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تقرير



ُشكل املياه جوهر التنمية املستدامة. وتدُعم املوارد املائية، مصحوبة بسلسلة الخدمات التي توفرها، مجاالت 
خفض  الفقر، والنمو االقتصادي، واالستدامة البيئية. وبدءاً من مجال األمن الغذايئ وأمن الطاقة ووصوالً إىل 
صحة االنسان والصحة البيئية، تُسهم املياه يف تحسني مستوى الرفاهية االجتامعية ويف تدعيم النمو الشامل، 

عىل نحو يؤثر عىل ُسبل العيش بني املليارات من البرش.

رؤية ٢٠٥٠: املوارد املائية يف إطار عامل ُمستدام

يف إطار عامل ُمستدام وقابل للتحقيق يف املستقبل القريب، تُدار املياه واملوارد ذات الصلة من أجل دعم رفاهية االنسان 

وتعزيز سالمة النظام البيئي يف ظل اقتصاد قائم عىل أُسس راسخة. وتتم إتاحة املياه اآلمنة بكميات كافية بغرض تلبية 

االحتياجات األساسية لكل انسان، وهو ما يقرتن بأمناط معيشية صحية وسلوكيات سليمة يسهل تعزيزها عن طريق توفري 

إمدادات املياه وخدمات الرصف الصحي التي تتميز بإمكانية االعتامد عليها وقابلية الوصول إليها، والتي ميكن تدعيمها 

تباعاً عن طريق توفري بنية تحتية يتم توسيع نطاقها استناداً إىل مبادئ العدالة ويتم إدارتها عىل نحو فعال. ويتم متويل 

عمليات إدارة املوارد املائية، وشبكة البنية التحتية، ونُظم تقديم الخدمات عىل نحو يتميز باالستدامة. وتحظى املياه بالتقدير 

واالهتامم عىل النحو الالئق، وذلك يف جميع أشكالها، باإلضافة إىل التعامل مع املياه العادمة بوصفها مورد يصح االستفادة منه 

يف قطاع الطاقة، ويف توفري العنارص املُغذية، ويف إتاحة املياه العذبة من أجل إعادة االستخدام. وتتطور املستوطنات البرشية 

عىل نحو يتناغم مع دورة املياه الطبيعية ويتامىش مع الُنظم البيئية الداعمة لها، وهو ما يقرتن بتدابري يتم اتخاذها بغية 

الحد من التعرض للمخاطر وتحسني القدرة عىل مجابهة الكوارث ذات الصلة باملوارد املائية عىل نحو يتسم باملرونة. وتُعد 

املنهجيات واألساليب املتكاملة التي يتم اتباعها نحو تنمية وإدارة واستخدام املوارد املائية – ونحو إعامل حقوق االنسان – 

مبثابة القاعدة املعيارية. وتتم إدارة املياه بطريقة تشاركية ترتكز عىل اإلمكانات الكاملة التي تتوفر لدى النساء والرجال عىل 

حد سواء، بناء عىل الكفاءات املهنية وأيضاً بناءاً عىل مفهوم املواطنة، ويف ظل إرشاد عدد من املنظامت التي تتمتع بالقدرة 

والدراية، ضمن إطار مؤسيس قائم عىل مبادئ العدالة والشفافية.

التطور
الرسم: رهي
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تداعيات النمو غري املُستدام
تؤثر مسارات التنمية غري املُستدامة، باإلضافة إىل مظاهر القصور التي تشوب عمليات الحوكمة، عىل نوعية املوارد املائية وعىل مدى توفرها، مبا 

يؤدي إىل اإلخالل بقدرتها عىل تحقيق فوائد عىل الصعيدين االجتامعي واالقتصادي. ويتزايد مستوى الطلب عىل املياه العذبة. وما مل يتم استعادة 

التوازن بني مستويات الطلب من جهة واإلمدادات املحدودة من جهة أخرى، سوف يواجه العامل عجز مايئ شامل وحاد عىل نحو متزايد. 

يتأثر معدل الطلب عىل املياه عىل املستوى العاملي إىل حد بعيد بسبب النمو السكاين، والتحرض والتوسع العمراين، والسياسات ذات الصلة باألمن 

الغذايئ وأمن الطاقة، والعمليات االقتصادية الُكربى من قبيل عوملة التجارة، وتغري أمناط الغذاء، وازدياد معدالت االستهالك. وبحلول عام 2050، 

من املتوقع أن يرتفع مستوى الطلب عىل املاء عىل الصعيد العاملي بنسبة خمسة وخمسني باملائة )55٪(، وهو ما يُعزى يف املقام األول إىل تزايد 

مستويات الطلب عىل املوارد املائية من جانب قطاعات التصنيع، وتوليد الكهرباء الحرارية، وأغراض االستخدام املنزيل. 

