریطة  

 المصدر: المركز الدولي لتقییم موارد المیاه الجوفیة. 

 

 

السیاسي إبطاء أو محو ما تحقق من مكاسب في األمن المائي، وبإمكان انعدام األمن المائي بدوره أن بإمكان الھشاشة وعدم االستقرار 
فاقم إلى تتدفق الالجئین ، حیث یمكن أن یؤدي صعوبة تحقیق األمن المائيللسكان بشدة من یزید النزوح القسري و. یفاقم الھشاشة
المحدودة، مما یؤدي إلى توترات اجتماعیة وازدیاد الھشاشة داخل مجتمعات الالجئین وبین رافیة على الموارد المائیة جالضغوط الدیم

الالجئین والمجتمعات المضیفة. وبصفة خاصة، تتفشى مخاطر العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس تجاه النساء والفتیات الالئي 
المیاه في مخیمات الالجئین. وبإمكان االستثمارات في األمن یحتجن إلى الوصول إلى خدمات الصرف الصحي ومرافق الطھي ونقاط 

ى المائي أن تساعد على كسر ھذه الدائرة المفرغة المتمثلة في انعدام األمن المائي وعدم االستقرار، والمساھمة في االستقرار والقدرة عل
 الصمود.
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 المیاه: فرص وحلول لألمن المائي إحداث تحّول في أوضاع 
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متسارعة لتلبیة الحاجة الملحة إلى العمل. یشھد الشرق األوسط  -في المنطقة وعالمیاً  -رات على صعید التكنولوجیا والحوكمة االبتكا
.  تشمل ھذه االبتكارات جھوداً على درجة عالیة من وشمال أفریقیا تنفیذ بعض من أبرز االبتكارات في مجال إدارة المیاه في العالم

استخدام المیاه باإلضافة إلى أحدث تكنولوجیات إعادة تدویر المیاه والسیاسات ذات الصلة التي نجحت في إعادة  النجاح لزیادة كفاءة
 تخصیص المیاه من االستخدامات متدنیة القیمة إلى االستخدامات عالیة القیمة.

یمكن استخدام القیاس  .المیاه لتشجیع الكفاءةھناك طائفة متاحة من التكنولوجیات الجدیدة إلدارة الموارد المائیة وتقدیم خدمات و
بالعدادات الذكیة على وجھ الخصوص لتحسین دقة الفوترة وتقییم االستھالك وزیادة وعي المستخدمین باستھالكھم. فكما تُظھر الخبرات 

ید التسربات وخفض تكالیف التشغیل المستمدة من المنطقة وعالمیاً، یساعد القیاس بالعدادات الذكیة أیضاً مقدمي خدمات المیاه على تحد
 وتوعیة المستخدمین بقیمة المیاه.

تضمن األنظمة المتنقلة خدمة عمالء محسنة  .تساعد التكنولوجیا أیضاً على تحسین تقدیم خدمات المیاه، وال سیما للمحرومین والفقراء
صة للوقوف على القضایا التشغیلیة وحلھا في المناطق الریفیة، بالسماح بالرصد في الزمن الحقیقي للبنیة التحتیة المائیة، ولھذا أھمیة خا

لى المعلومات وتبادل ع اصول سریعالتقنیات المتنقلة الحالتي قد یصعب فیھا رصد حالة ھذه البنیة التحتیة. عالوة على ذلك، تشجع 
ى المزید من التخصیص المنصف والشفاف مشاركة الجمھور ویشجع علمن البیانات، مما یسفر عن منظومة مساءلة، وھذا بدوره یعزز 

لھذا المورد. وأخیراً تُظھر الشواھد المستمدة من أجزاء مختلفة من العالم أن تطبیق الخیارات المتنقلة لدفع رسوم المیاه یحسن كفاءة 
 .التحصیل ویزید إیرادات مرافق المیاه، مما یوفر القوة المالیة لتوسیع الخدمات وإیصالھا إلى المحرومین

. فھناك بلدان عدیدة أدركت منافع وممارسات إعادة تدویر المیاه والحد من الھدر بشكل متزاید في المنطقة تقنیاتیجري استخدام و
. وتظھر الخبرات اإلیجابیة المستمدة من األردن 2030إعادة تدویر المیاه، ویھدف بعضھا إلى إعادة تدویر كل میاھھ العادمة بحلول 

ن االصطناعي (السمرا) وتونس (وادي سوحیل) إمكانیة إعادة تدویر المیاه العادمة بشكل مأمون الستخدامھا في الري وإعادة الشح
ي شھدتھ تكنولوجیا األغشیة أیضاً بدأت ذالوالتقدم لمكامن المیاه الجوفیة. وبفضل االنخفاضات التي حدثت مؤخراً في تكلفة تحلیة المیاه 

 تحلیة المیاه تصیر بشكل متزاید بدیالً قابالً للتطبیق لموارد المیاه العذبة التقلیدیة.

