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 :ملخص تنفيذي
يشكل بلوغ الحد األقصى من االستخدام المثمر للماء والتقليص إلى الحد األدنـى مـن اآلثـار المـدمرة 

، تحــديًا مشــتركًا وجســيمًا، وذلــك لــذلك فــي الــدول الســبع والخمســين األعضــاء فــي منظمــة التعــاون اإلســالمي
فإن التنوع الشديد داخـل بلـدان المنظمـة والتحـديات المائيـة  ،للبيئات المائية. وبالتالي بالرغم من التنوع الكبير

، يشـكل فرصـة سـانحة لهـذه البلـدان للعمـل سـوية مـن اشـتراكها فـي العقيـدةالجسام التي تواجهها، إضـافة إلـى 
 .اقاتواستقاء الدروس من النجاحات واإلخف المتنوعةأجل ضمان مستقبل آمن ولتبادل خبراتها 

منظمة التعاون اإلسالمي، على مدى العقد المنصرم، على المعالجة المباشرة للقضايا الكبـرى  سعت 
المرتبطــة باالنشــغاالت البيئيــة واالجتماعيــة مثــل تــوفير الميــاه النقيــة وســبل االســتفادة مــن خــدمات الصــرف 

طلبـًا مباشـرًا مـن وزراء الميـاه فـي  الصحي. وقد شرعت األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، بعد تلقيهـا
. وبعـد 2025عـام  حتـىلمعالجـة القضـايا المرتبطـة بالميـاه الدول األعضاء، في عملية إعـداد رؤيـة مشـتركة 

فـي  اوفي أستان 2011من الخبراء عقدت في دبي في مايو  لفريق استشاريمداوالت جرت خالل اجتماعات 
أوســـع نطاقـــًا فـــي منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي  جهـــاتلـــى رؤيـــة عرضـــت عمشـــروع ، تـــم إعـــداد 2011يونيـــو 

 العتمادها.

ـــاه، فـــي إطـــار منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي،   ـــى إعـــداد رؤيـــة حـــول المي لتحفـــيظ العمـــل إن الحاجـــة إل
تصـنف العديـد مـن هـذه حيـث لتحديات الكبرى التي تواجه الدول األعضاء، جليـة وشـديدة التنـوع. و ل للتصدي

العذبـة.  للميـاهأخرى موارد هائلـة يلدان التي تعاني من شح المياه، في حين تمتلك الدول ضمن خانة البلدان 
تـزداد ترديـًا وتفاقمـًا بفعـل التغيـرات يحتمـل أن بينما تعتبر الظروف األساسية في دول أخرى محـدودة للغايـة و 

 ويـــلالتم ويمكـــن أن يشـــهد الوضـــع تـــدهورًا أكبـــر مـــع تـــدني جـــودة الميـــاه وصـــعوبة الحصـــول علـــى المناخيـــة.
. وعالوة على ذلـك، يبـدو إدارتهاالالزم، أو عندما يزيد تقاسم الموارد المائية عبر الحدود الدولية من صعوبة 

والمتضـــارب علـــى المـــاء مـــن مختلـــف القطاعـــات، فـــي كثيـــر مـــن األوقـــات مـــن المـــرجح أن الطلـــب المتنـــامي 
يـزداد مسـتقبًال مـع وق األمـن المـائي، سـ بـين االحتياجـات الغذائيـة وبـين ضـمان توفيقوخاصة فيما يتعلق بـال

التغيرات التي ستطرأ على األحوال االجتماعيـة االقتصـادية فـي الـدول األعضـاء. كمـا أن التحـديات الرئيسـية 
 ففـــي إطـــار األهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة، وســـبل الحصـــول علـــى الميـــاه النقيـــة ومـــا يلـــزم مـــن خـــدمات الصـــر 

وتغطية تتأرجح ما بين متدنية للغاية ومرتفعة للغاية داخل مختلـف  الصحي، لم تلق سوى استجابة متواضعة
 الدول األعضاء.

مــن أجــل مســتقبل آمــن فــي مجــال  اً "رؤيــة منظمــة التعــاون اإلســالمي حــول الميــاه: العمــل ســوي وُتعــد 
نتـائج الالمياه" تعتبر نداًء قويًا، لكن التحدي يكمن في السعي إلـى وضـع هـذه الرؤيـة موضـع التنفيـذ وتحقيـق 

المنشودة. وبالتالي فإن اعتماد هذه الورقة وتحديد النشاطات الداعمة لها من شأنه أن يعـزز التعـاون والتـآزر 
خـالل التـزام كافـة و  .بادلهـاوالخبرات المتاحـة لـديها وٕامكانيـة ت إغناء المعرفةبين الدول األعضاء، بما يضمن 

ـــة  ـــدول األعضـــاء بهـــذه الرؤي ـــة لال ـــات حقيقي ـــوفر إمكان ـــد تت ـــة والمســـتقبلية لتصـــدي للعدي مـــن التحـــديات الراهن
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دول ـي الــــالمرتبطـــة بـــاألمن المـــائي. والهـــدف األولـــي لهـــذه الرؤيـــة هـــو تحفيـــز عمليـــة تعزيـــز األمـــن المـــائي فـــ
 ن خالل التعاون بشأن األنشطة الرئيسية والتي ستشمل:ـي منظمة التعاون اإلسالمي مـاألعضاء ف

فيمـا يتعلـق بالميـاه مـن علـوم وسياسـات نظمـة التعـاون اإلسـالمي فـي داخـل بلـدان م التميزربط مراكز  -1
 المعارف وتعزيزها، تبادللبناء القدرات و  وٕادارة وتطوير تكنولوجي

إيجــاد الحلــول للمشــاكل المرتبطــة بالميــاه مــن خــالل تعزيــز الحــوار وتبــادل الخبــرات وتطــوير األعمــال  -2
 الملموسة،

ن المــائي والمدرجــة علــى األجنــدات الوطنيــة والدوليــة لقــادة الحلــول للمصــاعب المرتبطــة بــاألم تعزيــز -3
 بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.
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  :  تقديم -1
 العمل سوية من أجل مستقبل آمن في مجال المياه: -رؤية منظمة التعاون اإلسالمي حول المياه 

 
 الماء:

لسبل العيش واالزدهار. ويكاد الماء مصدر لإلنتاج وسبب من أسباب الدمار. وهو أيضًا مصدر للحياة و 
يدخل في كل إنتاج في الزراعة، والصناعة، والطاقة، والنقل، ويحتاجه األصحاء من الناس في األنظمة 
البيئية السليمة. لكن الماء يمكن أن يكون سببًا في الموت والدمار والفقر من خالل الكوارث المرتبطة 

تسرب ة أو األوبئة، أو بصورة تدريجية من خالل التعرية أو بالجفاف أو الفيضانات أو االنهيارات األرضي
 غمر األراضي بالمياه أو التصحر أو التلوث أو األمراض.األمالح أو 

لى: م ئألزإل ب ئكةعئه ل يعد تعظيم االستخدام المنتج  تنوع كبير وتحديات كبرى على مستوى المياه: لمط
والخمسين األعضاء في المنظمة، تحديًا مشتركًا وأساسيًا، للمياه وتقليص آثارها المدمِّرة في الدول السبع 

بالرغم من التنوع الكبير في بيئات المياه. وفي بعض الدول األعضاء في المنظمة، مثل تلك الواقعة في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، تحكم الندرة المطلقة في المياه أنظمة اإلنتاج واالقتصادات. وفي دول 

نظمة التعاون اإلسالمي، مثل كثير من دول في آسيا، يمكن أن تكون أنظمة الرياح الموسمية أخرى في م
التي ال يمكن توقعها سببًا في قدرة إنتاجية هائلة أو أن تسبب فيضانات مدمرة أو، في غياب الفيضانات، 

والتدهور البيئي في  ويمكن أن يفاقم ذلك من الندرة المتزايدة أصالً  يمكن أن تكون سببًا في جفاف شديد.
أما في دول أخرى من دول المنظمة، مثل كثير من دول هذه المناطق بسبب اإلفراط في استغالل الموارد. 

أفريقيا جنوب الصحراء، يتسبب التغير الكبير  في معدالت هطول األمطار خالل السنة الواحدة أو من سنة 
مستويات، من المنازل إلى المزارع والصناعات إلى أخرى، وعدم هطولها في مخاطر كبيرة على جميع ال

والمدن، مما يؤدي إلى تفشي سلوك يتسم بتجنب المخاطر ويقلل من حوافز االستثمار (مثال في تحديث 
الزراعة أو الصناعة) كما تزداد عملية إدارة موارد المياه تعقيدًا في بعض أنحاء آسيا الوسطى وأفريقيا وآسيا 

ياه الجوفية الحدود الدولية. وفي معظم دول منظمة التعاون اإلسالمي، يعد تعذر األنهار والم تعبرحيث 
الحصول على كميات كافية من المياه والمخاطر الكبيرة ذات الصلة بالتعرض لهزات تتعلق بالمياه، سببًا 

 رئيسًا من أسباب الفقر، وسمة لحياة جزء كبير من الفقراء وسبل عيشهم. 

م ئألزإل ب ئكةعئه ل . رغم أن دول المنظمة تتسم مشتركة وتاريخ مشترك في مجال المياه عقيدة :لىلمط
بالتنوع الجغرافي والعرقي، فإنها تسترشد بالقيم اإلسالمية النبيلة المتمثلة في الوحدة واإلخاء بما يحفظ 
ويعزز جميع الجوانب ذات الصلة بالبيئة من أجل أجيال الحاضر والمستقبل ويوطد أواصر الوحدة 
والتضامن بين الدول األعضاء لضمان مصالحها المشتركة في الساحة الدولية. إن اإلسالم يؤكد أهمية 

والهندسة المياه واإلدارة السليمة لمواردها. كما يعد الماء موضوعًا مركزيًا في الثقافة اإلسالمية كالفنون 
وأحكامها نجد لمؤسسات المياه  يضطلع بدور رمزي هام. وفي كثير من األوقات المعمارية والبستنة، إذ
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جذورًا راسخة وأسسًا تقوم على مبادئ المساواة واإلنصاف والمحافظة. إضافة إلى ذلك، نالحظ أن النجاح 
في تدبير موارد المياه في الماضي، وغالبًا ما يكون ذلك في إطار جهود بناء المجتمع والدولة، حدد معالم 

ر أنهار اسية، كالحضارات التي نشأت في السهول الفيضية على كثير من حضارات العالم القديمة األس
وهي التي تقوم عليها اليوم كثير من دول  –الغانج، والسند، والنيجر، والنيل، ودجلة والفرات، السنغال 

0Fمنظمة التعاون اإلسالمي 

 ويعيش فيها نحو نصف سكانها. 1

ليئن ب ائك ش لى ئكخئ م ئألزإل ب ئكةعئه ل لمط ب  أي من أجل مستقبل آمن في مجال المياه. تتسم  اً : العمل سويذ
مشتركة يمكن  بعقيدةمنظمة التعاون اإلسالمي بتنوع كبير وتواجه تحديات كبيرة في مجال المياه، وتتمتع 

أن تتيح لدولها األعضاء فرصة استثنائية للعمل معًا لتحقيق مستقبل آمن في مجال المياه، وتشاطر 
واإلخفاقات. وأمن المياه في هذا السياق يعني أن الناس في دول المنظمة التجارب والتعلم من النجاحات 

سوف يحصلون على كميات كافية من المياه يعتمد عليها في مجال الصحة وسبل العيش واإلنتاج وحماية 
 البيئة، كما يصلون إلى مستوى مقبول من مخاطر وقوع هزات وأحداث تتعلق بالمياه ال يمكن توقعها. 

