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 توطئة 

تشكل منظمة التعاون اإلسالمي مجموعة من الدول ذات تنوع كبير من حيث الجغرافيا والديموغرافيا 
ومستوى التنمية االقتصادية. ومع ذلك، يواجه العديد منها قيودا وتحديات مشتركة تتعلق باملياه، 

مرتفع نسبيا. ويتطلب تزايد عدد السكان توافر املياه  بحيث أن النمو السكاني في املنظمة كمجموعة
ليس فقط للشرب، ولكن أيضا لتلبية االحتياجات املتزايدة املتعلقة بالغذاء والصناعة والخدمات 
املحلية وإنتاج الطاقة. كما يؤدي التوسع الحضري السريع، والنشاط االقتصادي املتزايد، واالستهالك 

على الطلب على املياه، بينما تحد مجموعة من العوامل كاملياه غير املدرة  املرتفع إلى زيادة الضغوط
للدخل، والتلوث، وتغير املناخ، والتنوع الهيدرولوجي، واستخدام األراض ي، والنظم اإليكولوجية املتغيرة 

 -اعة من توافر املياه. وإن الطلب املتزايد والتوافر املحدود للمياه سيؤثران حتما على استدامة الزر 
والصناعة. وهذا بدوره سيؤثر على قدرة بلدان املنظمة على إنتاج املنتجات  -أكبر مستهلك للمياه 

 والخدمات الالزمة الستدامة وتحسين مستويات املعيشة الحالية.

إذا لم تتصرف بلدان املنظمة حيال هذا األمر في القريب العاجل، فمن األرجح أنه ستتم مالحظة زيادة 
ياه واألزمات الصحية والنزاعات والصراعات حول املياه في جميع أنحاء منطقة املنظمة. في نقص امل

وقد يشكل هذا األمر مصدر قلق لدول املنظمة خاصة تلك املعنية باملياه، حيث باتت الشركات واملزارع 
اعية املتنافسة واملقيمون عرضة ألدنى تغير في إمدادات املياه العذبة والزيادة السكانية واملطالب القط

على ملياه. فمن املعلوم أن الصراعات حول املياه العذبة تتزايد على مستوى العالم، ولكنها تتزايد بشكل 
% من الصراعات املائية 56، تم تسجيل 2018إلى سنة  1960حاد في منطقة املنظمة. فخالل فترة مايو 

عذبة في منطقة املنظمة محاطة باملزيد من ، كانت املياه ال2010العاملية في دول املنظمة. وبعد سنة 
 %.67العنف أكثر من أي وقت مض ى، مما ساهم في ارتفاع نسبة الصراعات املائية العاملية إلى 

وتواجه دول املنظمة تحديات كبيرة في مجال املياه، إال أنه يمكن التغلب عليها. وكما تشير رؤية منظمة 
أمم املنظمة تسترشد بالقيم اإلسالمية النبيلة املتمثلة في  التعاون اإلسالمي في مجال املياه، فإن

الوحدة واألخوة والتضامن. إذ توفر هذه القيم فرصة استثنائية لدولها األعضاء للعمل معا من أجل 
.
ً
 ضمان مستقبل آمن للمياه، وتبادل الخبرات املتنوعة والتعلم مما كان ولم يكن ناجعا

ياه ملنظمة التعاون اإلسالمي معلومات وتحليالت موضوعية عن وفي هذا الصدد، يعرض تقرير امل
الحالة الراهنة والتحديات التي تواجهها الدول األعضاء في هذا املجال الجوهري. وندعو هللا سبحانه 
وتعالى، أن يفيد تقرير سيسرك هذا في توسيع نطاق املعرفة في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

جال.  كما نأمل أن يساهم في عملية صنع القرار في الدول األعضاء في املنظمة في اإلسالمي في هذا امل
مجال املياه من خالل تفعيل السياسات واالستراتيجيات املناسبة التي تمكن هذه الدول من التصدي 

 بنجاح لتحديات املياه التي تواجهها.

 السفير موس ى كوالكليكايا

 املدير العام                                                                                                        

 سيسرك     
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 شكر وتقدير

 

تم إعداد هذا التقرير من قبل فريق من الباحثين في سيسرك برئاسة السيد فادي فرسين بمساهمة 

ل تحت اإلشراف العام لكنعان من إرهان توربيدار، ومزهر حسين، وتازين القريش ي. كما أجري العم

 بغجي، القائم بأعمال مدير دائرة األبحاث في سيسرك.
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 ملخص

 

 الجزء األول: الحالة الراهنة واالتجاهات الرئيسية

 توافر املياه

هو محدودية توافر املياه. إذ تبلغ حصة املنظمة تعتبر أحد التحديات الرئيسية التي تواجه دول املنظمة 

%، وهي أقل من نصيبها من مجموع سكان العالم 13.3من إجمالي موارد املياه املتجددة في العالم 

%، ويتناقض هذا بشكل مباشر مع الدول النامية غير األعضاء في املنظمة والدول املتقدمة 23.6والبالغ 

تجددة في العالم أعلى من نصيبها من مجموع سكان العالم. ومع ذلك، التي نصيب مواردها املائية امل

فإن الدول األعضاء في املنظمة تقع على مساحة كبيرة من األرض؛ في أربع قارات ذات مناخات مختلفة 

حيث يتمتع بعضها بهطول مرتفع لألمطار، بينما يعاني اآلخرون من املناخ الجاف للغاية مع األنظمة 

املغلقة. ولهذا، ُيظهر توافر املياه في مختلف مناطق املنظمة تقلبات عالية. فعلى سبيل  الهيدرولوجية

(، في 3مليار  م 2.608املثال، تمتلك دول املنظمة في شرق آسيا أعلى كمية من موارد املياه املتجددة )

وعلى املستوى  (.3مليار  م 361حين لدى دول املنظمة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا أدنى من ذلك )

/السنة(  3مليار  م 2.019القطري، تقع أعلى كمية من مجموع املوارد املائية املتجددة في إندونيسيا )

السنة(. كما لوحظ وجود أدنى  /3مليار  م 580/سنة( ثم ماليزيا ) 3مليار  م 1.227تليها بنغالديش )

مليار   0.03السنة( تليها جزر املالديف ) /3ممليار   0.02كمية من املوارد املائية املتجددة في الكويت )

 في السنة(.  3مليار  م 0.06السنة( ثم قطر )  /3م

وتضم دول املنظمة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا العديد من طبقات املياه الجوفية الرئيسية في 

خات قاحلة حيث العالم التي تحتوي على موارد مائية غير متجددة. وبما أن هذه الدول تعاني من منا

تكون موارد املياه املتجددة محدودة، فإن مواردها املائية غير املتجددة أو مياهها األحفورية تعتبر مورًدا 

استراتيجًيا مهًما يتيح فرصة للتخفيف من محدودية موارد املياه املتجددة وتحسين الرفاهية 

اجئ أن يتم تسجيل أعلى معدالت االجتماعية وتيسير التنمية االقتصادية. ولذلك، ليس من املف

االستخدام العاملي للموارد املائية غير املتجددة في هذه الدول. فعلى سبيل املثال، ومن جهة، يقدر أن 

من إجمالي استخراج املياه الجوفية غير املتجددة في العالم يحدث في دولتين فقط في هذه  77%

 . املنطقة، وهما اململكة العربية السعودية وليبيا

ومن جهة أخرى، فإن البنية التحتية غير املالئمة للمياه في العديد من دول املنظمة تزيد من جدية 

/ساكن، وهو  3م 661بلغ سعة السد في دول املنظمة التحدي املتمثل في محدودية توافر املياه. فمثال، ت

ملخص
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 3م  1874/ساكن في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة؛ وأقل بكثير من  3م 790معدل أقل من 

ثال اآلخر هو مرافق معالجة املياه؛ تبلغ نسبة املياه املستعملة ساكن لوحظ في الدول املتقدمة. وامل/

% التي 50.9% فقط، وهي حصة أقل من نسبة 43.7املجمعة التي تتم معالجتها في دول املنظمة 

لوحظت في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة، وتتخلف بشكل خطير عن تلك املوجودة في الدول 

 % من املياه املستعملة املجمعة.95.5ة املتقدمة حيث تتم معالج

من بين األبعاد الهامة لتوافر املياه هو نسبة املياه املتاحة التي تنشأ من خارج حدود الدولة، وهو ما 

% من إجمالي موارد املياه املتجددة 73يعرف باسم "التبعية املائية". ففي دول املنظمة، يتم توليد 

. وتعتبر نسبة 27.4املوارد الخارجية، مما يؤدي إلى نسبة تبعية تبلغ  % من27داخلًيا بينما يتم توليد 

التي لوحظت في الدول النامية غير األعضاء فيها، وكذلك نسبة  24.1التبعية في دول املنظمة أعلى من 

 التي لوحظت في الدول املتقدمة. 6.8

  الطلب على املياه

مجموعة من العوامل البشرية أبرزها النمو السكاني يتزايد الطلب العاملي على املياه باطراد تقوده 

بصفته العامل الرئيس ي، وال ُيظهر هذا األخير تأثيره على زيادة الطلب على املياه في أي مكان في العالم 

أكثر مما يظهره في دول منظمة التعاون اإلسالمي.  إذ يفوق معدل النمو السكاني في دول املنظمة نظيره 

، من 2000% سنة 20.9األخرى. ففي حين كانت حصة املنظمة من سكان العالم  في مجموعات الدول 

دول في أن الطلب املتزايد على املياه . کما 2050% سنة 29.8و  2025% سنة 25.3املتوقع أن تصل إلى 

في دة یدلجط األنماوالمتنامیة دات االقتصااملنظمة مدفوع بارتفاع التحضر، وارتفاع املداخيل وا

 .االستهالك

يتجاوز الطلب على املياه في دول املنظمة بشكل كبير نظيره في الدول النامية غير األعضاء فيها. وفي حين 

ساكن/سنة؛ تبلغ / 3م 622يبلغ نصيب الفرد من إجمالي السحب السنوي للمياه في دول املنظمة يبلغ 

ى املياه تباينات كبيرة عبر /ساكن/سنة. يظهر الطلب عل 3م 391القيمة في الدول النامية غير األعضاء 

املناطق وهذا يعكس العديد من العوامل مثل مستوى الدخل ومستوى التنمية االقتصادية وتوافر 

املوارد املائية والسلوكيات االستهالكية. تسجل دول املنظمة في أمريكا الالتينية أعلى مستوى من نصيب 

اكن /سنة(. وتأتي في املرتبة الثانية الدول /س 3م 1580الفرد من  إجمالي السحب السنوي للمياه )

 1253املتمركزة في أوروبا وآسيا الوسطى مع نصيب الفرد من إجمالي السحب السنوي للمياه يبلغ 

. ويالحظ  3م 899، ثم دول املنظمة القابعة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بمعدل 3مليون  م

ب السنوي للمياه في دول املنظمة بأفريقيا جنوب الصحراء وجود أدنى نصيب الفرد من إجمالي السح

ثم دولها في جنوب آسيا  3م 515، تلتها دول املنظمة في شرق آسيا بــ 3مليون  م 158الكبرى، حيث بلغ 

 .3م 672بـحصة 
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ا غير مسبوقة على املوارد املائية الحالية،
ً
 وإن الطلب املتزايد على املياه في دول املنظمة يضع ضغوط

% 9.1% في الدول النامية غير األعضاء فيها و 5.3% ويتجاوز 12.2ويبلغ هذا الضغط في دول املنظمة 

في الدول املتقدمة. كما أن الضغط على املوارد املائية هو األعلى في دول املنظمة خصوصا في املنطقة 

%.  79.6ر بلغت القاحلة والجافة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث سجل قيمة تنذر بالخط

 على موارد املياه بنسبة 
ً
وتليها في القائمة: دول املنظمة في أوروبا وآسيا الوسطى التي سجلت ضغطا

%. وتواجه دول املنظمة في أمريكا الالتينية وأفريقيا 15.6% ودول املنظمة في جنوب آسيا بنسبة 33.6

% 4.8% و 3.2% و 0.6املقدرة بنسبة جنوب الصحراء وشرق آسيا ضغطا منخفضا على املوارد املائية 

على التوالي. فعلى املستوى القطري، ُوجد أن أسوأ ضغط على املوارد املائية يقع في تسع دول، وهي 

الكويت واإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية وليبيا وقطر والبحرين واليمن 

 املياه العذبة إجمالي موارد املياه املتجددة.وتركمنستان وأوزبكستان، حيث تتجاوز عمليات سحب 

كما يشير الطلب املتزايد على املياه وما ينتج عنه من ضغوط عالية على موارد املياه املوجودة في دول 

املنظمة إلى أهمية استخدام املوارد املائية بأكبر قدر ممكن من اإلنتاجية. ومع ذلك، ففي الدول 

دوالر من الناتج املحلي  6.8واحد من إجمالي سحب املياه العذبة  3ماألعضاء باملنظمة، يعادل كل 

 باملقارنة مع إنتاجية املياه في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة حيث 
ً
اإلجمالي. ويعد ذلك سيئا

دوالر أمريكي، فيكون بذلك  9.7من إجمالي سحب املياه العذبة  3يعادل الناتج املحلي اإلجمالي لكل  م

من إجمالي سحب  3خلفا بشكل هائل عن الدول املتقدمة حيث يبلغ إجمالي الناتج املحلي لكل  ممت

 دوالًرا أمريكًيا. 50.1املياه العذبة 

تعتبر ندرة املياه إحدى حقائق الحياة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا القاحلة والجافة. 

وارد املياه املتجددة في دول املنظمة في هذه حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد من املجموع السنوي مل

، مما يضعها بين الدول التي تواجه نقًصا 3م 1000، وهي أقل من الحد األقص ى البالغ 3م 858املنطقة 

ا في املياه. وعلى الرغم من أن دول املنظمة في أوروبا وآسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء 
ً
مزمن

في املياه، حسب التعريف، فإنها تعاني من انخفاض مستويات نصيب وجنوب آسيا، ال تعاني من نقص 

 على التوالي. 3م 4.001، و 3م 3.916، و 3م 3.160الفرد من  املوارد املائية املتجددة والتي سجلت 

فعلى مستوى كل دولة على حدة، تعتبر قضية ندرة املياه في دول املنظمة قاتمة حيث يواجه نصفها 

 14ختلفة من ندرة املياه. وبشكل أكثر تحديًدا، يتم مالحظة ندرة املياه املطلقة في تقريًبا مستويات م

دولة من دول املنظمة، وهي الكويت واإلمارات العربية املتحدة وقطر واململكة العربية السعودية 

وحظ واليمن وجزر املالديف والبحرين وليبيا واألردن وفلسطين والجزائر وجيبوتي وعمان وتونس، كما ل

نقص مزمن في املياه في ستة دول من املنظمة، وهي مصر وسوريا وبوركينا فاسو واملغرب ولبنان 

والسودان، وأخيرا، فإن املياه نادرة أيضا في ستة بلدان أخرى من املنظمة وتعاني من ضغط مائي 

 منتظم، وهي باكستان والصومال وأوغندا وجزر القمر ونيجيريا وأوزبكستان. 

ملخص
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 استخدام املياه واإلنتاج الغذائيموازنة 

بينما تخضع دول منظمة التعاون اإلسالمي إلى عملية تحضر وتنمية اقتصادية سريعة، سيرتفع الطلب 

 جوهريا 
ً
عدَّ االستجابة إلى هذا الطلب أمرا

ُ
على املياه بسبب االستخدامات املحلية والصناعية. وست

ئية، إال أنه يحمل تهديدا قد يبعد املوارد املائية من بالنسبة لدول املنظمة لتحقيق أهدافها اإلنما

 قطاع الزراعة مع كل اآلثار السلبية والخطيرة على األمن الغذائي. 

% من إجمالي عمليات سحب 84يفوق مستوى االستخدام الزراعي للمياه في دول املنظمة، والذي يمثل 

%(. ففي دول 39( وفي البلدان املتقدمة )%76املياه، نظيره في البلدان النامية غير األعضاء فيها)

% من إجمالي عمليات سحب املياه، 9املنظمة، يتجاوز االستخدام املحلي للمياه، الذي يمثل نسبة 

 7نظيره في املجال الصناعي الذي يستأثر بنسبة 
ً
% من إجمالي عمليات سحب املياه. ويعارض هذا  تماما

امية غير األعضاء في املنظمة والبلدان املتقدمة والعالم، مع  ما هو مسجل في مجموعات البلدان الن

 حيث يتجاوز استخدام املياه ألغراض الصناعة نظيره على املستوى املحلي. 

فعلى املستوى اإلقليمي للمنظمة، ُسجل أعلى مستوى الستخدام املياه في الزراعة في البلدان األعضاء 

% من إجمالي عمليات سحب املياه. ثم تليها دول 93 القابعة في منطقة جنوب آسيا، حيث يمثل حصة

املنظمة الواقعة في منطقتي أمريكا الالتينية والشرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث تصل نسب 

% على التوالي من إجمالي عمليات سحب املياه. وعلى مستوى 86% و 87عمليات سحب املياه الزراعية 

ملياه في الزراعة في البلدان األعضاء في املنظمة الواقعة في آخر، تم تسجيل أدنى مستويات استخدام ا

منطقة شرق آسيا، ثم في منطقتي أفريقيا جنوب الصحراء و أوروبا وآسيا الوسطى، حيث تبلغ نسبها 

 % على التوالي من إجمالي عمليات سحب املياه. 83% و 82% و 67

كنسبة مئوية من إجمالي االستخدام  كما تم تسجيل أعلى مستوى استخدام للمياه ألغراض صناعية

%( 9%( تلتها دول منطقة أوروبا وآسيا الوسطى )21في دول املنظمة الواقعة في منطقة شرق آسيا )

%(. وعندما يتعلق األمر باالستخدام املحلي للمياه، تم تسجيل أعلى 8ثم تلك التي في أمريكا الالتينية )

اإلجمالي في دول املنظمة الواقعة في أفريقيا جنوب مستوى لالستخدام كنسبة مئوية من املعدل 

%(، ثم تلك الواقعة في منطقتي أوروبا وآسيا 12%(، تلتها دول منطقة شرق آسيا )13الصحراء )

 %(.8الوسطى والشرق األوسط وشمال أفريقيا )

زيد من غلة تشكل املوارد املائية القاعدة األساس لإلنتاج الغذائي، وفي هذا الشأن، يمكن للري أن ي

معظم املحاصيل بشكل كبير، وبالتالي فإن الري يحمل أكثر اإلمكانات لزيادة اإلنتاج الغذائي وزيادة 
األمن الغذائي. وبالرغم من هذه الحقيقة، فإن املساحة املجهزة للري كنسبة مئوية من املساحة 

التي تملكها الدول النامية غير  %( منخفضة باملقارنة مع تلك5.3الزراعية في دول املنظمة والتي تبلغ )

 تخضع املنظمة منطقة في املائية املوارد أن وبما%(. 6.1) العاملي%( واملتوسط 7.3األعضاء في املنظمة )

الري الفعالة ذو أهمية بالغة. ومع ذلك، فإن  وتقنيات نظم استخدام فإن هائل، لضغط بالفعل
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في دول املنظمة تشير إلى أن الري السطحي، وهو األسلوب البيانات املتاحة عن تقنيات الري املستخدمة 

التقليدي املتعارف عليه واألكثر استهالكا للمياه، هو األسلوب الذي يتم استخدامه لدرجة كبيرة، والذي 

% من إجمالي املساحة املجهزة للري، مما يسفر هدر كميات ضخمة من املياه التي يتم 81.7يمارس في 

ه الدول على مستوى املزرعة إما عن طريق الترشيح العميق أو الجريان السطحي. تحويلها للري في هذ

% من املساحة 4.1وفي املقابل، يمارس الري بالرش الذي يعد أكثر توفيًرا للمياه من الري السطحي في 

توفيرا الكلية املجهزة للري في دول املنظمة، ويتم تطبيق تقنية الري املوضعي، والتي تعد أكثر التقنيات 

% فقط من إجمالي املساحة املجهزة للري في دول املنظمة. كما يختلف انتشار تقنية 1.7للمياه، في 

الري املوضعي باختالف الدول في منطقة املنظمة، بحيث نجد أن اإلمارات العربية املتحدة واألردن 

% على التوالي. 81.2% و86.3تسجالن مستويات عالية وملحوظة في استخدام هذه التقنية، بنسبتي 

دول فقط من دول املنظمة، وهذه  5% في 10وباإلضافة إلى هاتين الدولتين، تتجاوز النسبة املئوية 

%(. 10.9%( وقطر )11.6%( والبحرين )12.4%( وبنين )13.4%( والكويت )16.9الدول هي تونس )

 %(.0.1دولة أخرى من دول املنظمة نسبة ال تكاد تذكر )أقل من  34بينما تسجل 

 املياه والصرف الصحيالحصول على خدمات 

تحدد رؤية منظمة التعاون اإلسالمي في مجال املياه الحصول على خدمات املياه والصرف الصحي 

كأحد التحديات الرئيسية التي ما زالت تواجه العديد من دول املنظمة باإلضافة إلى تغطية خدمات 

، ومع قيام بعض الدول إمدادات املياه والصرف الصحي، من نطاق من
ً
 إلى مرتفع جدا

ً
خفض جدا

بتوفير إمكانية الوصول الشامل لجميع املناطق، تبقى التغطية في دول أخرى ضعيفة وتقتصر 

 الخدمات الكافية املوجة لألسر املعيشية على املناطق الحضرية املستقرة.

لى املياه الصالحة للشرب إلى "خفض نسبة عدم حصول السكان عوسعت األهداف اإلنمائية لأللفية 

% من سكان الدول 83.7، تمكن 2015. وفي سنة 2015و  1990واملرافق الصحية األساسية" بين عامي 

 غير  النامية الدول  في% 91.3األعضاء في املنظمة من الحصول على مياه محسنة، مقارنة بمتوسط 

 حققت املنظمة، في األعضاء الدول  نبي ومن. املتقدمة الدول  في% 100 وقرابة املنظمة، في األعضاء

 إلى الوصول  يمكنهم ال  الذين الناس نسبة خفض في املتمثل لأللفية اإلنمائية األهداف غاية دولة 25

. وفيما يتعلق بالصرف الصحي، فقد ارتفعت نسبة النصف إلى املحسنة الشرب ملياه مستدامة مصادر 

% في 61.7إلى  1990% في سنة 43سنة من السكان الذين يستخدمون خدمات الصرف الصحي املح

ملخص

% في الدول املتقدمة. 100% في الدول النامية غير األعضاء والقريبة إلى 62.4، مقارنة بنسبة 2015سنة 

 دولة الغاية على خالف البقية.  16ومن بين الدول األعضاء في املنظمة، حققت 
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ية املستدامة؛ لوحظ أن هذه األخيرة هي أكثر وانتقاال من األهداف اإلنمائية لأللفية إلى أهداف التنم

تنصان على حق الجميع في الوصول  2.6و  1.6طموحا من حيث الغايات ومن حيث النطاق. فالغايتين 

ومرافق الصرف الصحي املحسنة  لى املوارد املائيةإلى هذه الخدمات. حيث أنها تتجاوز توفير الوصول إ

الصحي الخاضعة لإلدارة السليمة. وتتوفر البيانات حول إلى تحقيق خدمات مياه الشرب والصرف 

% من سكان العالم 71منها من املنظمة، إذ قام  19دولة،  96مياه الشرب الخاضعة لإلدارة السليمة في 

% 100باستخدام مياه شرب من هذا القبيل في حين تراوحت النسبة في دول املنظمة من عالية بمعدل 

 % في أوغندا. 6دل في الكويت إلى منخفضة بمع

دولة من دول املنظمة،  19دولة من بينها  84وتتوفر بيانات خدمات الصرف الصحي املدارة بأمان في 

في حين تراوحت  % من سكان العالم باستخدام خدمات الصرف الصحي املدارة بأمان39فقد قام 

 % في النيجر.9خفضة بمعدل % في الكويت إلى من100النسبة املئوية في دول املنظمة من عالية بمعدل 

 تعاون اللحوار و لالجزء الثاني: تحويل املخاطر إلى فرص 

 األمن املائي والسلم في دول منظمة التعاون اإلسالمي

إن النمو السكاني، والتحضر السريع، وأنماط النمو التي تعتمد على كثرة املياه، وتحسين مستويات 

املناخ، والتقلبات الهيدرولوجية، واملياه التي ال تدر عائدا، املعيشة، إلى جانب تحديات التلوث، وتغير 

 على األمن املائي في العديد من دول منظمة التعاون 
ً
والنظم اإليكولوجية املتغيرة، كلها عوامل تؤثر سلبا

اإلسالمي. مما يمهد الطريق للتحديات التي تعيق الصحة البشرية، واإلنتاج الغذائي والطاقة، 

اعي، وعمل االقتصاد الوطني، فضال عن بقاء الحيوانات والنباتات والنظم البيئية والنشاط الصن

 الطبيعية.

مثل املياه واألراض ي والغابات، أكثر مما يمكن أن تنتجه  -تستهلك غالبية دول املنظمة املوارد الطبيعية 

تية للمياه وإنفاقها. الطبيعة. ومن الضروري دمج الحلول املستندة إلى الطبيعة في تخطيط البنية التح

باإلضافة إلى ذلك، في العديد من دول املنظمة يوجد فرق كبير بين كمية املياه التي يتم إدخالها في 

نظام التوزيع وكمية املياه التي يتم إرسالها إلى املستهلك. إذ يجب أن تقلل الحكومات من فقدان املياه 

 طوير البنية التحتية. في الشبكات العامة من خالل املراقبة الكافية وت

في العقدين األخيرين، عرفت مستويات التلوث ارتفاعا خصوصا في فئة التلوث الشديد بنسبة تبلغ 

% من امتدادات األنهار في الجزائر وبوركينا فاسو وجيبوتي ومصر وغامبيا وإيران ومالي 25-10حوالي 

انستان وأوغندا وأوزبكستان. وتتأثر واملغرب ونيجيريا وباكستان والسنغال والصومال وتونس وتركم

بعض الدول بشكل أسوأ؛ كبنغالديش وتشاد واألردن والكويت ولبنان وفلسطين والسودان وسوريا 

 يظهر أكثر من 
ُ

% من امتدادات األنهار اتجاهات متصاعدة للتلوث الشديد. وال يقتصر 25واليمن حيث
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بل أيًضا على معالجة املياه املستعملة، الحل على بناء املزيد من شبكات الصرف الصحي فحسب، 

 وتمكين استخدامها من قبل جميع القطاعات ذات الصلة.

، 2018إلى مايو  2010أصبحت املياه مصدرا للصراعات العنيفة في منطقة املنظمة. فخالل الفترة من 

% من الصراعات 67عرفت منطقة املنظمة مظاهر عنف أكثر من أي وقت مض ى، مع زيادة بلغت 

العاملية املتعلقة باملياه. ومع ذلك، فقد وقعت حوالي ثالثة أرباع األحداث املتصلة باملياه على املستوى 

دون الوطني أو املحلي وليس كنزاعات بين الدول. كما شهدت منطقة املنظمة ارتفاًعا حاًدا في عدد 

املاضية. إال أنه، إذا كان  االتفاقيات الدولية املوقعة حول املياه العذبة خاصة في العقود األربعة

. ومن 
ً
 سياسيا

ً
 ومدفوعا

ً
 وديناميا

ً
للتعاون في مجال املياه العابرة للحدود تأثيرا، فيجب أن يكون نشطا

مجرى مائي دولي في منطقة املنظمة على أنه  73من أصل  47املقلق، بشكل خاص، أنه قد تم تقييم 

 خال من أطر تعاون مناسبة.

بشأن املياه العذبة في قدرة دول املنظمة على االستجابة للعديد من التحديات،  سيساهم تعزيز التعاون 

من الناحيتين االستراتيجية والسياسية. فمن الناحية االستراتيجية، سيوفر ذلك فرًصا إضافية 

لتحسين الوصول إلى املياه العذبة، وتحسين الوصول إلى املصادر املالية، مما سيتيح استخداما أفضل 

ثلة والخبرات الجيدة. أما من املنظور السياس ي، فسيساهم في تحسين التعاون الثنائي واملتعدد لألم

 األطراف في منطقة املنظمة.