تفرض املتطلبات املتنافسة قرارات شاقة فيام يتعلق بتخصيص املوارد، كام تحد من التوسع يف قطاعات حيوية تؤثر عىل التنمية املستدامة، والسيام 

يف مجال انتاج الغذاء والطاقة. ويتسبب التنافس عىل املياه – بني »استخدامات« املياه من جهة و«مستخدمي« املياه من جهة أخرى – يف تصاعد 

مخاطر اندالع النزاعات عىل املستوى املحيل واستمرار أشكال اإلجحاف والتفاوت يف إتاحة الخدمات، وهو ما يخلف تأثريات كبرية عىل االقتصادات 

املحلية وعىل مستوى رفاهية االنسان.  

عادة ما ينجم فرط ضخ املياه عن استخدام مناذج متقادمة عفا عليها الزمن يف مجال استخدام املوارد الطبيعية وأساليب الحوكمة، حيث تتعرض 

استخدامات املوارد يف أغراض النمو االقتصادي لقصور التنظيم والرقابة، كام يتم إدارتها بدون توفري ضوابط مالمئة. ويتواىل تناقص إمدادات املياه 

الجوفية، حيث يتعرض ما يُقدر بنحو عرشين باملائة )20٪( من إجاميل مخزون املياه الجوفية عىل مستوى العامل يف الوقت الراهن لفرط االستغالل. 

وتُعترب مظاهر التوسع العمراين املتواصل بدون انقطاع وبالهوادة، وعدم مالمئة املامرسات الزراعية، وإزالة الغابات، وانتشار التلوث هي مبثابة 

العوامل التي تؤدي إىل تقويض قدرة البيئة عىل توفري خدمات الُنظم البيئية، مبا يف ذلك املياه النظيفة.

يتسبب دوام الفقر، وعدم تكافؤ فرص إتاحة إمدادات املياه وخدمات الرصف الصحي، وعدم كفاية التمويل، وقصور املعلومات بشأن الوضع 

املرتبط باملوارد املائية واستخداماتها وُسبل إدارتها، يف فرض قيود إضافية تؤدي إىل تكبيل عمليات إدارة املوارد املالية والحد من قدرتها عىل اإلسهام 

يف تلبية أهداف التنمية املستدامة. 

املياه واألبعاد الثالث للتنمية املستدامة
يتقيد التقدم ىف كل بعد من األبعاد الثالث املرتبطة بالتنمية املستدامة – وهي عىل وجه التحديد البعد االجتامعي، والبعد االقتصادي، والبعد 

البيئي – بالضوابط التي تفرضها املوارد الطبيعية التي تتصف باملحدودية والتي تعاين يف كثري من األحيان من قابلية التعرض للمخاطر، وأيضاً 

باألسلوب املُتبع يف إدارة هذه املوارد بغرض توفري الخدمات وتحقيق املنافع. 

الفقر والعدالة االجتامعية

بينام تُشكل عملية إتاحة إمدادات املياه ألغراض االستخدام املنزيل عامالً حاسامً لدعم صحة األرسة والكرامة االجتامعية، ُتثل عملية إتاحة إمدادات 

املياه ألغراض االنتاج، من قبيل الزراعة واملرشوعات التي تُديرها األرس، عامالً حيوياً لدعم فرص كسب العيش، وتوليد الدخل، واإلسهام يف االنتاجية 

االقتصادية. وميكن لالستثامرات التي تُخصص من أجل تحسني إدارة املياه وتطوير خدمات املياه أن تُسهم يف الحد من معدالت الفقر وتعزيز 

النمو االقتصادي. وميكن أن تُحدث التداخالت املرتبطة باملوارد املائية واملوجهة نحو مكافحة الفقر تأثري عىل املليارات من الفقراء، علامً بأن هذه 

الطبقات الفقرية تتلقى فوائد مبارشه نتيجة تحسني خدمات املياه والرصف الصحي عن طريق االرتقاء بالوضع الصحي، وخفض تكاليف الرعاية 

الصحية، وزيادة مستويات االنتاجية، وتوفري الوقت.

ال يُشكل النمو االقتصادي يف حد ذاته ضامنة تكفل تحقيق التقدم االجتامعي عىل النطاق األوسع. ويف إطار الغالبية العظمى من البلدان، هناك 

فجوة متسعة – علامً بأن هذه الفجوة آخذة يف االتساع يف كثري من األحيان – بني األغنياء من جهة والفقراء من جهة أخرى، وما بني الرشائح التي 

مبقدورها استغالل الفرص الجديدة وتلك الرشائح التي يتعذر عليها االستفادة منها. ومن الجدير بالذكر أن إتاحة مياه الرشب النظيفة وخدمات 

الرصف الصحي هي مبثابة حق من الحقوق املكفولة لالنسان، بالرغم من أن محدودية إعامل هذا الحق يف شتى أنحاء العامل تخلف يف كثري من 

األحيان تأثريات تتسم باإلجحاف  وال تتناسب مع هذا الحق مبا يخل مبعيشة الفقراء بشكل عام، والنساء واألطفال عىل وجه الخصوص.