 

 : دور منظمة التعاون اإلسالمي المائيمن باأل المرتبطة تحدياتالهة مواج -2

لى م ئألزإل ب ئكةعئه ل لمط زئاقئي غى  ة  ب ئكةى جذ ل ة ئكعئ لمئفسئ . أمام هذا الوضع، عملت منظمة ئك
التعاون اإلسالمي على مدى العقد الماضي على معالجة القضايا األساسية الخاصة باالنشغاالت البيئية 

فقد أكدت المناقشات التي جرت في مؤتمر القمة العاشر  من قبيل توفر المياه النقية والتصحر.واالجتماعية 
، وفي الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة اإلسالمي، في 2003الذي عقد في بوتراجايا، ماليزيا، في عام 

 ةمي التخاذ ودعم أيفي داكار، بجمهورية السنغال، اإلرادة السياسية لمنظمة التعاون اإلسال 2008مارس 
اآلثار المترتبة على  تجاوزللتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية، و  مبادرات تهدف، ضمن أمور أخرى،

 المشاكل البيئية على البشر والقضاء على الفقر.

 

 المياه في مجالرؤية منظمة التعاون اإلسالمي  بلورة 1.2

ليئن  و ئك اه في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي الذي عقد ركز االجتماع الخاص لوزراء المي .ئكةذقير عك
حيث  في اسطنبول، على المياه بشكل خاص. 2009مارس  20على هامش المنتدى العالمي للمياه يوم 

ناقش الوزراء قضايا المياه التي تواجهها األمة، وطلب االجتماع من األمانة العامة للمنظمة صياغة 
ياه من خالل إعداد رؤية منظمة التعاون اإلسالمي حول المياه مقترحات ملموسة من أجل حل قضايا الم

 وٕانشاء مجلس للمياه في منظمة التعاون اإلسالمي.

                                                 
ال، السودان، سورية، العراق، غينيا، كوت ديفوار، السنغ، إيران، باكستان، بنجالديش، بنين، بوركينا فاسو، تركيا، توجو، أوغنداغانستان، أفمنها   1

  مالي، مصر، موريتانيا، النيجر، نيجريا 
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ليئن لى حهك ئك م ئألزإل ب ئكةعئه ل لمط ب  أي هيل ذ لفئ السادسة والثالثون والسابعة  اعتمدت الدورتان .ةضهيذ 
 ، دوشنبيه) القرارين2010مايو  20-18، دمشق و2009مايو  25-23والثالثون لمجلس وزراء الخارجية (

وطلب القراران من  األمانة العامة لمنظمة التعاون   ت بشأن مسائل البيئة.-ع 4/37ت و-ع 4/36
اإلسالمي التعاون مع مختلف األجهزة المتفرعة عن المنظمة ومؤسساتها المتخصصة لتنفيذ طلب وزراء 

من الخبراء، وٕاعداد رؤية منظمة المؤتمر اإلسالمي بشأن المياه في منظمة التعاون اإلسالمي تشكيل فريق 
شكل األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي هيئة استشارية ثم  .2025معالجة قضايا المياه حتى عام 

يمثلون مختلف التخصصات في مجال المياه، ونظمت  )1(تشكيلة الهيئة في الملحق  خبيرا 15مؤلفة من 
االجتماع األول لفريق الخبراء االستشاري باالشتراك مع البنك اإلسالمي للتنمية،  األمانة العامة للمنظمة

وكان الغرض  ).2010مايو  26-25والمركز الدولي للزراعة الملحية في دبي، اإلمارات العربية المتحدة ( 
بدأ ياه األساسي من االجتماع هو مناقشة أفكار لهيكل ومضمون رؤية منظمة التعاون اإلسالمي حول الم

واعتمدت  على النحو الواجب في المركز الدولي للزراعة الملحية لجمع هذه المفاهيم.فريق الصياغة العمل 
 من بين ما اعتمدته، أستانا) 2011يونيو،  30-28الدورة الثامنة والثالثون لمجلس وزراء الخارجية (

االجتماع الثاني لفريق الخبراء  ب ذلكع ت بشأن جملة من األمور منها مسائل البيئة ثم أعق-4/38 القرار
االستشاري الستعراض مشروع رؤية منظمة التعاون اإلسالمي حول المياه  في أستانا، جمهورية كازاخستان 

وأشار االجتماع إلى أن مشروع رؤية منظمة التعاون اإلسالمي حول المياه  .2011يوليو  14و 13يومي 
بين الدول التعاون جميع عناصر  احتوىراء في االجتماع األول و تضمن مختلف التوصيات التي قدمها الخب

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من أجل تحقيق األمن المائي.

ب أي ش ئكذ لئ يخ ب غي لقاك ة ئك تشمل الخطوات المقبلة تقديم مشروع الرؤية إلى اجتماع مفتوح  .ئكخضهئ
-12نظمة تستضيفه  حكومة تركيا في اسطنبول في العضوية لكبار المسؤولين من الدول األعضاء في الم

، وبعد المصادقة على مشروع رؤية منظمة التعاون اإلسالمي حول المياه، سيتم 2012من يناير  14
إلى المؤتمر اإلسالمي للوزراء المسؤولين عن المياه الذي تستضيفه  حكومة تركيا في اسطنبول يومي   رفعه

 .2012مارس  6و 5

 ام لمنظمة التعاون اإلسالمي في دعم الدول األعضاء في تحقيق أمنها المائي.الدور اله 2.2
تقريبا جميع المناطق الجغرافية والمناخية  فهي تمثلتكمن قوة منظمة التعاون اإلسالمي في تنوعها الفريد، 

   .3في العالم، باستثناء المناطق القطبية، كما سيوضح  في القسم 

ومنها  لتعاون اإلسالمي دول غنية وأخرى فقيرة، ومنها الرطبة ومنها الجافة.ويوجد من بين دول منظمة ا
المستوردة الصافية لهما. وما ينطبق على التنوع الجغرافي منها المصدرة الصافية للغذاء والطاقة و 

قل فهي تشمل إلى حد ما بلدانًا أ واالجتماعي واالقتصادي ينطبق تحديدًا على التنوع فيما يتصل بالمياه.
في تنمية إدارة المياه عبر القطاعات المختلفة كما توضح ذلك بجالء البيانات وأخرى أكثر تقدمًا  تقدماً 



 10 

وينبغي اإلقرار  بأن هذا التنوع ال يشكل عائقا بل يتيح فرصة تسهل إلى حد كبير  .2الواردة في الملحق 
في إطار من التعاون وتبادل المعارف  اً ومن خالل العمل سوي تحديد واعتماد حلول لقضايا المياه المحددة.

والخبرات، وتطوير الجهود التعاونية، يمكن تنفيذ إدارة أكثر فعالية لموارد المياه وتنميتها، مما يعزز األمن 
 المائي ويسرع وتيرة النمو االجتماعي واالقتصادي داخل البلدان األعضاء السبعة والخمسين.

 
لى  م ئألزإل ب ئكةعئه ل لمط م  ل م ئكقيخبئمةصئ ل ب ضإلفئي  لسةذق يستند التطوير والتعاون في إطار  .هئكقيل ئك

منظمة التعاون اإلسالمي على أساس متين قوامه القيم اإلسالمية النبيلة التي تحدد المعتقدات والمبادئ 
لبشر وا "....من الماء كل شيء حي جعلنافالماء هبة من اهللا، يقول اهللا تعالى: "و  المشتركة إلدارة المياه.

ونالحظ أن مبادئ إدارة المياه والممارسات  هم القيمون على المياه، وهم  أمناء وعلى ذلك من الشاهدين.
الالزمة لتحقيق األمن المائي  والحفاظ عليه، راسخة في  قيم اإلسالم، مثل التشاور والمشاركة (الشورى)، 

(الزكاة)،  ٕاعطاء الفقراء حقهم من المال، و التسبب في الفساد عدم(االجتهاد)، و  تبادلهاوالسعي للمعرفة و 
ويوفر هذا التفكير المشترك لمجتمع البلدان اإلسالمية  واستخدام أموال الوقف، والسيما بالنسبة للفقراء.

األساس المتين الالزم للعمل من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تعزيز األمن المائي استنادًا إلى 
 هذه المبادئ.

 
م ئ لئ بص ا ئإلرخهئجي ب هةجم ل لإل؟ توجد في أنحاء العالم اليوم العديد من المبادرات العالمية واإلقليمية   .ك

ويشكل كل من المجلس العالمي للمياه، والمجلس  للمياه، بعضها ناجح جدا، والبعض اآلخر أقل نجاحا.
دود الكبيرة، والرابطة الدولية التعاوني إلمدادات المياه والصرف الصحي، واللجان الدولية للري والصرف والس

للطاقة الكهرومائية، أمثلة للمبادرات العالمية، وكذلك الشراكة العالمية للمياه، والتي لها لجان 
وهناك أيضا عدد من مبادرات المياه اإلقليمية، منها مجالس وزارية، مثل  وشراكات إقليمية ووطنية. عالمية

اه، والرابطة العربية لوزراء المياه، ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمياه المجلس الوزاري األفريقي المعني بالمي
وبالتالي، هناك تحديات كبيرة لرؤية منظمة التعاون اإلسالمي حول المياه، بما في ذلك  والهيئات المماثلة.

رقى إلى استكمال الجهود الكثيرة المبذولة بالفعل وعدم تكرارها، وضمان مالءمة وتقاسم المنافع، حتى ت
مستوى الطموحات وتكون واقعية في آن واحد وتكون ناجحة كذلك، لكن تجدر اإلشارة إلى أن التنوع الفريد 

 لمنظمة التعاون اإلسالمي والمعتقدات والقيم المشتركة هي مزايا واضحة.

 

 ي: انعدام األمن المائي في العديد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمالحاضر والمستقبلتحديات  .3

المتمثل في تحقيق األمن المائي والحفاظ عليه الدائم يقاس حجم التحدي المجتمعي  .تحديات المياه الرئيسة
أوال، البيئة الهيدرولوجية وهي المستوى المطلق لتوفر الموارد المائية،  بعوامل عدة، منها ثالثة بارزة.

مكاني وهي اإلرث الطبيعي الذي  يرثه كل وتقلباته خالل السنة وتقلباته مقارنة بسنين أخرى وتوزيعها ال
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ثانيا، البيئة االجتماعية االقتصادية (هيكل االقتصاد وسلوك الجهات النشطة فيها)، مما يعكس   مجتمع.
ثالثا، ستكون هناك تغيرات في المستقبل في  الموروثات الطبيعية والثقافية والخيارات السياسية لكل مجتمع.

سية والمادية، مع وجود أدلة كثيرة ومتزايدة على أن تغير المناخ يمكن أن يؤثر البيئة االقتصادية والسيا
ولهذه العوامل دور هام في تحديد المؤسسات وأنواع  بشدة على دورة المياه في أجزاء كثيرة من العالم.

 ومستويات البنية التحتية الالزمة لتحقيق األمن المائي.

 

 لمائيةتوفر الموارد االمرتبط بالتحدي  1.3

ليئن يمثل  تقييم مدى توفر المياه العذبة نقطة االنطالق لفهم األمن المائي في دول منظمة التعاون  .ةهغذ ئك
)، توجد طائفة 2(الجدول  2والبيانات المفصلة الواردة ضمن     الملحق  1اإلسالمي، كما يوضح الشكل 

كثير من دول منظمة التعاون اإلسالمي ف واسعة من األحوال في مختلف أنحاء الدول السبع والخمسين.
، في حين تنعم بالد أخرى بموارد كبيرة من المياه العذبة، 1F2ضمن الدول التي تعاني من ندرة المياهتصنف 

وقد أدت طبيعة األرض القاحلة  بينما تعتبر الكميات األساسية المطلوبة في البعض اآلخر أكثر محدودية.
حلية المياه للحصول على إمدادات مياه الشرب مما يتطلب قدرًا أكبر من ببعض البالد إلى االعتماد على ت

مدخالت الطاقة كمرافق التحلية واالستثمار الرأس مالي. وتعد مياه الصرف الصحي مصدرًا آخرًا للمياه في 
ة عندما تكون نوعي تفاقماً الموارد وقد يزيد وضع  بعض البالد مما يتطلب مدخالت طاقة ولوائح تنظيمية.