 عملية تنفيذ رؤية منظمة التعاون اإلسالمي في مجال املياه

" إلى جمع املعلومات حول 2018هدف "مسح مجلس منظمة التعاون اإلسالمي املكلف باملياه لعام 

يذ رؤية املنظمة في مجال املياه؛ وتحديد التحديات الرئيسية املتعلقة باملياه التي تواجهها دول تنف

املنظمة؛ والتعرف على اإلجراءات واالستراتيجيات املستقبلية للتصدي لهذه التحديات. كما هدفت 

ة من حيث البنية الدراسة إلى تحديد االحتياجات التدريبية وقدرات الدول األعضاء ومتطلباتها املالي

دولة من دول املنظمة على االستبيان، مقابل  15، أجابت 2018التحتية للمياه. واعتباًرا من أغسطس 

% من الدول األعضاء في املنظمة بتمثيل من جميع املناطق الجغرافية الرئيسية. كما أشار أغلبية 26

المي في مجال املياه، وأنهم بصدد تنفيذ املجيبين إلى أنهم قد استلموا وثيقة رؤية منظمة التعاون اإلس

 بتبني، و / أو تحديث، 
ً
مختلف اإلجراءات واألنشطة املوص ى بها. وباإلضافة إلى هذا، فقد قاموا أيضا

و / أو تقييم استراتيجيات وخطط وطنية شاملة بشأن قضايا املياه منذ اعتماد رؤية منظمة التعاون 

. وفيما يتعلق بالتحديات الرئيسية، فقد ذكر أغلبية املجيبين 2012اإلسالمي في مجال املياه في مارس 

ضمان الوصول إلى خدمات املياه والصرف الصحي وتوافر املوارد املائية كتهديدات رئيسية ألمنهم 

املائي، كما ذكر عدد كبير أيضا أن التمويل يمثل عقبة رئيسية تواجههم في تنفيذ رؤية املنظمة في 

ملخص



 ملخص
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ممارسة التعاون في مجال إدارة املوارد املائية على نطاق واسع بين املجيبين، وبشكل  مجال املياه.  وتتم

رئيس ي، من خالل برامج التبادل وأنشطة إدارة املياه العابرة للحدود. وأعرب عدد كبير عن استعدادهم 

درات ونقل ملشاركة خبراتهم في مجموعة من املجاالت املتعلقة باملياه من خالل املساعدة في بناء الق

 
ً
التكنولوجيا. فمن جهة، فيما يخص احتياجات بناء القدرات والتدريب، أبدى نصف املجيبين تقريبا

استعدادهم لتقاسم خبراتهم من خالل دورات تدريبية في مجاالت تشمل اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه 

ه، وإعادة تدوير املياه املستعملة، وأنظمة الري. ومن جهة أخرى، ذكرت أغلبية املشاركين أن إدارة امليا

وتحلية املياه، وإدارة املياه الجوفية هي مجاالت تتطلب تدريبات. ومع ذلك، اختلفت أولويات املجيبين 

في احتياجات التدريب، ومن بين جميع االحتياجات التدريبية الرئيسية املذكورة، ذكرت األغلبية أن 

املستعملة وإدارة املياه الجوفية ذات أولوية عالية. وفيما يتعلق  التدريبات في مجال إعادة تدوير املياه

باملساعدة اإلنمائية، فإن أكثر من نصف املجيبين يفتقرون إلى الوسائل املالية لبناء أو تطوير البنية 

 التحتية للمياه الالزمة في دولهم. كما أن معظم البنية التحتية التي تحتاج إلى بناء أو ترقية في الدول 

املجيبة هي في مجاالت الري، وإدارة مستجمعات املياه واألنهار، وإمدادات املياه والصرف الصحي. 

 تحدياتها املستقبلية ولدى أكثر من نصفها استراتيجيات 
ً
، بدا أن الدول املجيبة تدرك جيدا

ً
وأخيرا

كرت مجموعة والتزامات لتحقيق األمن املائي على مدى السنوات الخمس إلى العشر املقبلة. وذ

ملحوظة آثار تغير املناخ املاديي وتوافر املوارد املائية باعتبارها التحديات الرئيسية التي ستواجه دولهم 

في املستقبل. ومن أجل التخفيف من هذه التحديات بشكل ناجح، حدد املجيبون ثالث أولويات رئيسية 

ا للمياه: حوكمة املياه )املعر 
ً
 آمن

ً
فة واللوائح والسياسات(، الوصول إلى يمكن أن تضمن مستقبال

 التمويل، وتحسين خدمات املياه والصرف الصحي.
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توفرة % من سطح األرض املغطى باملياه، ستكون الفرضية هي أن املياه م70نظرا لوجود ما يزيد عن 

% من كل املياه على األرض هي مياه 97.5بشكل كبير وأن مسألة توافر املياه ليست ذات أهمية. إال أن 

% كمياه عذبة، أي املياه التي يمكن نظرًيا استخدامها في الشرب 2.5مالحة، حيث ال يتبقى سوى 

%( متجمدة في 70قرب من والنظافة والزراعة والصناعة. وتعتبر غالبية املياه العذبة املتبقية )ما ي

 األنهار الجليدية واألغطية الثلجية في أنتاركتيكا وغرينالند، مما يجعلها بعيدة عن متناول البشر. 

تؤثر العوامل الطبيعية والبشرية على توافر املاء سنويا. وعالوة على ذلك، يتم تحديد كميات املياه 

والجيومورفولوجية. إن توافر املياه أقل بكثير  وتوزيعها على الزمان واملكان حسب الظروف املناخية

من تدفقها إلى النظام، كما أنه يتغير من وقت آلخر، وتسلط هذه الحالة الضوء على أهمية قضايا 

توافر املياه، وبالتالي، فإن هذا الفصل مخصص لدراسة املوارد املائية، وتوافر املياه، ووسائل زيادته 

 في دول املنظمة. 

 املياه املتجددةموارد  1.1

يتم تجديد موارد املياه املتجددة بهطول األمطار، ولقياس موارد املياه املتجددة  يتم استخدام مؤشر 

، حيث يوفر هذا املؤشر متوسط توافر املياه على املدى الطويل (TRWR) إجمالي موارد املياه املتجددة

واملياه الجوفية املعاد تغذيتها، والتدفقات  ( من األمطار،3م ما بالكيلومترات املكعبة )مليار  لدولة

( في دول TRWRإجمالي موارد املياه املتجددة ) 1.1السطحية من الدول املجاورة. يوضح الشكل 

 املنظمة مقارنة باملجموعات القطرية األخرى.
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املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناًء على قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة أكواستات 

 اإللكترونية.

 2017-2013إجمالي موارد املياه املتجددة : 1.1الشكل 
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ول النامية في الد 3م 37866في دول املنظمة/ و 3مليار م 7262تبلغ نسبة إجمالي موارد املياه املتجددة 

في الدول املتقدمة. عندما تقارن نسبة مصادر املياه املتجددة  3مليار م 9578غير األعضاء في املنظمة و 

 . 2.1في دول املنظمة بنسبة سكان هذه األخيرة، فهي متواضعة كما يبين الشكل 

قل من نصيبها من %، وهي أ13.3تبلغ حصة دول املنظمة من إجمالي موارد املياه املتجددة في العالم 

%. وعلى خالف ذلك، نصيب البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة 23.6مجموع سكان العالم البالغ 

والبلدان املتقدمة من املوارد املائية املتجددة في العالم هي أعلى من نصيبها من مجموع سكان العالم. 

إجمالي موارد املياه املتجددة في العالم حيث تبلغ حصة الدول النامية غير األعضاء في املنظمة من 

13.3%
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13.9%

الدول األعضاء في املنظمة الدول النامية غير األعضاء في 
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الدول املتقدمة

الحصة من مجموع إجمالي موارد املياه املتجددة الحصة من مجموع سكان العالم

بيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة أكواستات املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناًء على قاعدة ال

 اإللكترونية وشعبة السكان في األمم املتحدة.

 2017-2013الحصة من إجمالي موارد املياه املتجددة ومجموع السكان في العالم،  :2.1الشكل 
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ة والزراعة أكواستات املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناًء على قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذي

 2017-2013إجمالي موارد املياه املتجددة في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي،  :3.1الشكل 
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%. وتبلغ حصة الدول املتقدمة من 62.5%، وهي أقل من نصيبها من مجموع سكان العالم البالغ 69.2

%، وهي أقل من نصيبها من مجموع سكان العالم البالغ 17.5إجمالي موارد املياه املتجددة في العالم 

13.9.% 

تغذية طبقات املياه الجوفية، وهما املصدرين الجوهريين للمياه؛ ومع  تتحول األمطار إلى النهر ومناطق

ذلك، فإنه لدى دول املنظمة مجموعة كبيرة من املناخات ذات تقلبات كبيرة في األمطار. تتمتع بعض 

األجزاء مثل شرق آسيا وبنغالدش بتساقط أمطار مرتفع، في حين تتمتع أجزاء أخرى مثل الشرق 

قيا بمناخ جاف للغاية مع أنظمة هيدرولوجية مغلقة. فعلى الكفة العليا، تقع األوسط وشمال أفري

مليمتر/سنة، في حين توجد مصر في الكفة  2.875ماليزيا التي تتمتع بمتوسط هطول أمطار يبلغ 

مليمتر/السنة )بيانات أكواستات اإللكترونية  51املنخفضة حيث يبلغ متوسط هطول األمطار فيها 

ة األغذية والزراعة(. والنتيجة هي أنه لدى موارد املياه توزيع غير عادل بتاتا بين مناطق التابعة ملنظم

 . 3.1الدول األعضاء في املنظمة كما هو مبين في الشكل 

يبين الشكل أن أعلى كمية من املوارد املائية املتجددة لوحظت في دول منظمة التعاون اإلسالمي في 

في حين لوحظ أقلها في دول املنظمة في منطقة الشرق  3مليار م 2.608منطقة شرق آسيا بمعدل 

فقط. ومن أجل قراءة األرقام الواردة  3مليار م 361( حيث بلغ حجمها MENAاألوسط وشمال أفريقيا )

أعاله من املنظور الصحيح، من املفيد مقارنة إجمالي موارد املياه املتجددة في مناطق املنظمة إلى عدد 

 .4.1ل في تلك املناطق كما هو موضح في الشكل السكان املقاب

يوضح الشكل مجموعتين من مناطق منظمة التعاون اإلسالمي. في املجموعة األولى؛ هناك مناطق في 

املنظمة تتمتع بنصيب من موارد املياه املتجددة يفوق نصيبها من مجموع سكان املنظمة. وفي هذه 

% من إجمالي موارد املياه املتجددة في 35.9التي تتمتع بـاملجموعة توجد دول املنظمة في شرق آسيا 

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناًء على قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة أكواستات 

 .اإللكترونية وشعبة السكان في األمم املتحدة

 

صة مناطق منظمة التعاون اإلسالمي في مجموع سكانها وإجمالي موارد املياه ح: 4.1الشكل 

 2017-2013املتجددة، 
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% فقط من مجموع سكان هذه األخيرة. ثم يلي دول املنظمة في شرق 16.7املنظمة بينما تستضيف 

% من إجمالي موارد املياه املتجددة في املنظمة بينما 5.1آسيا البلدان في أمريكا الالتينية التي تمتلك 

 
ً
 يبلغ تستضيف جزًءا صغيرا

ً
% من إجمالي سكان هذه األخيرة. أما في املجموعة الثانية من 0.1جدا

مناطق املنظمة؛ تعتبر نسبة املوارد املائية املتجددة في املنظمة أقل من حصة مجموع السكان في هذه 

األخيرة . و تتكون هذه املجموعة مما يلي:  دول منظمة التعاون اإلسالمي في أوروبا وآسيا الوسطى 

% من سكانها(، ودول املنظمة في الشرق األوسط 9.2% من  إجمالي موارد املياه املتجددة فيها و 6.9)

% من سكانها(، دول املنظمة في 24.2% من إجمالي موارد املياه املتجددة فيها و5.0وشمال أفريقيا )

ودول املنظمة في  % من سكانها(،22.2% من إجمالي موارد املياه املتجددة  فيها و 21.2جنوب آسيا ) 

 % من سكانها(. 27.7% من إجمالي موارد املياه املتجددة فيها و 25.9أفريقيا جنوب الصحراء )

نة في الشكل  حسب الفرق بين حصتهم من املوارد املائية  4.1وباملثل، يمكن تجميع مناطق املنظمة املبيَّ

تشكيل ثالث مجموعات مختلفة من املتجددة وجصتهم من مجموع سكانها. وفقا لهذه التجميع، يتم 

مناطق املنظمة أال وهي: ذات االختالف الضئيل، واالختالف املعتدل، واالختالف الكبير. في مجموعة 

االختالف الضئيل، فإن حصة البلدان من إجمالي موارد املياه املتجددة ملنظمة التعاون اإلسالمي 

تشمل هذه املجموعة دول املنظمة في أوروبا وشرق تتطابق تقريًبا مع حصتها من إجمالي عدد سكانها، و 

آسيا، ودولها في جنوب آسيا، ودولها في أفريقيا جنوب الصحراء. كما تشمل مجموعة االختالف املعتدل 

دول املنظمة في أمريكا الالتينية، بينما تشمل مجموعة االختالف الكبير دول املنظمة في شرق آسيا 

 أفريقيا. ودولها في الشرق األوسط وشمال

أما على صعيد فرادى البلدان، فيشير توافر املياه إلى وجود تباين كبير بين دول املنظمة كما هو موضح 

 .5.1في الشكل 
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في  3ملتجددة وأقلها )مليار مالبلدان األعضاء في املنظمة التي لديها أعلى موارد للمياه ا: 5.1الشكل 

 2017-2013السنة(، 
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 2.019فمن ناحية، كما يبين الشكل، تقع أعلى كمية من مجموع املوارد املائية املتجددة في إندونيسيا )

السنة(. ومن /3مليار  م 580/السنة( ثم ماليزيا ) 3ار  مملي 1.227السنة( تليها بنغالديش )/3مليار  م

ناحية أخرى، لوحظ أن غالبية الدول التي تمتلك أقل قدر من موارد املياه املتجددة تقع في منطقة 

 سنة(./3مليار م 0.06السنة( وقطر )/3مليار م 0.02الشرق األوسط وشمال أفريقيا، مثل الكويت )

 ددةموارد املياه غير املتج 2.1

املياه غير املتجددة، أو املياه األحفورية هي املياه الجوفية املتراكمة وهي بقايا الظروف املناخية السابقة 

، تضم دول املنظمة في 1.1األكثر رطوبة والتي كانت موجودة منذ آالف السنين. وكما يوضح الجدول 

بقات املياه الجوفية الرئيسية الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء العديد من ط

في العالم والتي تحتوي على موارد مائية غير متجددة. وبما أن هذه البلدان تعاني من املناخات القاحلة 

حيث تكون موارد املياه املتجددة محدودة، تعتبر مواردها املائية غير املتجددة أو املياه األحفورية مورًدا 

 استراتيجًيا مهًما.

 خزانات رئيسية تحتوي على موارد مائية أرضية غير قابلة للتجديد :1.1الجدول  

 البلد
شبكة طبقة املياه 

 الجوفية

االمتداد 

 )كيلومتر مربع(

االحتياطات 

القابلة 

لالستغالل 

 (3)ملمتر

االستخراج 

الحالي 

 السنة(/3)ملمتر

 مصر وليبيا والسودان وتشاد
خزان الحجر الرملي 

 النوبي
2,200,000 14,460,000 2,170,000 

 الجزائر وليبيا وتونس
شمال الصحراء 

 الغربية
1,000,000 1,280,000 2,560 

 1,750 80000إلى  60 450,000 حوض مرزوق  الجزائر وليبيا والنيجر

 200,000 املستريخي موريتانيا والسنغال وأوغندا
إلى  480

580,000 
265 

 مالي ونيجر ونيجيريا
لوليميدين القارية 

 الطبقاتمتعددة 
500,000 

إلى  250,000

2,000000 
225 

النيجر ونيجيريا وتشاد 

 والسودان والكاميرون وليبيا
 600,000 حوض تشاد

إلى  170

350,000 
250 

اململكة العربية السعودية 

والبحرين وقطر واإلمارات 

 العربية املتحدة

 متعدد
إلى  225,000

250,000 

إلى  500,000

2,185,000 
13,790 

 170 6,250 3,000 حوض مياه الديسة )فقط(* األردن
 :(2006املصدر: تم اعتماده من اليونسكو )

 Renewable Ground Water Resources: A Guide book on Socially Sustainable Management for Water Policy -Non

Makers 

 ه* يمتد إلى اململكة العربية السعودية، حيث تم تضمينه في املدخل أعال 
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 في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، يتيح استخدام املياه الجوفية غير 
ً
في املناخات األكثر جفافا

املتجددة فرصة للتخفيف من محدودية املوارد املائية املتجددة، وتحسين الرفاهية االجتماعية، وتيسير 

ائية غير املتجددة هو األعلى في التنمية االقتصادية، ولهذا السبب، فإن االستخدام العاملي للموارد امل

مدى اعتماد دول املنظمة الواقعة في هذه املنطقة على موارد  2.1هذه املنطقة. حيث يوضح الجدول 

 املياه الجوفية غير املتجددة.

وُيبين بوضوح أيضا، أن التعدين العاملي للمياه الجوفية غير املتجددة يتركز في اململكة العربية 

% من إجمالي استخراج املياه الجوفية غير املتجددة 77، واللتان تمثالن مجتمعتان السعودية وليبيا

في العالم. أما في املناطق القاحلة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، تشكل املياه الجوفية مصدًرا 

فإن للحياة حيث تستخدم في كل من إمدادات املياه في املناطق الحضرية والزراعة املروية. ومع ذلك، 

ِّض 
االستنفاد غير املخطط الحتياطيات املياه الجوفية غير املتجددة يمكن أن يقوض، ويمكن أن ُيقو 

الحيوية االقتصادية واالجتماعية لدول املنظمة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ويتمثل التحدي 

املتجددة واستخدامها. الذي يواجه هذه البلدان في إيجاد توازن بين الحفاظ على املياه الجوفية غير 

وبالتالي فإن الحاجة إلى التخطيط الستخدام موارد املياه غير املتجددة واالستعداد للتعامل مع اإلجهاد 

 املائي مع وجود استنزاف ملستودعات املياه الجوفية قد أصيبح أمرا ذو أهمية قصوى.

 استخدام املوارد املائية غير املتجددة: 1.2الجدول  

 السنة(/3املياه الجوفية )ملمتر التقدير سنوات البلد

 غير متجدد مجموع االستخدام حصة الطلب*  

 1,680 2,600 %54 2000 الجزائر

 17,800 21,000 %85 (1996) 1999 اململكة العربية السعودية

 90 258 %63 (1996) 1999 البحرين

 900 4,850 %7 (2002) 1999 مصر

 1,570 900 %70 (1996) 1999 اإلمارات العربية املتحدة

 170 486 %39 (1994) 1999 األردن

 3,014 4,280 %95 1999 ليبيا

 240 1,644 %89 (1991) 1999 عمان

 150 185 %53 (1996) 1999 قطر

 460 1,670 %59 2000 تونس

 700 2,200 %62 (1994) 1999 اليمن

 املصدر:

 Margat (1995, 1998, 2000), UN-FAO (1997), UN-ECSWA (1999) – as cited in UNESCO, 2006. 

 * نسبة إجمالي االستجابة إلى الطلب الفعلي على املياه من املياه الجوفية
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 سعة السد 3.1

ال يقتصر توافر املياه على العوامل الطبيعية، بل العوامل البشرية هي التي لديها دورا هاما في تحديد 

ت بشرية محددة دورا في زيادة توافر املياه. كما أن تخزين املياه، مداه. وبالتالي، يمكن أن يكون لتدخال 

خصوصا بالطريقة التقليدية عبر السدود، تزيد من توافر املياه على أساس منتظم، وخاصة في املواسم 

 لتمكين عملية نقل املياه من 
ً
 أساسيا

ً
الجافة، وإال لكانت املياه غير متوفرة. ويعتبر تخزين املياه شرطا

اطق هطول األمطار عالية التركيز إلى مناطق هطول األمطار منخفضة التركيز. عالوة على ذلك،  توفر من

السدود الطاقة الكهرمائية وتوفر مستوى معين من الحماية من أحداث هطول أمطار متطرفة  قد 

ط دون أن تؤدي إلى فيضانات. وقد تسمح السدود أيًضا بالجريان الزائد الذي يتدفق عادة إلى املحي

 تتم معالجته ليصير صالحا لالستخدام.

إجمالي نصيب الفرد من سعة التخزين التراكمي للسدود في دول املنظمة باملقارنة  6.1يوضح الشكل 

مع مجموعات الدول األخرى. وتشير القيم في الشكل إلى مجموع القدرات املبدئية النظرية لجميع 

. ومن املحتمل أن تكون كمية املياه املخزنة في أي سد أقل من السدود، والتي ال تتغير مع مرور الوقت

السعة بسبب تراكم الطمي. قد ال يتم تضمين البيانات الخاصة بالسدود الصغيرة، على الرغم من أن 

قدرة تخزينها اإلجمالية ليست مهمة بشكل عام. وكما يوضح الشكل، تبلغ سعة السد في دول املنظمة 

ساكن تمت مالحظتها في البلدان النامية غير األعضاء، وهي أقل /3م 790من  ساكن  وهي أقل/3م 661

 ساكن(./3م 1871بكثير من تلك التي لوحظت في البلدان املتقدمة )

661
790

1874

0

500

1000

1500

2000

2500

الدول األعضاء في املنظمة الدول النامية غير األعضاء في

املنظمة

الدول املتقدمة

3م /
ن

اك
س

حسابات موظفي سيسرك بناًء على قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة أكواستات  املصدر:

 اإللكترونية وشعبة السكان في األمم املتحدة.

 

 2017-2003نصيب الفرد من سعة السد،  :6.1الشكل 
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 بين مناطق املنظمة كما يبين الشكل 
ً
 كبيرا

ً
بوضوح.  7.1يتفاوت نصيب الفرد من سعة السد تفاوتا

لالتينية، أي سورينام وغيانا، والتي تتمتع بموارد مائية وفيرة كما أنه لدى بلدان املنظمة في أمريكا ا

ساكن(. وتليها دول /3م 15.744وعدد قليل من السكان؛ حصة عالية جدا  من سعة السدود لكل فرد )

ساكن وبلدان املنظمة في منطقة /3م 2.158املنظمة في أوروبا وآسيا الوسطى بمتوسط سعة سد يبلغ 

لكل فرد. كما لوحظ أدنى نصيب  3م 952ريقيا بمتوسط سعة سد يبلغ الشرق األوسط وشمال أف

 94للفرد من مستوى سعات السد في دول املنظمة في جنوب آسيا حيث بلغ متوسط سعة السد 

 دول املنظمة في أفريقيا جنوب الصحراء )/3م 157ساكن، ثم دولها بشرق آسيا )/3م
ً
 627ساكن( وأخيرا

 ساكن(./3م

 ئيةالتبعية املا 4.1

يعتبر مصدر املياه املتاحة أحد القضايا املتعلقة بتوافر املياه لكونها ذات آثار استراتيجية وأمنية. يمكن 

توليد املياه من داخل حدود بلد ما )مصدر مياه داخلي( أو يمكن أن تكون عابرة للحدود في الطبيعة، 

د تسفر املياه العابرة للحدود عن بمعنى أنها تنشأ من خارج حدود بلد ما )موارد مياه خارجية(. وق

حدوث صراعات وخالفات، إال أنها توفر فرصا للتعاون وتعزيز السالم واألمن اإلقليميين فضال عن 

 النمو االقتصادي. 

( على إجمالي موارد املياه ERWRتقاس التبعية املائية بتقسيم موارد املياه الخارجية املتجددة )

لي موارد املياه املتجددة هو عبارة عن تجميع للموارد املائية الداخلية ، حيث أن إجما(TRWR) املتجددة

(. في صيغة معادلة، يتم إعطاء تبعية املياه ERWR( وموارد املياه الخارجية املتجددة )IRWRاملتجددة )

 على النحو التالي:

 2017-2003من سعة السد في مناطق املنظمة،  نصيب الفرد :7.1الشكل 
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املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناًء على قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة أكواستات اإللكترونية 

 وشعبة السكان في األمم املتحدة.
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𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟 𝐷𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐸𝑅𝑊𝑅

𝐼𝑅𝑊𝑅 + 𝐸𝑅𝑊𝑅
× 100 

. وال تتلقى الدولة التي لديها نسبة تبعية 100و  0قد تختلف التبعية املائية من الناحية النظرية بين 

يتلقى كل مياهه  100أي مياه من البلدان املجاورة. والبلد الذي لديه نسبة تبعية تساوي  0تساوي 

 املتجددة من بلدان املنبع، دون أي إنتاج من موارده الخاصة.

التعاون اإلسالمي درجة تفوق املعتاد في التبعية املائية باملقارنة مع مجموعات الدول تشهد منظمة 

% من إجمالي موارد املياه 73. ففي دول املنظمة، يتم توليد 8.1األخرى كما هو موضح في الشكل 

IRWR

73%

ERWR

27%

املنظمة

27.4= نسبة التبعية 

IRWR

76%

ERWR

24%

الدول النامية غير األعضاء

24.1= نسبة التبعية 

IRWR

93%
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 2017-2013التبعية املائية،  :8.1الشكل 

 على قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة أكواستات اإللكترونية. املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناًء 



 املياهتوافر ألول: ا لفصلا

 2018 املياه حول  اإلسالمي التعاون  منظمة تقرير سيسرك 

 تحويل املخاطر إلى فرص الحوار والتعاون 
20 

هي أعلى ، و 27.4% خارجًيا، مما يؤدي إلى وجود نسبة تبعية تبلغ 27املتجددة داخلًيا بينما يتم توليد 

امللحوظة في البلدان  6.8امللحوظة في البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة، ونسبة  24.1من 

 املتقدمة.
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 املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناًء على قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة أكواستات اإللكترونية. 

 2017-2013التبعية املائية في مناطق منظمة التعاون اإلسالمي  :9.1الشكل 
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من جهة، لوحظ وجود أعلى مستوى من التبعية املائية في دول منظمة التعاون اإلسالمي في جنوب 

( وتلك التي تقع في أفريقيا 36.1( ثم دول املنظمة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا )86.5آسيا )

(. ومن الجهة املقابلة، فإن دول املنظمة في شرق آسيا هي مستقلة تماًما عندما 24.0جنوب الصحراء )

يتعلق األمر باملوارد املائية. وتظهر دول املنظمة في أمريكا الالتينية وتلك في أوروبا وآسيا الوسطى درجات 

 من التبعية املائية مع
ً
 (.9.1على التوالي )الشكل  9.4و  8.1وجود نسب تبعية قدرها  منخفضة نسبيا

 بين بعض البلدان التي تعتمد 
ً
 كبيرا

ً
فعلى مستوى كل بلد على حدة، تختلف التبعية املائية اختالفا

، 10.1بشكل كبير على املياه الخارجية وغيرها من املستقلة تماما من التبعية املائية. كما يوضح الشكل 

من  97.0أعلى مستوى من  التبعية املائية، تليها تركمانستان التي لديها نسبة قدرها  لدى الكويت

 .96.9التبعية املائية ثم مصر التي لديها نسبة تبلغ 

 2017-2013دول املنظمة ذات أدنى درجة من التبعية املائية،  10: 3.1الجدول  

 دول منظمة التعاون اإلسالمي ذات نسبة تبعية منعدمة
 جيبوتي جزر القمر اي دار السالمبرون

 ليبيا إندونيسيا غينيا
 املغرب جزر املالديف ماليزيا
 سيراليون  اململكة العربية السعودية عمان

 اليمن اإلمارات العربية املتحدة سورينام
 5صفر >الدول األعضاء في املنظمة ذات نسب التبعية >

 الغابون  قرغيزستان لبنان
 قطر فلسطين تركيا

  الجزائر الكاميرون
 10>الدول األعضاء في املنظمة ذات نسب التبعية > 5

 كوت ديفوار بوركينا فاسو إيران
   تونس

 املصدر: منظمة األغذية والزراعة، قاعدة البيانات اإلحصائية اإللكترونية أكواستات.