التنمية االقتصادية

تُعد املياه مبثابة مورد أسايس يف انتاج الغالبية العظمى من السلع والخدمات، مبا يف ذلك املواد الغذائية، والطاقة، والصناعه. وينبغي أن تتسم 

إمدادات املياه )من حيث الكمية والكيفية( عىل مستوى مناطق احتياج املستخدم لتلك املوارد بطابع املوثوقية باإلضافة إىل قابلية التنبؤ بها، 

مبا يدعم استدامة االستثامرات عىل املستوى املايل يف األنشطة االقتصادية.  وتُسهم االستثامرات الحكيمه التي يتم تخصيصها يف مجاالت البنية 

التحتية املادية والتكنولوجية والتي يتم تويلها وتشغيلها وصيانتها عىل نحو مالئم، يف تيسري التغيريات الهيكلية الالزمة لتعزيز التقدم يف العديد 
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من املجاالت االنتاجية بقطاع االقتصاد. ويفيد هذا األمر يف كثري من األحيان برضورة توفري املزيد من فرص الدخل بغرض تعزيز االنفاق يف مجايل 

الصحة والتعليم، مبا يؤدي إىل تعزيز ديناميكية للتنمية االقتصادية تتميز باالكتفاء الذايت. 

 

رمبا ميكن إحراز الكثري من الفوائد عن طريق تعزيز وتيسري استخدام أفضل التقنيات ونُظم اإلدارة املُتاحة يف مجاالت توفري املياه وتعزيز انتاجية 

وكفاءة استخدام املياه، وعن طريق تحسني آليات تخصيص املياه. وتُسهم هذه األمناط من التداخالت واالستثامرات يف التوفيق بني االزدياد املستمر 

يف استخدام املياه من جهة والحفاظ عىل األصول البيئية الحرجة  التي يتم االعتامد عليها يف توفري املياه وتعزيز االقتصاد من جهة أخرى. 

حامية البيئة وخدمات النظام البيئي

ال تحظى الخدمات األساسية التي يتم توفريها من جانب الُنظم البيئية للمياه العذبة بالتقدير واالهتامم من جانب الغالبية العظمى من الُنظم 

االقتصادية، وهو ما يؤدي يف كثري من األحيان إىل اإلخالل باستدامة استخدام املوارد املائية وتدهور النظام البيئي. ويتسبب كل من التلوث الناتج 

عن عدم معالجة املياه العادمة من التجمعات السكنية واملنشآت الصناعية والجريان السطحي الزراعي يف تقويض قدرة النظام البيئي عىل توفري 

الخدمات املتعلقة باملياه.

تعاين الُنظم البيئية من التدهور يف جميع أنحاء العامل، والسيام األرايض الرطبة. وتواصل خدمات النظام البيئي التعرض لتبخيس قيمتها، واإلقالل من 

شأنها، ومحدودية االستفادة منها يف إطار الغالبية العظمى من األساليب الراهنة املعنية بإدارة االقتصاد واملوارد. وعن طريق تبني منظور أكرث شمولية 

تجاه الُنظم البيئية املعنية باملياه والتنمية، والذي يكفل مزيج توافقي بني البنية التحتية االصطناعية والطبيعية، ميكن تعظيم الفوائد إىل أقىص مستوى. 

ميكن أن تُسهم الُحجج االقتصادية يف دعم ارتباط مجال الحفاظ عىل الُنظم البيئية بُصناع القرار والقامئني عىل التخطيط. وترُبهن تقييامت الُنظم 

البيئية عىل أن الفوائد التي تتحقق من االستثامرات املتعلقة باملياه يف مجال املحافظة عىل الُنظم البيئية تتجاوز إىل حد بعيد التكاليف الناتجة 

عنها. ويف الوقت ذاته، تُشكل عملية التقييم أهمية، وذلك من حيث تقدير املفاضالت يف مجال املحافظة عىل النظم البيئية، وميكن االستفادة منها 

يف دعم خطط التنمية بشكل أفضل. ومن الجدير بالذكر أن اعتامد »منهجية اإلدارة القامئة عىل الُنظم البيئية« يُشكل عامالً أساسياً يكفل استدامة 

املوارد املالية عىل املدى الطويل. 