بالمواد الكيمائية المياه سيئة، مما يزيد من تقييد استخدام الموارد، والسيما بالنسبة لالستهالك البشري. 
الطبيعية )مثل الزرنيخ في بنغالديش وتلك الموارد التي تنتج بسبب نشاطات بشرية(مواد عضوية، معادن 

يمكن الختالف توفر الموارد المائية في و تحد من استخدام هذه المياه في كثير من األنشطة.  ثقيلة، أسمدة)
 سار بحر آرال في آسيا الوسطى إالمختلف البلدان داخل منطقة ما أن يحدث  تضارب مصالح، وما انح

وتوجد أيضا اختالفات في األوضاع داخل البلدان  مثال لهذه الظروف التي تؤثر على البلدان األعضاء.
المنظمة لتقلبات عالية بشكل طبيعي في معدالت  هطول وعلى مر الزمن، حيث تتعرض دول أعضاء في 

ويتباين كل من حجم وتواتر هذه الحاالت ونقاط  األمطار كما بينت حاالت الجفاف والفيضانات األخيرة.
 ضعف المواطنين، مما يؤدي إلى ظروف مختلفة بشكل ملحوظ من حيث  األمن المائي.

ليئن لموارد الطبيعية ومع ذلك، فهي ال تروي سوى جزء من تبين ا 1الخريطة في الشكل  .ئزةهإلق ئك
وفي بلدان منظمة التعاون اإلسالمي  القصة إذ أن أمن المياه يتعلق باستخدامها بقدر ما يتعلق بتوفرها.

توجد اختالفات كبيرة في استخدام المياه في القطاعات المختلفة (الزراعية والصناعية والبلدية) وكذلك في 
تستهلك كثير من الدول في الشرق األوسط حيث  بالتفاصيل. 3الملحق  3يبين الجدول رقم اإلمدادات كما 

                                                 
متر مكعب لكل فرد.   1 000التنمية االقتصادية واالجتماعية وحماية البيئة على مستويات وفرة المياه المتجددة في الداخل  بأقل من  تعتبر منظمة األغذية والزراعة (الفاو) التابعة لألمم المتحدة  المياه عقبة خطيرة في طريق   2

 .، فإن  المياه تعتبر  عقبة خطيرة محتملة رد الواحدللفمتر مكعب  2 000أما على مستويات وفرة المياه المتجددة في الداخل بأقل من 
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٪ من موارد المياه العذبة المتاحة، مع تجاوز بعضها 50وجنوبها  أكثر من  ل أفريقيا ووسط آسياوشما
المياه  هذا هو الحال بشكل خاص في البلدان التي تعتمد على القدرة الطبيعية على التجديد بحد كبير.

الجوفية. وفي بعض الحاالت، يتجاوز استخراج المياه الجوفية حد القدرة على إعادة التعبئة وبالتالي يتم 
في المقابل، تستخدم بلدان أخرى (معظمها في أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا  تفريغها من هذه المياه.

ومع ذلك، غالبا ما يحدث هذا في كثير  لة.الجنوبية) جزءا يسيرا فقط من مواردها المائية المتاحة المحتم
بنية تحتية للتخزين ال يمكن الوفاء بما تتطلبه من  لقدر كبير من التفاوت يتطلبمن البلدان الفقيرة نتيجة 
التوزيع الناتج لندرة المياه (على أساس تدفق األنهار) مما يؤكد  2ويعرض الشكل  تكاليف كبيرة تدفع مقدما.

 دول منظمة التعاون اإلسالمي. التنوع الكبير بين

 

 : للبيئة: توفر المياه العذبة (المصدر: صندوق األمم المتحدة 1الشكل 
)7TUhttp://www.grida.no/publications/vg/water2/page/3239.aspxU7T  21/2/2011بتاريخ( 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.grida.no/publications/vg/water2/page/3239.aspx
http://www.grida.no/�
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ــاطقال: 2 الشــكل ــاني مــن من ــدولي إلدارة الميــاه،  التــي تع ــة أو اقتصــادية (المصــدر: المعهــد ال شــح الميــاه لعوامــل طبيعي
2006(2F3 

 

 
 

                                                 
 الدولي إلدارة المياه. التقييم الشامل إلدارة المياه في الزراعة، المعهد الدولي إلدارة المياه، سريالنكا. المعهد 3 
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 الصرف الصحيخدمات و الحصول على المياه  بتأمين المرتبطالتحدي   3-2
نظيف وخدمات الصرف الصحي . يعتبر الحصول على ما يكفي من الماء الالوصول إلى إمدادات المياه

تغطية إمدادات وتتراوح عنصًرا أساسًيا لألمن المائي، حيث يمثالن أهمية كبرى لصحة اإلنسان وٕانتاجيته. 
المياه وخدمات الصرف الصحي داخل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ما بين المنخفضة 

) حيث توفرها 3بالملحق  4الواردة في الجدول  (والبيانات 4و 3 الشكالنوالمرتفعة جًدا، كما يوضح 
الخدمات تقتصر فيها بعض هذه الدول لجميع المناطق، بينما تكون التغطية في غيرها من الدول متدنية، 

. وتؤكد هذه االختالفات إلى حد كبير التغيرات في الظروف الكبيرة المنزلية الكفؤة على المناطق الحضرية
بر دول منظمة التعاون اإلسالمي (كما يتضح في قيم الناتج المحلي اإلجمالي االجتماعية االقتصادية ع

 ).3من الملحق  6و 5ومؤشرات التنمية البشرية الواردة في الجدولين 
عدد من الدول عدة مبادرات أدت إلى إدخال تحسينات  ى. تبنالوصول إلى خدمات الصرف الصحي

الماضية، بما في ذلك األهداف المحددة في إطار األهداف  خالل السنوات القليلةفي هذا المجال ملحوظة 
اإلنمائية لأللفية. وبينما تحقق تقدم مرٍض في توفير سبل الوصول إلى مصادر محسنة لمياه الشرب، ال 
يزال هناك الكثير مما يجب القيام به لحماية صحة اإلنسان من األمراض ذات الصلة بالمياه التي تنجم عن 

مرافق الصرف الصحي المحسنة عدم الوصول إلى
3F

4

. ومن المرجح أن يكون هذا أحد العوامل التي تساهم 
العمر المتوقع في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (انظر في الفروق الواضحة في متوسط 

). وبالتالي هناك حاجة ملحة وفرصة إلغالق الثغرات في مجال إمدادات المياه 3بالملحق  6الجدول 
وخدمات الصرف الصحي عبر دول منظمة التعاون اإلسالمي كمدخل حاسم لدعم الحياة الجيدة والمساهمة 

 في زيادة األمن المائي.
: النسبة المئوية للسكان الذين يحصلون على مصادر مياه محسنة (المصدر : منظمة الصحة العالمية / برنامج 3الشكل 

 )14/8/2010: بتاريخ www. wssinfo.orgاليونيسيف للرصد المشترك 

 

                                                 
 فهو ذلك املصدر الذي يكونسن أما مصدر مياه الشرب احمل. بعيًدا عن البشرالبشرية  الفضالت اصحيً  الذي يفصل بأنه سناحملصحي ال صرفال مرفق فيعرَّ   4

 ).www.wssinfo.org( الربازية باملواد من التلوث سيماوال اخلارجي، التلوثمن  حممًيا التدخل النشط، أو من خالل ئهبنا حسب طبيعة
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صحي (المصدر : منظمة الصرف خدمات محسنة في مجال ال: النسبة المئوية للسكان الذين يحصلون على 4الشكل 
 )14/8/2010: بتاريخ www. wssinfo.orgالصحة العالمية / برنامج اليونيسيف للرصد المشترك 

 

 
 لمياه وٕانتاج الغذاءالتحدي المتمثل في تحقيق التوازن بين استخدام ا 3-3

؟ لئ م ئكغدئئى هئك ل ويتركز  قد تؤثر أهداف األمن الغذائي بقوة على األمن المائي في إحدى الدول. .ئآل
 3في األغلبية العظمى من دول منظمة التعاون اإلسالمي في الزراعة (انظر الجدول  استخدام المياه

كل كبير وفًقا للظروف البيئية (ال سيما توافر ). ويتفاوت استخدام المياه في إنتاج األغذية بش3بملحق 
 المياه)، فضًال عن الظروف االجتماعية االقتصادية (بما في ذلك الكثافة السكانية والقدرات المؤسسية).

 
والمروية (المصدر: المعهد الدولي إلدارة  المطريةزراعة الفي الخاصة بالتبخر االرتشاحي : االختالفات اإلقليمية 5لشكل ا
 )2006مياه، ال
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في حين أن لدى بعض الدول القدرة على االعتماد بشكل أساسي على مياه األمطار لري اإلنتاج الغذائي 
(مثل الجابون وجامبيا وسيراليون وأوغندا)، يحتاج البعض اآلخر للري مع بنية أساسية متطورة (مثل 

٪ من  90دول آسيا الوسطى أكثر من وتستخدم ة المتحدة).الجزائر ومصر وليبيا وسوريا واإلمارات العربي
) 5إجمالي استهالك موارد المياه لديها ألغراض الزراعة المروية. وتتجلى االختالفات بوضوح في شكل (

). 8و 7(انظر الجدولين  3من منظمة التعاون اإلسالمي الواردة في الملحق  األكثر تفصيالً وفي البيانات 
التفاوتات سلط يو الفات كبيرة بين البلدان من حيث استغالل إمكانيات الري واإلنتاجية. اخت اهذوينتج عن 

في محاصيل (كجم/ هكتار/ سنة) المواد الغذائية األساسية من األرز والذرة والقمح في دول منظمة التعاون 
) الضوء على 3بملحق  9اإلسالمي وبالمقارنة مع استراليا والصين والواليات المتحدة (انظر الجدول 

وهو  االختالفات الكبيرة، التي تنتج عن المناخ الطبيعي وظروف التربة وكذلك، إدارة األداء الزراعي والري
. ولهذا انعكاسات مهمة على االكتفاء الذاتي من الغذاء، والواردات والصادرات الغذائية، ومكامن األهم

 الضعف واالقتصادات المحلية.
 

ب ـ ئكرذئع من دول منظمة التعاون  كثيرفاع معدالت النمو السكاني في الوقت الراهن في مع ارت .ةقتي
ؤخئذب الحاجة إلى تكثيف اإلنتاجية الزراعية إذا أردنا تزداد أهمية ) 3بملحق  10اإلسالمي (انظر الجدول 

زةخئل ل و محه  ب عك لئئي لهئذخ ئك منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أجرتها في دراسة حديثةو . ئك
4F

5

، من 
المتوقع أن يكون هناك تغيير في نسبة المياه المستخدمة في الزراعة في العديد من دول منظمة التعاون 

). وما لم يرافق ذلك ابتكار في 6اإلسالمي بسبب التصنيع والتنمية االقتصادية األخرى (انظر الشكل 
ومن َثم يعتبر تاج الغذائي محدودة. مجال التقنية والسياسات واإلدارة، ستكون القدرة على الحفاظ على اإلن

تطوير إمكانيات الري وزيادة إنتاجيتها من مجاالت الفرص الهامة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتبادل 
 المهارات واالبتكارات والخبرات.