77.7
80.1

89.7
91.4

96.1
96.5
96.6
96.9
97.0

100.0

0 50 100

باكستان
أوزبكستان

النيجر
بنغالديش
السودان
موريتانيا
البحرين

مصر
تركمانستان

الكويت

 املصدر: منظمة األغذية والزراعة، قاعدة البيانات اإلحصائية اإللكترونية أكواستات.
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ائية، وهي مدرجة في وفي املقابل، فإنه لدى العديد من دول املنظمة نسب منخفضة من التبعية امل

 .3.1الجدول 

 املياه املستعملة 5.1

يمكن تحسين توافر املياه من خالل توريد املياه إلى نظام معين. وتشمل الخيارات الرئيسية لتوريد 

املاء إلى نظام معين: عمليات النقل بين األحواض البينية، تحلية مياه البحر واستخدام املياه 

املستعملة من املياه الرمادية املحلية )املياه املستمدة من الحمامات واملغاسل  املستعملة. تتكون املياه

والغساالت وأدوات املطبخ( واملياه السوداء )املياه املستمدة من املراحيض(، وكذلك مياه مستعملة 

صناعية والتي قد تحتوي على ملوثات كيميائية إضافية. يتطلب استخدام املياه املستعملة معالجة 

عة، وفي هذا الصدد، يكون لدى دول املنظمة فرصة كبيرة للتحسن كما هو ا ملياه املستعملة املجم 

.11.1موضح في الشكل 

مقياًسا ملعالجة املياه املستعملة كنسبة من املياه التي تتلقى عالج   11.1تمثل القيم الواردة في الشكل 

املرتبطين بنظام جمع املياه املحلية املستعملة. أولي على األقل في كل بلد يتم توحيدها بنسبة السكان 

% فقط، وهي 43.7ففي دول منظمة التعاون اإلسالمي، تبلغ نسبة املياه املستعملة التي تم جمعها 

% التي لوحظت في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة، وتتخلف بشكل 50.9حصة أقل من نسبة 

 % من املياه املستعملة املجمعة. 95.5مة حيث تتم معالجة خطير عن تلك املوجودة في الدول املتقد
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 2018نسبة املياه املستعملة املجمعة التي تمت معالجتها،  :11.1الشكل 
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وعلى املستوى اإلقليمي للمنظمة، فإن نسبة املياه املستعملة التي يتم جمعها والتي يتم عالجها هي 

% في دولها الواقعة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وهذه النسبة هي األعلى بين مناطق 78.8

(، وتأتي في الرتبة الثانية والثالثة دول املنظمة في أوروبا وآسيا الوسطى 12.1ل املنظمة )انظر الشك

%( على التوالي. أما في باقي مناطق املنظمة، نسبة املياه 45.2%( ثم تلك التي تقع في شرق آسيا )66.0)

املنظمة مستعملة منخفضة للغاية. وبشكل أخص، تبلغ نسبة املياه املستعملة التي يتم جمعها في دول 

% وفي تلك الواقعة 16.0%، في دول املنظمة بأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 3.8في أمريكا الالتينية 

 %. 16.4في جنوب آسيا 

من خالل زيادة قدرات معالجة املياه املستعملة، يمكن لدول املنظمة زيادة توافر املياه. وباإلضافة إلى 

ر فوائد صحية زيادة توافر املياه، تساهم ممارسة معالج ِّ
 
ة املياه املستعملة في صحة النظم املائية وتوف

 للسكان املحليين.
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 2018لجتها في منطقة املنظمة، نسبة املياه املستعملة املجمعة التي تمت معا: 12.1الشكل 
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ذا كان النفط هو السلعة االستراتيجية في القرن العشرين، من املحتمل أن تحل املياه محله كبديل إ

ياه قد ازداد بشكل مطرد وال يظهر أي عالمات على للقرن الواحد والعشرين. حيث أن الطلب على امل

التراجع، مما يضع ضغوطا غير مسبوقة على املوارد املائية. كما أن العوامل املؤثرة على الطلب على 

املياه هي كلها عوامل بشرية بطبيعتها. إن النمو السكاني والنزعة االستهالكية )كنظام اجتماعي 

لى شراء السلع والخدمات بكميات متزايدة باستمرار( كالهما واقتصادي، وكأيديولوجية تشجع ع

يزيدان مباشرة من الطلب على السلع والخدمات واملياه املرتبطة بإنتاجها ومعالجتها وتسليمها. وقد 

لوحظ تزايد هذا الطلب في جميع القطاعات التي تستخدم املياه؛ وهي القطاع الزراعي والقطاع 

وإزاء الخلفية، يبدأ هذا الفصل بمناقشة العوامل التي تدفع الطلب على الصناعي والقطاع البلدي. 

املياه، قبل االنتقال إلى مناقشة سحب املياه والضغط على املوارد املائية، ثم ينتهي في موضوع إدارة 

 الطلب على املياه.

 العوامل الدافعة للطلب على املياه 1.2

الطلب على املياه في املستقبل املنظور كما يظهر في الشكل  من املتوقع أن يستمر االتجاه التصاعدي في

. إذ تستند القيم الواردة في هذا الشكل على قاعدة بيانات أكواستات التابعة ملنظمة الفاو وتتحمل 2.1

 (. ويفترض سيناريو العمل على النحو املعتاد  في جوهره أنBAUسيناريو العمل على النحو املعتاد )

 املياه لن تتغير.أنماط استخدام 

يقف النمو السكاني في واجهة العوامل التي ترفع من الطلب على املياه. ومن املتوقع أن يزداد عدد 

مليار شخص  7.3مليار نسمة في السنوات الخمس عشرة القادمة، من حوالي  1.2سكان العالم بمقدار 

ات وإسقاطات شعبة السكان في )استنادا إلى تقدير  2030مليار شخص في سنة  8.4إلى  2015في سنة 

األمم املتحدة(. وتعتبر الزيادة في الطلب على املياه الناتجة عن نمو السكان ذات أهمية بالغة لدول 
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 2014املصدر: اعتمد من املعهد الدولي إلدارة املياه، 

 

 اتجاهات الطلب على املياه :1.2الشكل 
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املنظمة بالخصوص ألن نسبة نمو السكان في املنظمة تفوق نظيرتها في مجموعة الدول األخرى كما هو 

 .2.2مبين في الشكل 

% في 20.9نظمة في عدد سكان العالم في تزايد مستمر من ما يقدر بويوضح الشكل أن حصة دول امل

. وفي املقابل، فإن حصة البلدان 2050% في سنة 29.8و  2025% املتوقعة في سنة 25.3إلى  2000العام 

. ومن 
ً
 مطردا

ً
النامية غير األعضاء في املنظمة  والبلدان املتقدمة من عدد سكان العالم تعرف انخفاضا

% في 63.3أن تنخفض حصة البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة من سكان العالم من املتوقع 

. أما بالنسبة للبلدان املتقدمة، فمن 2050% في سنة 58.5إلى  2025% في سنة 61.4إلى  2000سنة 

 2025% في سنة 13.4إلى  2000% في سنة 15.8املتوقع أن تنخفض حصتها في عدد سكان العالم من 

. وتسلط هذه األرقام الضوء على الضغط الديموغرافي على املوارد املائية في 2050% في سنة 11.7إلى 

 دول املنظمة.

كما أن النمو السكاني ليس بالعامل الوحيد الذي يزيد الطلب على املياه حيث يبين الواقع أن الطلب 

ن املاض ي )منظمة األغذية على املياه ينمو بمعدل يزيد عن ضعف معدل الزيادة السكانية في القر 

(. ومع زيادة الدخول وتنامي االقتصادات، يزداد الطلب على املياه، حيث تشمل 2008والزراعة، 

الزيادة في الطلب على املياه جميع املجاالت ابتداءا من املحلية، إلى الزراعة واالستخدام الصناعي. 

إنتاج واستهالك السلع املصنعة، والطاقة  حيث أن زيادة الدخل والنمو االقتصادي يؤديان إلى زيادة

الكهربائية، والخدمات التي تزيد من الطلب على املياه. كما أنه مع زيادة الدخل، تخضع الوجبات 
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 املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناًء على تقديرات وإسقاطات شعبة السكان في األمم املتحدة
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الغذائية لتغييرات كبيرة،  فيبدأ الناس بتناول املزيد من اللحوم ومنتجات األلبان والتي تتطلب املزيد 

طلبه النظام الغذائي القائم على املحاصيل الرئيسية )أي الحبوب(. من املياه إلنتاجها أكثر من مايت

سعرة حرارية للفرد في اليوم في  2650 من األغذية من العاملي العرضومن املتوقع أن يرتفع متوسط 

. وتتحول أرقام نصيب الفرد 2050كيلوكالوري / فرد / يوم في سنة  3000إلى ما يزيد عن  2006سنة 

 ,Bruinsma) مليون طن من اللحوم يتم إنتاجها سنويا 200طن إضافي من الحبوب و  هذه إلى مليار 

2009.) 

هناك عامل آخر يزيد من الطلب على املياه وهو  عامل آخر يدفع الطلب على املياه هو التحضر.

التحضر، حيث أنه ذو أهمية كبيرة للبلدان النامية التي تشهد معدالت تحضر أعلى مقارنة يتلك 

قدمة. ومع ازدياد التحضر، يزداد طول السلسلة الغذائية مما يؤدي إلى املزيد من الهدر الغذائي. املت

 2050و  2006% بين عامي 60وتشير التقديرات إلى أن اإلنتاج الزراعي العاملي سيحتاج أن يزداد بنسبة 

اإلنتاج املروي سوف ملواكبة الطلب على الغذاء وأن كال من نسبة األراض ي الزراعية املروية، وحصة 

 (.Bruinsma, 2009تزيد أيضا، مما سُيسفر عن زيادة في الطلب على املياه في الزراعة )

 سحب املياه 2.2

يعكس إجمالي سحب املياه، كمؤشر لقياس الطلب على املياه، الكمية السنوية من املياه املسحوبة 

 عن اإلفراط لألغراض الزراعية والصناعية واملحلية. وهي تشمل موارد امل
ً
ياه العذبة املتجددة، فضال

في سحب املياه الجوفية املتجددة أو  األحفورية، واالستخدام املحتمل ملياه التحلية أو املياه املستعملة 

َعالجة. وال يشمل ذلك استخدامات التدفق، التي تتميز بمعدل استهالك صاٍف للغاية، مثل الترفيه 
ُ
امل

 ومصايد األسماك الداخلية وما إلى ذلك.واملالحة والطاقة املائية 



 الحالة الراهنة واالتجاهات الرئيسيةالجزء األول: 

 2018 املياه حول  اإلسالمي التعاون  منظمة تقرير سيسرك 

 تحويل املخاطر إلى فرص الحوار والتعاون 
28 

ين الشكل  نصيب الفرد من مجموع حصة سحب املياه في الدول األعضاء في املنظمة مقارنة  3.2ويبي 

 بمجموعات الدول األخرى.

إن الطلب على املياه في دول منظمة التعاون اإلسالمي يتجاوز بشكل كبير الطلب في البلدان النامية 

،  يبلغ 3.2نه ال يزال أقل بكثير من الطلب في البلدان املتقدمة. وكما يبين الشكل غير األعضاء، لك

ساكن/سنة؛ بينما في الدول النامية غير /3م 622نصيب الفرد من إجمالي سحب املياه في دول املنظمة 

 ساكن/سنة. /3م 867ساكن/سنة، وفي تلك املتقدمة فهو يصل /3م 391األعضاء يبلغ 
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 مرجحة حسب سكان البلدان. 

 

 2017-2003إجمالي نصيب الفرد من السحب السنوي للمياه،  :3.2الشكل 
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نظمة تباينات كبيرة في إجمالي نصيب الفرد السنوي من الطلب على املياه تباينات كبيرة تظهر مناطق امل

عبر املناطق ويعكس هذا العديد من العوامل مثل مستوى الدخل ومستوى التنمية االقتصادية وتوافر 

 املوارد املائية والسلوكيات االستهالكية. 

جمالي السحب السنوي توى من نصيب الفرد من  إتسجل دول املنظمة في أمريكا الالتينية أعلى مس

/ساكن /سنة(. وتأتي في املرتبة الثانية الدول املتمركزة في أوروبا وآسيا الوسطى مع  3م 1580للمياه )

، ثم دول املنظمة القابعة في 3مليون  م 1253نصيب الفرد من إجمالي السحب السنوي للمياه يبلغ 

. ويالحظ  وجود أدنى إجمالي سحب سنوي 3م 899يا بمعدل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريق

، تليها دول 3ممليون  158للمياه للفرد في دول املنظمة بأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث بلغ 

 .3م 672ثم دول املنظمة في جنوب آسيا بـ  3م 515املنظمة في شرق آسيا بــ 
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انات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة أكواستات اإللكترونية. املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناًء على قاعدة البي

 البيانات مرجحة حسب سكان البلدان. 

 

 2017-2003إجمالي نصيب الفرد من السحب السنوي للمياه في مناطق املنظمة، : 4.2الشكل 
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 الضغط على املوارد املائية 3.2

أن الطلب املتزايد على املياه . حيث 1.2يزداد الطلب على املياه باستمرار كما هو موضح في القسم 

( في سنة TFWWيضغط على املوارد املائية املوجودة. ويتم استخدام إجمالي سحب املياه العذبة )

( كمؤشر على TRWRمعينة، معبًرا عنه بنسبة مئوية من إجمالي موارد املياه الفعلية املتجددة )

توى الضغط على املوارد املائية في بلدان مس 5.2الضغط على موارد املياه املتجددة. ويبّيين الشكل 

 املنظمة مقارنة باملجموعات البلدان األخرى. 

إن الضغط على املوارد املائية في دول منظمة التعاون اإلسالمي يفوق بكثير ذاك في جميع مجموعات 

ملياه الدول األخرى. في بلدان املنظمة، يكون سحب املياه العذبة كنسبة مئوية من إجمالي موارد ا

في الدول  %9.0في البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة و  %5.3مقارنة مع  %12.2املتجددة 

املتقدمة. إذ أنه كما هو متوقع فأعلى نسبة من الضغط على املوارد املائية هو التي لدى دول املنظمة 

سجل الضغط على خصوصا في املنطقة القاحلة والجافة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث 

 79.6املوارد املائية قيمة مفزعة بلغت 
ً
%. وبعدها سجلت دول املنظمة في أوروبا وآسيا الوسطى ضغطا

%. من ناحية أخرى، وتواجه 15.6% ودول املنظمة في جنوب آسيا بنسبة 33.6على موارد املياه بنسبة 

سيا ضغطا منخفضا على املوارد دول املنظمة في أمريكا الالتينية وأفريقيا جنوب الصحراء وشرق آ

 % على التوالي.4.8% و 3.2% و 0.6املائية املقدرة بنسبة 

فإن سحب املياه في تسعة دول باملنظمة يتجاوز إجمالي مواردها املائية  7.2وكما هو موضح في الشكل 

آسيا املتجددة، وتقع جميع هذه الدول إما في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أو في منطقة 

الوسطى. كما لوحظت أعلى نسبة من الضغط على املوارد املائية في الكويت حيث يتجاوز سحب املياه 
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 البيانات مرجحة حسب سكان البلدان.

 

 2017-2003الضغط على املوارد املائية، : 5.2 الشكل
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مرة كمية مجموع املوارد املائية املتجددة في البالد. تليها دولة اإلمارات العربية  20من العذبة أكثر 

% 1867سحب املياه العذبة كنسبة مئوية من إجمالي موارد املياه املتجددة هي  املتحدة حيث نسبة

 %.943واململكة العربية السعودية 
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 املصدر: منظمة األغذية والزراعة، قاعدة البيانات اإلحصائية اإللكترونية أكواستات. 

 %100دول منظمة التعاون اإلسالمي التي يتجاوز ضغطها على املوارد املائية : 7.2الشكل 
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 إنتاجية املياه 4.2

هناك نوعان من األنشطة الجوهرية واملترابطة فيما بينها والتي لها أهمية كبيرة في مسألة إدارة الطلب 

ة الستخدام املياه والتوزيع الفعال للمياه املتاحة بين على املياه؛ أي تحسين الكفاءة الفني

االستخدامات املتضاربة. وعادة ما يتم إجراء تحسينات في كفاءة استخدام املياه وتوزيعها من قبل 

مزودي املياه ومستخدمي املياه مع مختلف القطاعات التي تستخدم املياه، وهي: الزراعية والصناعية 

الل تلبية احتياجات مستخدمي املياه باستخدام كميات أقل، يصير من املمكن واملحلية. كما أنه من خ

 تحرير كميات كبيرة من املياه.

 بمجموعات 8.2كما هو موضح في الشكل 
ً
، تكون إنتاجية املياه منخفضة جًدا في دول املنظمة مقارنة

دوالر أمريكي من إجمالي  .86واحد من إجمالي سحب املياه العذبة مع  3مالدول األخرى حيث يتوافق كل 

الناتج املحلي. ويمثل ذلك مقارنة ضعيفة مع إنتاجية املياه في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة 

دوالر أمريكي، فيكون  9.7من إجمالي سحب املياه العذبة  3محيث يعادل الناتج املحلي اإلجمالي لكل  

 ا أمريكًيا.دوالرً  50.1بذلك متخلفا بشكل هائل عن مستوى 

وقد لوحظ وجود مستوى كبير من التباين بين مناطق املنظمة من حيث إنتاجية املياه. وكما يوضح 

، سجلت دول املنظمة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى إنتاجية مائية بين مناطق 9.2الشكل 

ا. وعلى العكس من ذلك، املنظمة، تلتها دول املنظمة في شرق آسيا، وفي الشرق األوسط وشمال أفريقي

سجلت دول املنظمة في جنوب آسيا أدنى إنتاجية مائية باملقارنة مع باقي مناطق املنظمة، تلتها دول 

 املنظمة في أمريكا االلتينية، وفي أوروبا، وآسيا الوسطى.
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 إنتاجية املياه :8.2لشكل ا

 

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناًء على قاعدة البيانات اإللكترونية ملؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي. ُرجحت 

منها دول أعضاء في  47بلدا  128البيانات حسب الناتج املحلي اإلجمالي للبالد و عمليات سحب املياه العذبة. البيانات متاحة لـ
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ا من تشير الحالة الراهنة إلى توفر دول منظمة التعاون اإلسالمي على فرصة كبيرة لتحسين إنتاجيته

املياه من خالل جملة أمور تشمل زيادة الكفاءة الفنية الستخدام املياه وتخصيص املياه املتاحة 

 بكفاءة بين االستخدامات املتضاربة.

 ندرة املياه 5.2

هناك العديد من املناقشات النشطة حول كيفية قياس ندرة املياه. املؤشر األكثر استخداًما على نطاق 

 إلى هذا TRWRو نصيب الفرد من إجمالي موارد املياه املتجددة )واسع لندرة املياه ه
ً
(. واستنادا

ستخدم قيم العتبة البالغة 
ُ
/ساكن/سنة للتمييز بين املستويات  3م  1700و  1000و  500املؤشر، ت

(. يشير نصيب الفرد من إجمالي املوارد Falkenmark and Widstrand ،1992املختلفة لندرة املياه )

 1000و 500إلى ندرة املياه املطلقة. وتشير القيم بين  3م 500ة املتجددة السنوية التي تقل عن املائي

إلى اإلجهاد املائي املنتظم؛ بينما تشير القيم  1،700و  1000إلى النقص املزمن في املياه. تشير القيم بين 

 إلى اإلجهاد املائي الَعَرض ي أو املحلي.  1،700األكبر من 

إجمالي موارد املياه املتجددة سنويا للفرد في دول املنظمة مقارنة باملجموعات  10.2 يوضح الشكل

القطرية األخرى. وكمجموعات، ال تعاني أي منها من ندرة املياه حيث يتجاوز نصيب الفرد من اإلجمالي 

 3م 1700السنوي للموارد املائية في جميع مجموعات البلدان 
ً
في هذا . ومع ذلك، وكما سيظهر الحقا

القسم، فإن العديد من املناطق والبلدان تعاني من ندرة املياه. من بين املجموعات القطرية املوضحة 
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دولة عضو في منظمة  53ت حسب الناتج املحلي اإلجمالي للبالد و عمليات سحب املياه العذبة. البيانات متاحة لـ البيانا
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، تعتبر مجموعة دول املنظمة هي األقرب إلى عتبة ندرة املياه. سجلت دول منظمة 10.2في الشكل 

وارد املياه املتجددة من نصيب الفرد من  إجمالي م 3م 4،184التعاون اإلسالمي قيمة متوسطة تبلغ 

لكل ساكن سنوًيا، وهو معدل أقل بكثير من ذلك الذي لوحظ في البلدان النامية غير األعضاء في 

 لكل ساكن سنوًيا(. 3م  9،400والبلدان املتقدمة )لكل ساكن سنوًيا(  3م 8،249املنظمة )

ائق الحياة في منطقة الشرق على مستوى منطقة منظمة التعاون اإلسالمي، تعتبر ندرة املياه إحدى حق

، يبلغ متوسط املجموع 11.2األوسط وشمال أفريقيا القاحلة والجافة. وكما هو مبين في الشكل 

للفرد الواحد، وهي نسبة أدنى  3م 858السنوي ملوارد املياه املتجددة في دول املنظمة في هذه املنطقة 

ا في املياه. فمن ناحية،  ، مما يضعها بين الدول 3م 1000من الحد األقص ى البالغ 
ً
التي تواجه نقًصا مزمن

لدى دول املنظمة في أوروبا وآسيا الوسطى، وفي أفريقيا جنوب الصحراء، وفي جنوب آسيا، نصيب 

 3،360الفرد املسجل  املجموع السنوي املتوسط من موارد املياه الداخلية املتجددة محدود حيث بلغ 

توالي. ومن ناحية أخرى، تتمتع دول املنظمة في أمريكا الالتينية على ال 3م 4،001و  3م 3،916و  3م 

بوفرة املوارد املائية، ويبلغ متوسط إجمالي املوارد املائية املتجددة السنوية للفرد في هذه البلدان 

وتأتي في املرتبة الثانية دول املنظمة في شرق آسيا بمتوسط إجمالي موارد املياه املتجددة . 3م  279،938

 . 3م 9013لسنوية للفرد الواحد البالغ ا
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فعلى مستوى كل دولة على حدة، تعتبر قضية ندرة املياه قاتمة حيث يواجه العديد من دول املنظمة 

يواجه تقريبا نصف بلدان املنظمة مستوى  ،12.2ة املياه. وكما يبين الشكل مستويات مختلفة من ندر 

دولة من دول املنظمة، وهي الكويت  14ياه املطلقة في معين من ندرة املياه. يتم مالحظة ندرة امل

واإلمارات العربية املتحدة وقطر واململكة العربية السعودية واليمن وجزر املالديف والبحرين وليبيا 

واألردن وفلسطين والجزائر وجيبوتي وعمان وتونس، كما لوحظ نقص مزمن في املياه في ستة دول من 

رى خدان أستة بلرا، تعاني خیوبوركينا فاسو واملغرب ولبنان والسودان، وأ املنظمة، وهي مصر وسوريا

 ن.بکستاوأوز یا رنیجیر ولقمزر اجدا وغنل وأوماولصن واباکستاظم، وھي مائي منتط ضغن من املنظمة م
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املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناًء على قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة أكواستات اإللكترونية. 

 حسب سكان البلدان. رسم بياني ليس للقياس. البيانات مرجحة

 

-2013( في مناطق منظمة التعاون اإلسالمي، TRWRندرة املياه )نصيب الفرد من  :11.2الشكل 

2017 
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ية إدارة املوارد املائية لتلبية الطلب املتزايد على الغذاء وفي الوقت ذاته الطلب الصادر تعتبر مسألة كيف

ألغراض االستعماالت الصناعية واملحلية للمياه من القضايا الرئيسية التي ترتبط ارتباطا وثيقا 

لغذائي ويسلط بالتنمية البشرية واالقتصادية. ويتناول هذا الفصل الروابط بين األمن املائي واألمن ا

الضوء على موضوع املنافسة على املوارد املائية فيما بين مختلف القطاعات التي تعتمد على املاء في 

 أنشطتها، قبل أن يتطرق في الختام إلى مسألة الري في مجال الزراعة.

 الروابط بين األمن املائي واألمن الغذائي 1.3

مليار نسمة  2.07ي منظمة التعاون اإلسالمي حوالي من املرتقب أن يصل عدد سكان الدول األعضاء ف

)حسابات  2015مليار نسمة املسجلة عام  1.74مقارنة بـ  2050مليار نسمة عام  2.91و  2025عام 

موظفي سيسرك بناء على تقديرات وتوقعات شعبة السكان في األمم املتحدة(. وهذه الزيادة في عدد 

ؤدي إلى الزيادة في الطلب على الغذاء. إال أن اإلشكال كما السكان مرفوقة بالتقدم االقتصادي ست

ورد سابقا في هذا التقرير هو محدودية املوارد املائية التي تشكل أساس إنتاج الغذاء وتعرضها لضغط 

كبير في العديد من بلدان املنظمة، وهذا ما يجعل مسألة ضمان الوصول إلى املياه، خاصة بالنسبة 

 ت أهمية قصوى بالنسبة لألمن الغذائي.للقطاع الزراعي، ذا

إذا كان توفر املاء هو املفتاح لتحقيق األمن الغذائي، فإن غيابه بال شك سبب من أسباب انتشار  

، يرتبط مؤشر املياه ارتباطا إيجابيا بالنسبة املئوية 1.3سوء التغذية واملجاعة. وكما يوضح الشكل 

اء؛ أي أنه مع ارتفاع املعدل على مؤشر املياه ترتفع نسبة لألشخاص الذين يمكنهم الحصول على الغذ

األشخاص الذين يحصلون على الغذاء، والعكس صحيح، بحيث كلما تراجع مؤشر املياه تقل نسبة 

  األشخاص الذين يحصلون على الغذاء.

 .والينغفورد –منظمة األغذية والزراعة، مركز األبحاث اإليكولوجية والهيدرولوجية  :املصدر
ول األنهار وتغذية طبقات املياه الجوفية( والوص وتدفقات بموارد املياه )من مياه األمطار  *مؤشر مركب يشمل تدابير متعلقة

 .إليها وقضايا بيئية )جودة املياه( والضغط على املوارد

 الحصول على األمن املائي والغذائي )البلدان النامية والبلدان في املرحلة االنتقالية( :1.3الشكل 
 % من األشخاص الذين يمكنهم الحصول على الغذاء

 مؤشر املياه*
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ة. ويبين وترتبط املياه كذلك باألمن الغذائي من منطلق آخر، ويتجلى ذلك في حاالت الطوارئ الغذائي

مشاكل الصراعات واللجوء واملشاكل االقتصادية  تفوق أن األحداث ذات الصلة باملياه  2.3الشكل 

من حيث ما تتسبب به من حاالت للطوارئ الغذائية في البلدان النامية. وتؤدي حالة عدم انتظام 

ف، وهو ما يؤدي هطول األمطار والتقلبات على مستوى توافر املياه إلى حصول فيضانات وحاالت جفا

 إلى حصول حاالت خطيرة من الطوارئ الغذائية.

 التنافس في استخدام املياه 2.3

مع ما تشهده بلدان منظمة التعاون اإلسالمي من توسع حضري، سيزداد الطلب على املياه من جراء 

ال مناص  االستخدام على مستوى البلديات وفي القطاع الصناعي. لذلك فإن تلبية هذا الطلب يعد أمرا

منه بالنسبة لبلدان املنظمة لتحقيق أهدافها اإلنمائية، لكنه مصحوب بخطر تحويل املوارد املائية 

عن قطاع الزراعة مع كل ما يحمل ذلك من آثار سلبية وخطيرة على األمن الغذائي. وباإلضافة إلى 

في بلدان املنظمة ذلك، ال يزال العديد من الفقراء واألشخاص الذين يعانون من سوء التغذية 

يعيشون في املناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة لتأمين الدخل والعمل والغذاء، وهذه الوتيرة 

املتسارعة للتوسع الحضري التي ترفع من مستوى الطلب على املياه لالستخدام املحلي والصناعي 

ى املياه وبالتالي التأثير سلبا تشكل تهديدا لهؤالء األشخاص يتجلى في التقليل من إمكانية حصولهم عل

 على سبل معيشتهم.