دور املياه يف مجابهة التحديات اإلمنائية الحرجة
إىل حد بعيد، تتجاوز العالقات الرتابطية القامئة بني املوارد املائية من جهة والتنمية املُستدامة من جهة أخرى أبعادها االجتامعية واالقتصادية 

والبيئية. وتنطوي املجاالت املرتبطة بصحة االنسان، واألمن الغذايئ، وأمن الطاقة، والتوسع العمراين، والتنمية الصناعية، فضالً عن تغري املُناخ، عىل 

تحديات حادة، حيث ميكن أن تتعرض السياسات واإلجراءات التي تكمن يف جوهر التنمية املستدامة للتعزيز )أو التقويض( عن طريق املياه.

يتسبب نقص إمدادات املياه، وخدمات الرصف الصحي، ومامرسات النظافة العامة يف وقوع خسائر فادحة يف الوضع الصحي ومستوى رفاهية 

االنسان، كام يؤدي إىل تكبد تكاليف مالية باهظة، مبا يف ذلك إلحاق خسائر واسعة النطاق بالنشاط االقتصادي. وسعياً إىل تحقيق اإلتاحة الشاملة، 

مثة احتياج إىل تحفيز وترية التقدم لصالح الفئات املحرومة باإلضافة إىل القضاء عىل التمييز يف توفري خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة 

العامة. وتؤدي االستثامرات التي يتم تخصيصها يف خدمات املياه والرصف الصحي إىل تحقيق مكاسب اقتصادية هائلة؛ حيث تم تقدير العائد 

من االستثامر يف املناطق النامية مبا يرتاوح بني خمسة )5( دوالرات أمريكية إىل مثانية وعرشين )2٨( دوالراً أمريكياً لكل دوالر. ويتطلب تحقيق 

التغطية الشاملة تخصيص ما يُقدر بنحو 5٣ مليار دوالراً امريكياً بصفة سنوية وعىل مدار فرتة قوامها خمس سنوات – وهو مبلغ ضئيل نظراً ألنه 

مُيثل نسبة تقل عن 0.1٪ من الناتج املحيل اإلجاميل العاملي لعام 2010. 

 يتسبب التلوث الناتج عن عدم معالجة

 مياه الرصف الصحي من التجمعات السكنية

 واملنشآت الصناعية والجريان السطحي

 الزراعي يف تقويض قدرة النظام البيئي عىل

توفري الخدمات املتعلقة باملياه

 بحرية سينتاروم غريب كاليمنتان )يف إندونيسيا( واحدة من أكرث النظم البيئة الرطبة
CIFOR/تنوًعا عىل مستوى العامل. الصور: رامديان بختيار
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ترتبط زيادة أعداد األشخاص ممن يتعذر عليهم الحصول عىل املياه وخدمات الرصف الصحي يف املناطق الحرضية ارتباطاً مبارشاً مبعدل النمو 

الرسيع بني الفئات السكانية الفقرية التي تقطن مناطق عشوائية يف العامل النامي، باإلضافة إىل عجز )أو عدم استعداد( الحكومات املحلية والوطنية 

عن توفري مرافق املياه والرصف الصحي املالمئة يف هذه املجتمعات. وتزداد قابلية التعرض للمخاطر بني الفئات السكانية التي تعيش يف أحياء فقرية 

يف العامل، والتي من املتوقع أن تصل إىل ٩00 مليون نسمة تقريباً بحلول عام 2020، جراء التأثريات الناجمة عن الظواهر الجوية القاسية. وبالرغم 

من ذلك، ميكن تحسني أداء نُظم إمداد املياه باملناطق الحرضية، جنباً إىل جنب مع مواصلة توسيع نطاق الُنظم وتلبية احتياجات الفقراء. 

بحلول عام 2050، يتعني عىل قطاع الزراعة انتاج مقادير إضافية من املواد الغذائية تُقدر بنسبة ستني باملائة )٦0٪( عىل املستوى العاملي، ومائة 

باملائة )100٪( عىل مستوى البلدان النامية، مقارنة بالوضع الراهن. ونظراً لعدم استدامة معدالت النمو الحايل من الطلب العاملي عىل املياه 

ألغراض الزراعة، يتعني عىل هذا القطاع زيادة مستوى كفاءة استخدام املياه عن طريق اإلقالل من معدالت هدر املياه، مع االلتزام يف املقام األول 

بزيادة انتاجية املحاصيل باملقارنة باملياه. وميكن خفض مستوى تلوث املياه الزراعية، وهو ما قد يتفاقم جراء ازدياد مامرسات تكثيف الزراعة، عن 

طريق االستعانة مبزيج من األدوات، مبا يف ذلك استحداث آليات تنظيمية تتسم مبزيد من الرصامة، وإنفاذ القوانني، وتوفري إعانات هادفة. 