 

                                                 
 ، تقرير التوقعات البيئية األساسية. باريس.منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  5
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ون : حصة الزراعة في إجمالي المياه (المصدر : منظمة التعا2050إلى  2000ن المتوقعة م كميات السحب: 6الشكل 
 )2007  االقتصادي والتنمية

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الحصول على التمويلب المرتبطالتحدي  3-4

ب ب ئكذئيزي لئذي ة ئإلزةت حد كبير على الظروف والحفاظ عليه يعتمد تحقيق األمن المائي إلى  .ئإلحةيئجئ
 األنهار االستفادة من خالل االقتصادية والقدرات التنظيمية وعلى توافر المياه. ويمكن تعديل التدفقات من 

(مثل السدود) أو زيادتها (مثال عن طريق تحلية مياه البحر أو مياه الصرف الصحي المعالجة وٕاعادة 
بالنسبة لدول منظمة التعاون اإلسالمي). ومع ذلك، يتطلب يفصالن هذا  3و 2الجدوالن استخدامها) (

وأموال تكفي لدعم العمليات واإلدارة. ونظًرا ألوجه تطوير البنية األساسية المذكورة استثمارات مالية كبيرة 
التفاوت االقتصادي عبر دول منظمة التعاون اإلسالمي، توجد اختالفات ملحوظة في معدالت االستثمار 
ومصادر التمويل. ورغم صعوبة الحصول على مستويات اإلنفاق العام على المياه في هذه الدول، قد 

ول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا فكرة عامة في هذا الصدد (الشكل تمنحنا األرقام الخاصة ببعض د
7.( 
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) (المصدر: البنك 2005-2001على المياه كحصة من الناتج المحلي اإلجمالي ( العام اإلنفاق: متوسط 7الشكل 

 2004الدولي 
5F

6

 ،2005 
6F

7

 ،2006 
7F

8

2006، المجلس العربي للمياه 
8F

9

( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و  شهك عك لهيكئكح . تستطيع بعض دول منظمة التعاون اإلسالمي الحصول على التمويل من خالل ئكة
شراكة مع القطاع  من خاللاألسواق الدولية، ودعم االستثمار في البنية األساسية، على نحو متزايد 

) تزايد مشاركة القطاع الخاص في دول 3بملحق  11الخاص. وتوضح أحدث األرقام (الواردة في الجدول 

نظمة التعاون اإلسالمي في مجال تطويرات المياه والصرف الصحيم
9F

10

. يمكن الحصول على التمويل من 
خالل سندات أو قروض مباشرة، مع معدالت فائدة تعكس المخاطر المتصورة. وفي دول أخرى، يسهل 

ية، الدعم من خالل قروض وتسهيالت من مؤسسات مالية متعددة األطراف، مثل البنك اإلسالمي للتنم
والبنك الدولي، والمصارف اإلقليمية، تنمية الموارد المائية في العديد من المجاالت بما في ذلك توفير المياه 

منظمة التعاون اإلسالمي، مثلت  بلدانالنظيفة وخدمات الصرف الصحي والري والصرف. وفي عدد من 
منظمة  بلدانوتعتبر األساسية للمياه. من منظمات المعونة إسهاًما هاًما في تطوير البنية المقدمة المنح 

مستفيدين من المساعدات على مستوى العالم  10من بين أكبر  1التعاون اإلسالمي الموضحة في الجدول 
 .2009في قطاع إمدادات المياه والصرف الصحي في عام 

 

                                                 
 . العاصمة واشنطن الدويل، البنك. اإليرانية اإلسالمية مهوريةاجل – املياه موارد جمال يف الدول مساعدة إسرتاتيجة. 2004 الدويل، البنك  6
 األوسط الشرق منطقة. والبيئة واملياع الريفية التنمية دائرة مسودة،. املصري العام اإلنفاق مراجعة. مصر يف املياه قاطع يف املسامهة وحصص التكاليف فعالية. 2005 الدويل البنك  7

 . أفريقيا ومشال
 زد، دي-36270 رقم تقرير. العام لإلنفاق مراجعة. العام لالستثمار عالية معايري مع الضائع للنفط األمثل االستخدام الدميقراطية، الشعبية اجلزائر مجهورية. 2006 دويلال البنك  8

 .   العاصمة واشنطن الدويل، البنك مسودة،
 . القاهرة أفريقيا، ومشال األوسط الشرق ملنطقة اإلقليمي التقرير. 2006 للمياه، العريب اللس  9

 .لندن: ميسون بنسنت. 2011- 2010 السنوي ميسون بنسنت مياه كتاب. 2010 ميسون بنسنت  10
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بالدوالر األمريكي  لتزاماتواال  2009للعام  حسب القطاعات الفرعيةساعدة اإلنمائية الرسمية للمياه : الم8الشكل 
 )2011(المصدر: منظمة التعاون والتنمية، 

4141

3125

1133
491

Water supply and
sanitation large systems

Basic drinking w ater and
sanitation 

Water resources policy

Rivers/w aste/education

 
أن أكبر المساهمات في قطاع المياه تتعلق بتطوير النظم الكبيرة، لصالح السكان في  8يوضح الشكل 

ة المناطق الحضرية. وغالًبا ما يكون الفقراء في المناطق الريفية هم أقل من تخدمهم استثمارات المياه وخدم
 الصرف الصحي.

 

 2009استفادة من المساعدة اإلنمائية الرسمية للمياه  األكثر: دول منظمة التعاون اإلسالمي  1جدول 
 بالمليون االلتزامات
 أمريكي دوالر

 المساعدات من استفادة األكثر الدول

 بنجالديش اليمن تونس فاسو بوركينا تركيا أذربيجان العراق 

        المانحة الدول

 5 2 1 17 287 352 390 اليابان

  22 83 22    ألمانيا

 اإلنمائية المؤسسة
 الدولية

 2  90  59  

   176 3    فرنسا

    1 11   إسبانيا

 االتحاد مؤسسات
 األوروبي

  5 70    

 المتحدة الواليات
 األمريكية

65 1     1 

 اآلسيوي الصندوق
 المستدامة للتنمية

      186 

 7       لمتحدةا المملكة

 11 152  90   4 أخرى

 )10F112011 والتنمية التعاون منظمة: المصدر( 

 
                                                 

 http://www.oecd.org/dataoecd/59/5/42139479.pdf للمناطق وفًقا اإلحصائيات: التنمية مساعدة على سريعة نظرة. 2011 والتنمية التعاون منظمة  11
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 المياه العابرة للحدودب المرتبط التحدي 3-5

العديد . كما هو الحال في أجزاء كثيرة من العالم، تعبر طبقات المياه الجوفية المشتركة؛ األنهار المشتركة
في دول منظمة التعاون اإلسالمي (انظر  ات صبغة عبر حدوديةذاألنهار وطبقات المياه الجوفية من 

مسطحات مائية دولية تشكل  مغنىالعديد من األنهار الكبرى مثل النيل، الجانج / براهمابوترا و ف). 9الشكل 
مورًدا حيوًيا لألمن المائي في كثير من الدول. وفي حين قد تزيد المياه المشتركة من التعاون بين الدول 

إدارتها بما في ذلك استخدامها بكفاءة بشكل معقول ومنصف ومراقبة بشأن  تحدياً قد تسبب فهي ورة، المجا
 . جودة المياه وحمايتها

 
 

 :: أحواض األنهار المشتركة (المصدر: جامعة والية أوريجون9شكل 
http://www.transboundarywaters.orst.edu/publications/atlas/atlas_html/interagree.html( 

 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

:احتياطيات المياه الجوفية المشتركة (المصادر: برنامج التخطيط والتقييم الهيدروجيولوجي العالمي  10شكل 
http://www.bgr.de/app/fishy/whymap( 
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التغلب ويجب التي تواجه األمن المائي . هناك العديد من التحديات الضغوط المتزايدة على الموارد المائية
عليها، ولكن طبيعة ومدى هذه التهديدات سوف يتغيران خالل العقود المقبلة استجابة لديناميكيات اجتماعية 

. فالتنمية االقتصادية في بعض الدول وشكل المسطحات المائيةاقتصادية وبيئية تؤثر على رفاهية اإلنسان 
يد ملوحة المياه الجوفية ومياه األنهار جراء تقود مباشرة إلى تغيرات في كمية ونوعية المياه. وتمثل تزا

االستخالص المفرط، وعودة التدفقات الملوثة، والتبخر بسبب التصريف الردئ للري تهديدات أساسية لقاعدة 
 الموارد المائية الطبيعية.

 
 االجتماعية واالقتصادية البيئةتغير ب المرتبطالتحدي  3-6

السياسات االقتصادية في العديد من دول منظمة تواصل . الصناعة تحويل استخدام المياه من الزراعة إلى
التعاون اإلسالمي التحول تدريجًيا نحو التركيز على التنمية الصناعية والتجارية بعيًدا عن الزراعة، ومن 

لمكان. وقد حدثت تحوالت مختلفة االمرجح أن يغير هذا من طبيعة الطلب على المياه من حيث الكمية و 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في استخدام المياه في السنوات الخمس والعشرين الماضية مع في دول 

استخدام كميات أكبر في اإلمدادات العامة ما يعكس النمو السكاني في المناطق الحضرية ووجود صناعي 
بالفعل في بعض في ضوء االتجاهات التي أشرنا إليها و ). 11أكثر توجًها نحو الخدمات (انظر الشكل 

(الواردة في  2025دول منظمة التعاون اإلسالمي والتغيرات المتوقعة في سكان الحضر والريف حتى عام 
ضغط للتحول من الزراعة إلى القطاعات المحلية / هناك ) من المرجح أن يكون 3بملحق  10الجدول 

٪،  21٪ ، والصناعي  62لي استخدام المياه المنز يمثل الصناعية. في ماليزيا على سبيل المثال، 

)2007٪ على التوالي (بيانات عام  17والزراعي 
11F

12

 جميع. وسوف تكون هناك حاجة لزيادة كفاءة 
في البيئات الحضرية، و استخدامات المياه، وال سيما في مجال الزراعة حيث طرق الري ليست فعالة دائًما. 

بسبب التسرب أو السحب غير للمستهلك التي تفقد قبل الوصول ستكون هناك حاجة لتقليل المياه 
 المرخص.

 

                                                 
 .سابق مرجع ميسونز، بنست  12
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(المصدر: منظمة  100=  1980: استخالصات المياه في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، سنة 11شكل 

2010التعاون االقتصادي والتنمية 
12F

13

( 

 
 
 
 
 
 
  

شحى ـ ئك شذ ليئن ئك ب هئىمةئث  لمئضف ئكحصذي ليئن غى ئك و ئك ا عك ن أي زيادة في الرفاه . ُوجد أريئخب ئكضك
، وهو ما االقتصادي داخل الدول تؤدي في جميع أنحاء العالم إلى زيادة معدل استهالك الفرد من المياه

) إلى 3بملحق  10إذا اقترن بالزيادات الكبيرة المتوقعة في سكان المناطق الحضرية (انظر الجدول  يؤدي
المحسنة، سواء من حيث زيادة حجم إمدادات  صحيخدمات إمدادات المياه والصرف ال تزايد الطلب على

هذه التغييرات استثمارات أكبر بكثير سوف تتطلب المياه أو إدارة الحجم المتزايد لمياه الصرف الصحي. و 
مجال المياه والصرف الصحي، فضًال عن سياسات وممارسات سليمة في اإلدارة، البنية األساسية في في 

 8البنك الدولي أنه ستكون هناك حاجة إلى وعلى سبيل المثال، يقدر فذة. بما في ذلك لوائح محسنة ونا
مليارات دوالر أمريكي لتطوير نظم إمدادات المياه والصرف الصحي في داكا على مدى العقدين 

المقبلين
13F

14

. 
 