 مقتبس من منظمة األغذية والزراعة، : املصدر

 Water at a glance: The relationship between water, agriculture, food security and poverty  

 % ألنه تم ذكر أسباب مختلفة للعديد من حاالت الطوارئ 100املجموع يفوق  *

 2002في البلدان النامية،  الغذائية الطوارئ  حاالت أسباب: 2.3ل الشك
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، يعتبر قطاع الزراعة القطاع األكثر استخداما للمياه على املستوى العاملي 3.3وكما هو مبين في الشكل 

 % من إجمالي عمليات سحب املياه.69بمعدل يصل إلى 

% من 84مي والذي يمثل يفوق مستوى االستخدام الزراعي للمياه في بلدان منظمة التعاون اإلسال 

%( وفي البلدان 76إجمالي عمليات سحب املياه نظيره في البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة )

% من 9%(. ففي بلدان املنظمة، يتجاوز االستخدام املحلي للمياه، الذي يمثل نسبة 39املتقدمة )

% من إجمالي 7ذي يستأثر بنسبة إجمالي عمليات سحب املياه، استخدامه في املجال الصناعي ال

عمليات سحب املياه. وهذا عكس ما هو مسجل في مجموعات البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة 

 والبلدان املتقدمة والعالم، حيث يتجاوز استخدام املياه ألغراض الصناعة نظيره على املستوى املحلي.

ي، سجل أعلى مستوى الستخدام املياه في الزراعة في وعلى املستوى اإلقليمي ملنظمة التعاون اإلسالم

% من إجمالي عمليات سحب 93البلدان األعضاء الواقعة في منطقة جنوب آسيا، حيث يمثل حصة 

(. ثم تليها بلدان املنظمة الواقعة في منطقتي أمريكا الالتينية والشرق األوسط وشمال 4.3املياه )الشكل 

% على التوالي من إجمالي عمليات 86% و 87 الزراعيةسحب املياه أفريقيا، حيث تصل نسب عمليات 

سحب املياه. وعلى مستوى آخر، تم تسجيل أدنى مستويات استخدام املياه في الزراعة في البلدان 

 على قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة أكواستات على االنترنت. املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء 
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األعضاء في املنظمة الواقعة في منطقة شرق آسيا، تلتها البلدان الواقعة في منطقتي أفريقيا جنوب 

% على التوالي من إجمالي عمليات 83% و 82% و 67آسيا الوسطى، حيث تبلغ نسبها الصحراء و أوروبا و 

 سحب املياه.

على الرغم من أن املستوى اإلجمالي الستخدام املياه في دول املنظمة على املستوى املحلي يفوق مستواه 

ق املنظمة في االستخدام الصناعي، إال أن الصورة تختلف على املستوى اإلقليمي. ففي نصف مناط

 املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة أكواستات على االنترنت.
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تفوق نسبة استخدام املياه ألغراض الزراعة نسبة استخدامها محليا، وعلى وجه التحديد في البلدان 

الواقعة في مناطق الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. 

املنظمة استخدامها  فيما تتجاوز نسبة استخدام املياه ألغراض صناعية في النصف اآلخر من مناطق

املحلي، خاصة في دول املنظمة الواقعة في مناطق شرق آسيا، وأوروبا وآسيا الوسطى، وأمريكا 

 الالتينية.

كما سجل أعلى مستوى الستخدام املياه ألغراض صناعية كنسبة مئوية من إجمالي االستخدام في 

%( ثم 9طقة أوروبا وآسيا الوسطى )%( وتلتها دول من21دول املنظمة الواقعة في منطقة شرق آسيا )

%(. وعندما يتعلق األمر باالستخدام املحلي للمياه، تم تسجيل 8الدول الواقعة في أمريكا الالتينية )

أعلى مستوى لالستخدام كنسبة مئوية من املعدل اإلجمالي في بلدان املنظمة الواقعة في أفريقيا جنوب 

%(، ثم دول املنظمة الواقعة في منطقتي أوروبا 12يا )%(، تلتها دول منطقة شرق آس13الصحراء )

 %(.8وآسيا الوسطى والشرق األوسط وشمال أفريقيا )

 3.3    الري 

تتخذ استخدامات املياه في اإلنتاج الغذائي أشكاال مختلفة حسب الظروف البيئية )خاصة توفر املياه( 

كانية والقدرة املؤسسية(. فبينما فضال عن الظروف االجتماعية واالقتصادية )بما في ذلك الكثافة الس

بوسع بعض البلدان االعتماد بالدرجة األولى على الزراعة البعلية إلنتاج الغذاء )مثل الغابون وغامبيا 

وسيراليون وأوغندا(، يتوقف هذا اإلنتاج في بلدان أخرى على الري، مع االهتمام بتنمية بعض البنى 

الجزائر ومصر وليبيا وسوريا واإلمارات  على سبيل املثال هي:هذه البلدان التحتية املتطورة، ونماذج 

 (.2012العربية املتحدة )رؤية منظمة التعاون اإلسالمي في مجال املياه، 

باالعتماد على الري يمكن الرفع من مستوى غلة معظم املحاصيل بشكل كبير، بحيث أن مستوى 

الذي يمكن تحقيقه باالعتماد على الزراعة اإلنتاجية الذي يمكن تحقيقه من خالله يفوق املستوى 

وبالتالي فإن الري من العناصر ذات أكبر قدر  (.FAO: Water at a Glanceالبعلية بأكثر من ضعفين )

من الفاعلية واإلمكانات للزيادة في مستوى اإلنتاج الغذائي واألمن الغذائي. لكن بالرغم من هذا كله، 

مئوية من مساحة األراض ي الزراعية في دول املنظمة أصغر باملقارنة  تبقى املساحة املجهزة للري كنسبة

مع متوسط املساحات املجهزة لذات الغرض في  الدول النامية غير األعضاء في املنظمة  وعلى مستوى 

% في 6.1% و 7.3%، مقارنة بـ 5.3(. وتبلغ هذه املساحة في بلدان املنظمة 1.3العالم )راجع الجدول 

امية غير األعضاء في املنظمة والعالم على التوالي. وتبرز هذه األرقام إلى أن دول املنظمة البلدان الن

 تتمتع بمجال كبير للتحسن من خالل زيادة النسبة املئوية للمناطق املروية.
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 2017-2008املساحة املجهزة للري،  :1.3الجدول 

 : حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة أكواستات على االنترنت.املصدر    

يرة على مستوى وعلى مستوى كل بلد على حدة، تسجل دول منظمة التعاون اإلسالمي اختالفات كب

% كما 92.8النسبة املئوية للمساحة الزراعية املروية، حيث تتراوح بين مستويات تقرب من الصفر إلى 

، والذي يعكس النسبة املئوية للمساحات املروية من إجمالي اإلنتاج الزراعي 5.3يبرز ذلك الشكل 

%، 20ية تتجاوز عتبة الـ للبلدان. فعلى مستوى املنظمة ال تسجل سوى تسع دول أعضاء نسب مئو 

 دولة من الدول األعضاء. 13% في 0.2بينما تقل هذه النسبة عن معدل 

ال شك أن الستخدام أنظمة وتقنيات الري الفعالة دور مفصلي في التنمية الزراعية وإنتاج الغذاء. 

التعاون  وفي هذا اإلطار، تشير البيانات املتاحة بشأن تقنيات الري املستخدمة في بلدان منظمة

اإلسالمي إلى أن الري السطحي، وهو األسلوب األكثر تقليدية وفي نفس الوقت األكثر استهالكا للمياه، 

% من إجمالي مساحات األراض ي املجهزة 81.7هو إلى حد بعيد التقنية األكثر شيوعا، بحيث تمارس في 

، يسار(. وتتعدى هذه 6.3)الشكل  %89.3للري، بينما يبلغ هذا الرقم في البلدان النامية األخرى نسبة 

دولة من دول املنظمة. وكنتيجة لذلك، تهدر كميات ضخمة من املياه  38% في 50النسبة عتبة 

 املساحة املجهزة للري كنسبة مئوية من مساحة األراض ي الزراعية

 5.3 الدول األعضاء في املنظمة

 7.3 امية األخرى الدول الن

 6.1 العالم

 املصدر: منظمة األغذية والزراعة، قاعدة البيانات اإلحصائية اإللكترونية أكواستات

سبة مئوية من دول املنظمة ذات أكبر )يسار( وأصغر)يمين( املساحات املجهزة للري كن :5.3الشكل 

 2017-2008مساحة األراض ي الزراعية، 
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املفروض أنها مخصصة للري في هذه البلدان على مستوى املزرعة إما عن طريق الترشح السفلي أو 

 الجريان السطحي للمياه.

، 6.3% من املساحات املجهزة للري في دول املنظمة على الري بالرش )الشكل 4.1وباملقابل، تعتمد 

% من 25هذه التقنية التي توفر املياه على عكس تقنية الري السطحي في أكثر من يمين(. وتمارس 

%( واململكة العربية السعودية 75.4دول فقط من دول املنظمة، وهي كوت ديفوار ) 4مساحات الري في 

من الدول األعضاء ال  27%(، بينما تكاد نسبة اعتمادها في 27.9%( ولبنان )41.7%( وبنين )59.4)

 %(.0.1)أقل من  تذكر 

% فقط من 1.7جهة أخرى، يمارس الري بالتنقيط الذي يعد األكثر توفيرا للمياه على مستوى ومن 

إجمالي مساحة األراض ي املجهزة للري في دول املنظمة. كما تختلف مستويات انتشار هذه التقنية 

ويات باختالف الدول في منطقة املنظمة، بحيث نجد أن اإلمارات العربية املتحدة واألردن تسجالن مست

% على التوالي. وباإلضافة إلى هاتين 81.2% و86.3عالية وملحوظة في استخدام هذه التقنية، بنسبتي 

دول فقط من دول املنظمة، وهذه الدول هي تونس  5% في 10الدولتين، تتجاوز النسبة املئوية 

دولة  34سجل %(. بينما ت10.9%( وقطر )11.6%( والبحرين )12.4%( وبنين )13.4%( والكويت )16.9)

 %(.0.1أخرى من دول املنظمة نسبة ال تكاد تذكر )أقل من 
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تقنيات الري كنسبة مئوية من إجمالي مساحة األراض ي املجهزة للري في العالم )يسار( وفي  :6.3الشكل 

 2017-2008دول املنظمة )يمين(، 

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة أكواستات على 

 االنترنت.
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مي في مجال املياه أن الحصول بما يكفي على املياه النظيفة وخدمات تعتبر رؤية منظمة التعاون اإلسال 

الصرف الصحي من بين العناصر املركزية في األمن املائي، وهي ذات أهمية ال يمكن االستغناء عنها 

بالنسبة للصحة واإلنتاجية البشرية. وفي دول املنظمة يتراوح مستوى تغطية خدمات إمدادات املياه 

بين نطاق املنخفض جدا إلى مرتفع جدا، ومع توفير بعض الدول إمكانية االستفادة والصرف الصحي 

الشاملة لجميع املناطق من هذه الخدمات، تبقى التغطية في دول أخرى ضعيفة وتقتصر الخدمات 

املنزلية املالئمة على املناطق الحضرية املستقرة. وتعكس هذه التباينات بشكل كبير التنوع القائم على 

 (.OIC Water Vision, 2012توى الظروف االجتماعية واالقتصادية في ربوع دول املنظمة )مس

وتعتبر رؤية منظمة التعاون اإلسالمي في مجال املياه مسألة الحصول على خدمات املياه والصرف 

نظمة. الصحي كواحدة من التحديات الرئيسية التي ال تزال تعاني منها العديد من البلدان األعضاء في امل

وهذا األمر جد طبيعي ألن الوصول إلى هذه الخدمات له آثار واسعة النطاق تشمل الصحة واالقتصاد. 

لهذا، فإن هذا الفصل مخصص لقضايا الحصول على خدمات املياه والصرف الصحي وآثارها 

 الرئيسية على التنمية املستدامة في دول منظمة التعاون اإلسالمي.

 اه والصرف الصحي والتنميةخدمات شبكات املي 1.4

. من خالل هذا 1قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: املسلمون شركاء في ثالث: املاء والكأل والنار

الحديث النبوي الشريف، أرس ى نبينا عليه السالم أسس مبدأ أن لجميع الناس الحق في الوصول إلى 

 املياه وهو حق طبيعي وال يجوز حرمان أحد منه.

لحصول على املاء من االحتياجات اإلنسانية األساسية، فالبشر بحاجة إليه للشرب والطهي يعتبر ا

والنظافة الشخصية. وفضال عن ذلك، الناس بحاجة إلى خدمات الصرف الصحي للحيلولة دون 

التعرض لشتى أنواع العدوى واألمراض وصون كرامتهم. لذلك تبرز مسألة الحصول على خدمات املياه 

لصحي كحق من حقوق اإلنسان األساسية، وطاملا كانت محط اهتمام وهدف من األهداف والصرف ا

(. فعلى سبيل املثال، سعت األهداف UNGA, 2010الرئيسية للسياسات والغايات اإلنمائية الدولية )

اإلنمائية لأللفية  إلى "خفض نسبة عدم حصول السكان على املياه الصالحة للشرب واملرافق الصحية 

؛ بينما تنص أهداف التنمية املستدامة على الدعوة 2015و  1990ساسية إلى النصف" بين عامي األ 

 إلى تحقيق الوصول للجميع.

على الصعيد العاملي، تم فعليا تحقيق غاية األهداف اإلنمائية لأللفية املتعلقة بضمان تحسين مصادر 

سكان العالم الحصول على مصادر % من 90.7كان بوسع  2015مياه الشرب، بحيث أنه بحلول عام 

% من سكان الدول األعضاء في املنظمة من 83.7كذلك، تمكن  2015محسنة ملياه الشرب. وفي عام 

                                                
 رواه اإلمام أحمد وغيره 1
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 وقرابة املنظمة، في األعضاء غير  النامية الدول  في% 91.3الحصول على مياه محسنة، مقارنة بمتوسط 

 من 1.ج.7 املقصد دولة 25 حققت املنظمة، في األعضاء الدول  بين ومن. املتقدمة الدول  في% 100

الناس الذين ال يمكنهم الوصول إلى مصادر  نسبة خفض في املتمثل لأللفية اإلنمائية األهداف

 مستدامة ملياه الشرب املحسنة إلى النصف.

وبالنسبة للمقصد املتمثل في خفض نسبة سكان العالم غير القادرين على االستفادة من خدمات 

مليون  700، فهو لم يتحقق ألكثر من 2015ف الصحي املحسنة إلى النصف بحلول عام مرافق الصر 

 % من سكان العالم على الوصول إلى هذه املرافق.67.4شخص ولم يحصل سوى 

% 43وارتفعت نسبة السكان في دول املنظمة الذين يستخدمون خدمات الصرف الصحي املحسنة من  

% في الدول النامية غير األعضاء والنسبة 62.4، مقارنة بنسبة 2015% في عام 61.7إلى  1990في عام 

دولة الهدف  16% في الدول املتقدمة. ومن بين الدول األعضاء في املنظمة، حققت 100القريبة إلى 

 على خالف البقية.

وانتقاال من األهداف اإلنمائية لأللفية إلى أهداف التنمية املستدامة، يالحظ أن أهداف التنمية  

تنصان على  2.6و  1.6املستدامة تتسم بطموح أكبر من حيث املقاصد ومن حيث النطاق، فالغايتين 

حق الجميع في الوصول إلى هذه الخدمات. حيث أنها تتجاوز توفير الوصول إلى املوارد املائية املحسنة 

رة ومرافق الصرف الصحي لتحقيق إدارة مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي الخاضعة لإلدا

السليمة. وتوفر األقسام الالحقة نقاطا مرجعية بالنسبة لدول منظمة التعاون اإلسالمي فيما يخص 

 من أهداف التنمية املستدامة. 2.6و  1.6املقصدين 

 مياه الشرب الخاضعة لإلدارة السليمة 2.4

طبيعة تكوينها.  إن مصادر مياه الشرب املحسنة هي تلك التي تتمتع بالقدرة على توفير مياه آمنة بحكم

من  1.6ومن أجل استيفاء املعايير املتعلقة بخدمات مياه الشرب الخاضعة لإلدارة السليمة )الغاية 

 أهداف التنمية املستدامة( يجب على األفراد استخدام مصدر محسن يستوفي ثالثة معايير:

 ،يتعين توفر إمكانية الوصول إليها في كل املنشآت 

  كانت هناك حاجة إليه،يتعين توفر املاء كلما 

 .يتعين أن تكون املياه املزودة خالية من كل أشكال التلوث 
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من الدول  19دولة، من بينها  96وتتوفر البيانات حول مياه الشرب الخاضعة لإلدارة السليمة حول 

% من سكان العالم مياه الشرب الخاضعة 71األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وقد استخدم 

% في أوغندا )الشكل 6% في الكويت و 100مة بين عال لإلدارة السليمة، بينما تراوح الرقم في دول املنظ

1.4.) 

طق الحضرية لمناالحصول على مياه الشرب الخاضعة لإلدارة السليمة في ایع وز تتتوفر البيانات حول 

(. ويبرز الشكل أن 2.4)الشكل إلسالمي من الدول األعضاء في منظمة التعاون افي ثمانیة والقروية 

ناطق الحضرية والقروية في دول املنظمة من حيث مستوى الحصول على هناك فوارق كبيرة بين امل

مياه الشرب الخاضعة لإلدارة السليمة، وهذا ما يدل على وجود نتائج غير متسقة في االستراتيجيات 

 املعتمدة لتنمية البنية التحتية للمياه.
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 لبيانات.منظمة الصحة العاملية، مستودع ا املصدر:

 2015نسبة السكان املستخدمين ملياه الشرب الخاضعة لإلدارة السليمة،  :1.4الشكل 
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قروية ية حضز

 املصدر: منظمة الصحة العاملية، مستودع البيانات.

الفوارق بين املناطق الحضرية والقروية  من حيث مستوى الحصول على  :2.4الشكل 
 2015مياه الشرب الخاضعة لإلدارة السليمة، 
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 خدمات الصرف الصحي الخاضعة لإلدارة السليمة 3.4

املحسنة هي تلك املرافق املصممة لجعل الفضالت بعيدة عن االتصال البشري مرافق الصرف الصحي 

بطرق سليمة تحفض للبشر سالمتهم الصحية. وهناك ثالث طرق رئيسية الستيفاء املعايير الالزمة 

من أهداف التنمية  2.6للتوفر على خدمات الصرف الصحي الخاضعة لإلدارة السليمة )املقصد 

ى الناس استخدام مرافق صرف صحي محسنة غير مشتركة مع أسر معيشية املستدامة(. يتعين عل

 أخرى، كما يجب على الفضالت املنتجة إما أن:

 ،تخضع للمعالجة ويتم التخلص منها موقعيا 

 ،تخّزن مؤقتا قبل تفريغها ونقلها ومعالجتها خارج املوقع 

  ج املوقع.تنقل من خالل املجاري مع مياه الصرف الصحي ومن ثم معالجتها خار 

 19دولة، من بينها  84وتتوفر البيانات حول خدمات الصرف الصحي الخاضعة لإلدارة السليمة حول 

% من سكان العالم خدمات الصرف 39من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وقد استخدم 

% في الكويت 100بلغ الصحي الخاضعة لإلدارة السليمة، بينما تراوح الرقم في دول املنظمة بين عال 

 (.3.4% في النيجر )الشكل 9ومنخفض بلغ 

االستفادة من خدمات الصرف الصحي الخاضعة لإلدارة السليمة في یع وز تتتوفر البيانات حول 

(. 4.4)الشكل إلسالمي سبعة من الدول األعضاء في منظمة التعاون افي طق الحضرية والقروية لمناا

ة بين املناطق الحضرية والقروية في دول املنظمة من حيث مستوى ويبرز الشكل أن هناك فوارق كبير 
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االستفادة من خدمات الصرف الصحي الخاضعة لإلدارة السليمة، وهذا ما يدل على وجود نتائج غير 

 صحي.متسقة في االستراتيجيات املعتمدة لتنمية البنية التحتية لخدمات الصرف ال
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 املصدر: منظمة الصحة العاملية، مستودع البيانات.

بين املناطق الحضرية والقروية من حيث مستوى االستفادة من خدمات  الفوارق  :4.4الشكل 

 2015الصرف الصحي الخاضعة لإلدارة السليمة، 
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تستثمر البشرية موارد هائلة ومعرفة كبيرة الكتشاف وجود املاء في بعض األجزاء من هذا الكون بعيدا 

ها في اآلن ذاته تهمل مسألة إيجاد حلول فعالة للتحديات املتعلقة بحاالت نقص عن كوكب األرض، لكن

املياه العذبة في جميع أنحاء العالم. ومع تزايد عدد السكان في العالم، تراجعت مستويات توافر املياه 

، 1995لكل شخص في عام  3م 6840إلى  1800لكل شخص في عام  3م 40000على املستوى العاملي من 

 :Gleditsch et al., 2006) 2025للشخص بحلول عام  3م 4692ن املتوقع أن ينخفض أكثر ليسجل وم

363.) 

تعتبر مسألة ندرة املياه من األمور املقلقة بالنسبة للعديد من الدول، خاصة بعض الدول األعضاء في 

، يعاني حوالي مليار منظمة التعاون اإلسالمي كما هو مشار إليه في الفصل الثاني. وفي عصرنا الحاضر

شخص في العالم من شكل من أشكال ندرة املياه بشكل يومي. وباإلضافة إلى ذلك، تشير التقديرات 

إلى أن االفتقار إلى املياه العذبة سيصبح خطرا محذقا باإلنسانية على نحو متزايد في القرن الحادي 

أشخاص على األقل في بلد  سيعيش شخص واحد من كل أربعة 2050والعشرين، وأنه بحلول عام 

 (.Guterres, 2018سيكون فيه مستوى نقص املياه العذبة حرجا للغاية )

. وأعلنت الجمعية العامة لألمم 1972( في إيالء االهتمام ملوارد املياه عام UNشرعت األمم املتحدة )

الشرب واملرافق  فترة "العقد الدولي لتوفير مياه 1990و  1981املتحدة الفترة املمتدة بين عامي 

الصحية". لكن املجتمع الدولي لم يتطرق من قبل ملسألة أزمة املياه الحادة وحماية جودة موارد املياه 

 خالل مؤتمر األمم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية، الذي ُعقد في عام 
 
في ريو  1992العذبة وتوفيرها إال

 (.18، الفصل 21ريو )جدول أعمال القرن  دي جانيرو، والذي صار يعرف بمؤتمر قمة األرض في

مارس من كل سنة  22يوم  1993وكاستجابة لقمة ريو، حددت الجمعية العامة لألمم املتحدة في عام  

كتاريخ إلحياء يوم املياه العاملي، وذلك بهدف تركيز االهتمام على أهمية املياه. وبعد ذلك تم اتخاذ عدد 

وارد املائية، بما في ذلك إعالن السنة الدولية للمياه العذبة في عام من اإلجراءات األخرى في مجال امل

كعقد دولي للعمل: املاء من أجل الحياة.  2015و  2005، وكذلك إعالن الفترة املمتدة بين عامي 2003

وبعد كل هذه املبادرات، أصبح التعاون الدولي في مجال املياه بين الدول األعضاء في منظمة األمم 

ة ضرورة حتمية. ويبدو ذلك جليا في أجندة األهداف اإلنمائية لأللفية وخطة التنمية املستدامة املتحد

 لألمم املتحدة. 2030لعام 

وحتى وقت قريب، كان الخطاب الدولي بشأن املياه يتمحور حول تصنيفها كحق من حقوق اإلنسان 

األمن الدولي لدورة مفتوحة بشأن  وقضية تنموية، إلى أن تم إثراء هذه املقاربة من خالل عقد مجلس

، وهي بادرة غير سابقة في تاريخ األمم املتحدة، وجاءت بمبادرة 2016نوفمبر  22املياه والسلم واألمن في 

من دولة السنغال. وقد كان هذا االجتماع بمثابة نقطة تحول في الخطاب في مجال املياه، بحيث أضاف 

ع الدعوة إلى االنتقال بقضية املياه من مصدر محتمل لألزمة إلى إليه البعد املتعلق بالسلم واألمن، م

(. ومن الجدير بالذكر أن الدورة الرابعة والثالثون UNSC, 2016أداة لتحقيق السلم والتعاون )
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 -وهي هيئة تضم رؤساء دول وحكومات سابقين  -لالجتماع السنوي العام ملجلس العمل املشترك  

ألمن املائي على أساس متعدد األطراف وإدراجها كأحد العناصر املركزية أوصت بالتعامل مع مسألة ا

(. وعالوة على ذلك، أصدر اجتماع الفريق الرفيع املستوى InterAction, 2017في األجندة الدولية )

الذي عقده األمين العام لألمم املتحدة ورئيس مجموعة البنك الدولي في شهر يناير  2املعني باملياه،

، والتي تعزز األمن املائي والتنمية والتعاون على الصعيد الدولي في 2018وصياته في مارس ، ت2016

 (.HLPW, 2018مجال املوارد املائية )

، أطلقت الجمعية العامة لألمم املتحدة "العقد الدولي للعمل: املاء من أجل التنمية 2018مارس  22في 

املائي والدفع بعجلة التعاون والشراكة على جميع "، والهدف هو ضمان األمن 2028-2018املستدامة 

 2030املستويات. وجاء ذلك كاستجابة لألهداف املتعلقة بمجال املياه املنصوص عليها في خطة عام 

من أجل تحقيق  التنمية املستدامة، وكذلك في اتفاقيات أخرى حديثة، مثل إطار سينداي للحد من 

 .2015ريس ، واتفاق با2030-2015مخاطر الكوارث 

 بعض املالحظات عن األمن املائي في دول منظمة التعاون اإلسالمي 1.5

يعتبر تحقيق األمن املائي واحدا من التحديات الرئيسية التي تواجهها العديد من دول منظمة التعاون 

ه العالم اإلسالمي. فقد أفاد املنتدى االقتصادي العاملي أن األزمة العاملية للمياه هي أكبر خطر سيواجه

سيزيد الطلب العاملي على املياه  2030(. ومن املتوقع أنه في عام WEF, 2015: 44خالل العقد القادم )

(. لذلك فإنه قد صار األمر يتطلب ICA, 2012: 1% )40العذبة وسيفوق معدالت اإلمداد بها بنسبة 

 اهتماما فائقا أكثر من أي وقت مض ى لضمان األمن املائي.

مم املتحدة املعنية باملوارد املائية، فإن األمن املائي هو قدرة السكان على ضمان وحسب لجنة األ 

الوصول املستدام إلى كميات كافية من املياه ذات الجودة املقبولة لضمان استمرارية سبل العيش 

ورفاه اإلنسان والتنمية االجتماعية واالقتصادية، وللوقاية من التلوث املنقول عن طريق املياه 

واألمراض املتعلقة بها، وكذلك للحفاظ على النظم البيئية في مناخ يسود فيه السلم واالستقرار 

 (.Lougheed, 2013: 1السياس ي )

ومن الواضح من خالل التعريف أن النمو السكاني والتحسنات التي تشهدها مستويات املعيشة 

ب الطلب. وتضم منطقة منظمة التعاون ستكون من بين أكبر العوامل املؤدية إلى ندرة املياه، من جان

                                                
رئيس الوزراء من منطقة منظمة التعاون اإلسالمي، شارك كل من رئيس الوزراء البنغالديش ي، سعادة السيدة الشيخة حسينة، و 2

ووزير الدفاع السابق األردني، سعادة الدكتور هاني امللكي، ورئيس السنغال فخامة السيد ماكي صال، ورئيس طاجيكستان، فخامة 

 السيد إيمومالي رحمون، كأعضاء في الفريق الرفيع املستوى املعني باملياه.
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% من سكان العالم، ومن املتوقع أن يرتفع هذا املعدل إلى 24اإلسالمي في الوقت الراهن ما يقرب من 

 (.1.5)الشكل  2050% في عام 30حوالي 

، فإن الزيادة املتوقعة في عدد السكان في منطقة املنظمة سترتبط 1.5وكما هو موضح في الشكل 

وثيقا بالزيادات في عدد سكان الحواضر. وبطبيعة الحال هناك اختالفات كبيرة على مستوى ارتباطا 

معدالت التوسع الحضري بين الدول األعضاء. فعلى سبيل املثال، تندرج كل من قطر والكويت ضمن 

 قائمة البلدان العشرين األكثر تحضرا في العالم، بينما تدخل كل من تشاد وأفغانستان وطاجيكستان

وجزر القمر وغيانا وبوركينا فاسو في قائمة البلدان العشرين األقل تحضرا على مستوى العالم. ومع 

هذا النمو املتسارع ألعداد السكان في الحواضر في دول املنظمة، ستكون هنالك ضغوطات غير مسبوقة 

ال يجد األفراد على موارد املياه العذبة ووسائل اإليصال التي تشتغل فوق طاقتها. ولسوء الحظ، 

املدنيين من حل عندما تفشل إمدادات املياه غير حل وحيد وهو الهجرة. ومن املتوقع أن تسفر الندرة 

 (.HLPW, 2018: 11) 2030مليون شخص في العالم بحلول عام  700في املياه عن نزوح ما يقرب من 

ضا لتلبية احتياجاتهم املتزايدة ويتطلب العدد املتزايد للسكان توافر املياه ليس للشرب فحسب، بل أي

في اإلنتاج الغذائي والصناعي وإنتاج الطاقة. وفي هذا الصدد، فإن النمو املتزايد للسكان وتوافر املياه 

والصناعي. وهذا بدوره  -األكثر استهالكا للمياه  -سيؤثران حتما على االستدامة في القطاعين الزراعي 

املنتجات والخدمات الالزمة الستدامة مستويات املعيشة القائمة.  سيؤثر على قدرة البلدان على توفير 

وحتى في وقتنا الراهن، ترى بعض الجهات القيادية أزمة املياه بمثابة واحدة من أكبر املخاطر التي قد 
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 )آالف( 2050-1950التوزيع العاملي للسكان في املناطق الحضرية والقروية،  :1.5الشكل 

 املصدر: 

ations Department of Economic and Social UN, World Urbanization Prospects: The 2018 Revision, United N

Affairs, Population Division.  
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 ,McDonaldتعصف بمساعي االزدهار العاملي، بل وإن بعضها قد شرع فعليا في البحث عن حلول )

R.I. and Shemie D., 2014.) 