أن تسھم في تحسین جودة خدمات المیاه الحضریة والزراعیة  المدنبإمكان االبتكارات في اإلدارة المتكاملة لموارد المیاه في 
إلى خدمات المیاه في المدن من حیث عالقتھا الوثیقة بدینامیات  المدن. تنظر اإلدارة المتكاملة لموارد المیاه في واعتمادیتھا واستدامتھا

). وقد ُجربت ھذه النُّھج واختُبرت وُوسعت في 2012من ناحیة وبسیاق الحوض األوسع من ناحیة أخرى (البنك الدولي  دنبالمتنمیتھا 
، وذلك مثالً وخارجھ المیاه في العالم. ستشجع ھذه النھج المدن على خلق أوجھ تآزر قویة داخل حوض المیاه ندرةمناطق كثیرة تعاني من 

 لتلبیة احتیاجات قطاع الزراعة، أو التحلیة المشتركة للمیاه مع قطاع الصناعة. ھاعاد استخدامالمیاه الم تنمیةمن خالل 

قدرة على الصمود في زیادة ال، حیث تؤدي الحلول المنوعة إلى یتطلب األمن المائي أیضاً التحرك صوب محفظة منوعة إلدارة المیاهو
دأ ھذا بـ "إكمال حلقة الموارد المائیة" بدالً من النظر في استخدام المیاه باعتباره وجھ الصدمات النظمیة، سواء مناخیة أو اقتصادیة. ویب

"استخداماً مرة واحدة عبر النظام". تشمل األمثل على التنویع تعظیم االستفادة من التخزین السطحي المحلي وتخزین المیاه الجوفیة، 
 ر وإعادة الشحن، والحد من التسربات، وتشجیع الحفاظ على المیاه.وتطویر موارد مائیة غیر تقلیدیة كالتحلیة وإعادة التدوی

یتطلب النجاح في خفض استخدام المیاه و .زیادة التنسیق المؤسسي بین قطاعات المیاه والطاقة والزراعة تعزز جھود إدارة المیاهإن 
وزیادة الوضوح التنظیمي وتبادل البیانات. ونرى اإلدارة وإعادة تخصیص المیاه لالستخدامات األعلى قیمة تنسیقاً بین مختلف الوزارات 

 الناجحة للمیاه حول العالم بالتوازي مع سیاسات تأخذ في اعتبارھا الطاقة والزراعة.

ویمكن تطویر ھذه  .تظھر الخبرات المستمدة من المنطقة إمكانیة تنفیذ الحوافز المناسبة لتشجیع وفورات المیاه وإعادة تخصیصھاو
ز على نحو یتفادى اآلثار غیر المتناسبة على الفقراء والقالقل االجتماعیة. وتشمل الحوافز جیدة التصمیم االستھداف الدقیق الحواف

للتغییرات السعریة، وذلك مثالً باستھداف المستخدمین األعلى استھالكاً، والحمالت الجماھیریة التي توضح أسباب التغییرات في األسعار 
 تعویضیة.وتوفر اآللیات ال

تعتبر  .أقیمت أیضاً شراكات بین القطاعین العام والخاص في المنطقة للتغلب على القیود التشغیلیة التي تتعرض لھا مرافق المیاهو
منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا المكان األشد نشاطاً في العالم بجانب الصین من حیث الشراكات بین القطاعین العام والخاص في 

ملیون شخص  28لمیاه، مما أدى إلى تحسین أداء المرفق على مدى السنوات الست الماضیة. وھناك اآلن في عموم المنطقة حوالي إدارة ا
 یتمتعون بخدمات محسنة من خالل الشراكات بین القطاعین العام والخاص في المرفق.  

، حیث ركزت معظم الشراكات بین القطاعین العام والخاص ئیةھناك دور متزاید للتمویل المقدم من القطاع الخاص للبنیة التحتیة الما
یة في المنطقة على كفاءة الخدمة، وھناك اآلن اھتمام متزاید بتعبئة رأس المال الخاص لتلبیة االحتیاجات التمویلیة الھائلة للبنیة التحت

، باإلضافة إلى مشاریع الري في المغرب، أن القطاع المائیة.  تُثبت محطات معالجة المیاه العادمة في البحرین ومصر واألردن وإیران
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الخاص لدیھ الدافع لتوفیر التمویل للشراكات بین القطاعین العام والخاص والعمل على وجود مرافق میاه تتمتع بأھلیة ائتمانیة یمكنھا 
 وضمان المدفوعات. اجتذاب المزید من تمویل القطاع الخاص عند التصدي لقضایا التعریفات والدعم المالي الجزئي