يف العموم، يعتمد قطاع انتاج الطاقة عىل املياه بشكل كثيف. ومن الجدير بالذكر أن تلبية املطالب املتزايدة عىل الطاقة سوف يؤدي إىل تصاعد 

الضغوط عىل موارد املياه العذبة، وهو ما يقرتن بتداعيات تؤثر عىل مجاالت االستخدام األخرى، مبا يف ذلك عىل سبيل املثال قطاعي الزراعة 

والصناعة. ونظراً ألن هذه القطاعات تعتمد بدورها عىل الطاقة، فهناك مجال لتعزيز التضافر فيام بينها، وذلك طوال مراحل تطورها معاً. ويتمثل 

أحد املحددات الرئيسية نحو تحقيق ُمستقبل ُمستدام للموارد املائية يف تعظيم كفاءة استخدام املياه داخل أنظمة تربيد محطات توليد الكهرباء، 

وزيادة قدرة الطاقة املُستمدة من الرياح، والطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الحرارية األرضية. 

من املتوقع أن تزداد معدالت الطلب العاملي عىل املياه يف قطاع الصناعة بنسبة أربعامئة باملائة )٤00٪( من عام 2000 وحتى عام 2050، لتحتل صدارة 

جميع القطاعات األخرى، مع استئثار االقتصادات الناشئة والبلدان النامية بالجزء األعظم من هذه الزيادة. وقد حققت العديد من الرشكات الكبرية 

تقدماً كبرياً يف مجال تقييم وخفض مستوى استخدام املياه لديها وأيضاً عىل مستوى سالسل التوريد الخاصة بها. وتواجه املنشآت الصغرية ومتوسطة 

الحجم تحديات ُمامثلة يف مجال املياه عىل نطاق أضيق، ولكن مع محدودية الُسبل املُتاحة لديها وانخفاض قدرتها عىل التصدي لتلك التحديات. 

عىل األرجح، تتجاوز التأثريات السلبية عىل نُظم املياه العذبة جراء تغري املناخ تلك الفوائد املرتبطة بها. وتُشري التقديرات الحالية إىل تصاعد 

التغيريات الحرجة يف أمناط التوزيع الزماين واملكاين للموارد املائية باإلضافة إىل ازدياد معدل تكرارية وحدة الكوارث ذات الصلة باملياه بشكل 

ملحوظ مع ارتفاع مستوى غازات االحتباس الحراري )غازات الدفيئة(. وميكن أن يؤدي استخدام مصادر جديدة للحصول عىل بيانات، وتحسني 

مناذج البيانات، وتطبيق أساليب فعالة لتحليل البيانات، جنباً إىل جنب مع تصميم اسرتاتيجيات اإلدارة التوافقية يف التجاوب عىل نحو فعال مع 

األوضاع املتغريه والتي يشوبها االلتباس وتفتقر إىل اليقني.

وجهات النظر اإلقليمية
تختلف التحديات التي ترتبط مبجايل املياه والتنمية املستدامة من منطقة ألخرى.

تتمثل التحديات الرئيسية التي تواجه قارة أوروبا ومنطقة شامل أمريكا يف زيادة كفاءة استخدام املوارد، وخفض مستويات الهدر والتلوث، والتأثري 

عىل أمناط االستهالك، واختيار تقنيات مالمئة. وتشتمل األولويات عىل مدار العديد من السنوات املقبلة عىل التوفيق بني االستخدامات املختلفة 

للمياه عىل مستوى الحوض وتحسني مدى اتساق وترابط السياسات عىل الصعيد الوطني وعرب الحدود. 

)الزيتون املقطوف طازًجا )إيطاليا
الصورة: ريتشارد أالواي

)منزل برئي يعمل بالطاقة الحرارية األرضية )آيسلندا
الصورة: ليدور سكوالسن

)اإلنشاءات الجديدة يف آستانة )كازاخستان
الصورة: شينار جيتبيسوفا/البنك الدويل
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ترتبط االستدامة يف منطقة أسيا واملحيط الهادي ارتباطاً وثيقاً بالتقدم املُحرز يف إتاحة املياه اآلمنة وخدمات الرصف الصحي؛ وتلبية مستويات 

الطلب عىل املياه عرب مجاالت االستخدام املتعددة والتخفيف من حدة أحامل التلوث؛ وتحسني ُسبل إدارة املياه الجوفية؛ وزيادة القدرة عىل 

مواجهة الكوارث املتعلقة باملياه عىل نحو يتميز باملرونة.

تتصدر قضية ندرة املياه قامئة التحديات املتعلقة باملياه والتي تعوق إحراز تقدم نحو التنمية املستدامة يف املنطقة العربية، حيث تؤدي مامرسات 

االستهالك غري املُستدام وفرط ضخ موارد املياه الجوفية والسطحية إىل نقص املياه، كام تطرح هذه املامرسات تهديدات قد تخل بعملية التنمية 

املستدامة عىل املدى الطويل. وتنطوي الخيارات التي يتم تبنيها من أجل تعزيز إمدادات املياه عىل تقنيات حصاد املياه، وإعادة استخدام املياه 

العادمة، وإزالة ملوحة املياه باستخدام الطاقة الشمسية. 