معلوم أن قطاع الطاقة يتمركز في صميم النشاط االقتصادي واالجتماعي في جميع البلدان. وال يقتصر 

أثر تكاليف الطاقة على الصناعات فقط بل يشمل أيضا تكاليف املعيشة اإلجمالية. لكن تبقى معظم 

ئية، أو تبريد محطة الطاقة عمليات توليد الطاقة معتمدة عل املاء، سواء في توليد الطاقة الكهروما

الكهروحرارية، أو في استخراج موارد الطاقة وتكريرها ومعالجتها. وبالتالي فإن الطلب سيزداد على 

إمدادات وموارد املياه لدعم هذا النمو، خاصة مع التزايد املستمر الستهالك الطاقة، بمعدل يصل إلى 

عني أن ندرة املياه ستؤثر بشكل مباشر على (. وهذا ما يHightower, 2011: 2) 2030% بحلول 50

إمدادات الكهرباء، خاصة في البلدان حيث يتم توليد النسبة األكبر من الكهرباء عن طريق الطاقة 

الكهرومائية التي تعتمد على املياه. وفي هذا الصدد، بعض الدول األعضاء في املنظمة مثل ألبانيا 

ة بشدة للتغيرات في إمدادات املياه، ألن النسبة املئوية وطاجيكستان وقيرغيزستان وموزمبيق معرض

إلى معدل  2014إلنتاج الكهرباء من املصادر الكهرومائية من إجمالي إنتاجها للكهرباء ارتفعت في عام 

 % على التوالي.91% و 91% و 97% و 100

لكثير من دول تعد الطاقة الكهرومائية مصدرا مهما من مصادر الكهرباء منخفضة الكربون في ا 

املنظمة، والحل التقليدي لفترات الجفاف هو بناء سدود أكبر وآبارا أكثر عمقا. ومن املتوقع أنه في 

العقود الثالثة القادمة، ستتضاعف قدرات توليد الطاقة الكهرومائية على الصعيد العاملي 

(Opperman, 2015: 7 إال أن مضاعفة هذه القدرات يعني التأثير على .)كيلومتر من األنهار  300.000

على مستوى العالم من خالل اإلخالل بنظام الربط بين األنهار وتغيير اتجاهات تدفقات املياه. وهذا 

من شأنه تعريض الكثير من املزايا األخرى التي توفرها األنهار للخطر، بما في ذلك مصائد األسماك 

ين من الناس في بعض األحواض النهرية، فضال والحقول الزراعية التي تعتبر مصدر غذاء ملئات املالي

 Theعن التأثير على القيم اإليكولوجية املحيطة. وتظهر دراسة بحثية أجرتها منظمة حفظ الطبيعة )

Nature Conservancy أن أداء سد من السدود له صلة مباشرة بكل السدود األخرى على ذلك النهر )

مة من كل اإلمكانات االقتصادية التي توفرها السدود وتجنب وطبيعة سير النهر نفسه. ولالستفادة التا

عواقبها االجتماعية والبيئية الوخيمة، تقترح املنظمة أسلوبا للتخطيط على مستوى النظام. هذه 

الطريقة تعزز إمكانية الحصول على نتائج أكثر توازنا من تنمية قطاع الطاقة املائية، وذلك من خالل 

في سياق  -الطاقة املائية ليس على مستوى املجتمع وإنما على مستوى النظام تخطيط وإدارة مشاريع 

 (.Opperman, 2015الحوض النهري بأكمله )ملزيد من التفاصيل راجع: 

يتضح من الدراسة البحثية التي أجرتها منظمة حفظ الطبيعة أن األمن املائي والسالمة البيئية 

 –لفعل، يمكن لالستثمار في البنية التحتية الطبيعية يرتبطان ببعضهما البعض بشكل مباشر. وبا

والتي يمكن من خاللها الحصول  –النظم البيئية السليمة املتمثلة في الغابات واألراض ي الرطبة واألنهار 
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على إمدادات املياه أن يلعب دورا في تنظيف وتصفية املياه عندما يتعلق األمر بمجتمعاتنا، وبالتالي 

من حيث التكلفة وطويلة األجل في مجال األمن املائي.  ولهذا السبب، فإن إدراج  ضمان حلول فعالة

 Abell, etحلول قائمة على الطبيعة في تخطيط البنية التحتية للمياه واإلنفاق عليها أمر ال بد منه )

al. 2017 لى حلول لتقرير األمم املتحدة العاملي عن تنمية املوارد املائية إ 2018(. ويشير إصدار عام

 (.WWAP/UN-Water, 2018مختلفة قائمة على الطبيعة لتحسين إدارة املياه )

لكن لألسف تفوق اآلثار البيئية في العديد من الدول األعضاء في املنظمة قدراتها البيولوجية، أي أنها 

واردها، تعاني قصورا من الناحية اإليكولوجية. وبعبارة أخرى، تستنزف غالبية دول املنظمة سنويا م

مثل املياه واألراض ي والغابات، أكثر مما يمكن أن تنتجه الطبيعة خالل نفس املدة الزمنية، وهذا ما 

 .3.5و  2.5يعكسه الشكلين 
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دول منظمة التعاون اإلسالمي ذات االحتياطي في القدرة البيولوجية )النسبة املئوية التي  :2.5الشكل 

 (2014تفوق بها القدرة البيولوجية اآلثار اإليكولوجية، 

 .Global Footprint Network, National Footprint Accounts, 2018 Edition املصدر:

مالحظات: يعتبر حساب اآلثار اإليكولوجية والقدرة البيولوجية من األمور املفيدة للتوصل إلى إجابة بخصوص مدى طلب دولة 

ت ما يمكن لهذه معينة من املساحات املنتجة بيولوجيا مثل مساحات األراض ي واملياه )اآلثار اإليكولوجية(، باملقارنة مع كميا
 املساحات املنتجة بيولوجيا إعادة توليده على مستوى هذه املساحات )القدرة البيولوجية(.
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فقط سورينام وغويانا والغابون وغينيا بيساو وموزمبيق وموريتانيا وكوت ديفوار  2014وفي عام 

لدان املنظمة التي كانت تتوفر على احتياطي في القدرة وغينيا والكاميرون وتشاد وسيراليون هي ب

البيولوجية، بينما كانت تعاني باقي الدول األعضاء من قصور فيها. ففي اإلمارات العربية املتحدة على 

0% 500% 1000% 1500%

اإلمارات العربية املتحدة
البحرين

اململكة العربية السعودية
قطر

الكويت
لبنان
األردن
ليبيا

العراق
الجزائر

إيران
مصر
عمان

جيبوتي
أذربيجان

تونس
جزر القمر
أوزبكستان

اليمن
املغرب

تركيا
أوغندا

تركمانستان
توغو
ألبانيا

باكستان
بروناي

بنغالديش
ماليزيا

طاجيكستان
كازاخستان
قرغيزستان

نيجيريا
أفغانستان

بنين
غامبيا

إندونيسيا
النيجر

بوركينا فاسو
السنغال
السودان
الصومال

مالي

 .Global Footprint Network, National Footprint Accounts, 2018 Editionاملصدر: 

صل إلى إجابة بخصوص مدى طلب دولة معينة مالحظات: يعتبر حساب اآلثار اإليكولوجية والقدرة البيولوجية من األمور املفيدة للتو 

ة من املساحات املنتجة بيولوجيا مثل مساحات األراض ي واملياه )اآلثار اإليكولوجية(، باملقارنة مع كميات ما يمكن لهذه املساحات املنتج

 بيولوجيا إعادة توليده على مستوى هذه املساحات )القدرة البيولوجية(.

عاون اإلسالمي ذات القصور من حيث القدرة البيولوجية )النسبة املئوية التي تفوق دول منظمة الت :3.5الشكل 

 (2014بها اآلثار اإليكولوجية القدرة البيولوجية، 
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سبيل املثال، فاق الطلب على موارد  النظم اإليكولوجية في البلد طاقة ما بوسع الطبيعة إعادة 

% و 1530في البحرين واململكة العربية السعودية وقطر والكويت بنسبة % أو 1650توليده بنسبة 

% على التوالي. وقد يفسر هذا القصور الكبير في املوارد اإليكولوجية نسبيا 1150% و 1230% و 1350

بالخصائص املادية واملوقع الجغرافي لهذه البلدان. لكن من الواضح من خالل هذه األرقام أن متوسط 

 دان منظمة التعاون اإلسالمي ملواردها أسرع بكثير من قدرة الكوكب على تجديدها.استنزاف بل

والتغير املناخي هو النتيجة التي تنجم عن القصور املتواصل في القدرة البيولوجية، ويتجلى ذلك 

بوضوح في زيادة تواتر حاالت الجفاف الشديد والفيضانات الجارفة، وهذا ما يؤثر على أنماط هطول 

مطار واستقرار الدورة الهيدرولوجية والتنوع الطبيعي للمياه العذبة على املستوى العاملي، مما يؤدي األ 

 (.SFG, 2017: iiiبالتالي إلى استنزاف كميات املياه العذبة املتاحة )

النتائج التي توصلت إليها بعثة القمران الصناعيان لتغطية حقل الجاذبية واختبار  4.5ويوضح الشكل 

ناخ اللذان أرسلتهما ناسا، وتبين املناطق األربعة والثالثون في العالم األكثر معاناة من التغيرات امل

. ويظهر أن تغير املناخ 2016و  2002الحادة في ندرة املياه، وهي مسجلة في الفترة املتراوحة بين عامي 

ى األمر بشكل مباشر للنشاط مناطق من هذه املناطق، بينما يعز  9هو السبب الرئيس ي لندرة املياه في 

منطقة. ويرى العلماء أنه باإلضافة إلى االحتباس الحراري، يؤثر العامل البشري بدوره  14البشري في 

 على التنوع الطبيعي للمياه العذبة على مستوى العالم.

 ، سم(2016 - 2002التغير السنوي في تخزين املياه ) :4.5الشكل 

 اذبية واختبار املناخ.املصدر: مقتبس من البيانات الخاصة ببعثة القمران الصناعيان لتغطية حقل الج

 الطبيعي التنوع

 تغير املناخ 
 النشاط البشري 
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 وتعكس االتجاهات املتراجعة في مستويات املياه العذبة في اململكة العربية السعودية الضغوط

الزراعية الناجمة عن النمو الهائل في األراض ي الزراعية املروية. وتشير بيانات ناسا إلى أن اململكة 

جيجا طن من املياه الجوفية املخزنة في السنة الواحدة  6.1العربية السعودية فقدت في املتوسط 

اق وسوريا ضمن وتندرج كذلك كل من إيران والعر  2016.3و  2002خالل الفترة املمتدة بين عامي 

جيجا طن من املياه العذبة سنويا. ويعد بحر قزوين من املناطق  32.1النطاق الجغرافي الذي يفقد 

األخرى املهمة في منظمة التعاون اإلسالمي التي تشهد انخفاضا كبيرا في مستويات املياه العذبة، حيث 

طن من املياه العذبة سنويا )ملزيد  جيجا 23.7يتسبب اإلفراط في استخدام املوارد املائية في فقدان 

(. وهذا النضوب ما هو إال تذكير باملصير الذي طال بحر Rodell M. Et al, 2018من التفاصيل راجع في 

(. ومما ال شك فيه في ظل غياب اإلدارة 5.5آرال املختفي بشكل تدريجي في نفس املنطقة )الشكل 

ألن يزداد سوءا في املستقبل في البلدان واملناطق ذات السليمة للموارد املائية، هو أن الوضع مرشح 

 الصلة.

                                                
%( واملياه 0.26بينما ال تمثل املياه السطحية في األنهار والبحيرات ) % من املياه العذبة السائلة مصدرها من تحت األرض.90أكثر من 3

: 2017%( سوى كمية صغيرة من مجموع املياه العذبة )الفريق العاملي الرفيع املستوى املعني باملياه والسالم، 0.04في الغالف الجوي )

11.) 

 2017-2000بحر آرال املتراجع،  :5.5الشكل 

2000 2017 

 NASAاملصدر: 



 تحويل املخاطر إلى فرص للحوار والتعاون  :الثانيجزء ال

 

 2018 املياه حول  اإلسالمي التعاون  منظمة تقرير | سيسرك 

 لحوار والتعاون لتحويل املخاطر إلى فرص 
61 

وفي مثل هذه الحاالت يتطلب األمر من الحكومات القيام باستثمارات وإجراءات قوية لصيانة وإصالح 

البنية التحتية املتهالكة للمياه. ويعد هذا األمر ضروريا لتجنب فقدان املياه، والذي يعتبر عنصرا من 

التأثير املباشر على إمدادات املياه. لكن لسوء الحظ، هناك فوارق كبيرة في العديد من  العناصر ذات

دول املنظمة بين كمية املياه التي تدخل في نظام التوزيع وكمية املياه التي يتم إرسالها إلى املستهلك في 

 الفواتير. وهذه املياه املفقودة يطلق عليها "املياه التي ال تدر عائدا".
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 حاالت فقدان املياه التي ال تدر عائدا في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )%( :6.5الشكل 

 (.IBNETكة الدولية لقياس أداء خدمات املياه والصرف الصحي )املصدر: قاعدة بيانات الشب
مالحظات: تدل املياه التي ال تدر عائدا على الفرق بين كمية املياه التي تدخل في نظام التوزيع وكمية املياه التي يتم إرسالها 

 إلى املستهلك في الفواتير.
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س مستويات املياه التي ال تدر عائدا كميات املياه املفقودة من خالل التسربات أو عدم إصدار وتعك

فواتير املياه املستهلكة إلى مستهلكيها أو كليهما. ويبلغ متوسط مستويات املياه التي ال تدر عائدا في 

( IBNETم أداء مرافق املياه )البلدان النامية كما هي واردة في قاعدة بيانات البنك الدولي املتعلقة بتقيي

(. لكن العديد من الدول األعضاء في املنظمة تسجل معدالت Kingdom et al., 2006: 2) 35حوالي 

أكبر من هذا املتوسط، خاصة ألبانيا وتركيا وقرغيزستان، حيث يتجاوز مستوى فقدان املياه السنوي 

اعا للموارد املستخدمة الستخراج املياه %، وهذا يعتبر هدرا مهوال للمياه النظيفة، وضي50نسبة 

ومعالجتها وتوزيعها. وباإلضافة إلى ذلك، فإن املداخيل املفقودة هي التي تؤثر على الجدوى املالية 

 ملرافق املياه.

مليون متر مكعب يوميا من خالل حاالت التسرب  45تشهد البلدان النامية فقدانا للمياه يبلغ حوالي  

مليون متر مكعب يوميا لكن دون  30ى شبكات التوزيع، ويتوصل املستهلكون بـ التي تحصل على مستو 

تلقي فواتير االستهالك ألسباب مختلفة، مثل اختالسات املوظفين والفساد والضعف على مستوى 

(. ووجود نسبة عالية من املياه التي ال تدر Kingdom et al., 2006: vقياس العدادات وتهريب املياه )

دة ما يدل على ضعف في إدارة مرافق املياه، وضعف املساءلة، ونقص املهارات الفنية عائدا عا

 واإلدارية الالزمة.

ويعتبر عامل التلوث من العوامل األخرى ذات األثر السلبي على إمدادات املياه، فهو يعرض مئات  

ليون شخص سنويا جراء م 3.4املاليين من األفراد لخطر اإلصابة بأمراض تهدد حياتهم. ويتوفى حوالي 

مليون شخص في أمريكا  25مثل هذه األمراض. وباإلضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن ما يناهز 

مليون في آسيا معرضون لخطر اإلصابة بالعدوى، وذلك  134مليون في أفريقيا و  164الالتينية، و 

نهار. هذه فقط بعض من النتائج التي توصل بسبب التركيزات العالية لبكتيريا القولونيات البرازية في األ

(، والذي حذر من االرتفاع املقلق في مستويات تلوث املياه UNEPإليها برنامج األمم املتحدة للبيئة )

 (.UNEP, 2016: 17-22في آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية ) 4السطحية

وهي  -كتيريا القولونيات البرازية هناك مقياسين مهمين لقياس مستوى التلوث في املياه السطحية: ب

وهو يعكس التلوث  -( BODتدل على مسببات مرضية، والطلب البيولوجي الكيميائي على األكسجين )

العضوي. وتسجيل قيم عالية على هذين املقياسين يدل على وجود مخاطر على صحة األفراد املعرضين 

لبرازية في كونها تشير إلى وجود تلوث من مياه الصرف للمياه امللوثة. وتتجلى خطورة بكتيريا القولونيات ا

الصحي في مجرى مائي وإمكانية وجود عناصر عضوية أخرى مسببة لألمراض. وكما هو مبين في الشكل 

، يبدو أن التلوث الشديد يسجل أعلى املستويات في آسيا، حيث أن حوالي ثلث إلى نصف مساحات 7.5

% من املساحات النهرية عرضة لهذا التلوث 25إلى  10يقية، تعتبر حوالي األنهار ملوثة. وفي القارة األفر 

(. وتجدر اإلشارة إلى أن تركيزات بكتيريا القولونيات البرازية قد UNEP, 2016: xxixاملسبب لألمراض )

                                                
 البحيرات الطبيعية واألراض ي الرطبة والخزانات.املياه السطحية هي تلك املياه التي تجري في الجداول واألنهار و 4
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رج في حوالي ثلثي جميع األنهار في آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية. وتند 2010و  1990ازدادت بين عامي 

كل من بنغالديش وإيران والعراق وكازاخستان واملغرب والسودان ضمن قائمة الدول األعضاء في 

منظمة التعاون اإلسالمي حيث تعاني بعض املساحات النهرية من التلوث الشديد املصحوب بتركيزات 

 يات البرازية.بكتيريا القولون

(، فهو BODبيولوجي الكيميائي على األكسجين )أما املقياس الثاني لتحليل تلوث املياه، أي الطلب ال

يقيس كمية األكسجين املذاب، التي تستخدمها الكائنات الدقيقة الهوائية عندما تتحلل املادة 

العضوية في املاء. ويستخدم هذا املقياس على نطاق واسع لتحديد اآلثار التي تخلفها عملية تصريف 

لوث العضوي الوخيم )مستويات عالية من الطلب مجاري الصرف الصحي في األنهار. يمكن للت

(، بحيث يمكن anoxiaالبيولوجي الكيميائي على األكسجين( أن يؤدي إلى حالة تناقص األكسجين )

ارتفاع معدل الطلب البيولوجي الكيميائي  8.5لعناصر عضوية قليلة أن تبقى حية. ويوضح الشكل 

في جميع األنهار الواقعة في آسيا وأفريقيا وأمريكا  2010و  1990على األكسجين في الفترة بين عامي 

% من املساحات 25-10الالتينية. كما ازدادت مستويات التلوث إلى فئة التلوث الشديد في حوالي 

النهرية في الجزائر وبوركينا فاسو وجيبوتي ومصر وغامبيا وإيران ومالي واملغرب ونيجيريا وباكستان 

تركمانستان وأوغندا أوزبكستان. وتأثرت كل من بنغالديش وتشاد والسنغال والصومال وتونس و 

واألردن والكويت ولبنان وفلسطين والسودان وسوريا واليمن بشكل أسوأ، حيث تم تسجيل منحى 

 % من املساحات النهرية.25تصاعدي للتلوث الشديد في أكثر من 

 2010–2008و  1992–1990ار بين فترتي منحى مستويات بكتيريا القولونيات البرازية في األنه :7.5الشكل 

 املصدر: 

s Water Quality: Towards a Global Assessment, Nairobi: United Nations Environment ’UNEP, A Snapshot of the World

Programme, 2016, p. 20.  

. 2010-2008و  1992-1990تركيزات متزايدة بين فترتي  مالحظات: اللونين البرتقالي أو االحمر يدالن على املساحات النهرية التي تعرف

ويكتس ي املنحى املتصاعد في املساحات النهرية املعلمة باألحمر طابعا خاصا ويشكل مصدر قلق كبير، مما يعني أن هذه املساحات تدخل 

 ضمن الفئة امللوثة بشدة.
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وية وزيادة كمية مياه الصرف الصحي إن النمو السكاني والتنمية الصناعية وتوسع نطاق الزراعة املر 

غير املعالجة التي يتم تصريفها في األنهار والبحيرات هي األسباب الرئيسية وراء االرتفاع املقلق في 

مستويات تلوث املياه السطحية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وتعتبر املصادر الحيوية 

واالقتصادات الوطنية عرضة للخطر في حال فشل الدول في وقف املتمثلة في األغذية وصحة اإلنسان 

التلوث. وال يقتصر الحل على بناء املزيد من شبكات الصرف الصحي فحسب، بل أيًضا على معالجة 

 املياه العادمة، وتمكين استخدامها من قبل جميع القطاعات ذات الصلة.

تدام بين العرض والطلب، أي ما يكفي من املياه ولتحقيق األمن املائي ال بد أوال من تحقيق توازن مس 

بناء على النقاش أعاله. وسيواصل النمو  9.5وبجودة مناسبة للغرض املطلوب. وقد تم إعداد الشكل 

السكاني والتوسع الحضري والنشاط االقتصادي املتزايد وتحسن املستوى املعيش ي في تشكيل مزيد 

ستحدد العوامل املتمثلة في املياه التي ال تدر عائدا والتلوث  من الضغوط على الطلب على املياه، بينما

وتغير املناخ والتنوع الهيدرولوجي واستخدام األراض ي والنظم اإليكولوجية املتنوعة مستقبل التزويد 

 باملياه.

ال يمكن تحقيق األمن املائي إال من خالل خلق موازنة بين جانبي العرض والطلب. لذلك من املنطقي  

قول بأن مسألة األمن املائي مسألة جد معقدة وتتطلب نقلة نوعية في طريقة تفكيرنا بشأن املياه. ال

فاألمر يتطلب إجراء تغييرات على صعيد السياسات وممارسات بعض القطاعات والجهات الفاعلة في 

 السوق واملؤسسات املعنية.

عدي في مستوى الطلب البيولوجي نسبة املساحات النهرية التي تشهد منحنى تصا :8.5الشكل 

 الكيميائي على األكسجين ملستويات حرجة

 املصدر:

 UNEP, A Snapshot of the World’s Water Quality: Towards a Global Assessment, Nairobi: United Nations 

Environment Programme, 2016, p. 27. 

لبيولوجي الكيميائي على األكسجين ملستويات حرجة" هو أنه في مالحظات: معنى "منحنى تصاعدي في مستوى الطلب ا

، 2010و  2008املساحات النهرية املحددة، ارتفع مستوى التلوث ليصل إلى مستوى فئة التلوث الشديد في الفترة ما بين 

ى التركيز فيها أكثر وازداد مستو  1992و  1990أو أن هذه املساحات كانت أصال ضمن فئة التلوث الشديد في الفترة ما بين 
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هاد مائي بشكل مستعجل، خاصة الدول إذا لم تتحرك الدول األعضاء في املنظمة التي تعاني من إج

التي تعتبر فيها الشركات واملزارع والسكان عرضة حتى ألدنى تغيير في إمدادات املياه العذبة والكثافة 

السكانية املتزايدة والطلبات التنافسية على املياه بين القطاعات، فإن النتيجة ستكون زيادة في ندرة 

 ا نشوب نزاعات حول املياه وهجرة الناس سعيا خلف فرص أفضل.املياه وتفش ي األزمات الصحية وربم

 خطر النزاعات املتعلقة باملياه في دول منظمة التعاون اإلسالمي 2.5

تشير تقارير عديدة إلى أنه من املتوقع أن تتضاعف حدة املنافسة على املياه في املجتمعات التي ال يتسم 

طنون، وخاصة الفقراء منهم، محدودي الوصول إلى مياه الشرب فيها توزيع املياه العذبة بالعدل. فاملوا

قد يخلقون اضطرابات اجتماعية يصعب السيطرة عليها. كما قد يكون النزاع املحلي حول املياه نتيجة 

لتضارب مصالح بعض األفراد والقطاعات والشركات وكذلك بسبب السياسات الحكومية بشأن املياه 

(Bohmelt et al., 2014: 338 فعلى سبيل املثال ال الحصر، قد تحدد الثروة النسبية والوزن .)

السياس ي ملناطق معينة في البلدان توزيع تقنيات الري وتوفير املياه. وقد تكون الخدمات غير الفعالة 

واالنتقائية في مجال املياه ناتجة عن غياب نظام إداري جيد يعنى بشؤون املياه أو بسبب توقعات 

رة األجل. وفي مثل هذه الحاالت، عندما تنشب نزاعات حول املياه، غالبا ما يرجع ذلك انتخابية قصي

إلى ضعف الحوكمة وسوء اإلدارة والتوزيع غير العادل للمياه، وهذا ما يؤدي إلى بروز فوارق ممنهجة 

 (.Raleigh C., 2018: 550-555على مستوى استفادة السكان من املياه )

النمو السكاني، التوسع  

 الحضري،
النشاط االقتصادي املتزايد 

 وتحسن املستوى املعيش ي
  

املياه التي ال تدر عائدا، 

التلوث، تغير املناخ، التنوع 

الهيدرولوجي، استخدام 

األراض ي، النظم 

 اإليكولوجية املتنوعة

 األمن
 املائي

 لبالط التزويد

 تحقيق األمن املائي :9.5الشكل 

 املصدر: تصميم موظفي سيسرك.
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اك مساواة في توزيع املياه العذبة حول العالم، فبعض البلدان واملناطق وعلى صعيد آخر، ليس هن

تنعم بحظ أوفر من املياه باملقارنة مع غيرها. وتنشأ مشكلة إضافية عندما تكون موارد املياه العذبة 

مثل طبقات املياه الجوفية والبحيرات واألنهار مشتركة بين دولتين أو أكثر. ففي العديد من الحاالت، 

 يكون هناك تطابق بين الحدود املائية والحدود اإلدارية. وفي سياق األمم املتحدة، تتشارك ثالثة ال 

أرباع الدول األعضاء األحواض النهرية أو البحيرات مع جيرانها. وفي حالة غياب التدبير الجيد لالستفادة 

ها قد تؤدي إلى نشوب نزاعات من هذه املياه، سواء الجوفية أو السطحية، فإن املنافسة بين الدول علي

 (.Renaud and Wirkus, 2012: 38سياسية وحالة من عدم االستقرار في مناطق كثيرة من العالم )

في الواقع، ما يسجله التاريخ هو أن التوترات املتعلقة باملياه قد أفضت إلى اتفاقيات دولية بشأن املياه 

فعل توصلت العديد من دراسات الحالة إلى استنتاج أكثر مما أفضت إليه من النزاعات العنيفة. وبال

هو الصيغة املجتمعية  -عوض الدخول في نزاعات  -مفاده أنه في حاالت ندرة املياه، يبقى التعاون 

(. Raleigh C., 2018: 550السائدة لالستجابة ملثل هذه الحالة سواء على الصعيد املحلي أو الدولي )

ات أن املياه نادرا ما تكون السبب الوحيد واألوحد لقيام نزاع وفضال عن ذلك، أثبتت عدة دراس

مسلح، لكنها قد تكون في الكثير من األحيان عامال مساهما في العنف في املناطق التي تشهد نزاعات 

على األراض ي وصراعات قومية وعرقية. ومع ازدياد حدة النقص في موارد املياه مع ما يشهده العالم 

 (.ICA, 2012: 3عدد سكان، من املتوقع أن تزداد النزاعات الدولية بسبب املياه ) من تزايد سريع في

وفي العديد من النزاعات، قد تصبح املياه أداة أو هدفا عسكريا أو استراتيجيا، أي سالح حربي للتأثير 

اقة التي على الوصول إلى املياه النظيفة. وتعتبر حاالت تدمير مرافق املياه والهجمات على محطات الط

توفر إمدادات املياه وتلويث موارد املياه الجوفية أمثلة عن التحديات التي تواجهها مختلف الدول في 

 2015و  2013أنحاء متفرقة من العالم. فعلى سبيل املثال، نفذ التنظيم اإلرهابي داعش بين عامي 

قصفت قوات بشار األسد موارد  هجوما على البنية التحتية للمياه في سوريا والعراق، بينما 20حوالي 

 مليون شخص. 5.5املياه حول دمشق لقطع املياه على  

وضع معهد املحيط الهادئ )مركز أبحاث في مجال املياه( تسلسال زمنيا فريدا حول النزاعات املتعلقة 

وأظهر باملياه العذبة في العالم، وتبين من خالله أن هذه النزاعات أكثر من مجرد قضية مستقبلية، بل 

 أن عدد النزاعات حول املياه )الحاالت التي تجتمع فيها املياه والعنف معا( في تزايد مستمر لعدة عقود.