إشراك  -من المنظور المائي لألسرة  -ویعني ھذا .  تحقیق األمن المائي العمل سویاً، من مستوى األسرة إلى المستوى اإلقلیميویعني 
لھا ومواردھا یالنساء، الالئي یتحملن غالباً المسؤولیة الرئیسیة عن استخدام المیاه والحفاظ علیھا. ال بد من االعتراف بحقوق المرأة وتمث

االجتماعي والتنمیة المستدامة على حد سواء. ینبغي أیضاً إشراك الشباب في صوغ توقعات وممارسات  االحتوالوالوفاء بھا، من أجل 
 الجیل المقبل على صعید المیاه.

البنك الدولي على مساندة  . ویعكفبإمكان التعاون في مجال المیاه تعزیز المزید من الثقة وتضافر الجھود على المستوى اإلقلیمي
التعاون اإلقلیمي عبر بلدان الشرق األوسط وشمال أفریقیا، حیث یشجع في إطار استراتیجیتھ اإلقلیمیة التعاون اإلقلیمي المتمحور حول 

شجیع التعاون تحقیقاً م والقطاعات األخرى في المنطقة كالطاقة والتعلیم، وھو ال یرمي من وراء ھذا المجال إلى تاالعالنافع المیاه وسلع 
). یجب أن تستمر جھود جامعة الدول العربیة 2015لمنافعھ فحسب، بل أیضاً كوسیلة لتعزیز السالم واالستقرار في المنطقة (دیفاراجان 

ارنة المرجعیة إدارة المیاه في المنطقة. وسیكتسب العمل الذي تقوم بھ الجمعیة العربیة لمرافق المیاه في مجال استخدام أسس المق لتدعیم
ون لمرافق المیاه وتتبع أداء خدمات المیاه في عموم المنطقة قیمة أعظم في إطار أھداف التنمیة المستدامة. وعلى صعید مماثل، یعتبر التعا

فریقیا، بین الباحثین والجامعات من خالل الشبكات الراسخة والناشئة، كشبكة مراكز التمیز في مجال المیاه في الشرق األوسط وشمال أ
شیئاً ال غنى عنھ. وأخیراً فبإمكان المنظمات غیر الحكومیة، كمنظمة إیكوبیس الشرق األوسط غیر الحكومیة اإلقلیمیة اإلسرائیلیة 

الفلسطینیة األردنیة، والمنظمات الدولیة أن تساھم بالمعرفة والموارد المالیة لمساعدة بلدان واقتصادات الشرق األوسط وشمال أفریقیا 
 التصدي لبعض تحدیاتھا المائیة. على

ویتطلب تغییر ممارسات  ،األھمیة أیضاً لضمان النجاح بالغیُعتبر إشراك المجتمع المدني وتوعیتھ بقضایا المیاه والحفاظ على المیاه و
إدارة المیاه لضمان مستوى أفضل من تقدیم الخدمات واستدامة استخدامات المیاه تغییر مواقف األفراد والمسؤولین الحكومیین بقدر ما 

لناس یتطلب تطبیق حوافز وترتیبات مؤسسیة. ویمثل تشجیع المحافظة على المیاه في المدارس إحدى اآللیات المحتملة لتغییر وعي ا
 ومواقفھم تجاه المیاه، باإلضافة إلى الحمالت اإلعالمیة لزیادة الوعي بتحدیات المیاه.

ھناك قائمة زاخرة بالخیارات  .مع أن الفرص والتجارب الواردة ھنا یمكن أن تكون منطلقات للعمل، إال أن الحلول ستتوقف على السیاق
صحیحة ستختلف تبعاً للبلد أو الحوض أو المدینة؛ وھذا بفضل تنوع الخصائص البیئیة التكنولوجیة والمالیة والمؤسسیة، لكن اإلجراءات ال

أثناء أوقات  اإلجراءات التدخلیةسیتعین إعطاء األولویة لبعض وواالقتصادیة واالجتماعیة السیاسیة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا. 
الخلل  لحجمنظراً و .ما بعد انتھاء الصراع ةفتر فيالتي یمكن تنفیذھا ثمارات واالستاإلجراءات التدخلیة األزمات التي طال أمدھا مقارنة ب

 الناجم عن الصراعات وطبیعة األزمات التي طال أمدھا في المنطقة، لن یفلح النھج التقلیدي المتمثل في انتظار انتھاء الصراع قبل تنفیذ
یة البنك الدولي اإلقلیمیة، فإن منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا ).  وكما جاء في استراتیج2015خطط إعادة اإلعمار (دیفاراجان 

ة تتطلب نھجاً دینامیكیاً یقوم بجمع الشركاء الخارجیین، وتعبئة موارد تمویلیة كبیرة، وتجاوز المساعدات اإلنسانیة الطارئة إلى التنمی
 األطول أجالً حیثما وأینما خبت جذوة الصراعات.