تتمثل إحدى األولويات الرئيسية يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي يف بناء القدرات املؤسسية الرسمية وتكينها من إدارة املوارد املائية 

وتحقيق التكامل املُستدام بني إدارة واستخدام املوارد املائية من جهة والتنمية االجتامعية واالقتصادية وخفض الفقر من جهة أخرى. وتتمثل إحدى 

األولويات األخرى يف ضامن اإلعامل الكامل لحق االنسان يف الحصول عىل املياه وخدمات الرصف الصحي يف سياق جدول أعامل التنمية ملرحلة ما 

بعد 2015.

يتمثل الهدف الرئييس بالنسبة لقارة أفريقيا يف تحقيق مشاركة دامئة وحيوية يف االقتصاد العاملي، باإلضافة إىل تطوير املوارد الطبيعية والبرشية 

املتاحة لديها، دون تكرار السلبيات التي سبق التعرض لها عىل مسارات التنمية التي تم اتخاذها يف بعض املناطق األخرى. ويف الوقت الراهن، تم 

تطوير نسبة خمسة باملائة )5٪( فحسب من املوارد املائية املحتملة التي تتمتع بها أفريقيا، كام يبلغ متوسط نصيب الفرد من مخزون املياه مئتي 

)200( مرت مكعب )مقارنة بست آالف )٦000( مرت مكعب يف أمريكا الشاملية(. ويتم ري نسبة خمسة باملائة )5٪( فحسب من إجاميل األرايض 

املزروعة يف أفريقيا، بينام يتم استغالل نسبة تقل عن عرشة باملائة )10٪( من إمكانات الطاقة الكهرومائية ألغراض توليد الكهرباء.

آليات االستجابة ووسائل التنفيذ

جدول أعامل التنمية ملرحلة ما بعد ٢٠١٥

نجحت األهداف اإلمنائية لأللفية يف حشد التأييد عىل األصعدة العامة والخاصة والسياسية من أجل الحد من الفقر يف مختلف أنحاء العامل. 

وفيام يتعلق بقطاع املياه، ساهمت األهداف اإلمنائية لأللفية يف تعزيز املزيد من الجهود نحو تحسني مستوى إتاحة إمدادات مياه الرشب 

وخدمات الرصف الصحي. وبالرغم من ذلك، تُشري الخربات املرتبطة باألهداف اإلمنائية األلفية إىل رضورة وضع إطار عمل واسع النطاق من حيث 

املوضوعات التي يستهدفها، وينطوي عىل املزيد من التفاصيل، ويرتبط بسياق املياه عىل وجه التحديد، مبا يتجاوز القضايا املتعلقة بإمدادات املياه 

وخدمات الرصف الصحي، وذلك ضمن جدول أعامل التنمية ملرحلة ما بعد 2015. 

يف عام 201٤، أوصت لجنة األمم املتحدة املعنية باملياه بإدراج هدف محدد يخص املياه ضمن أهداف التنمية املستدامة، والذي ينطوي عىل 

خمسة مجاالت مستهدفة، كام ييل: )1( املياه والرصف الصحي والنظافة العامة؛ )2( املوارد املائية؛ )٣( حوكمة املياه؛ )٤( نوعية املياه وإدارة املياه 

العادمة؛ )5( الكوارث املتعلقة باملياه. ويحقق هذا الهدف املتعلق باملياه عىل وجه التحديد فوائد عىل األصعدة االجتامعية، واالقتصادية، واملالية، 

وغريها من الفوائد والتي تتجاوز التكاليف الناجمة عنها إىل حد بعيد. وتتد تلك الفوائد إىل تطوير مجاالت الصحة، والتعليم، والزراعة، وانتاج 

املواد الغذائية، والطاقة، والصناعة، وغريها من األنشطة االجتامعية واالقتصادية. 

)عبور مزرعة البطاطس يف بيساك، كوسكو )بريو
)CIAT( الصورة: مانون كونينغشتاين
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تحقيق »املستقبل الذي نصبو إليه«
اعتدت الوثيقة الختامية الصادرة عن مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام ٢٠١٢ )مؤتر ريو +20(، والذي انعقد بعنوان املستقبل الذي 

نصبو إليه »باملياه باعتبارها تكمن يف صميم التنمية املستدامة«، وذلك بينام يفرض قطاع التنمية والنمو االقتصادي ضغوط عىل مورد املياه، كام 

يطرح تحديات يف مجال األمن املايئ بالنسبة للبرش والطبيعة عىل حد سواء. والتزال هناك جوانب يشوبها االلتباس وتفتقر إىل اليقني بشأن كمية 

املياه املطلوب توفريها من أجل تلبية الطلب عىل الغذاء، والطاقة، واالستخدامات االنسانية األخرى، وأيضاً من أجل الحفاظ عىل الُنظم البيئية. 