لةغيذب ب ئك ليئن هئكةغدي يؤدي تحسن األوضاع االقتصادية في بعض دول منظمة التعاون اإلسالمي حالًيا  .ئك
 إلىسوء التغذية في دول أخرى، بينما يرجح أن يؤدي بالفعل إلى تغييرات في نمط وكمية استهالك الغذاء، 

التعاون  منظمة بلدانما يؤثر على إنتاج الغذاء. وفي مأن يتفاقم هذا الوضع نتيجة تدهور التربة والمياه 
وتتغير األنظمة الغذائية فتتراجع حصة المواد الغذائية األساسية، مثل  التي يزداد بها الدخلاإلسالمي 

، بينما تزداد حصة اللحوم ومنتجات األلبان والمحاصيل الزيتية. ولتلبية هذه الكمأةالحبوب والجذور و 
ن خالل زيادة اإلنتاجية الزراعية عن طريق المطالب، يجب التعامل مع ندرة المياه االقتصادية والمادية م

 االبتكار المؤسسي والتقني فضًال عن إحداث تغيرات في الحوافز االقتصادية، مثل الحد من أوجه الدعم.
 بيئة الطبيعيةتغير الالمرتبط بالتحدي  3-7

                                                 
 كتاب الوقائع والتنمية، االقتصادي التعاون منظمة  13

 . باريس واالجتماعية، والبيئية االقتصادية اإلحصائيات: 2010 
 .سابق مرجع ميسونز، بنسنت تقرير يف مقتبس  14
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بتغير المناخ . سوف تتأثر قاعدة موارد المياه تغير المناخ سوف يؤثر بشكل كبير على الموارد المائية
ال يزال هناك نقص في فهم آثار تغير و على مدى العقود القليلة القادمة.  جميع البلدانبدرجة أو بأخرى في 

كثيرة ولكن النتائج النموذجية نشرت في التقرير الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية  لبلدانالمناخ بالنسبة 

،بتغير المناخ
14F

15

 
15F

16

أت على موارد المياه في العديد من الدول (موضحة حسب تشير إلى تغيرات هامة طر 
). وفي حين يتوقع زيادة هطول األمطار في مناطق خطوط 14-12األشكال  3المنطقة في ملحق 

العرض العليا، فهناك انخفاض متوقع
16F

17

في مناطق أخرى مثل غرب وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى.  
بوقوع ين المتزايد للرياح الموسمية في آسيا، مع تزايد التهديدات وبالمثل، تشير نماذج تغير المناخ إلى التبا

فيضانات وجفاف شديد. وتشير العديد من الدراسات إلى أن االرتفاع في متوسط درجات الحرارة، وزيادة 
تقلب وتغير أنماط هطول األمطار، والتغيرات في تراكم الثلوج / معدالت ذوبان الجليد، وتزايد األحداث 

، وارتفاع مستوى سطح البحر، ستفاقم جميعها من ندرة النتحي ة االستثنائية، وزيادة معدالت التبخرالمناخي
المياه الموجودة بالفعل وتدهور الموارد في العديد من المناطق. وسوف تؤدي هذه التأثيرات األولية إلى 

تغذية المياه الجوفية،  تغيرات أخرى، كما هو الحال في كمية وتوقيت تدفق المياه السطحية، وانخفاض
وزيادة تسرب المياه المالحة في التربة ومجاري المياه العذبة، والتغيرات في طبيعة التربة والتي سوف تؤثر 
جميعها على القطاعات المستخدمة للمياه، والسيما الزراعة. على سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن 

سائر كبيرة من األراضي الزراعية في بنجالديش ومصر، ارتفاع مستوى سطح البحر وحده سيؤدي إلى خ
وسوف يؤثر على طبقات المياه الجوفية الساحلية في الكويت وقطر، في حين يهدد ارتفاع مستوى سطح 

متر وجود جزر المالديف 0,88البحر بمقدار 
17F

18

. وقد كشف تقرير صدر مؤخًرا عن المنتدى العربي 

لالقتصاد والتنمية
18F

19

ربية هي من بين المناطق األكثر ضعًفا في العالم تجاه التأثيرات أن المنطقة الع 
 المحتملة لتغير المناخ.

 
إن لتغير المناخ آثار واسعة على إدارة المياه، حيث ستضرر بعض البنى األساسية الموجودة للمياه (مثل 

كما لخ). ....المياه، ة، غمر البحر لمحطات تحلية اـإغالق حقول اآلبار بسبب زيادة ملوحة المياه الجوفي

                                                 
: احملررون. املناخ بتغري املعنية الدولية احلكومية للهيئة الرابع التقييم تقرير يف 1 العمل فريق تمسامها. الفيزيائي يمالعل األساس: 2007 املناخ ريبتغ املعنية الدولية احلكومية اهليئة 15

 ونيويورك، املتحدة اململكة مربيدج،يك: مربيدجيك جامعة مطبعة. ميلر. إل. وإتش تنيور،. إم أفريت،. يب .يهك ماركيز،. إم تشن،. زي ماننج،. إم كوين،. دي ،إس سولومون
 .األمريكية املتحدة اتالوالي

 ،املناخ ريبتغ املعنية الدولية احلكومية اهليئة. جيه بالوتكوف ،.إس وو كاندشويتز، ،.يب بيتس احملررون. باملياه وعالقته املناخ تغري ،2008 املناخ ريبتغ املعنية الدولية احلكومية اهليئة 16
 .جنيف

 .350- 346): 7066( 438 الطبيعة، جملة متغري، مناخ يف املياه وتوافر ائيةامل الاري يف العاملي النمط. 2005 وآخرون ميلي 17
 ، مرجع سابقاملناخ ريبتغ املعنية الدولية احلكوميةالهيئة   18

 

 : البيئة العربية: تغير المناخ: أثر تغير المناخ على البلدان العربية.2009المنتدى العربي لالقتصاد والتنمية    19
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انخفاض توافر المياه من التدهور البيئي والتنافس بين القطاعات التي تستخدم أنه من المرجح أن يزيد 
المياه، سواء داخل الدول أو عبر الحدود الدولية، حيث تقاسم الموارد المائية. هناك حاجة ملحة لتحليل 

ت التكيف، واإلدارة، واستخدام التقنية في جميع أنحاء آثار تغير المناخ وتبادل الخبرات في مجال سياسا
 منظمة التعاون اإلسالمي. بلدان

 
 في مجال المياهمن أجل مستقبل آمن  سوية) رؤية منظمة التعاون اإلسالمي للمياه: برنامج للعمل 4
 

 رؤية منظمة التعاون اإلسالمي للمياه: العمل معا من أجل مستقبل آمن للمياه
. سوف يأتي المستقبل بالعديد من األبعاد الجديدة لمواجهة ربة منظمة التعاون اإلسالميالتعلم من تج

لتحدي المتمثل في تحقيق األمن المائي والحفاظ على المياه. وبدون اتخاذ إجراءات اليوم، يمكن أن تتأثر ا
لمتصلة بالمياه،  العديد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بشدة جراء المشاكل المكثفة ا

اإلنتاج الغذائي. هناك أيًضا حاجة  كفايةمثل زيادة حاالت الجفاف والفيضانات، وتردي نوعية المياه، وعدم 
في إطار منظمة التعاون اإلسالمي وتوجد واضحة لزيادة تطوير البنية األساسية للمياه والصرف الصحي. 

 2و 1ية وٕادارة المياه وتطبيق التقنيات (انظر مربعي العديد من التجارب الناجحة لتطوير السياسات المائ
وتطوير طرق بديلة لتوفير  ،تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة كفاءة استخدام المياهيعتبر حيث لألمثلة). 

المياه، من خالل مياه الصرف الصحي ومياه التحلية ومياه إعادة التدوير
19F

20

للوازم كل من المناطق الريفية  
ة، من المجاالت التي تحتاج إلى االبتكار، وتتمتع دول منظمة التعاون اإلسالمي فيها بتجارب والحضري

ناجحة يمكن االستفادة منها. فمن خالل رؤية مشتركة للمياه وتطوير التعاون والتنسيق على نطاق الدول 
 األعضاء، يمكن تعزيز مستوى األمن المائي.

 ردن: إعادة استخدام المياه في األ1-اإلطار
 

المياه المستصلحة مساهمة هامة في التوازن المائي في األردن، ويتم توزيعها على حوالي تقدم 
 اتمغذييوفر الماء والمدخًال للري  تشكلفي منطقة األغوار الوسطى والجنوبية. و  ةمزرع 3400

من البلدان في العديد  ، ومثلما هو الحال للنباتات. وهناك حاجة إلى إدارة هذه الممارسة بعناية
لحماية و الملوحة والبورون.  عالية من تركيزاتما تكون بها المياه المستصلحة غالبًا فإن القاحلة 

 واللوائح وٕانفاذها. وضع األنظمةيجب الصحة البشرية والبيئية، 
 
 

                                                 
 الفلسفية اإلصدارات. اإلدارة إسرتاتيجيات ودور الرتبة باستدامة املتعلقة التحديات: األردن يف املروية الزراعة يف املياه استخدام إعادة. 2010 وآهرين كار املثال سبيل على انظر  20

 .5321-5315: 338. أ امللكية للجمعية
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 يأبو ظب: تنظيم مرافق المياه في 2-اإلطار

 
خدمات المياه والصرف الصحي من عملية تطوير  تعتبر الهيئة التنظيمية الفعالة والمستقلة جزءا هاما

مشهور على نطاق واسع بأنه ذو  يأبو ظبالرقابة في إمارة تنظيم و ومكتب ال .من البلدان في أي بلد
 وٕانفاذها اللوائحمن خطوات وضع كل خطوة جديدة  فيلشفافية والتشاور اطريق  نتهجويفعالية عالية 

القانون رقم  نظمهوالمكتب ي). www.rsb.gov.ae الموقع:  انظرلألمثلة والمزيد من التفاصيل (
والذي أجريت عليه  بشأن تنظيم المياه وقطاع الكهرباء في إمارة أبو ظبي،  1998) لسنة 2(

داخل  الهيئاتجزءا من مجموعة منسقة من  المكتب في السنوات األخيرة. وقد كان عديدةتعديالت 
لمياه من القطاع العام إلى الشراكات بين القطاعين العام اإلمارة أشرفت على التحول في توفير ا

 .صرف الصحيخدمات المياه والمجال والخاص في 
 
 
 المياهب المتعلقةرؤية ال الهدف من  4-1

في المضي قدما التحدي  يبقى وية، ولكندعوة قالمياه المنظمة بشان رؤية تمثل : من الرؤية إلى العمل
، منظمةال ايةتحت ر  لها تجري الدعوةهناك بالفعل العديد من األنشطة التي و وتحقيق نتائج. ها تنفيذنحو 

لمنظمة (انظر لبرنامج العمل العشري ذه األنشطة أهم هو لتي تعزز التعاون والتنمية في البلدان األعضاء. وا
في نظمة مقادة دول ال هاعتمدالذي هذا اإلطار، و . الجماعي)، الذي يحدد إطارا للعمل لمقدمةل 1المرفق 

المفاهيم الرئيسية للتضامن والتبادل ُتعد و نموذج لوضع برنامج عمل. ،  بمثابة 2005مكة في عام 
لمياه. واستنادا إلى هذه المفاهيم، من ا في مجال للتعاون وضع إطارلهامة  هيكلةالمشترك بمثابة عناصر 

البحثية  ت بين الحكومات والمؤسساتوتعزز التحالفاتنشئ الواضح أنه ينبغي تطوير األنشطة األولية التي 
بلدان  المياه في قطاع شارك بالفعل في تنميةتت المجتمع المدني التي نظماالتعليمية والقطاع الخاص ومو 
 منظمة.ال

 

 : نحو رؤية معززة ممكنة
ا مينشئ التزاإذ أن ذلك فترة زمنية محددة، في لتحقيقها محددة  رمزية أهدافعيين عند ت تكونرؤى أقوى ال
دول ، حيث اتفقت الرمزيةرؤية  للمثاال" 2000وتعتبر رؤية "سالمون   قابلة للقياس. اوأهداف اعلني سياسيا

 حتى يتمكن سمك للغاية الملوث النهرلى تنظيف من القرن الماضي عنهر الراين في الثمانينات حوض 
وقد . 2000عام بحلول (ألمانيا) مانهايم وتصبح تربيته ممكنة في رة أخرى من العيش والتكاثر ملمون االس

تحقق هذا ة كبير  ترائع، وبعد جهد مكثف واستثماراالنجاز اإلالقائمة هذا  واالتفاقات المؤسساتيسرت 
تحقيق التنمية االقتصادية في  الرؤيةفقد تمثلت  النيلنهر مبادرة حوض أما في . 2000الهدف قبل عام 
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P20Fتفادة من موارد المياه المشتركة في حوض النيلواالساالستغالل العادل المستدامة من خالل 

21
P . رؤية و

تها وٕادار للموارد المائية في إفريقيا  االستخدام العادل والمستدام"تتمثل في  2025عام لأفريقيا  في المياه
 P21F22".البيئةحماية االقتصادية والتعاون اإلقليمي و و التنمية االجتماعية تحقيق لتخفيف من وطأة الفقر و بهدف ا