أن النزاعات حول املياه العذبة قد سجلت منحنى تصاعدي حاد، ال سيما في الفترة  10.5ويبرز الشكل 

في حاالت النزاع. وتشهد منطقة ، وهو ما يمثل االرتفاع األكثر حدة 2018و  1990املمتدة بين عامي 

% من 56املياه العذبة، حيث انحصرت نسبة منظمة التعاون اإلسالمي وجودا قويا للصراعات حول 

(. فخالل الفترة من 2018مايو  - 1960الصراعات حول املاء في العالم فيها خالل الفترة املرصودة )

، تسببت املياه العذبة في منطقة املنظمة في املزيد من العنف أكثر من أي وقت 2018إلى مايو  2010

% من الصراعات حول املياه في العالم. إال أنه 67ك نسبة (، وشكلت بذل11.5و  10.5مض ى )الشكلين 
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، تجسدت العديد من األحداث املتعلقة باملياه على املستوى 2018و  1960في الفترة املمتدة بين عامي 

بما في ذلك أفعال بعض الجهات الفاعلة غير الحكومية التي تحركها جهات  -%( 72دون الوطني )

 %(.28في شكل نزاعات فيما بين الدول األعضاء في املنظمة )أكثر مما تجسدت  -إرهابية 

في الواقع شهدت العقود السابقة انتشارا واسعا للنزاعات بين األمم أو الدول؛ لكن خالل العقد األخير 

بالتحديد ارتفعت وتيرة النزاعات العنيفة على املستويات دون الوطنية بسبب املياه، من قبيل النزاعات 
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دول املنظمة العالم

 (2018مايو  - 1960دول منظمة التعاون اإلسالمي )عدد النزاعات حول املياه في  :10.5الشكل 

 املصدر: 
Pacific Institute, The Water Conflict Chronology, https://www.worldwater.org/water-conflict 

 (2018مايو  - 2010نقاط النزاعات حول املياه العذبة ) :11.5الشكل 

 املصدر:

 The Pacific Institute, The Water Conflict Chronology, https://www.worldwater.org/water-conflict 

كانت  2018ومايو  2010ي العالم حول املياه العذبة التي حصلت خالل الفترة املمتدة بين عامي مالحظات: أغلب النزاعات ف

حالة(، ثم  67حالة(، تليها منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ) 108منحصرة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )

 حالة(. 38منطقة جنوب آسيا )
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وعات العرقية، والصراعات بين الرعاة واملزارعين حول الوصول إلى املياه وما إلى ذلك. وبما بين املجم

أن السبل الدبلوماسية ليست مجدية في حل مثل هذا النوع من النزاعات دون الوطنية، تبقى هذه 

 األخير صعبة جدا في التعامل معها وإيجاد حلول لها.

اه العذبة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي يوضح تصنيف أنواع النزاعات على املي

حالة( تندرج ضمن فئة "متضررة"، بحيث تتعرض موارد  115( أن أغلب هذه الحاالت )12.5)الشكل 

املياه العذبة والشبكات املرتبطة بها لهجومات متعمدة أو تكون متضررة من أحداث العنف عرضا. 

رة، ال سيما في الشرق األوسط، ارتفاع في وتيرة مثل هذه الهجمات لسوء الحظ، هناك في اآلونة األخي

حالة، كان النزاع حول الوصول إلى  92على شبكات املياه، خاصة في سوريا والعراق واليمن.  وفي 

مصادر املياه العذبة النادرة والسيطرة عليها سببا في نشوب صراعات عنيفة. بينما بلغ عدد الحاالت 

حالة. والصومال مثال على ذلك، حيث توفي في يناير  34ا املياه كسالح في نزاع عنيف التي تستخدم فيه

( التي ارتبطت 24شخصا بعد شرب مياه بئر مسمومة. وتتسم بقية الحاالت ) 32ما ال يقل عن  2017

 فيها املياه بالعنف بتنوع خصائصها.
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3

7

12

34

92

115

متضررة وسالح

مسببة وسالح

سالح ومتضررة

مسببة ومتضررة

سالح

مسببة

متضررة

مايو  - 1960أنواع النزاعات حول املياه العذبة بالنسبة لدول منظمة التعاون اإلسالمي ) :12.5الشكل 

2018) 

 :املصدر

 Pacific Institute, The Water Conflict Chronology, https://www.worldwater.org/water-conflict 

املوارد املائية أو الشبكات املائية كعنصر متضرر، بحيث تتعرض املوارد املائية أو الشبكات املائية لهجومات  متضررة:

 متعمدة أو تكون متضررة من أحداث العنف عرضا.

ملياه كمسببة للصراع أو سببه الرئيس ي، بحيث يكون هناك نزاع حول السيطرة على املياه أو الشبكات املائية، أو ا مسببة:

 حين يتسبب الوصول االقتصادي أو املادي للمياه أو ندرة املياه في نشوب نزاعات.
 وسيلة أو سالح في صراع عنيف.املياه كسالح في الصراع، بحيث تستخدم املوارد املائية أو الشبكات املائية ك سالح:
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 دودالحاجة إلى التعاون في مجال املياه العذبة العابرة للح 3.5 

نعيش اليوم في عالم فقد فيه بعدي "املحلي" و"الخارجي" قوتيهما، وصارت القضايا العاملية واإلقليمية 

تنزل بوطأتها أكثر على املواطنين وتؤثر عليهم بشكل مباشر أكثر من ذي قبل، سواء أكانت هذه القضايا 

واالقتصادية. وللتوصل لحلول ملثل  تتعلق باألمن املائي أو التهديدات البيئية أو حتى القضايا املالية

هذه القضايا التي تتجاوز طبيعتها وأبعادها النطاق الوطني، هناك حاجة إلى التعاون العابر للحدود 

 الوطنية.

ومما ال شك فيه هو أن التحديات املتعلقة باملياه في دول منظمة التعاون اإلسالمي تحديات كبيرة، 

ات النمو االقتصادي وارتفاع معدالت البطالة وتكاليف املعيشة لكنها ليست الوحيدة. فتدني مستوي

فضال عن جملة من القضايا الثنائية العالقة والتحديات السياسية املحلية كلها عوامل ال تزال تثقل 

كاهل العالقات بين الدول األعضاء في املنظمة. وباإلضافة إلى ذلك، فإنه لن يكون من السهل أن تنعم 

نظمة باالستقرار إذا ما تواصل اعتماد سياسات أنانية فيما يخص املياه العذبة العابرة دول منطقة امل

للحدود، خاصة مع التحديات املتمثلة في تنامي التطرف الفكري واألنشطة اإلجرامية املنظمة وضغوط 

 الهجرات.

التي يتجلى  وضع القانون الدولي للمياه مجموعة من القواعد وأنشئت بموجبه العديد من املؤسسات

دورها في إرساء أسس التعاون الدولي في مجال املياه. ويمكن القول كذلك أن القانون الدولي للمياه 

واالتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف بشأن األحواض املائية، فضال عن وجود أدوات دبلوماسية 

 ه فيما بين البلدان.مجدية، ملن بين العوامل املسهمة في تراجع عدد الصراعات حول امليا
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وبخصوص املياه العذبة، شهد العالم توقيع عدد هائل من االتفاقيات الدولية في هذا املجال بعد أن 

التابعة  FAOLEXوضعت الحرب العاملية الثانية أوزارها. وتشير معلومات توفرها قاعدة البيانات 

من مثل هذه االتفاقيات على  300والي ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة إلى أنه تم توقيع ح

مستوى العالم في ظرف العقود السبعة املاضية، وكان موضوع املياه العذبة هو املوضوع الرئيس ي 

فيها. وتم تسجيل زيادة ملحوظة في وتيرة إبرام هذه االتفاقيات خالل فترة السبعينات من القرن 

القمر والكويت وجزر املالديف وعمان وقطر  العشرين. وهنا تجدر اإلشارة إلى أن البحرين وجزر 

واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة واليمن هي البلدان التي ال تتشارك مساحات 

 مائية مع أي بلد مجاور من بين كل دول املنظمة.

ملبرمة خالل العقد الخامس من القرن العشرين لم تضم سوى اتفاقيتان من االتفاقيات الدولية ا

بشأن املياه العذبة دولة واحدة على األقل من دول املنظمة كطرف فيها، وهذا العدد ارتفع مع حلول 

(. وتقريبا نصف هذه االتفاقيات 13.5اتفاقية في املجموع )الشكل  111ليصل إلى  2017نهاية عام 

 (.14.5أبرمت فقط فيما بين الدول األعضاء في املنظمة )الشكل 

دول املنظمة، خاصة كازاخستان ومالي والنيجر وتركيا وغينيا ومصر، قد بذلت  من الواضح أن

مجهودات عبر الزمن تستحق الثناء سعيا نحو تحقيق اإلدارة السلمية للموارد املائية العابرة للحدود، 

 (. لكن السؤال15.5وذلك من خالل توقيع العديد من االتفاقيات الدولية بشأن املياه العذبة )الشكل 

املطروح هو: إلى أي مدى تترجم هذه االتفاقيات إلى تعاون مؤسساتي على املستوى العملي؟ الواقع 
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عدد االتفاقيات الدولية بشأن املياه  :13.5الشكل 
التي تضم دوال أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

(1950-2017) 

 . FAOLEXقاعدة البيانات  املصدر:

مالحظات: تم إعداد الشكل بناء على االتفاقيات الدولية التي 

والتي تضم دولة واحدة  موضوعها األساس ي هو املياه العذبة

على األقل من دول منظمة التعاون اإلسالمي. االتفاقيات 

 املتعلقة بالبحر مستثناة.
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عدد االتفاقيات الدولية بشأن املياه  :14.5الشكل 
املبرمة فيما بين دول منظمة التعاون اإلسالمي 

(1950-2017) 

 . FAOLEXقاعدة البيانات  املصدر:

شكل بناء على االتفاقيات الدولية مالحظات: تم إعداد ال

التي موضوعها األساس ي هو املياه العذبة. االتفاقيات 

 املتعلقة بالبحر مستثناة.
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يحتم على هذا التعاون أن يتجلى بنشاط وديناميكية في املمارسة وأن تكون اإلرادة السياسية هي 

 محركه الرئيس ي إذا ما أرادت البلدان املعنية أن يكتب له النجاح ويكون ذا فعالية.

ووضع التصنيف املتعلق بنسبة التعاون في مجال املياه، الذي طورته مجموعة االستشراف 

(، صوب عينيه دراسة مهمة تخص الدول املنخرطة بفعالية وديناميكية وبحافز SFGاالستراتيجي )

سياس ي قوي في التعاون في مجال املياه كحل لتفادي الدخول في أي نوع من الحروب. فمن خالل 

من املجاري املائية  286بلدا من البلدان الواقعة على ضفاف األنهار و  146املستفيض لحالة  التحليل

املشتركة، أبرزت مجموعة االستشراف االستراتيجي أن التعاون النشط في مجال املياه ساري املفعول 

% 64ى % من املجاري املائية، بينما هناك الحد األدنى من التعاون على مستو 32فقط على مستوى 

من املجاري املائية. وحسب مجموعة  49منها. وليس هناك أي شكل من أشكال التعاون على مستوى 

االستشراف االستراتيجي، فإن البلدان األكثر ترشيحا للدخول في حروب ممكنة هي البلدان التي ال 

 (.SFG 2017تنخرط بأي شكل من أشكال التعاون في مجال املياه )

تبر التصنيف املتعلق بنسبة التعاون في مجال املياه بمثابة نظام لإلنذار املبكر للدول وفي هذا اإلطار، يع

حتى تحسن من مستوى تعاونها في مجال املياه العابرة للحدود. ويقوم هذا التصنيف على أساس 
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 (2017-1950توزيع االتفاقيات الدولية بشأن املياه من قبل دول منظمة التعاون اإلسالمي ) :15.5الشكل 

 . FAOLEXقاعدة البيانات  املصدر:

شكل بناء على االتفاقيات الدولية التي موضوعها األساس ي هو املياه العذبة والتي تضم دولة واحدة على مالحظات: تم إعداد ال

 األقل من دول منظمة التعاون اإلسالمي. االتفاقيات املتعلقة بالبحر غير متضمنة.
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ياكل تحليل العناصر املتمثلة في االتفاقيات املبرمة فيما بين الدول الواقعة على ضفاف األنهار، واله

املؤسسية املشتركة، وإمكانية الوصول إلى البيانات وتبادلها بشكل منتظم، وإدارة املوارد املائية وحماية 

 النظم اإليكولوجية، وااللتزام السياس ي.

فما فوق على سلم هذا التصنيف تعتبر بمأمن من الدخول في حرب  50كل البلدان التي تسجل معدل 

فهذا يعني أنها في الطريق الصحيح لبناء  50و  23.33نطاق معدلي ممكنة. وإذا وقعت درجاتها في 

فقد يكون البلد املعني عرضة لخطر نشوب حرب. لكن  23.33السالم. أما إذا كان املعدل أقل من 

معرضة قطعا لخطر الحرب. فعلى سبيل  23.33هذا ال يعني بالضرورة أن الدول التي يقل معدلها عن 

بلدان درجة منخفضة ألن جهودها في التعاون في مجال املياه العابرة للحدود املثال، قد تسجل بعض ال

حديثة نسبيا، أو ألن مواردها املالية ال تسعفها في مواصلة التعاون املكثف وبالتالي تقرر التخفيف 

منه أو التراجع للوراء. كما أن بعض البلدان التي تسجل أقل من هذا املعدل، ورغم ضعف احتمالية 

ها في حرب، قد تدخل عالقاتها مع الجيران منعرجا ضيقا وتبرد وهذا ما يقلل من فرص التعاون دخول

 (.SFG 2017: 2-3الفعال فيما بينها في مجال املياه )

وفيما يلي قائمة تضم املجاري املائية العابرة للحدود والتي تشمل الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 .2017لتصنيف املتعلق بنسبة التعاون في مجال املياه اإلسالمي ومعدالتها على سلم ا

 2017التصنيف املتعلق بنسبة التعاون في مجال املياه  :1.5الجدول 

 التصنيف نطاقات التعاون في مجال املجاري املائية العابرة للحدود

 100 )غينيا، مالي، موريتانيا، السنغال( OMVS -منظمة استثمار نهر السنغال 

 100 )غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، السنغال( OMVG -ية حوض نهر غامبيا منظمة تنم

)بنين، بوركينا فاسو، الكاميرون، تشاد، كوت ديفوار، غينيا،  NBA -سلطة حوض النيجر 

 مالي، النيجر، نيجيريا(
100 

 83.33 )موزمبيق، جنوب أفريقيا، سوازيالند( TPTC -اللجنة الفنية الثالثية الدائمة 

)موزمبيق،  KOBWA -وهيئة مياه حوض كوماتي  TPTC -للجنة الفنية الثالثية الدائمة ا

 جنوب أفريقيا، سوازيالند(
83.33 

)بوليفيا، البرازيل، كولومبيا،  ACTO -منظمة معاهدة التعاون في منطقة األمازون 

 اإلكوادور، غيانا، بيرو، فينزويال(
73.33 

 68 قرغزستان( - لجنة حوض تشو وطاالس )كازاخستان

وعدد من الهيئات املشتركة واإلقليمية الدائمة بما  IFAS -الصندوق الدولي إلنقاذ بحر اآلرال 

)كازاخستان،  ICWC -في ذلك اللجنة املشتركة للتنسيق بين الدول في مجال املياه 

 قرغزستان، طاجكستان، تركمانستان، أوزبكستان( *بحر آرال

66.67 
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)أنغوال، الكاميرون، جمهورية  CICOS -سانغا  -أوبانغي  -حوض الكونغو اللجنة الدولية ل

 أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغابون، جمهورية الكونغو(
66.67 

 66.67 )بنين، بوركينا فاسو، }كوت ديفوار{، غانا، مالي، توغو( VBA -سلطة حوض نهر الفولتا 

)أنغوال، بوتسوانا، مالوي، موزمبيق، ناميبيا، تنزانيا،  ZAMCOM -لجنة مجرى نهر زامبيزي 

 زمبابوي(
66.67 

 60 الهند( -)بنغالديش  JRC -لجنة األنهار املشتركة بين الهند وبنغالديش 

 56.67 األردن( *نهر األردن -لجنة املياه املشتركة بين إسرائيل واألردن )إسرائيل 

 56.67 السودان( *النيل -)مصر  PJTC -لشؤون مياه النيل الهيئة الفنية الدائمة املشتركة 

 56 تركيا( -مجموعة عمل فنية )بلغاريا 

 53.33 إيران( -أراكس* )أرمينيا  -كورا 

)الكاميرون، تشاد، جمهورية أفريقيا الوسطى، ليبيا،  LCBC -لجنة حوض بحيرة التشاد 

 النيجر، نيجيريا(
53.33 

 53.33 )بوتسوانا، موزمبيق، جنوب أفريقيا، زمبابوي( LIMCOM -لجنة مجرى نهر ليمبوبو 

 53.33 الفرات -تركيا( *دجلة  -اللجنة الفنية املشتركة )العراق 

 52 تايالند( -كولوك )ماليزيا 

 -براهمابوترا  -الهند( *الغانج  -)بنغالديش  JRC -لجنة األنهار املشتركة بين الهند وبنغالديش 

 ميغنا
50 

)بوروندي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، }مصر{، إثيوبيا، كينيا،  -ة حوض النيل مبادر 

 رواندا، جنوب السودان، السودان، تنزانيا، أوغندا( *النيل
40 

 40 ماليزيا( -بانداروان )بروناي 

 -اللجنة املشتركة بين إيران وتركمانستان إلدارة سد دوستي )على هاريرود( )إيران 

 *هاري / هاريرود تركمانستان(
33.33 

 33.33 جورجيا( -أراكس* )أذربيجان  -كورا 

اللجنة الحكومية املشتركة بين روسيا وكازاخستان بشأن االستخدام املشترك للمجاري 

 روسيا( -املائية العابرة للحدود وحمايتها )كازاخستان 
28 

 23.33 تركيا( *ماريتسا -مجموعة عمل فنية )بلغاريا 

لحكومية املشتركة بين روسيا وكازخستان بشأن االستخدام املشترك للمجاري املائية اللجنة ا

 روسيا( *أوب -العابرة للحدود وحمايتها )كازاخستان 
23.33 

 20 تركمانستان( -أترك )إيران 

)موزمبيق  BuPuSa -اللجنة املشتركة بشأن املياه من أجل حوض نهر بوزي وبونجوي وسابي 

 زمبابوي( -
20 

 20 إيران( *هلماند -لجنة دلتا نهر هلماند )أفغانستان 

اللجنة املشتركة بين كازاخستان والصين في مجال استخدام األنهار العابرة للحدود وحمايتها 

 كازاخستان( *إيلي / كونيس هي -)الصين 
20 
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 20 باكستان( *السند -لجنة السند الدائمة بين الهند وباكستان )الهند 

 20 أذربيجان( -اكس* )إيران أر  -كورا 

 20 مقدونيا( -اليونان  -بحيرة بريسبا )ألبانيا 

اللجنة املشتركة بين كازاخستان والصين في مجال استخدام األنهار العابرة للحدود وحمايتها 

 كازاخستان( *أوب، *بو لون تو -)الصين 
20 

 20 تانزانيا( -موزمبيق ) JWC -اللجنة املشتركة املعنية باملياه بشأن نهر روفوما 

 20 سوريا( -اليرموك* )األردن 

 16.67 تركيا( -ماريتسا* )اليونان 

 16 روسيا( -سامور )أذربيجان 

 13.33 العراق( *دجلة  -دجلة )إيران  -اللجنة الفنية املشتركة 

 13.33 سوازيالند( -أومبيلوزي )موزمبيق 

 12 تركيا( -( )جورجيا JBWCاللجنة املشتركة بشأن املياه الحدودية )

اللجنة الدائمة املشتركة بين اليونان وألبانيا املعنية بقضايا املياه العذبة العابرة للحدود 

 اليونان( -)ألبانيا 
12 

اللجنة املشتركة بين أرمينيا وتركيا بشأن استغالل خزان أخوريان املائي )تدفقات نهر 

ملشتركة إلدارة السد بين تركيا وأرمينيا على نهر أخوريان في نهر آراس(؛ اللجنة الفنية ا

 أراكس -تركيا( *كورا  -أرباتشاي )أرمينيا 

6.67 

 6.67 تركيا( -أراكس* )جورجيا  -كورا 

 4 سوريا(-النهر الكبير )لبنان

 4 توغو( -( )بنين MBAسلطة حوض نهر مونو )

 3.33 سوريا( -نهر العاص ي* )لبنان 

 3.33 تانو )بوركينا فاسو، }كوت ديفوار{، غانا، مالي( - بيا -سلطة حوض كوموي 

 3.33 ساساندرا )كوت ديفوار، غينيا، ليبيريا( -سلطة حوض كافالي سيستوس 

 3.33 سوريا(-دجلة والفرات* )العراق

 3.33 سوريا(-دجلة والفرات* )تركيا

 0 فنزويال( -أماكورو، باريما )غيانا 

 0 تان(طاجكس-بحر آرال* )أفغانستان

 0 تركمانستان(-بحر آرال* )أفغانستان

 0 أوزبكستان(-بحر آرال* )أفغانستان

 0 تركيا( -نهر العاص ي* )سوريا 

 0 إيران( -أستاراتشاي )أذربيجان 

 0 املغرب( -الدورة، درعا، وادي قير، وادي بونعايم، تافنا )الجزائر 

غرين -اكا / وانجووي، فانيموديغول، فالي، جايابورا، مارو، سيبيك، تامي، تجيرو

 بابوا غينيا الجديدة( -)إندونيسيا 
0 
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 0 درين )ألبانيا، مقدونيا، الجبل األسود، صربيا(

 0 إسيكويبو )غيانا، سورينام، فنزويال(

 0 غاش )إرتيريا، إثيوبيا، السودان(

 0 باكستان( -إيران  -هامون إي مشكل / راخشان )أفغانستان 

 0 إيران( -، كوولي إي ناماكسار )أفغانستان هاري / هاريرود*

 0 باكستان( -هيلماند*، السند* )أفغانستان 

 0 قرغزستان( -إيلي / كونيس هي* )كازاخستان 

 0 لبنان(-نهر األردن* )إسرائيل

 0 الصومال( -كينيا  -شبلي )إثيوبيا  -جوبا 

 0 أذربيجان( -أراكس* )أرمينيا  -كورا 

 0 تركمانستان(-مرغاب )أفغانستان

 0 سوريا( -اليرموك* )إسرائيل 

 * يخضع النهر تحت سلطات وعالقات مختلفة لألحواض النهرية.

 ,SFG, Water Cooperation Quotient 2017, Strategic Foresight Group, Gourishankar Kothari and Companyاملصدر: 

2017. 

ة، والتي تضم على األقل دولة من دول منظمة التعاون اإلسالمي، من التقييم ألسباب مالحظات: تم استثناء املجاري املائية التالي

عدة، مثل قلة املعلومات املوثوقة أو لعدم أهميتها للبلدان الواقعة على الضفاف أو لواحدة منها )بعض هذه البلدان ال تولي أهمية 

(: أكبا )الكاميرون، نيجيريا(، أتوي )موريتانيا، الصحراء الغربية(، أواش كبيرة لبعض األنهار التي تعتبر موسمية أو تقع في مناطق نائية

نتيم )إثيوبيا، جيبوتي، إريتريا، الصومال(، باهوكاالت )إيران، باكستان(، بانغاو )بروناي، ماليزيا(، بركة )إريتريا، السودان(، بينيتو / 

انتيني )غيانا، سورينام، البرازيل(، كروس )نيجيريا، الكاميرون(، داشت )الكاميرون، غينيا االستوائية، الغابون(، كورانتيجين / كور 

)باكستان، إيران(، كريت سكارسيس )غينيا، سيراليون(، بحيرة توركانا )إثيوبيا، كينيا، جنوب السودان، أوغندا(، ليتل سكارسيس 

، لوتاغيبي سوامب )كينيا، السودان، جنوب السودان، ليشتي(، لوفا )ليبيريا، غينيا( -)سيراليون، غينيا(، لويس )إندونيسيا، تيمور 

 إثيوبيا، أوغندا(، مانا مورو )ليبيريا، سيراليون(، ماروني )سورينام، غيانا الفرنسية، البرازيل(، مبي )الغابون، غينيا االستوائية(،

، نيانغا )الغابون، جمهورية الكونغو(، أوغووي مجردة )تونس، الجزائر(، موا )سيراليون، غينيا، ليبيريا(، النهر الكبير )سوريا، تركيا(

)الغابون، جمهورية الكونغو، الكاميرون، غينيا االستوائية(، أوويمي )بنين، نيجيريا، توغو(، سانغا )جمهورية أفريقيا الوسطى، 

فريقيا )ليبيريا، غينيا(، سانت أ -الكاميرون، نيجيريا(، سيبوكو )اندونيسيا، ماليزيا(، سيمباكونغ )إندونيسيا، ماليزيا(، سانت جون 

بول )ليبيريا، غينيا(، تاريم )الصين، قيرغيزستان، باكستان، طاجيكستان، أفغانستان(، أوتامبوني )الغابون، غينيا االستوائية(، 

 وادي العزية )لبنان، إسرائيل(.

يا، مالي، )غين OMVS -وكما هو مشار إليه في الجدول، حصلت كل من منظمة استثمار نهر السنغال 

)غامبيا، غينيا، غينيا بيساو،  OMVG -موريتانيا، السنغال(، ومنظمة تنمية حوض نهر غامبيا 

)بنين، بوركينا فاسو، الكاميرون، تشاد، كوت ديفوار، غينيا،  NBA -السنغال(، وسلطة حوض النيجر 

بة التعاون في مجال املياه ( في التصنيف املتعلق بنس100مالي، النيجر، نيجيريا( على العالمة الكاملة )

 .2017لعام 

، وهو ما يدل على وجود 50مجرى مائي مشترك مرتبط بدول املنظمة أكثر من  21وبلغت معدالت 

عالقات سلمية نسبيا فيما بينها. قد تكون هناك قضايا ديبلوماسية فيما بينها، لكن احتمالية نشوب 
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، مما يدل على أن 50و  23.33بين معدلي  مجاري مائية 5حرب تبقى منعدمة. وانحصرت معدالت 

الدول املعنية ما تزال في طور تطوير عالقاتها التعاونية بخصوص املياه، وبذلك تبقى هذه األرقام دون 

مجرى مائيا مشتركا في نطاق دول املنظمة معدال  47املستوى املطلوب. ومع األسف الشديد يسجل 

ول املعنية مسار طويل ملد جسور التعاون في مجال املياه ، وهو ما يعني أن أمام الد23.33يقل عن 

العابرة للحدود أو النهوض به. وفي هذا السياق، فإنه من املهم الفهم بأن هناك فعال ممارسات فضلى 

. فعلى سبيل 16.5ويجب االنكباب على دراستها وتنفيذ الدروس املستقاة منها، وهذا ما يعكسه الشكل 

غال من دول املنظمة التي يمكن االحتذاء بها كنموذج ناجح في هذا االتجاه، نظرا املثال، قد تكون السن

 ملا طورته من نموذج فعال للتعاون النشط والسلمي مع جيرانها في مجال املياه العذبة العابرة للحدود.