وتتفاقم جوانب االلتباس والغموض جراء التأثري الناجم عن ظاهرة تغري املناخ.  

تقع مسؤولية إدارة املياه عىل عاتق العديد من ُصناع القرار عىل مستوى القطاعني العام والخاص. وتتمثل القضية يف كيفية تحويل هذه املسؤولية 

املُشرتكة عىل نحو إيجايب وتعزيزها باعتبارها نقطة التقاء يجتمع فيها مختلف األطراف املعنية للمشاركة بشكل جامعي يف اتخاذ قرارات واعية 

ومستنرية. 

الحوكمة
إن إحراز تقدم يف املجاالت املتعلقه بحوكمة املياه يتطلب إرشاك مجموعة واسعة من األطراف الفاعلة من املجتمع، عن طريق هياكل الحوكمة 

الشاملة التي تُقر برضورة توزيع مسئوليات وأدوار صنع القرار عرب مختلف املستويات والكيانات. وعىل سبيل املثال، من الرضوري أن يتم إبراز 

إسهامات املرأة يف مجال إدارة املياه عىل املستوى املحيل واإلقرار بالدور التي تضطلع به يف عملية ُصنع القرار بالعالقة بقطاع املياه.  

وبينام تعاين العديد من البلدان من توقف عمليات اإلصالح بقطاع املياه، تكنت بلدان أخرى من اتخاذ خطوات واسعة يف اتجاه تنفيذ العديد من 

جوانب اإلدارة املتكاملة للموارد املائية، مبا يف ذلك تحقيق الالمركزية يف نُظم إدارة املياه وإنشاء منظامت حول أحواض األنهار الخاصة بها. ونظراً 

ألنه قد جرى يف كثري من األحيان توجيه عمليات تنفيذ اإلدارة املتكاملة للموارد املائية نحو مفهوم الكفاءة االقتصادية، مثة احتياج إىل إيالء مزيد 

من االهتامم إىل قضايا العدالة واالستدامة البيئية باإلضافة إىل اعتامد تدابري لتعزيز تعزيز املساءلة عىل األصعدة االجتامعية، واإلدارية، والسياسية. 

التقليل من املخاطر وتعظيم الفوائد
وميكن أن يُسهم االستثامر يف كافة جوانب إدارة املوارد املائية، وتقديم الخدمات، والبنية التحتية )من حيث التطوير، والتشغيل والصيانة( 

يف تحقيق منافع كبرية عىل الصعيدين االجتامعي واالقتصادي. ويتميز اإلنفاق عىل إمدادات مياه الرشب وخدمات الرصف الصحي بالفعالية 

االقتصادية إىل حد بعيد، بناء عىل أسس صحية فقط. وبدورها، تتميز االستثامرات التي تُخصص يف مجاالت التأهب للكوارث، وتحسني نوعية املياه، 

وإدارة املياه العادمة بالفعالية االقتصادية إىل حد بعيد. ومن الجدير بالذكر أن توزيع التكاليف والفوائد بني األطراف املعنية هو عامل حاسم تجاه 

تحقيق الجدوى املالية. 

ومن املرجح أن تزداد الكوارث املرتبطة باملياه، والتي يتم تصنيفها باعتبارها األكرث تدمرياً عىل املستويني االقتصادي واالجتامعي مقارنة بكافة 

املخاطر الطبيعية األخرى، جراء ظاهرة تغري املناخ. وتُسهم عمليات التخطيط والتأهب وتنسيق جهود االستجابة – مبا يف ذلك إدارة السهول 

الفيضية، ووضع نُظم اإلنذار املُبكر، وزيادة الوعي العام تجاه املخاطر – يف تحسني مستوى مرونة املجتمعات وتطوير قدرتها عىل مواجهة 

الكوارث، إىل حد كبري. ومن الجدير بالذكر أن املزج بني األساليب الهيكلية والالهيكلية يف مجال إدارة الفيضانات يتميز عىل وجه التحديد بالفعالية 

االقتصادية. 

جائزة املواساة »مسابقة صورة الهند النظيفة« 200٨
الصورة: دينيش تشاندرا

 يتطلب إحراز تقدم يف املجاالت املتعلقه بحوكمة

 املياه إرشاك مجموعة واسعة من األطراف الفاعلة

 من املجتمع، عن طريق هياكل الحوكمة الشاملة

 التي تُقر برضورة توزيع مسئوليات وأدوار صنع

القرار عرب مختلف املستويات والكيانات
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ونحن نقر بامتنانا تجاه الدعم املادى املقدم من حكومة ايطاليا ومنطقة أومربيا. 