 

 : بدء بخطوات صغيرة والسعي نحو القمةال
خطوات سعى للبدء ب" تمستقبالتأمين المياه العمل معا من أجل "المياه:  المنظمة بشأن رؤيةإن عملية تنفيذ 

نجاح (انظر ثبات الٕايجاد آليات مؤسسية ومالية، وإ و بناء الثقة والخبرة،  تتمثل في هامة هالكنو صغيرة 
كون في إطار رؤية يحتمل أن الم النظر مستقبال في مزيد من التعاون من نجاحالن ). وسيمكّ 3اإلطار 

التعاون بين بلدان حوض نهر السنغال (غينيا، ومالي، ويعتبر  منظمة.بلدان الطموحة لألمن المائي عبر 
بغية التصدي و .  يحتذى في هذ المجالمنظمة) مثاالالدول أعضاء في  هاجميع –وموريتانيا والسنغال 

إدارة حوض النهر للمالحة وتوليد الطاقة وٕادارة الري وٕامدادات المياه وتسرب المياه المتمثلة في  تللتحديا
ضطلع مانانثالي وديما)، وت يمثل سدهياكل األساسية (أصول المجتمعة في بلدان استثمرت هذه ال المالحة،

 الجماعي.المائي ألمن من أجل تحقيق ااألصول مجتمعة بتشغيل هذه 
 هذه المعلومات األساسية، يتمثل الهدف األولي لرؤية المنظمة بشأن المياه فيما يلي:وفي ضوء 

 تحفيز وتحسين األمن المائي في بلدان المنظمة عن طريق التعاون في:
 وٕادارةالمائية  علوم المياه والسياسةمجاالت  منظمة فيبلدان الداخل تفوق ربط بين مراكز الال -1

 ها.وتعزيز بادل المعرفة لبناء القدرات وتوتطوير التكنولوجيا  المياه

، وكذلك من خالل تعزيز خبراتمن خالل زيادة الحوار وتبادل ال المياه حديد الحلول لمشاكلت -2
 عملية . اإلجراءات ال

التي  لتحدياتلللتصدي  ،منظمةبلدان الالوطنية والدولية لقادة  برامج العملفي  ،حلولالعزيز ت -3
 .المائي األمن تواجه

 

 تنفيذيةطة أنش 4-2

االبتكار و المعلومات هي:   هناك ستة مجاالت رئيسية للتنمية لتعزيز األمن المائي.  تحديد األنشطة األولية
مجاالت االستفادة من الو  المجاالت مع مراعاة هذهو . هياكل األساسيةاالستثمار والو والمؤسسات والحوافز 

كما  ةالمقترح االنطالق أنشطةفإن ، صفها دليال للعملبو منظمة برنامج العمل العشري للواسعة المبينة في ال
 يلي:
 .المعرفة نشرتبادل و ال •

                                                 
 2011-4-10تمت زيارة الموقع بتاريخ  .rgwww.nilebasin.oالموقع  -21 
 

:  االستخدام العادل والمستدام للمياه في إفريقيا  2025اللجنة االقتصادية إلفريقيا/ األمم المتحدة، المياه في إفريقيا.: رؤية المياه في إفريقيا لعام   - 22
تمت زيارة الموقع    http:/www.uneca.org/awich/AfricanWaterVision2025.pdfلتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية. الموقع: 

 2011-4-10بتاريخ: 

http://www.nilebasin.org/
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أو البحوث، أو السياسات مجال منظمة في في بلدان ال مراكز المعرفةفيما بين ألنشطة التعاونية ا •
 .ياإلدار الدعم 

 .وتطوير برامج التوعيةبناء القدرات  •
 .ومؤتمرات القمةالمنتديات  •

 

 م المعرفةالتبادل وتقاس 4-2-1
المعرفة من حيث  ،المياه مجال في تفوقهناك العديد من مراكز ال. شبكات األقران ومراكز المعارف

القطاع الخاص مؤسسات وزارات ومؤسسات البحث والتعليم، و الفي  منظمةبلدان الداخل  ،والممارسة
مراكز التفوق  حيث تتبادلة إطار التعاون دعم مبادرات وطنية ودولية المحدد ويمكن في والمجتمع المدني.

منظمة. ويمكن أن تشمل األمثلة برنامج بلدان أخرى من بلدان المع مؤسسات في تجارب المعلومات وال
في البلدان ذات التغطية  يراتهانظذات األداء الجيد ب تبادل يربط المرافق الحضرية والحكومات البلدية

تبادل الخبرات الهندسية والتشغيلية. إذ يتم إلخ) ..الموظفينتبادل المنخفضة (التوأمة، التدريب، و  والمعايير
 مجال المحلية في اتبين زعماء الحكوم فيماوالتعلم من األقران  رباجلذلك تيسير تبادل الت ومثال آخر

أخرى المزارعين وتشمل أمثلة  التنمية االقتصادية وتوزيع المياه والعمل مع مجموعات مستخدمي المياه.
شبكة مراكز  إنشاء. ويمكن اإلخفاقلنجاح و لديهم تجارب في االري تتسم بالكفاءة و في ممارسات  واالذين نفذ

وتعتبر شبكة . داخل كل بلدثم  سرعة بين البلدانيمكن من خاللها تبادل األفكار والنتائج ب رف التياالمع
تسليط الضوء لالنشطة  تجاالمنظمة أن تطور الم، ويمكن للاإلنترنت وسيلة واضحة لتيسير تبادل المعارف

 مجتمعاتهم مغادرةدون حاجة إلى  الناس إليهاإلدارة التي يمكن أن يصل ا ٕامكانياتو على تكنولوجيا المياه 
 .المحلية

 
 تعاونيةأنشطة  4-2-2

هناك العديد من مجاالت العمل التعاوني المحتمل التي يمكن للهيئات التابعة للمنظمة . مجاالت التعاون
 لتعزيز األمن المائي. لنأخذ مثال المجاالت الستة التي أشرنا إليها آنفا: لى جنبجنبا إ العمل فيها
. يصعب دائما التنبؤ بمعدالت هطول األمطار وتدفقات األنهار، وال يمكن التنبؤ بها إلى حد ما المعلومات

محطات في المناطق التي تشهد تقلبات عالية. ومع ذلك، وفي كثير من بلدان المنظمة، تمثل كثافة 
في المائة مما تمثله في البلدان الغنية ذات المناخات المعتدلة (التي ال  5األرصاد الجوية والمائية أقل من 

تشهد تقلبات عالية). فتعزيز الرصد يمّكن من صقل نمذجة النظم المائية، والذي يمكن بدوره من تحسين 
المنظمة حيث يساعد تحسين نظام المعلومات إدارة المياه. وهناك العديد من المجاالت األخرى في بلدان 

بما في ذلك زيادة استخدام بيانات االستشعار بواسطة األقمار الصناعية ونظم  –في تحسين األمن المائي 
 ) على سبيل المثال.5و  4التحذير من الفيضانات باستخدام الهاتف المحمول (انظر اإلطارين 
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 طقتي الشرق األوسط وشمال إفريقيا: نظام دمج بيانات األراضي لمن3-اإلطار
في كثير من صناع القرار ، ويفتقر توافر بيانات المياه والمناخ مشكلة في كثير من البلدانيمثل 

وسيلة األقمار الصناعية  صورو معلومات التخاذ قرارات مستنيرة. ما يحتاجونه من  إلىاألحيان 
قياس نولوجيا االستشعار من الممكن اآلن ومع االبتكارات الحديثة في تك ،للحصول على البيانات

الباحثون في المركز ويعكف . "غريس"باستخدام نظام  والجوفية المياه السطحية ونات األرض منخز م
التابعة للواليات  في دبي، في شراكة مع وكالة ناسا ووكالة التنمية الدولية الملحيةالدولي للزراعة 

، لمنطقتي الشرق األوسط وشمال إفريقيا، بإمكانها توفير المتحدة على وضع نماذج إقليمية وقطرية
تم يبالمعلومات التي هذا يمكن ربط نظام وضع النماذج معلومات منتظمة عن تدفقات المياه. و 

استخدام  عنبيانات لجمع  األقمار الصناعية األخرى بواسطة ستشعاراالالحصول عليها من أجهزة 
 .باستخدام األرض ذات الصلةقضايا المياه األخرى ٕامكانات الري و و المياه في الزراعة 

 
 في حالة الفيضانات في بنغالديش ي: نظام إنذار شعب4-اإلطار

 لألرصادالمركز األوروبي  من بياناتال. وترد في حالة الفيضانات في بنغالديش تم وضع نظام إنذار
بواسطة وبراهمابوترا  سلجانجالنهري نماذج هيدرولوجية ، ويجري إدخالها في الجوية متوسطة المدى

غير الحكومية في حكومية و منظمات إلى  المعلومات الناتجة وُتسلم. الدنماركي للطاقة المائيةمعهد ال
صل إلى تلويبث على األشجار لهاتف المحمول نظام لنشر التحذيرات على  تتولى ،بنغالديش

السكان  في تهيئةن، و الزعماء الدينيفيها يشارك التي  ،العام ثقيفبرامج التوتساعد المناطق النائية. 
 هم ومواشيهم إلى األراضي المرتفعة.سر لنقل أ

وتم استخدام هذا النظام بفعالية في عدد من حاالت الفيضانات مما كان سببًا في الحد من عدد 
 الوفيات والخسائر االقتصادية.

 
 

. وهناك بلدان المنظمةداخل  هاترويجتبادلها و   يتمولكن نتائجها التفوق هناك العديد من مراكز ال: االبتكار
تعزيز يمكن و . القائمة الظروف الطبيعية واالقتصاديةفي ظل في المعرفة لفهم وتطوير المياه  ثغراتأيضا 

في المجاالت الرئيسية المتعلقة بالمياه (مثل إدارة في مجال البحث والتطوير فيما بين هذه المراكز  تعاونال
بذور وال، الصحيوالملوحة والصرف المستعملة  المياه ه، تحلية المياه، وٕاعادة استخدامالطلب على الميا

وضع السيناريوهات المستقبلية المبتكرة بما في ذلك تغير المناخ والتغير الديموغرافي، إلخ.). و الهجين، 
يل رسوم البنوك المتجولة لتحص في بعض البلدان كانت هناك تحركات الستخدام ،على سبيل المثالف

 P22F23.لمجتمعات الريفيةا على نحو خاص في المياه والصرف الصحي، وهذا مفيدخدمات 

                                                 
) النظم الذكية إلدارة المياه، تقرير المشروع لوزراة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة. برنامج أكسفورد لمستقبل المياه، مدرسة 2011هوب ر. أ. (  - 23

 الجغرافيا والبيئة، جامعة أكسفورد.
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 : البنوك المتجولة لخدمات المياه والصرف الصحي5-اإلطار

ات حسابال وٕالى تحويل األموال منتيح نظام دفع إلكتروني منخفض التكلفة نسبيا يالبنوك المتجولة 
 شبكةالر يسخمن شأنه ت. وهذا جوالهاتف الالها عن طريق يمكن الوصول إلي التي لكترونيةاإل

أصبحت ، 2009في عام و في معظم البلدان. ة السريعة االنتشار المحمول العالمية لالتصاالت
المتجول  المدفوعاتيطبق نظام في أفريقيا  مرفق لمياه والصرف الصحي أوللدار السالم مؤسسة 
في كل خدمات المياه تعهدو زين. وقد اعتمد مفوداكوم و شركتي اتفاقات مع  بموجبالمياه لخدمات 

تشجيع االستثمار من شأن ذلك . و ةليكينيا وغانا وزامبيا ورواندا وأوغندا منذ ذلك الحين هذه الوس من
ي العديد نقصا ملحوظا فحاليا تعاني الريفية التي خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق في 

 .ناطقمن الم
 
 

دارات اإلإلى ها بعضإذ يتبع ، في بلدان المنظمة إدارة المياه هناك تنوع كبير في مؤسسات: المؤسسات
بعض و المجتمع المدني. هيئات لقطاع الخاص و لاآلخر يتبع البعض الحكومة المركزية أو المحلية، بينما 