ن املياه والسالم وفي الختام، ال بد من اإلشارة إلى أن القضايا املتعلقة بندرة املياه والروابط القائمة بي

ليست بقضايا حديثة النشأة في سياق دول املنظمة. لكن بما أنه من املتوقع أن يزداد الطلب على 

املياه العذبة خالل العقود القليلة املقبلة، باإلضافة إلى العوامل التي تؤثر سلبا على قدرات البلدان 

بة لألشخاص ومختلف القطاعات ستبقى من على التزويد باملياه العذبة، فإن قضية توفير املياه العذ

القضايا األكثر تعقيدا بالنسبة للكثير من الدول األعضاء في املنظمة. وهذا يدل على أنه من الضروري 

القيام باملزيد من االستثمارات الفعالة على مستوى البنى التحتية املتعلقة باملياه من أجل ضمان 

بوسعها أن تؤدي إلى عواقب وخيمة كالنقص الشديد في الغذاء األمن املائي، وإال فإن ندرة املياه 

 والطاقة وانتشار الفقر وفقدان التنوع البيولوجي باإلضافة إلى ارتفاع خطر إمكانية نشوب صراعات.

من خالل ضخ استثمارات في البنية التحتية املستدامة للمياه واالستفادة من التطورات الحاصلة في 

وجيا والهندسة التي تساهم في تحسن الفعالية في مجاالت مثل تجميع املياه مجال العلوم والتكنول

 املمارسات الفضلى في مجال التعاون بخصوص املياه العابرة للحدود :16.5الشكل 

 يونيسكواملصدر: ال
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وتحليتها ومعالجة مياه الصرف الصحي، يمكن للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أن تحسن 

من حظوظها للظفر بمستويات مهمة من األمن املائي. لكن حصول ذلك رهين بحصول تغييرات رئيسية 

املياه، بما في ذلك تأمين وحماية موارد املياه من خالل تبني مقاربة تشمل جميع  في مجال إدارة

القطاعات وتنفيذ اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه. ومن الجوانب املهمة لهذا األمر هو ضمان اتخاذ 

القرارات بشفافية وبصيغ شاملة تراعي مبدأ املساءلة، مع مراعاة إشراك مستويات مختلفة من 

وكمة )املحلية، واملعنية باألحواض املائية، واإلقليمية، والوطنية( وتيسير إجراء املشاورات عبر الح

املؤسسات العامة والخاصة واملجتمع املدني. والفشل في إدارة املياه قد يمهد الطريق ملزيد من حاالت 

 ندرة املياه الحادة.
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 السادس الفصل 1

المي في مجال عملية تنفيذ رؤية منظمة التعاون اإلس

 املياه
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على مدى عقود، عملت منظمة التعاون اإلسالمي على معالجة القضايا الرئيسية ذات أهمية بيئية 

واجتماعية مثل توفير املياه النظيفة والوصول إلى خدمات الصرف الصحي، وبناًء على طلب مباشر 

رة عملية تطوير رؤية مشتركة ملعالجة قضايا من وزراء املياه في املنظمة، بدأت األمانة العامة لهذه األخي

. بعد املداوالت التي أجريت في اجتماعات فريق الخبراء االستشاري في دبي في مايو 2025املياه حتى عام 

، تم وضع مشروع رؤية قدم فيما بعد إلى مجتمعات أوسع في منظمة 2011وأستانا في يونيو  2010

املؤتمر اإلسالمي الثاني للوزراء املعنيين باملياه الذي عقد في  التعاون اإلسالمي للتشاور. ثم اعتمد

رؤية منظمة التعاون اإلسالمي في مجال املياه. وتعد هذه األخيرة إطاًرا للتعاون  2012إسطنبول في عام 

بين الدول األعضاء في املنظمة ومؤسسات هذه األخيرة ذات الصلة واملنظمات الدولية في قطاع املياه 

توافر املياه خاصة تلك الصالحة للشرب في دول املنظمة. وتهدف إلى تحفيز تحسين األمن  لتحسين

املائي في دول املنظمة من خالل مد جسور التعاون بين مراكز التميز داخلها  في علوم املياه والسياسات 

دل الخبرات؛ واإلدارة وتطوير التكنولوجيا؛ تحديد حلول ملشاكل املياه من خالل زيادة الحوار وتبا

وتشجيع الحلول لتحديات أمن املياه في جداول األعمال الوطنية والدولية لقادة املنظمة. ووافق 

على الشروط  2016املؤتمر اإلسالمي الثالث للوزراء املعنيين باملياه الذي عقد في إسطنبول عام 

الجتماع األول لهذا األخير املرجعية إلنشاء مجلس منظمة التعاون اإلسالمي املكلف باملياه. وُعقد ا

 ، حيث تم وضع خطة تنفيذ لرؤية منظمة التعاون اإلسالمي في مجال املياه.2017بإسطنبول في نوفمبر 

، قامت األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي 2012منذ اعتماد رؤية املنظمة في مجال املياه، في عام 

ز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب بالتعاون مع معهد املياه التركي )سوين( ومرك

للدول اإلسالمية )سيسرك( بإجراء الجولة األولى من املسوح حول تنفيذ الرؤية املعنية وأنشطة 

التعاون املستقبلية، والتي تم اإلبالغ عن نتائجها في تقرير منظمة التعاون اإلسالمي حول املياه لعام 

تمر اإلسالمي الثالث للوزراء املعنيين باملياه الذي عقد في إسطنبول في عام وعرضها على املؤ  2015

، قام كل من األمانة العامة للمنظمة وسيسرك بإدارة الجولة الثانية من املسوح 2018. وفي عام 2016

 حول خطة تنفيذ رؤية منظمة التعاون اإلسالمي في مجال املياه بين بلدانها. وهدف االستبيان إلى جمع

املعلومات حول الجهود املبذولة لتنفيذ الرؤية املعنية وتحديد التحديات الرئيسية املتعلقة باملياه 

والتي تواجه بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، واإلجراءات واالستراتيجيات الالزمة ملواجهة تحديات 

املياه التابع ملنظمة التعاون األمن املائي. وباإلضافة إلى األهداف املذكورة أعاله وامتثاال لطلب مجلس 

اإلسالمي، قام سيسرك بإجراء مسح لتقييم احتياجات وقدرات الدول األعضاء، وتم إضافة قسمين 

جديدين إليه يهدفان إلى تحديد احتياجات وقدرات الدول األعضاء بخصوص التدريب ومتطلباتها من 

" SurveyMonkeyترنت من خالل برنامج "حيث البنية التحتية للمياه. وتم توزيع االستبيان عبر اإلن

ورسائل البريد اإللكتروني املوجهة إلى "نقاط االتصال الوطنية املعنية برؤية منظمة التعاون اإلسالمي 

 .2018مايو  30أبريل و  23في مجال املياه" بين 
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أسئلة  7كون على يتكون االستبيان من أربعة أقسام )انظر إلى امللحق أ(. في القسم األول، أجاب املشار  

حول اإلنجازات والتحديات التي تشوب عملية تنفيذ رؤية منظمة التعاون اإلسالمي في مجال املياه.  

ويهدف هذا القسم إلى تحديد التحديات الشاملة ألمن املياه في بلدان املنظمة، بما في ذلك، على سبيل 

بنية التحتية، والتمويل، وإدارة املياه العابرة املثال ال الحصر، توافر املوارد املائية، واالستهالك، وال

أسئلة تهدف إلى تحديد  5للحدود، واملناخات السوسيواقتصادية واملادية. وفي القسم الثاني، توجد 

احتياجات وقدرات الدول األعضاء بخصوص التدريب والتي تتراوح بين التبادل التكنولوجي وبناء 

أسئلة تبحث في  3ويتكون القسم الثالث من االستبيان من القدرات والشؤون املالية والتمويل. 

متطلبات الدول األعضاء من حيث البنية التحتية للمياه والتي تحتاج إلى البناء أو االرتقاء. ويستفسر 

القسم األخير من االستبيان عن سبيل املض ي قدما بالنسبة لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

ص الرئيسية التي ستواجهها خالل السنوات الخمس املقبلة. واعتباًرا من والتحديات واألولويات والفر 

(، أي 1.6دولة في منظمة التعاون اإلسالمي على االستبيان )راجع الشكل  15، أجابت 2018أغسطس 

 % من البلدان األعضاء في املنظمة التي تتمتع بتمثيل من مناطق جغرافية متنوعة.26ما يعادل 

 

 لرئيسيةاإلنجازات ا 1.6

لدان التي شملتها الدراسة تم تعميم وثيقة رؤية منظمة التعاون اإلسالمي في مجال املياه، في معظم الب

فعليا على اإلدارات املعنية، ويجري تنفيذ مختلف اإلجراءات واألنشطة املوص ى بها )الشكل  %(،93)

 2018بلدان منظمة التعاون اإلسالمي املجيبة على مسح مجلس املنظمة املكلف باملياه لعام   :1.6الشكل  

أبرز بلدان منظمة التعاون اإلسالمي املجيبة هي: مملكة البحرين، جمهورية بنغالديش الشعبية، بروناي دار السالم، جمهورية 

إلسالمية، جمهورية العراق، اململكة املغربية، جمهورية النيجر، جمهورية نيجيريا تشاد، جمهورية غينيا، جمهورية إيران ا
 االتحادية، سلطنة عمان، دولة فلسطين، جمهورية السنغال، جمهورية تركيا وجمهورية أوزبكستان.
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ي على املستوى الوطني منذ عام منها سياسة األمن املائ 14دولة مجيبة، تبنت  15)أ((. ومن بين  2.6

. وتعد السنغال البلد الوحيد الذي أجاب بالنفي فيما يخص وجود سياسة مائية شاملة على 2012

مجيًبا بتحديث و/أو تقييم سياستهم الوطنية  15من أصل  9املستوى الوطني. وباإلضافة إلى ذلك، قام 

. لتكون بروناي 2012المي في مجال املياه في عام بشأن قضايا املياه منذ تبني رؤية منظمة التعاون اإلس

دار السالم ونيجيريا وعمان هي الدول الوحيدة التي لم تقم بتحديث أو تقييم سياستهم الحالية بشأن 

األمن املائي. في حين أن تشاد وفلسطين والنيجر لم تقدم أي معلومات حول تحديث أو تقييم سياستها 

 )ب((. 2.6الشأن )الشكل الوطنية بهذا 

بذلت دول منظمة التعاون اإلسالمي جهودا متعددة لتنفيذ رؤيتها  2012ك، ومنذ عام لذعلی وة عال

% من املجيبين على املسح استراتيجية 60، وضع 3.6في مجال املياه في بلدانها. وكما هو مبين في الشكل 

% أخرى من 27ما بذلت و/أو خطة وطنية كجهد مبذول من أجل تنفيذ هذه الرؤية في بلدانهم. في

الدول املجيبة جهدا نشطا فيما يخص التعاون العابر للحدود وتحسين الوصول إلى مياه الشرب 

)اآلمنة( وخدمات الصرف الصحي كجزء من جهودها الرامية إلى تنفيذ رؤية املنظمة املعنية في بلدانها. 

%(، وتحسين 20سين أنظمة الري )وتشمل الجهود األخرى املبذولة لتنفيذ رؤية املياه املعنية تح

%(، وتحسين آليات الحفاظ على 13التعاون مع أصحاب املصلحة بشأن القضايا املتعلقة باملياه )

%(. وتعتبر بنغالدش وفلسطين الدولتين الوحيدتين اللتان أفادتا بعدم 7املياه ومرافق تخزين املياه )

 مي في بلدانها حتى اآلن.الشروع في عملية تنفيذ رؤية منظمة التعاون اإلسال 

%93, نعم

%7, ال

هل اعتمد بلدكم سياسة شاملة )أ(:  2.6الشكل 

على املستوى الوطني منذ ‘ باألمن املائي’خاصة 

 ؟2012

%60, نعم

%20, ال

,  ال جواب

20%

هل قام بلدكم بتحديث أو  )ب(: 2.6الشكل 

قائمة ‘ باألمن املائي’تقييم سياسة شاملة خاصة 

 ؟2012على املستوى الوطني منذ 
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 مع الجهود الرامية إلى تنفيذ رؤية منظمة التعاون اإلسالمي في مجال املياه، شهدت البلدان 
ً
تماشيا

 إنجازات و/أو طفرات كبيرة أثناء عملية التنفيذ في بلدانها 
ً
 1.6كما هو موجز في الجدول  -املجيبة أيضا

جيبة من حيث طبيعتها ونطاقها. فعلى سبيل املثال، نجحت )أدناه(. وتتنوع تجارب وإنجازات كل دولة م

البحرين في تطبيق مبادئ اإلدارة املتكاملة للمياه، وقامت تشاد وغينيا والسنغال بتحسين خدمات 

 في مجال الري، وأجرت عمان دراسة 
ً
 إيجابيا

ً
املياه والصرف الصحي، فيما حققت إيران وتركيا تطورا

ة، وتعاونت أوزبكستان بنجاح مع جيرانها حول االستخدام املشترك لنهري مبتكرة عن مواردها املائي

أموداريا وسرداريا. إن اإلبالغ عن خبرات وإنجازات الدول املجيبة أمر مهم، ألن مثل هذه املبادرات 

ا 
ً
يمكن تكرارها من قبل الدول األعضاء األخرى في منظمة التعاون اإلسالمي التي تم تكييفها وفق

تها املحلية من خالل تبادل الخبرات واملعرفة. كما يمكن لتقاسم املعرفة وتبادلها تعزيز الحتياجا

 التعاون والشراكات فيما بين دول املنظمة الهادفة إلى حل القضايا املشتركة املتعلقة باملياه.
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 الجهود املبذولة لتنفيذ رؤية منظمة التعاون اإلسالمي في مجال املياه في بلدكم :3.6الشكل  



 تحويل املخاطر إلى فرص للحوار والتعاون : جزء الثانيال

 

 2018 املياه حول  اإلسالمي التعاون  منظمة تقرير | سيسرك 

 لحوار والتعاون لتحويل املخاطر إلى فرص 
83 

بها خالل عملية تنفيذ رؤية منظمة التعاون اإلسالمي  اإلنجازات و/أو الطفرات املهمة التي تم املرور  :1.6الجدول 

 في مجال املياه في البلدان املجيبة

 اإلنجازات/ الطفرات البلد

 قامت بتنفيذ مبادئ اإلدارة املتكاملة للمياه البحرين

 تشاد
% في عام 53إلى  2000% في عام 21قامت بتحسين معدل الوصول إلى املياه من 

2015. 

 حسين تصميم مشاريع إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي.قامت بت غينيا

 إيران
( مع التركيز على إدارة الري باملشاركة. NIAقامت بتحديث قانون الري الوطني )

 وتقديم التدريب للمشغلين واملوظفين في املؤسسات الشريكة مع وزارة الزراعة.

 املشاركة في مجلس املياه العراق 

 السنغال
خدمات املياه والصرف الصحي، والزراعة املائية والري على نطاق  قامت بتحسين

 صغير، وإطار إدارة املوارد املائية.

 معظم العمل في هذا املجال ال يزال في املرحلة األولية. نيجيريا

 عمان
قامت بإنشاء شبكة رصد هيدرومترية متطورة وحديثة، وتنفيذ برنامج الحفر 

 وأيضا إصدار تكليف بإجراء دراسة عن وضع املياه. االستكشافي والضخ التجريبي،

 تركيا
قامت بدراسة تأثير إدارة الري على الصناعات الزراعية والهجرة من الريف إلى 

 الحضر.

 أوزبكستان
تعاونت بنجاح مع البلدان املجاورة حول االستخدام املشترك ألموداريا وسرداريا 

 بتحسين كفاءة تكنولوجيات الري.بتنظيم من اتفاقية األمم املتحدة وقامت 

 التحديات الرئيسية 2.6

على الرغم من التنوع الجغرافي والبيئي، تبدي البلدان املجيبة قواسم مشتركة في تحديد أولوياتها بشأن 

التحديات املتعلقة باألمن املائي املدرجة في رؤية منظمة التعاون اإلسالمي في مجال املياه. وكما هو 

، ومن جهة، يعتبر ضمان الوصول إلى خدمات املياه والصرف الصحي أكبر تحٍد 4.6ل موضح في الشك

%(، والحصول 80% من املجيبين. تليها التحديات املرتبطة بتوافر املوارد املائية )87لألمن املائي لدى 

%(، 33)%(، واملياه العابرة للحدود 40%(، وموازنة استخدام املياه وإنتاج الغذاء )53على التمويل )

%(. ومن الجهة األخرى، فإن تغير املناخات املادية ليس 20املناخات السوسيواقتصادية )وتغير 

 % من املجيبين.73الكبير بالنسبة لـبالتحدي 
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تظهر نتائج االستبيان أن غالبية املجيبين لديهم سياسات واستراتيجيات و/أو إجراءات محددة 

بعة لألمن املائي املدرجة في رؤية منظمة التعاون اإلسالمي في للتصدي لجميع التحديات الرئيسية الس

% من املجيبين سياسة ملعالجة القضايا 100، فمن جهة، لدى 5.6مجال املياه. وكما هو مبين في الشكل 

% للحصول على التمويل، وموازنة استخدام املياه وإنتاج الغذاء، 93املتعلقة بتوفر املوارد املائية، و 
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أولوية عالية أولوية متوسطة أولوية منخفضة ال جواب

يرجى تصنيف التحديات التالية الواردة برؤية منظمة التعاون اإلسالمي في مجال املياه واملتعلقة  :4.6الشكل  
باألمن املائي
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هل طور بلدكم سياسات أو استراتيجيات أو تدابير معينة للتصدي للتحديات التالية  :5.6الشكل 

 املتعلقة باملياه؟
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% من املستطلعين لديهم 87الصرف الصحي. وفي الوقت نفسه، وضمان الوصول إلى خدمات املياه و 

% 73سياسة ملواجهة تحديات تغير املناخين السوسيواقتصادي  واملادي. ومن الجهة األخرى، يتوفر 

من املجيبين على سياسة ملعالجة القضايا املتعلقة باملياه العابرة للحدود. ومن بين املجيبين، أبلغت 

ديش وغينيا وإيران والعراق والسنغال وفلسطين والنيجر وتركيا وأوزبكستان تسعة بلدان وهي: بنغال 

عن وجود سياسات واستراتيجيات و/أو إجراءات محددة ملعالجة جميع التحديات الرئيسية املدرجة 

 في رؤية منظمة التعاون اإلسالمي في مجال املياه.

واملؤسسية والتكنولوجية والخبرات/  من املعلوم على نطاق واسع أن الصعوبات والعقبات املالية

املعارف والبنية التحتية تعيق العالم النامي، بما في ذلك العديد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، 

. وكما هو مبين في 15في تحقيق مستقبل آمن للمياه. وهذا هو الحال أيضا بالنسبة لغالبية املجيبين الـ

بأنهم يواجهون عقبات رئيسية في تمويل جهودهم من أجل تنفيذ % من املجيبين 87، أفاد 6.6الشكل 

%( عوائق أساسية 53رؤية منظمة التعاون اإلسالمي في مجال املياه. وواجه أكثر من نصف املجيبين )

% من املجيبين العقبات املتعلقة 40متعلقة بالبنية التحتية في تنفيذ الرؤية املعنية. كما حدد 

% فقط منهم أن التكنولوجيا هي العقبة 33قدرات املؤسسية؛ في حين ذكر بالخبرات/ املعارف وال

الرئيسية في تنفيذ هذه الرؤية. وعلى املستوى القطري، تشكل جميع هذه العقبات الخمس مصدر 

ذلك، فبالنسبة لبروناي دار السالم والبحرين، ال تشكل قلق رئيس ي بالنسبة للسنغال ونيجيريا. ومع 

 ات مصدر قلق كبير.أي من هذه العقب
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في الصعوبات والعوائق الرئيسية التي تشوب عملية تنفيذ رؤية منظمة التعاون اإلسالمي  :6.6الشكل 

 مجال املياه
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 الدعم الفني وبناء القدرات  3.6

هناك اعتراف واسع النطاق بأنه لدى التعاون بين بلدان الجنوب القدرة على لعب دور مهم في سد 

الفجوة بين البلدان النامية من خالل تسهيل تبادل املعلومات ونقل املعرفة والخبرات. وتكشف نتائج 

ايد من الوعي واالستعداد بين الدول األعضاء في منظمة التعاون االستبيان عن وجود مستوى متز 

كما هو  -اإلسالمي لتحقيق األمن املائي من خالل بناء القدرات املساعدة ونقل التكنولوجيا والتمويل 

. وعلى الرغم من االعتراف بالتمويل كأحد العقبات الرئيسية في تنفيذ هذه 7.6موضح في الشكل 

 يمكن ألي من املجيبين تقديم املساعدة في شكل مبادرات التمويل. وفي الوقت نفسه، الرؤية، إال أنه ال 

رب عن املجيبين االهتمام بتقديم برامج لبناء القدرات لصالح بلدان أخرى من املنظمة، وأ% م80أبدى 

ئي %( عن استعدادهم ملساعدة البلدان األخرى في املنظمة على تحقيق األمن املا47نصفهم تقريبا )

 من خالل تسهيل نقل التكنولوجيا.

%( املجيبين اهتماًما في تقديم برامج بناء القدرات لدول أخرى في منظمة 80حتى عندما أبدت غالبية )

% فقط مع دولة أخرى من دول املنظمة في برنامج تبادل لتشارك 60التعاون اإلسالمي، تعاون 

 عمليات التبادل حول (. وتش8.6املعلومات والخبرات حتى اآلن ) الشكل 
ً
مل هذه البرامج  أساسا

موضوع قضايا املياه العابرة للحدود أو في شكل برامج لبناء القدرات )التدريب وتبادل املعرفة( بين 

أدناه استعراض موجز لبرامج تبادل تعاوني خاصة بتسع بلدان  2.6يرد في الجدول والبلدان األعضاء. 

غالديش ونيجيريا لم تتعاونا مع دولة أخرى في املنظمة في برنامج مجيبة. ومن الجدير بالذكر أن بن

80%

47%

0%

0% 50% 100%

يااملساعدة بنقل التكنولوج

 املساعدة على شكل مبادرات

تمويلية

نعم
%13ال60%

ال جواب
27%

الدعم الذي يمكن لبلدكم تقديمه ضمن  :7.6الشكل 

 تحقيق األمن املائي
هل كان هناك أي تعاون فيما بين  :8.6الشكل 

بلدكم وبلد آخر عضو في املنظمة في برنامج 

 تبادل لتشارك املعلومات والخبرات؟

المساعدة في بناء القدرات
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التبادل بينما لم تقدم بروناي دار السالم والبحرين واملغرب والنيجر أي معلومات حول التعاون من 

 خالل برامج التبادل مع بلدان أخرى في املنظمة.   

 البلدان املجيبةبرامج التعاون والتبادل البيني في املنظمة في  :2.6الجدول 

 اسم برنامج التعاون/ التبادل البلد

 تشاد

تعاون مستمر في تشجيع واملشاركة في تصميم وتشغيل  -املياه العابرة للحدود 
األعمال واملشاريع املشتركة. الدول املشاركة هي: النيجر ونيجيريا والكاميرون وليبيا 

؛ غينيا (LCBC) رة تشادوجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد لصالح لجنة حوض بحي

وكوت ديفوار ومالي وبوركينا فاسو وبنين والنيجر  ونيجيريا والكاميرون وتشاد لصالح 
؛ مصر وليبيا والسودان وتشاد لصالح الهيئة املشتركة (NBA) سلطة حوض النيجر 

 (.JASADلدراسة وتطوير نظام مصافي الحجر الرملي النوبي )

 غينيا
ية مياه غينيا مذكرات اتفاق لتدريب املديرين التنفيذيين وقعت جمع -بناء القدرات 

للشركة مع البلدان التالية:  بوركينا فاسو وتونس واملغرب.  وهناك أيضا مذكرة 
 اتفاق بين غينيا والجزائر ذات الصلة بتنفيذ اإلدارة املتكاملة للموارد املائية.

 إيران 
ملشاركة والتعاون مع أعضاء لجنة برنامج التبادل حول إدارة الري با -نظم الري 

 الري والصرف.

 العراق
التعاون مع البلدان املجاورة، تركيا وإيران وسوريا، في مجال  -املياه العابرة للحدود 

استغالل املوارد املائية املشتركة، ولكنها لم ترق إلى مستوى االتفاقات املطلوبة 

 لتحديد حصص املياه لكل بلد.

 السنغال
م برامج التدريب لصالح الحكومات لبلدان تشمل مصر واملغرب  -رات بناء القد قدَّ

ُ
ت

والجزائر وتونس. وهناك أيضا مشاريع البحث والتطوير مع مكونات التدريب 
 للمؤسسات التي تشارك في هذه املشاريع  

 مركز تنمية املوارد البشرية -بناء القدرات  عمان

 فلسطين
ال التدريب وبناء القدرات وتبادل املعلومات والخبرات التعاون في مج -بناء القدرات 

 بموجب مذكرات التفاهم املبرمة مع مجموعة من الدول األعضاء

 تركيا

نفذت املديرية العامة ألشغال الدولة الهيدروليكية تدريبا نظريا في  -بناء القدرات 
ظمت 2008 مهندسين إثيوبيين في عام 6املكتب وتدريبا عمليا في امليدان لصالح 

ُ
. ون

ملا مجموعه  2017و  2014و  2010دورات تدريبية في إدارة املوارد املائية في تركيا في 

ظمت دورات تدريبية إلدارة املوارد املائية  30
ُ
خبيًرا في مجال املياه من إثيوبيا. كما ن

خبيًرا  في مجال املياه من مصر  35ملا مجموعه  2008و  2007و  2006في تركيا في 
الي وزامبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو وساحل العاج واملغرب، وم

خبيرا في مجال املياه من مالي  28ملا مجموعه  2013و  2012و  2011وكذلك في 
ونيجيريا وبوركينا فاسو واملغرب. وتم تنظيم التدريب على إدارة املوارد املائية في 

ياه من أوغندا والسنغال وموريتانيا خبراء في مجال امل 10تركيا ملا مجموعه 
 .2016والصومال في عام 

 أوزبكستان
يشارك الخبراء املحليون بنشاط في تحقيق مشاريع إقليمية  -املياه العابرة للحدود 

 مشتركة.
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كما استفسر االستبيان عن مختلف الدورات التدريبية املتعلقة باملياه التي يمكن أن تقدمها أو تطلبها 

مة التعاون اإلسالمي. وباستثناء بروناي دار السالم وتشاد وغينيا، قام جميع املجيبين بتحديد دول منظ

مختلف الدورات التدريبية املتعلقة باملياه التي يمكنهم تقديمها لدول املنظمة األخرى كما هو موضح 

تقار إلى القدرة أو . ولم تقدم أي من الدول دورات تدريبية في جميع املجاالت بسبب االف9.6في الشكل 

التجربة أو الخبرة. والجدير بالذكر أن السنغال ترغب في تقديم دورات تدريبية في جميع املجاالت 

باستثناء تحلية املياه، في حين ال تستطيع فلسطين سوى تقديم دورات تدريبية في مجال إدارة املياه 

ي تقدمها الدول املجيبة. ومن ضمن قائمة )اللوائح(. وبشكل عام، تختلف أنواع الدورات التدريبية الت

مجال تدريبي ذو صلة باملياه، كان أكثر من نصف املجيبين على استعداد لتقديم دورات  16تضم 

كما أبدى عدد كبير من املجيبين استعدادهم لتقديم  %(.53املتكاملة ملوارد املياه ) تدريبية في اإلدارة

%(، 40%(، وإمدادات املياه والصرف الصحي )47الري )دورات تدريبية في مجاالت تشمل: أنظمة 

%(. وفي املتوسط، كان خمسة من املجيبين )كل 40%(، وإدارة املوارد املائية )40وإدارة املياه الجوفية )

%(، وأساليب 33واحد منهم( على استعداد لتقديم دورات تدريبية حول إدارة مخاطر الفيضانات )

%(، وإدارة 33%(، وإدارة نوعية املياه)33تعلقة باملياه )إحصاءات املياه( )جمع البيانات واملعلومات امل

%(. وبشكل عام، لم يكن 33%(، وإدارة املياه الجوفية وتنظيمها )33نظم مستجمعات املياه واألنهار )

هناك العديد من الدول املجيبة على استعداد لتقديم دورات تدريبية حول تقنيات تخزين املياه، 

 ة خدمات املياه، وإدارة املياه، وتلوث املياه، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، وتحلية املياه.وإدار 

 13فيما يتعلق باالحتياجات التدريبية للبلدان املجيبة، حدد أكثر من نصفها الحاجة إلى التدريب في 

جة إلى التدريب في دولة مجيبة، نفت تركيا فقط الحا 15متعلق باملياه. ومن بين  16مجاال من أصل 

كل مجال من القضايا املتعلقة باملياه. في حين أفادت غينيا ونيجيريا والسنغال احتياجها إلى دورات 

تدريبية في جميع املجاالت الستة عشر. وجائت االحتياجات التدريبية األكثر شيوًعا للبلدان املجيبة في 

%(، وإدارة 73%(، وتحلية املياه )73ف الصحي )%(، وإعادة تدوير مياه الصر 80مجاالت إدارة املياه )

% من املجيبين إلى 70% و 50، يحتاج ما بين 10.6%(.  وكما هو مبين في الشكل 73املياه الجوفية )

%(، وطرق جمع البيانات واملعلومات 67%(، وإدارة جودة املياه )67تدريبات في مجال تلوث املياه )

%(، وإدارة مخاطر 60%(، وإدارة املياه الجوفية وتنظيمها )60) املتعلقة باملياه )إحصاءات املياه(

%(، وإدارة 53%(، واإلدارة املتكاملة ملوارد املياه )53%(، وتقنيات تخزين املياه )53الفيضانات )

 بأنهم 53%(، وإدارة املوارد املائية )53خدمات املياه )
ً
%( . ولإلضافة، أفاد نصف املجيبين تقريبا

%( وإدارة مستجمعات املياه واألنهار 47ريبات في مجالي إمدادات املياه والصرف الصحي )بحاجة إلى تد

%(. وبشكل 27%(. في حين أفاد عدد قليل من الدول املجيبة الحاجة إلى التدريب على أنظمة الري )47)

للتدريب عام، يعكس العدد الكبير من اإلجابات لكل مجاالت التدريب الحاجة املاسة إلى أنشطة أفضل 

وبناء القدرات بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي حول مجموعة متنوعة من القضايا. ويبين تحليل 

 وجود تناظر بين الدورات التدريبية املطلوبة واملقدمة من الدول  10.6و  9.6الردود الواردة في الشكلين 
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عروضة أن تساعد صناع السياسة املجيبة. ويمكن للمجاالت املتقابلة الحتياجات التدريب واألخرى امل

 في تحديد مجاالت الشراكات املحتملة داخل املنظمة وبرامج وتبادل بناء القدرات املستقبلية.