وميكن أيضاً خفض املخاطر وغريها من القضايا املتعلقة بقطاع األمن املايئ عن طريق توظيف أساليب تقنية واجتامعية. وهناك أعداد متزايدة 

من األمثلة التي تُدلل عىل إمكانية استغالل املياه العادمة بعد معالجتها يف قطاع الزراعة، وأغراض ري الحدائق والحقول عىل املستوى املحيل، ويف 

أنظمة التربيد الصناعي، كام يتم يف بعض الحاالت خلطها مع مياه الرشب مع مراعاة عوامل األمن والسالمة.  

تعجز التقييامت الحالية التي تتناول املوارد املائية يف كثري من األحيان عن التجاوب مع معدالت الطلب عىل املياه يف الوقت املعارص. ومن 

الرضوري أن يتم إجراء التقييامت مبا يكفل اتخاذ قرارات واعية يف مجايل االستثامر واإلدارة، وتيسري عملية اتخاذ القرارات عرب القطاعات، ومعالجة 

التسويات واملفاضالت فيام بني مختلف األطراف املعنية. 

العدالة
ُتثل العدالة االجتامعية أحد أبعاد التنمية املستدامة التي مل يتم معالجتها عىل نحو واِف يف إطار السياسات املعنية مبجاالت التنمية واملياه. ويقيض 

منظور التنمية املستدامة ومنظور حقوق االنسان عىل حد سواء برضورة تخفيض أشكال اإلجحاف ومعالجة صور التفاوت فيام يتعلق بإتاحة 

خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة العامة.  

ويستدعي هذا األمر إعادة توجيه أولويات االستثامر واإلجراءات التشغيلية من أجل توفري الخدمات وتخصيص املوارد املائية مبا يكفل مزيد من 

العدالة عىل مستوى املجتمع. وتُسهم سياسات التسعري املوالية للفقراء يف خفض التكاليف عند أدىن حد ممكن، جنباً إىل جنب مع ضامن سداد 

التكاليف املرتبطة باملياه عند مستوى يدعم صيانة النظام ويكفل التوسع املحتمل له. 

توفر عملية تسعري املياه أيضاً دالالت تُشري إىل كيفية تخصيص املوارد املالية الشحيحة لدعم مجاالت االستخدام ذات القيمة األعىل – وذلك من 

املنظور املايل أو بناء عىل الفوائد األخرى التي ميكن تحقيقها. وينبغي أن تكفل سياسات التسعري املتكافئ والعادل وتصاريح استخدام املياه عىل 

نحو مالئم وكاِف التزام مامرسات التجريد باإلضافة إىل أنشطة ترصيف املياه املُستخدمة بدعم كفاءة العمليات وتعزيز االستدامة البيئية عرب طُرق 

يتم تكييفها وتطويعة بحيث تتناسب مع قدرات ومتطلبات قطاع الصناعة وبحيث تتوافق مع نُظم الري عىل نطاق أوسع، جنباً إىل جنب مع 

أنشطة الزراعة ضيقة النطاق التي تتجاوب مع احتياجات الكفاف األساسية.

ويتكفل مبدأ العدالة ضمناً، رمبا عىل نحو يتجاوز التوصيات التقنية األخرى، بتهيئة عامل يتمتع مبزيد من مقومات اآلمن املايئ لصالح الجميع. 

برنامج تقييم املياه العاملي التابع لألمم املتحدة
مكتب برنامج التقييم العاملى للمياه
شعبة علوم املياه، اليونسكو
0٦1٣٤ كولومبيال، بروݘا، ايطاليا
wwap@unesco.org :الربيد اإللكرتوين
http://www.unesco.org/water/wwap

الصور املعتمده: الغالف: صياد محىل يستخدم شبكة تقليدية، سيتو جونونج، سوكابومي، جاوة الغربية )إندونيسيا(

)CIFOR(  صوره: رييك مارتن /  مركز البحوث الدولية املختصه بالغابات

من إعداد: برنامج تقييم املياه العاملي التابع لألمم املتحدة )WWAP(: ريتشارد كونور وإنجني كونكاغول

تم  إنتاج هذه املطبوعات عن طريق برنامج تقييم املياه العاملي التابع لألمم املتحدة )WWAP( باالنابه عن برامج 

األمم املتحدة املعنية باملياه. 

وتت الرتجمة بتعاون قيم مع مكتب اليونسكو بالقاهرة.

 يقتيض تحقيق اإلتاحة العاملية

 املسارعة يف تحقيق التقدم يف

 أوساط املجموعات املهمشة

 لضامن عدم التمييز يف تقديم

خدمات غسل األيدي

 أطفال يتعلمون أهمية غسل األيدي جيًدا ورشب مياه آمنة، يف مدرسة هاد آن االبتدائية، مقاطعة
أودومكساي )الوس(. الصورة: بارت فريويج/البنك الدويل
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