موزعة على بالمياه مسؤوليات المتعلقة الأن  هي مشتركةالسمة والالحلول المؤسسية أكثر فعالية من غيرها. 
تتبع إدارة الموارد المائية وخدمات المياه  منظمةالعدد من اإلدارات والمستويات الحكومية. وفي بعض بلدان 

اإلدارات نجدها موزعة على بينما في حاالت أخرى  ،مثل أنظمة الصرف الصحي والري لنفس المؤسسة
هج المؤسسية النُ وتعتبر المصالح والتنسيق.  ضر اعتتتمثل في تحديات حالتين ثمة الوفي كلتا المختلفة، 

المستخدمين المياه إلدارة إمدادات المياه وجمعيات  مثل لجان –التي تستند إلى إشراك المجتمعات المحلية 
هج النُ  هحين أن مثل هذوفي منظمة. الفي كثير من بلدان  معتمدة عناصر مؤسسية –الري  عمليات إلدارة

ومن األمثلة في القيم والمعتقدات ( ضاربة جذورهكون لى تاريخ طويل غالبًا ما تإ بعضها ستنديمبتكرة، 
المجتمع الديمقراطية بواسطة إلدارة لالقديم في أفغانستان  "ميراب"نظام المثيرة لالهتمام في هذا المجال 

اإلدارة  في مجاالت تبادل الخبرات فيها تطوير البرامج التي يتمومن شأن ). لعمليات الري المحلي 
كبيرة  قيمة أن يشكل خطوة ذاتفي البلدان المتعاونة  هاالتغييرات ودعمتطبيق و  اتالسياسوضع و  ةكمو والح

 2-3-5( اتبناء القدرات استراتيجية مركزية لتنمية المؤسسويعتبر في تحقيق قدر أكبر من األمن المائي. 
 ن تشجع التعاون العابر للحدود.لتنمية التي يمكن أأحد مجاالت اهذا أيضا  شكلقد يو أدناه). 

هو الحال في  مثلماالمياه ( وتطوير إدارةفي مجال متعددة  جوانبء في أساس األداالحوافز تمثل الحوافز: 
وتحدد  ؛المياه مرافقتحسين أداء في المساءلة العامة تساعد على سبيل المثال، فجميع المجاالت األخرى). 

تنظيم التعريفات  سراف؛ ويحسنحد من اإلتالطلب على المياه، و ما  حد المستهلك إلى التي يدفعها سعاراأل
تجارب ثرة في بلدان ، وهكذا. وهناك المهدر لألموالإدارة البنية التحتية، ويخفض االستثمار من الجمركية 

 ودروس (إيجابية وسلبية) يمكن استخالصها.المنظمة يمكن تبادلها، 
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على فمنظمًة. الفي كثير من بلدان واسعة جدا المائية  الهياكل األساسيةفي فجوة ُتعتبر ال. البنية التحتية
سفر و ما يـوه،  ري االندوس والغانجـن المنظم على نهـللتخزي فقط يوما 30حوالي  فترةسبيل المثال، هناك 

الديش. وهذا عكس ما يحدث غفي باكستان وبن ينمجرى النهر في الفيضانات والجفاف  مخاطر عن زيادة
ولكليهما فترة تخزين التخزين على نهر موراي دارلينغ في أستراليا ونهر كولورادو في الواليات المتحدة في 

لم يتم تطوير سوى إمكانات منظمة السنوات. في كثير من بلدان  10، ونهر النيل تينأكثر من سن تستمر 
لى المياه والمرافق عول صحلطاقة الكهرمائية والري. ونظرا للتفاوت الكبير في الضئيلة في مجال ا

ات ولويفإن من األ)، 4والجدول  4و  3 الشكلين (انظر 2-3الفصل ي سلط عليه الضوء ذال، و الصحية
التي لن تبلغ منظمة الرئيسية تعزيز االستثمارات في الخدمات الريفية والحضرية خاصة بالنسبة لبلدان ال

P23Fاألهداف اإلنمائية لأللفية.

24
P P24F25

P أن، و تهاوٕانتاجي تهاوكرامالشرائح الفقيرة  صحة عززومن شأن ذلك أن ي 
، بهدف فيه والتوسعوتكثيفه ستثمارات في الري فإن االيتطلب التركيز بوجه خاص على أفريقيا. وبالمثل، 

المحددة في البلدان األفضل أداء (كما هو موضح  ستوياتمنظمة إلى المفي بلدان الرفع اإلنتاجية الزراعية 
الوطني واإلقليمي  ينديعلى الصع-استراتيجية رئيسية لزيادة إنتاج الغذاء تعتبر )9ل الجدو  2في المرفق 

حملة ٕاطالق فرصة لتحديد الثغرات في البنية التحتية الحيوية و أمام بلدان المنظمة العالمي. و حتى الصعيد و 
والنمو واالستقرار.  لتنميةبوصف ذلك متطلبا عالميا لتحقيق السد هذه الثغرات  الالزم لدعمحشد اجماعية ل

منظمة يمكن أن تدعم اللعديد من التطورات، و بالنسبة إلى احاجة إلى المعرفة الهندسية المتخصصة  وثمة
 شبكة لتبادل المعلومات لدعم اتخاذ القرارات بشأن المشاريع المعقدة.

 المعلومات (مثال في المذكورة أعاله. خرىجميع المجاالت األ . هناك حاجة إلى االستثمار فياالستثمار
في المؤسسات و في االبتكار (على سبيل المثال، في البحث والتطوير)؛ و )؛ قياس منسوب المياه شبكات

إجمالي  ن إخصوص في البنية التحتية، حيث على وجه ال(على سبيل المثال في بناء القدرات)؛ و 
ن لم يكن مئات إعشرات  لىيصل إألمن المائي ها بلدان المنظمة لتحقيق احتاجالتي تاالستثمارات 

عمل والمشاركة القطاع الخاص فيما بين البلدان،  يادةز باالستثمار ويمكن تعزيز المليارات من الدوالرات. 
المشاركة في إمدادات المياه والصرف الصحي  ذلك والصناعة. ويمكن أن يشمل ةغرف التجار اتحادات مع 

في الري (على سبيل المثال في و )، مدنإمدادات مياه ال فيالشراكة بين القطاعين العام والخاص (مثًال 
وفي التسويق، واألعمال التجارية الزراعية) وفي الطاقة الكهرمائية  إنشاء الشبكاتتوفير خدمات الري، في 

من وأسواق الطاقة، وتجارة الكربون). و  ةتوفير الطاقة المستقلو معدات ال(على سبيل المثال في تصنيع 
 منظمة الان بلدلزيادة استثمارات القطاعين العام والخاص على حد سواء داخل  قدرة كامنة هناكالواضح أن 

 منظمة.الفضال عن تشجيع االستثمارات من خارج وفيما بين هذه البلدان، 
 

 بناء القدرات  4-2-3

                                                 
وتأثير األزمة االقتصادية العالمية.  2010. التقرير العربي الثالث حول األهداف اإلنمائية لأللفية لعام 2010المتحدة وجامعة الدول العربية  األمم  - 24

 األمم المتحدة، نيويورك.
 شرب، منظمة الصحة العالمية، جنيف: تقييم األمم المتحدة العالمي السنوي للمياه و للمرافق الصحية ومياه ال2010منظمة الصحة العالمية   - 25
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التي  ةمختلفالالكثير من المستويات من المجاالت و  كثيردائمًا الهناك . بناء القدرات من أجل األمن المائي
النقاط إن الدوافع و تطورها.  درجةفي جميع المؤسسات التعليمية بغض النظر عن  فيها قدراتاليمكن تعزيز 

في يمكن أن تشمل، على سبيل المثال، مساعدة البلدان  لكن كثيرة ومختلفة و  التي يمكن التركيز عليها 
المنظمين والمخططين و  السياسات واضعيشاركة من تتراوح المنظمات المو بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية. 

غير الحكومية التي تقدم  منظماتالمستخدمي المياه و إلى مقدمي الخدمات متعاقدين المياه، و وهيئات إدارة 
 دعم. وهناك العديد من الطرق المختلفة لبناء القدرات، والعديد من المجاالت المختلفة لتنمية المهارات.ال

وتعيينها بوصفها الوطنية واإلقليمية  التفوق مراكز يجب تحديد قدرات،النامج بناء إطالق بر  ومن أجل
(على سبيل المثال، في السياسة المائية  المياه صاتاصتخمؤسسات تعمل مراكز تنسيق بالمنظمة في ا

، ويجب إلخ) تهإادار ها و ومعلوماتالمياه  بياناتالمياه و  علومو  المياه اقتصادو  المياه هندسةو  المياه قانونو 
مع المؤسسات التي تسعى إلى الدعم في البلدان ذات الفجوات في القدرات المحددة (مثًال من كذلك توأمتها 

 بشكل هميةاألسيكون من و خالل المنح الدراسية والتبادل األكاديمي وتحسين المناهج الدراسية إلخ.). 
 المياه ، تقديرًا للدور الثقافي للمرأة في توفيرخاص وضع برنامج لتعزيز دور المرأة في جميع األنشطة أعاله

 منظمة.الفي بلدان تها وحماي
 
 ومنتديات أخرى قمم 4-2-3

المنظمة بشأن إطالق رؤية ، لمنظمةلالهيئة العليا يمكن لمؤتمر القمة اإلسالمي، بوصفه . القيادة السياسية
متابعة يمكن و . مرحلية في هذا الصدد تلقى تقارير، وأن يمستقبالتأمين المياه أجل  من معاً العمل المياه: 

لقيادة السياسية ا سوف يضمن،وهو ما لمياه كل بضع سنواتمخصصة لمؤتمرات األمر بعد ذلك بواسطة 
مسموعا في محافل  منظمةال صوتجعل وسيلة هامة ل. ومن شأن ذلك أن يشكل رؤيةبهذه اللتزام االو 

كون توف وسز ورصد اإلنجازات في حل مشاكل المياه. تعزي، ويساعد في قضايا المياه في المجتمع الدولي
تجتمع على برامج محددة (مثل الصرف الصحي إذ  للبلدان والمنظمات ةمفيدالمنتديات األكثر تخصصا 

 .ٕانتاجية الري)و المياه أداء مرافق و 
 
 

 الترتيبات المؤسسية  -5
" مستقبالتأمين المياه أجل  من معاً العمل المياه:المنظمة بشأن ؤية "ر  تقترح. المؤسسات القائمةاالستفادة من 

وتدعيمه  هذا التعاونوستكون إقامة  منظمة.فيما بين بلدان البناء إطار للتعاون لولى أخطوة بوصفها 
، وتخطيط وتنفيذ استراتيجية واضحة، ووضع ملكية الرؤيةإذ يجب غرس الشعور بعملية طويلة األجل، 

ألمانة العامة للمنظمة بمثابة أمانة باإدارة العلوم والتكنولوجيا  نوستكو  نتائج.، وتحقيق محددة إجراءات
األمين العام وسيقدم الفقري في هذه المرحلة.  هاتشكل عمود، وسؤيةالر مؤقتة لمراقبة ورصد عمليات تنفيذ 

داري سيكون من األهمية بمكان إقامة هيكل إو المياه. اري المعني بوز الالمؤتمر اإلسالمي ة إلى رير دورياتق
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شاملة ومفتوحة ومرنة. مع مرور الوقت،  تكونلمنظمات األعضاء من اشبكة جيدة التنسيق نشاء بسيط إل
ستساعد في بناء الثقة في الرؤية  بحيث تكون أكثر تحديدًا، كما أن الخبرة في التعاونيمكن تنقيح الرؤية 

 بها. االلتزامو 
 
 المسؤوليات  5-1

 مستقبلجب أن يعتمد مؤتمر قمة المنظمة رؤية المياه بوصفها التزاما بشأن . يالملكية والمسؤولية الجماعية
كون ، ويعلى المياه على نحو يمكن الوثوق بهلغنية والفقيرة، ، المنظمةبلدان ا فيه جميع شعوب تحصل

تقع المسؤولية الرئيسية عن و . المرتبطة بمشاكل المياه الصدماتبإمكانها إدارة المخاطر الناجمة عن 
بيد أن لقيام بذلك. امنظمة مركزية ليس باستطاعة أية إذ ، نفسهاالدول األعضاء  قعاتقيق ذلك على تح

دعم وتشجيع وحفز تحقيق الرؤية، دون رئيسي في  دورلها لمنظمة (مثل األمانة) في ااألجهزة الحالية 
بوصفه ك اإلسالمي للتنمية، لبنوسيكون ل. األعضاء للدول ةجماعيالو  ةفرديً الالمساس بالسيادة والمسؤولية، 

 ملكيةهمية بمكان غرس الشعور بالفي دعم برنامج األنشطة. ومن األ اً أيضا دور ، لمنظمةأجهزة ا أحد
في المنازل والمزارع من األمن المائي مفهوما ف بشأن الرؤية حتى يكون الهدواسع والمسؤولية على نطاق 

 من صميم عمل ومسؤولية ة المياه في نهاية المطافإدار إذ أن  –ع والمدن نصاموالمدارس والقرى وال
 الجميع.