موعة من الحلول المحتملة للتحدیات التي تواجھھا في إدارة المیاه، لكن الحاجة تدعو إلى حوافز واضحة قویة تبرھن المنطقة على مج
تدعو الحاجة إلى تقدیم حوافز للمحافظة على المیاه واالبتكار، وذلك لتغییر الطریقة التي تدار بھا المیاه. ویمكن أن تأتي و.  لتحفیز العمل

السیاسات أو التسعیر أو التخصیص أو التنظیم. فلو لم تعد المیاه متاحة أو صارت باھظة التكلفة، فیستجیب ھذه الحوافز من خالل 
سیعتمدون الحلول المثبتة ویكیّفون أو یخلقون حلوالً ، وسیجدون طرقاً أفضل لتعظیم االستفادة من القلیل، ومستخدموھا، وسیبتكرون

 جدیدة.  

لیمیة والعالمیة ھو أن التكنولوجیا والسیاسات واإلدارة المؤسسیة یجب أن تتطور سویاً لتحقیق األمن أھم درس مستفاد من الخبرة اإلق
.  لقد حققت االستراتیجیات التي تسعى إلى "ضمان األمن المائي بتحلیة المیاه" تقدماً محدوداً على طریق األمن المائي.  وتُظھر المائي

المیاه فعلت ذلك من خالل اإلدارة المتكاملة لكل من الموارد  ندرةتي یقال إنھا تغلبت على حدود الخبرة العالمیة أن البلدان والمدن ال
). وقد سمح لھا ھذا بالتغلب فعلیاً على 12المائیة (التقلیدیة وغیر التقلیدیة) وخدمات المیاه والحد من المخاطر المرتبطة بالمیاه (الشكل 

ئم مدیرو المیاه المتطورون ھؤالء بفعالیة بین تخطیط الموارد المائیة وإدارتھا والمؤسسات ونظم یواومواردھا المائیة.  قیود الندرة في
لى مزید من المیاه وتخزینھا، وتخصیصھا على نحو أكثر كفاءة، عصول حتیة وإدارة المخاطر والحوافز للحالمعلومات والبنیة الت

 ھذا مع حفاظھم في الوقت نفسھ على جودة مواردھم المائیة واستدامتھا. وإیصالھا على نحو أكثر فعالیة إلى العمالء. وقد فعلوا

فكما تظھر  وخارجھا. سیكون لإلخفاق في اغتنام ھذه الفرص تداعیات كبیرة على االستقرار السیاسي واالقتصادي والبیئي في المنطقة
ریقیا، فإن اإلخفاق السیاسي في التصدي لتحدیات المیاه أزمة الصراعات والھجرة التي تتكشف فصولھا حالیاً في الشرق األوسط وشمال أف

 یمكن أن تكون لھ آثار وخیمة على رفاه البشر واالستقرار السیاسي.
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إن السؤال االستراتیجي المطروح على المنطقة ھو ما إذا كانت البلدان ستتصرف ببعد نظر وعزیمة لتعزیز األمن المائي أو ما إذا كانت 
 .تجابة لالختالالت الحتمیة التي تتمخض عنھا أزمات المیاهستنتظر رد فعل واالس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحوكمة وحوافز اغتنام الفرص الناشئة في إدارة الموارد المائیة وتقدیم خدمات المیاه وتخفیف المخاطر المرتبطة  .E.12الشكل 
 بالمیاه في الشرق األوسط وشمال أفریقیا.
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 Water resources management إدارة الموارد المائیة
 Water-relayted risk المخاطر المرتبطة بالمیاه

 Water services delivery تقدیم خدمات المیاه
 Efficiency الكفاءة

 Sustainability االستدامة
 Diversification التنویع

 Groundwater میاه جوفیة
 Recycling إعادة التدویر

 Conflic and migration الصراعات والھجرة
 Food security األمن الغذائي
 Climate change تغیر المناخ

 Contamination التلوث
 Transboundary waters المیاه العابرة للحدود
 Customer orien tation التوجھ نحو العمالء
 Affordability القدرة على الدفع
  Privite sector القطاع الخاص

 Reliability الموثوقیة 
 Financial sustainability االستدامة المالیة

 Governance and incentives الحوكمة والحوافز
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