 
 صلةالحاالت سابقة ذات  5-2

 بشأن "رؤيةفي إطار تحالف تتعاون دول يضمها هناك سوابق قليلة لمنظمات دولية ل.السوابق ذات الصلة
ظر المرفق (انمشتركة"  رؤى"هناك بيد أن اإلسالمي. في منظمة التعاون  التعاون المقترح في حجمالمياه"' 

تعمل على المنظمات المتبع، إذ أن بعض  لنهجفيما يخص اسوابق مفيدة. وهناك نماذج مختلفة تمثل ) 3
، والصندوق جامعة الدول العربية وزراء المياه في مثل تحالف مؤلف من وزراء المياه (مثل بعينه مستوى

متعددين المنهج أصحاب المصلحة أخرى تعتمد  ومجلس التعاون الخليجي)، بينما الدولي إلنقاذ بحر األرال
 يضم األخير(مثل المجلس العالمي للمياه، والمجلس العربي للمياه). وقد  العضوية مختلفة بشأن معاييرب

فضال عن تمثيل  ،المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والباحثين وممثلي القطاع الخاص
مثالن هذين كبيرة وتان يمكن اعتبارهما ذواتي صلة تلال ميتاناإلقلي والمؤسستان. مختلفة ةيستويات حكومم
والسمة . بشأن المياه المجلس الوزاري األفريقي المعني بالمياه ومنتدى آسيا والمحيط الهادئهما نهجين ال

نشطة داخل األعلى تيسير  زركمقلص يهيكل تنظيمي المشتركة بين هاتين المؤسستين هي أن لديهما 
 ذلك. ة حيثما أمكنموجودسخر المنظمات الويغرافية في المجاالت ذات األولوية، منطقة ج

 . يتكون اإلطار المؤسسي للمجلس من التالي:المجلس الوزاري األفريقي المعني بالمياه
 مجلس الوزراء (الوزير المسؤول عن المياه من كل بلد عضو) •
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 منطقة وزراء المياه من كل من 3تتألف من  رئيس (جنوب أفريقيا حاليا)،، لديها لجنة التنفيذيةال •
برامج  وضعومسؤولة عن ، مقررات المجلستابع تنفيذ من المناطق الفرعية. واللجنة التنفيذية ت

 على األمانة.اإلشراف تمويل و حشد الالمجلس، و عتمادها بواسطة ميزانيات الالعمل/ال

 وشمال أفريقيا والجنوب األفريقي)، يرأسأفريقيا وسط فرعية (غرب أفريقيا وشرق أفريقيا و مناطق  5 •
 .نائب رئيس كل منطقة

 .لتقديم المشورة للجنة التنفيذيةالتقنية  االستشاريةاللجنة  •
 .مين تنفيذيأمقرها في أبوجا، نيجيريا، ويرأسها  للمجلس،  ألمانة العامةا •
في جماعة قرها يكون م)، عادة ةفرعيواحدة من المناطق ال (لكلاألمانات اإلقليمية الفرعية  •

 قتصادية إقليمية، لتنسيق األنشطة اإلقليمية الفرعية.ا

 بشأن المياه. يتكون اإلطار المؤسسي للمنتدى من التالي: منتدى آسيا والمحيط الهادئ
الصناعة وأصحاب  وقطاع سنوات، تمثيل رفيع المستوى من الحكومة 3مرة كل ُتعقد المياه، قمة  •

 .ينخر اآل ينالرئيسي المصلحة
 غير الحكومية  متنوعة، بما في ذلك الحكومات والمنظمات تهرئيس، عضوي لديه منتدى، ال •

الدوئر و  / مصارف التنميةالمصارف اإلقليميةالقطرية في مجال المياه و  لشراكاتواوالمجتمع المدني 
 والمنظمات اإلقليمية والمنظمات الدولية. ةاألكاديمي

وممثلي المنظمات األعضاء والمنظمات الرائدة للمجاالت  هنوابو جلس اإلدارة الذي يضم الرئيس م •
 ذات األولوية

مناطق فرعية (آسيا الوسطى وشمال شرق آسيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، أوقيانيا  5 •
 والمحيط الهادئ)

 مركز للمعرفة تتمتع بالربط الشبكي 17 •

 ألمانة ا •

المياه من أجل و الكوارث المتعلقة بالمياه؛  ؛ إدارةتهاالمياه وتنميتمويل لمواضيع ذات األولوية: ا •
 التنمية والنظم اإليكولوجية.

 يالقدرة المحلية؛ زيادة الوع تطويرتطوير المعارف والدروس؛ تضمن نهج األنشطة ما يلي: ي •
 العام؛ رصد االستثمارات والنتائج؛ دعم مؤتمر القمة والمنتدى.

 يةفاق المستقبلاآل  -6
إلى المناقشات التي دارت في االجتماع األول في مايو هذا  مشروع الرؤيةند : استرؤيةإلى  قترحممن 

مؤسسات  يد منعدال، المستمدة من بشأن المياهمنظمة ال رؤيةالمعني بفريق الخبراء لفي دبي  2010
في التي ُأدرجت القيمة  والخبرات في هذا االجتماع العديد من األفكاروقد تبودلت . هامنظمة وبلدانال

 ،منظمةالعامة لل مانةعن طريق األتحتاج عملية أخذ مشروع الرؤية من فريق الخبراء، و شروع الحالي. الم
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أفضل من  منظمةلل العامة مانةمماثلة، واألهناك سوابق و . إلى دراسة متأنية اإلسالمي قمةالإلى مؤتمر 
 .في هذا الشأن ُيقِدر

 
 تعزيز الملكية   6-1

لمجاالت ذات األولوية لألنشطة المبكرة بالتشاور على من األفضل تحديد ا. إلجراءات المبكرةلخطة  وضع
مثل تي تشكل شاغال والتي ُسلط عليها الضوء آنفا، المجاالت الذلك  شملييمكن أن و نطاق واسع؛ 

منتدى وقد اختار والسياسات.  اتالمؤسستطوير ٕانتاجية المياه و و إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي 
ٕادارة الكوارث والمياه من أجل التنمية والنظم اإليكولوجية و تمويل المياه  ،المياهبشأن حيط الهادئ آسيا والم

لألجلين  ،خطة عمل توضيحيةترد هنا لتيسير المناقشات و ذات أولوية للتعاون والتنمية. بوصفها مجاالت 
ويجب كذلك المياه.  مة بشأنة المنظالمتوسط، تحدد األنشطة الممكنة للمضي قدما في تحقيق رؤيو لقصير ا

ويجب كذلك . وجعلها قابلة للتنفيذ لتزام بالرؤيةاالبناء الثقة و ، وذلك من أجل هذه األنشطة عمليةأن تكون 
 المياه. المنظمة بشأن نتائج تبين قيمة رؤيةأن تحقق هذه األنشطة 

 
 حيةاضإيخطة عمل    6-2

إذ منظمة عملية طويلة، البين بلدان وتعزيزه فيما  التعاونستكون عملية إقامة . ة الممكنةاإلجراءات المبكر 
، وتحقيق إجراءات محددة، وتخطيط وتنفيذ واضحة إستراتيجيةالرؤية، ووضع  لكيةيجب غرس الشعور بم
، هناك حاجة إلى وللشروع في التنفيذلتزام والملكية. االتعزز من شأنها " حلقة فاضلةنتائج. وهذا سيخلق "

. امبكر قوية إرساء أسس من أجل المدى المتوسط و المدى القصير  علىنتائج تحقيق أولية و اتخاذ إجراءات 
 ما يلي: ذلك شمليمكن أن يو 

 :األساس (سنة الصفر) سنة
من  وظفينكبار الممفتوح العضوية للمياه، يليه اجتماع المنظمة بشأن ارؤية اعتماد فريق خبراء ل •

 .قمة اإلسالميمؤتمر الين عن المياه و تمر للوزراء المسؤولمؤ و ، الدول األعضاء
 ألنشطة.اعيين منظمة مؤقتة لإلشراف على تطوير المؤسسات وبرامج ت •

 
 :األولى السنة
 المياه المنظمة بشأن رؤيةلإنشاء أمانة •  •

 نشطةاأللتمويل وآليات لدعم ل إستراتيجيةضع و  •

حوث والتدريب والفرص داخل البقدرات لمبادرات المتعلقة بالسياسات و إجراء دراسة استقصائية ل •
 الدول األعضاء
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لشروع في أنشطة مركزة (مثل إمدادات المياه في الريف أفرقة خبراء ل ثالثةأو  فريقينإنشاء  •
عمليات رصد ات المائية و المياه والسياس وقوانين ٕانتاجية الريو والمرافق الحضرية والمرافق الصحية 

 )قياس منسوب المياه
 تقني لدعم والية الرؤية برنامجضع وبدء تنفيذ و  •

 شراكات بين المنظمات قامةعم إد •

لتزام لغرس الشعور بالملكية واالالمياه المنظمة بشأن  رؤيةاألول حول المؤتمر اإلعداد لعقد  •
 تنفيذ الرؤية وبرنامج بإستراتيجية

تحسين  مثال ،نشطةاألللمساعدة في تركيز  على أهداف محددة ميع الدول األعضاءج اتفاق •
 كما جاء في أهداف األلفية اإلنمائية. المياه والصرف الصحيات خدم

 :الثانيةالسنة 
والتوفيق بين تنفيذ، مناقشات حول برامج ال( للمؤتمر األول حول المياه حلقات عمل موازيةتنظيم  •

 .التضامن)و  البلدان
 .أخرى مخصصة وفرقأفرقة خبراء نشاء إ •
 متنوعة. خبراء فعيل مجموعة قوية من األنشطة تشمل أفرقةت •

 :السنة الثالثة
 قمة اإلسالمي.التقرير عن التقدم المحرز إلى مؤتمر تقديم   •

 ٕادارتها.و  تهاتنظيم ودعم المشاركة في العديد من الفعاليات المرتبطة بعلوم المياه وسياس •

 .لقطاعلمنظمة و الللبلدان األعضاء في  ادائم بوصفه موردااالعتراف اإلقليمي والدولي تحقيق  •
 ستنتاجاتا-7

مجال هام يشكل شاغال كبيرا لخطوة مياه في بشأن المنظمة لوضع رؤية مشتركة الها تتخذاالتي إن الخطوة 
بين  فيما ز زيادة التعاون والتآزريعز الداعمة  ت نشطةاألوتطوير ه الرؤية اعتماد هذ ومن شأن .رائدة وجبارة

جميع  من خالل التزامو . تي تتمتع بها هذه الدولالة الغنيلخبرات او معارف تبادل الضمان و الدول األعضاء 
هناك إمكانيات حقيقية لمعالجة العديد من التحديات الراهنة  بهذه الرؤية الدول األعضاء في المنظمة

 اإلسالمية. األمةتواجه  المائي والتي األمنالمتعلقة ب والمستقبلية
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