مع ذلك، حتى عندما تكون لدى الدول املجيبة احتياجات كبيرة للتدريب في املجاالت املتعلقة باملياه؛ 

وأولوياتها. وإن األولوية املمنوحة لكل مجال تدريب يبقى لدى هذه الدول تباين بين احتياجات التدريب 

من قبل الدول املجيبة تستحق املراعاة الواجبة عندما يخطط صانعو السياسات الستراتيجيات 

وسياسات وأنشطة مرتبطة باملياه على املستوى الوطني واإلقليمي والدولي. وكما هو موضح في الشكل 

تدوير مياه الصرف الصحي كضرورة تدريبية ذات أعلى  % من الردود صنفت إعادة53، فإن 11.6

%( واإلدارة املتكاملة ملوارد 40%( وتحلية املياه )47مستوى من األولوية، تليها إدارة املياه الجوفية )

%(. وعلى الرغم من أن نسبة كبيرة من البلدان التي أجابت على املسح قد حددت إدارة املياه 40املياه )

في املائة فقط من املجيبين  33فإن االختالف في أولويات كل بلد يتضح من حقيقة أن كحاجة تدريبية، 

صنفت إدارة املياه على أنها حاجة ذات أولوية عالية. وإلى جانب إدارة املياه، احتلت أيضا احتياجات 

%(، 33%(، وإمدادات املياه والصرف الصحي )33البلدان املجيبة للتدريب في مجاالت تلوث املياه )
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 بية في املجاالت التاليةيرجى تحديد ما إن كان بوسع بلدكم توفير دورات تدري :9.6الشكل  
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% 30% و 20%( مرتبة منخفضة على سلم األولويات. وباملثل، قام ما بين 33وتقنيات تخزين املياه )

من املجيبين بتصنيف إدارة مستجمعات املياه واألنهار، وإدارة موارد املياه، وإدارة مخاطر الفيضانات، 

ظم الري، وإدارة جودة املياه وطرق جمع البيانات واملعلومات املتعلقة باملياه )إحصاءات املياه(، ون

باعتبارها من االحتياجات التدريبية ذات األولوية العالية. وأخيرا، كانت االحتياجات التدريبية لنظم 

 الري وإدارة وتنظيم املياه الجوفية ذات األولوية املنخفضة بالنسبة للبلدان املجيبة.
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نعم ال ال جواب

 يرجى تحديد ما إذا كان بلدكم بحاجة لدورات تدريبية في المجاالت التالية :10.6الشكل 
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 الدعم اإلنمائي 4.6

% من البلدان حالًيا إلى اإلمكانيات 67لتي أكملت االستبيان، تفتقر من بين البلدان الخمسة عشر ا

(. ويرتبط جزء كبير من البنية التحتية 12.6املالية لبناء البنية التحتية للمياه أو االرتقاء بها )الشكل 

نهار، للمياه التي تحتاج إلى بناء وارتقاء في البلدان املجيبة بنظم الري، وإدارة مستجمعات املياه واأل

 وإمدادات املياه والصرف الصحي للمناطق الريفية والحضرية.

تشمل البنية التحتية املائية األخرى التي تتطلب تحسينات، على سبيل املثال وليس ال الحصر، تقنيات 

تخزين املياه، واإلدارة املتكاملة للموارد املائية، وإدارة املياه الجوفية، وإدارة املياه، وإدارة مخاطر 

(. في حين أن الحاجة إلى بناء البنية التحتية 3.6لفيضانات، وتحلية املياه، وما إلى ذلك )الجدول ا

للمياه أو االرتقاء بها تعتمد بشكل كبير على الظروف الجغرافية والبيئية واملالية في كل دولة، إال أن 

أفادت بوجود اإلمكانيات خمسة بلدان فقط هي بروناي دار السالم والبحرين وإيران والنيجر وتركيا 

 املالية لبناء البنية التحتية للمياه الالزمة في بلدانهم أو االرتقاء بها.
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إدارة وتنظيم املياه الجوفية

إدارة الخدمات املائية

إدارة جودة املياه

نظم الري 

إحصاءات املياه

إدارة مخاطر الفيضانات

إدارة املوارد املائية

نظم إدارة مستجمعات املياه واألنهار

تقنيات تخزين املياه

إمدادات املياه ومرافق الصرف الصحي

تلوث املياه

(األنظمة)حوكمة املياه 

اإلدارة املتكاملة للموارد املائية

تحلية املياه

إدارة املياه الجوفية

إعادة تدوير املياه العادمة

عال متوسط منخفض ال جواب

 يرجى تحديد ما إذا كان بلدكم بحاجة لدورات تدريبية في املجاالت التالية :11.6الشكل 
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املشاريع في البلدان املجيبة التي تحتاج إلى األموال والتمويل من أجل بناء البنية التحتية ذات  :3.6الجدول 

 الصلة باملياه واالرتقاء بها

 ء:املشاريع التي تحتاج إلى ارتقا

 الجرف الرئيس ي ألنظمة األنهار في بنغالديش    .1 بنغالديش

 (G-Kكوباداك )-مشروع الري املتعلق بالغانغ    .2

 مشروع ترميم نهر بوريغانغا    .3

 الوقاية املبكرة ضد الفياضانات وتحسين نظام الصرف في منطقة هاور     .4

 مشروع الحواجز الساحلية    .5

 تشاد
 (PRCUمشروع إعادة تأهيل هياكل إمدادات املياه في املراكز الحضرية )    .1

 مشروع الطاقة املائية القروية والرعوية    .2

 مشروع توفير مياه الشرب والصرف الصحي في املناطق الريفية وشبه الريفية    .3 

 مشروع تحسين املرافق الهيدروليكية الرعوية    .4

 ر مياه الشرب والصرف الصحي في املراكز الحضرية الثانويةمشروع توفي    .5 

مشروع تنفيذ إمدادات مياه الشرب ملدينة كوناكري )املشروع الرابع املعني باملياه في     .1 غينيا

 غينيا(

 مشروع إعادة تأهيل وتنفيذ إمدادات املياه الصالحة للشرب في املدن الداخلية    .2

 تأهيل واإلرشاد للمحطات الهيدرولوجية لدورات املياه في غينيامشروع إعادة ال    .3

 تطوير شبكة الري والصرف    .1 إيران

 تطوير نظام الري الحديث    .2

 صيانة وترميم القنوات    .3

 تطوير حقل األرز     .4

%67, نعم

%33, ال

لتحتية الضرورية للمياه هل يفتقر بلدكم لإلمكانات املالية الالزمة لبناء البنية ا :12.6الشكل 

 أو االرتقاء بها؟
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 إدارة استخدام املياه الزراعية والطلب عليها    .5 

 العراق
 الكهرومائية وتوسيع الطاقة الكهرومائية بناء السدود    .1

 تنفيذ الجزء املركزي والجنوبي من تصريف بئر شرق دجلة    .2 

 بناء وتركيب محطات لقياس تدفقات األنهار      .3 

 اإلصالح املؤسس ي والتشريعي      .4

ى    .5
 
ثن

ُ
 بناء سد في محافظة امل

 ة للمحاصيل الزراعية الرئيسيةتحديد االحتياجات املائي    .1 عمان 

 تحسين كفاءة أنظمة الري     .2

 رصد معدالت السحب الفعلية للمياه الجوفية لألغراض الزراعية    .3

 تطوير نظام الصرف الصحي لشمال غزة    .1 فلسطين

 إعادة تأهيل الشبكات والخزانات في جنوب الضفة الغربية    .2

 دة هيكلة الشبكات الداخلية لشمال وجنوب قطاع غزةإعادة تأهيل وإعا    .3

 تطوير وتأهيل نظام الصرف الصحي لجنوبي القدس وشرق بيت لحم    .4

 تطوير نظام الصرف الصحي في مدينة جنين    .5

 : برنامج مياه الشرب والصرف الصحي لأللفية  PEPAM    .1 السنغال

 SODAGRIو  CADEXبرنامجي     .2

 كستانأوزب
 تحديث محطات الضخ الحالية لتحسين توافر املياه في األراض ي املروية    .1

 زيادة األمن املائي في األراض ي املروية عن طريق تحسين الحالة الفنية للقنوات الرئيسية    .2

 تقوية قدرات رابطات مستخدمي املياه لتحسين كفاءة استخدام املوارد املائية    .3

 سين حالة استصالح األراض ي املروية في ظروف الجفاف في أوزبكستانتح    .4

 املشاريع التي تحتاج إلى البناء:

 مشروع سد الغانغ/بادما    .1 بنغالديش

 مشروع سد براهمابوترا متعدد األغراض    .2

 2100خطة بنغالديش ديلتا     .3

 ستصلحة في البحرإعادة التأهيل املنهجي لألراض ي املنخفضة امل    .4

 الجرف الرئيس ي املستدام لنظم األنهار الضعيفة في بنغالديش    .5

 تشاد
 (PHPVWبرنامج الطاقة املائية الرعوية والقروية في منطقة وادي فيرا )    .1

 (PRFP-GNمشروع إنجازات الحفر العميق في منطقة الحجر الرملي النوبي )    .2
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( لستة مراكز حضرية: بيلتين، ماو، POAEP - CUادات مياه الشرب )مشروع تحسين إمد    .3

 موسورو، أمدجاراس، مونغو، أومهادجار

اي    .4 -برنامج اإلمداد باملياه الصالحة للشرب والصرف الصحي في املناطق الريفية في ود 

 (PAEPOBبيلتين )

اي الجغرافي )    .5  (PHPOGمشروع الطاقة املائية الرعوية في ود 

 غينيا
 مرحاض في املناطق الريفية 6000نقطة مائية و  13000مشروع إنشاء     .1

 مشاريع الحفاظ على التربة واملياه    .1 إيران

 مشروع تغير املناخ    .2

إعادة تأهيل سد املوصل الذي يعاني من تكهفات في طبقة الجبس تعالج حاليا بإجراء     .1 العراق

 التحشية

 ثانية /3م 250إلى  100الثرثار لزيادة تصريفها من  -إعادة تأهيل القناة اإلروائية سمراء     .2

 إعادة تأهيل املصب العام      .3 

 إعادة تأهيل السدود الكهرومائية لتحسين كفاءتها وزيادة إنتاجها      .4

ي والحد من تطوير برامج الغابات واألحزمة الخضراء لتحجيم الزحف الصحراو     .5

 العواصف الغبارية  

 محطة تحلية لتزويد مدينة الدار البيضاء بمياه الشرب    .1 املغرب

 محطة تحلية لتزويد مدينة الناضور بمياه الشرب    .2

 مشروع تحويل املياه من أحواض املياه الشمالية إلى األحواض الجنوبية    .3

 حديثةزيادة إنشاء أنظمة الري ال    .1 عمان

 تجميع مياه األمطار من خالل بناء بعض السدود وخزانات املياه    .2

 استخدام املياه العادمة املعالجة في ري املحاصيل االقتصادية    .3

 تعزيز املوارد املائية من خالل تنفيذ مشروع صناعة األمطار    .4

 ة في اآلبار املستخدمة ألغراض الري استخدام التقنيات الحديثة لتقليل مستويات امللوح    .5

 فلسطين
إنشاء الخزانات وخطوط النقل ومحطات ضخ املياه اإلقليمية للتوزيع بالجملة في     .1

 محافظات جنوب ووسط وشمال الضفة الغربية

 بناء خط األنابيب الشمالي لقطاع غزة لخدمة املحافظات الوسطى وغزة والشمال    .2

 الصرف الصحي ملحافظة خان يونس وتطوير محطة املعالجةبناء شبكة     .3

 إنشاء شبكة صرف صحي متكاملة شمال غرب محافظة جنين    .4

 إنشاء شبكة صرف صحي جنوب محافظة طوباس    .5
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 السنغال
1.    PREFELAG مشروع لترميم الوظائف اإليكولوجية لبحيرة غييرس : 

2.    PUDC مية املجتمع: برنامج الطوارئ لتن 

 3.    PNDIL البرنامج الوطني لتنمية الري املحلي الصغير الحجم : 

. زيادة كفاءة استخدام موارد املياه على أساس تطوير وإدخال تكنولوجيات الري املوفرة 1 أوزبكستان 

 للمياه
 

 التحديات واألولويات واالستراتيجيات املستقبلية 5.6

ستبيان عن التحديات واألولويات واالستراتيجيات الرئيسية خالل يستفسر القسم األخير من اال 

السنوات الخمس إلى العشر املقبلة ملعالجة قضية األمن املائي في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. 

فباستثناء البحرين وإيران والعراق ونيجيريا، تم اإلجابة على السؤال املتعلق بالتحديات الرئيسية من 

، تم تحديد تغير 13.6ملجيبين. وفيما يتعلق بالبلدان املجيبة، وكما هو موضح في الشكل قبل جميع ا

%( على أنهما التحديان الرئيسيان أمام تحقيق األمن 24%( وتوافر املوارد املائية )28املناخات املادية )

تخدام املياه %(، وموازنة اس15املائي، يليهما ضمان وصول أوسع إلى خدمات املياه والصرف الصحي )

%(. وكانت بنغالديش وأوزبكستان الدولتان 9%(، والحصول على التمويل ) 12وإنتاج الغذاء )

الوحيدتان املجيبتان بتحديد املياه العابرة للحدود كتحد رئيس ي أمام تحقيق األمن املائي. بينما تشاد 

جتماعي املتغير كتحد رئيس ي أمام والنيجر هما الدولتان الوحيدتان اللتان ذكرتا املناخ االقتصادي واال 

 تحقيق األمن املائي في بلديهما في املستقبل.

28%

24%
15%

12%

9%

6%

6%

تغيرات في البيئات املادية

توافر املوارد املائية

ضمان الوصول إلى خدمات املياه 

والصرف الصحي

 تحقيق التوازن بين استخدام املياه

واإلنتاج الغذائي

إمكانية الحصول على تمويل

املياه العابرة للحدود

تغيرات في البيئات االجتماعية 

واالقتصادية

 التحديات الرئيسية التي تؤثر على األمن املائي في بلدكم مستقبال :13.6الشكل 
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على صعيد مماثل، تم تحديد تطوير واعتماد إدارة املياه، واإلملام باملواضيع املتعلقة باملياه، 

 % من املجيبين لضمان أمن مائي17والسياسات املتعلقة باملياه على أنها األولوية الرئيسية من قبل 

% أن أولوياتهم 14دولة مجيبة، ذكر  15. ومن بين 14.6كما هو موضح في الشكل  -في املستقبل لبلدانهم 

 الرئيسية تتعلق بالوصول إلى التمويل وتحسين خدمات املياه والصرف الصحي في بلدانهم.

رد املياه وعالوة على ذلك، حدد عدد قليل من البلدان املجيبة ضمن أولوياته الرئيسية إدارة موا 

%(، وإدارة تلوث 11%(، وتقنيات حفظ املياه وتخزينها )11%(، واإلدارة املتكاملة للموارد املائية )11)

%(، وإعادة تدوير 3%(، وتحسين نظم الري )6%(، واملياه العابرة للحدود )8املياه واملخاطر البيئية )

يًبا، كانت البحرين والعراق ونيجيريا مج 15%(. ومن بين 3%(، وتحلية املياه )3مياه الصرف الصحي )

 على هذا السؤال.
ً
 هي الدول الوحيدة التي لم تذكر أولوياتها الرئيسية ردا

 

 

 

 

 

17%

14%

14%

11%

11%

11%

8%

6%
3%

3% 3%

حوكمة املياه واملعرفة والسياسات املتعلقة

بها
الحصول على املوارد املالية

خدمات املياه والصرف الصحي املحسنة

إدارة املوارد املائية

اإلدارة املتكاملة للموارد املائية

حفظ املياه/ تخزين

إدارة املخاطر البيئية والتلوث

املياه العابرة للحدود

تحسين نظم الري 

إعادة تدوير املياه 

 األولويات الرئيسية التي يمكن أن تضمن أمن مائي في املستقبل. :14.6الشكل  
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مجيًبا، أنه لديها استراتيجيات لتحقيق األمن املائي  15% من البلدان، من بين 66بشكل عام، أفادت 

(. في حين ردت تشاد 15.6بلة )الشكل رقم على املستوى الوطني خالل السنوات الخمس إلى العشر املق

بالنفي على السؤال، امتنعت البحرين والعراق ونيجيريا والسنغال عن الرد عليه. وكما هو مبين في 

%( املجيبين أنهم مقيدون بالتزامات وطنية وإقليمية و/أو 67أدناه، أشار ما يقرب ثلثي ) 4.6الجدول 

(. وتضمنت 16.6السنوات الخمس إلى العشر املقبلة )الشكل دولية لتحقيق أهداف األمن املائي في 

أهداف األمن املائي هذه، على سبيل املثال ال الحصر، واحدة على األقل من القضايا التالية: تحسين 

إمكانية الوصول إلى مياه الشرب اآلمنة وخدمات الصرف الصحي، والحصول على املوارد املالية 

املياه، واإلدارة املتكاملة ملوارد املياه، وقضايا املياه العابرة للحدود، ووضع وتمويل املشاريع املتعلقة ب

 استراتيجية/ خطة وطنية الستخدام وإدارة املياه، وبناء مرافق لتخزين املياه والحفاظ عليها.

 

 

 

 

 

%66نعم
%7ال

%27ال جواب

ل السنوات الـخمس إلى االستراتيجيات على املستوى الوطني لتحقيق األمن املائي خال :15.6الشكل 

 العشر املقبلة
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 االستراتيجيات على املستوى الوطني لتحقيق األمن املائي في املستقبل :4.6الجدول 

 تراتيجية على املستوى الوطنياالس البلد

 بنغالديش
الهند( لتحسين -تنفيذ مشروع سد نهر الغانغ/ بادما العابر للحدود )بنغالديش

 الظروف السوسيواقتصادية والبيئية ملنطقة الجنوب الغربي والشمال الغربي.

 بروناي دار السالم
ن خالل ضمان الوصول إلى خدمات املياه والصرف الصحي النظيفة واآلمنة م

 إدارة إمدادات املياه، وإشراك أصحاب املصلحة في الحفاظ عليها.

 البحث عن تمويل لخطة االستثمار اإلقليمية لألعمال الهيدروليكية. تشاد 

 إيران

إنشاء نظام شامل إلدارة املياه يستند إلى مبادئ التنمية املستدامة واستخدام 

د، واإلدارة املتكاملة للموارد املائية، األراض ي في مناطق مستجمعات املياه في البال 

والحفاظ على املياه، وتقنيات تخزين املياه من خالل السدود، ومخططات طبقات 

املياه الجوفية، وشبكات الري، وإدارة مخاطر الفيضانات، وتحسين إحصاءات 

 املياه وقضايا املياه العابرة للحدود.

 املغرب 
مياه، خطة املياه الوطنية، وخطط إدارة االستراتيجية الوطنية الحالية لل

 مستجمعات املياه.

 تعبئة استراتيجية املوارد املالية. النيجر

 عمان

االستراتيجية العربية لألمن املائي في العالم العربي، استراتيجية املياه املوحدة 

، االستراتيجية الوطنية لألراض ي الرطبة، 2035-2015ملجلس التعاون الخليجي 

اتيجية الوطنية ملعالجة مشكلة امللوحة في ُعمان، استراتيجية التنمية االستر 

 .2040الزراعية والريفية املستدامة 

 تطوير خطة استراتيجية تشغيلية لتحقيق األمن املائي ضمن املوارد املتاحة. فلسطين

 السنغال
ي تحسين الوصول إلى خدمات املياه والصرف الصحي النظيفة واآلمنة وأنظمة الر 

 لفترة تتجاوز الخمس إلى العشر سنوات القادمة.

 االنتهاء من مختلف مرافق تخزين املياه. تركيا

 تطوير خطة إدارة موارد املياه العابرة للحدود ألحواض نهري أموداريا وسيرداريا.   أوزبكستان
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ون اإلسالمي عددا من التحديات املرتبطة باملياه والتي تشكل قاسما مشتركا تواجه دول منظمة التعا

بين عدد كبير منها. فمن ناحية؛ يؤدي النمو السكاني والتوسع الحضري السريع وأنماط النمو التي 

تعتمد على كثرة املياه وتحسين مستويات املعيشة إلى زيادة الطلب على املياه. ومن ناحية أخرى؛ تحدُّ 

 -املستوى املطلق لتوافر املوارد املائية، وتفاوتها أثناء السنة وتوزيعها املكاني  -بيئة الهيدرولوجية ال

مقترنة بالتحديات املتعلقة بالتلوث وتغير املناخ واملياه التي ال تدر عائدا والنظم اإليكولوجية املتغيرة 

للحدود تحديا فيما يتعلق بإدارتها من توافر املياه. وباإلضافة إلى ذلك، تشكل املياه العابرة 

 على األمن 
ً
واستخدامها بكفاءة وعقالنية وبشكل متساوي. وتؤثر كل هذه التحديات مجتمعة سلبا

 املائي في العديد من دول املنظمة.

 لتوفير موارد وخدمات املياه لجميع الناس، تعد 
ً
 مسبقا

ً
اإلدارة املتكاملة للموارد املائية شرطا

والقطاعات، والحفاظ على املياه بطريقة مستدامة وحماية املوارد املائية من التلوث، واالستخدامات 

بحيث أن اللبنات األولى في إدارة املوارد املائية هي زيادة توافر املياه وإدارة الطلب عليها. وإن توافر املياه 

ا هاما في تحديد ال يقتصر على العوامل الطبيعية فحسب، ولكن العوامل البشرية تلعب أيضا دور 

مداه، وبالتالي، يمكن أن يكون لتدخالت بشرية محددة دورا في زيادة توافر املياه. وإن تخزين املياه، 

سواء بالطريقة التقليدية عبر السدود، أو الطريقة األقل تقليدية عبر خزانات املياه الجوفية، يزيد من 

افة، وإال لكانت املياه غير متواجدة. ويعتبر توافر املياه على أساس منتظم، وخاصة في املواسم الج

 لتمكين عملية نقل املياه من مناطق هطول األمطار عالية التركيز إلى مناطق 
ً
 أساسيا

ً
تخزين املياه شرطا

هطول األمطار منخفضة التركيز. والستكمال دور السدود وخزانات املياه الجوفية، يمكن استخدام 

زيد من مستجمعات املياه، يمكن جمع املزيد من األمطار وإتاحتها مستجمعات املياه. ومع بناء امل

 لالستخدام.

تؤثر مشكلة جودة املياه على توافرها، بحيث يقلل انخفاض جودة املياه من توافر املياه ذات الجودة  

واد املطلوبة الستخدامات معينة. فإن األنشطة البشرية تفرز املواد والعناصر التي تلوث املياه مثل امل

العضوية واملعادن الثقيلة واألسمدة. ولذلك، فإن العقلية املستخدمة في إدارة املوارد املائية تحتاج 

إلى النظر بجدية في مسألة مكافحة التلوث كعنصر هام في استراتيجيات إدارة إمدادات املياه. وفي هذا 

. وباإلضافة إلى
ً
 ضروريا

ً
ذلك، هناك طرق قديمة  الصدد، تعد معالجة مياه الصرف الصحي أمرا

وجديدة مختلفة يمكن أن تساعد في الحد من التلوث عند املصدر ومعالجة املياه امللوثة قبل دخولها 

إلى املسطحات املائية. على سبيل املثال، من خالل التكنولوجيا الحيوية البيئية، أصبح من املمكن 

 التلوث في املياه امللوثة.استخدام الكائنات الدقيقة من مياه الصرف الصحي، لتنظيف 

كما تتطلب العديد من الحلول، لزيادة توافر املياه، استثمارات كبيرة في البنية التحتية للمياه الضعيفة 

بالفعل في دول منظمة التعاون اإلسالمي. وإن عدم القيام بذلك سيعرقل محاوالت دول املنظمة لزيادة 

األساسية الخاصة باملياه واالرتقاء بها وتخصيص املوارد املالية  توافر املياه. فهي تحتاج إلى بناء الهياكل
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الالزمة للقيام بذلك. وفي كثير من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، قول ذلك أسهل بكثير من تنفيذه 

حيث أن التمويل يمثل تحدًيا كبيًرا كما هو موضح في نتائج "استبيان مجلس منظمة التعاون اإلسالمي 

" والوارد في الفصل السادس حيث أعلن أكثر من نصف املجيبين أنهم 2018ياه لعام املكلف بامل

يفتقرون إلى اإلمكانيات املالية لبناء الهياكل األساسية الالزمة للمياه في بلدانهم أو االرتقاء بها. وفي هذا 

 كبير 
ً
 في إدخال آليات تمويل الصدد، لدى فريق تعبئة املوارد التابع ملجلس املنظمة املكلف باملياه دورا

ً
ا

 في منظمة التعاون اإلسالمي. وإن 
ً
لبناء بنية املياه التحتية واالرتقاء بها خاصة في أقل البلدان نموا

إشراك الوكاالت املانحة واملنظمات غير الحكومية العاملة تحت إشراف الحكومات الوطنية واملنظمات 

يمية التي تقدم التمويل للمشاريع املتعلقة باملياه في الخيرية باإلضافة إلى املنظمات الدولية واإلقل

 بلدان املنظمة أمر بالغ األهمية لضمان املوارد املالية الالزمة.

من ناحية إدارة الطلب، فهي عملية أكثر تعقيًدا ألنها تعتمد على االحتياجات اإلنسانية اآلخذة في 

زيع املياه في منظمة التعاون اإلسالمي هو دون التطور والقيم الثقافية واملجتمعية. وإن استخدام وتو 

املستوى األمثل على النحو املبين في اإلنتاجية املنخفضة للمياه في دول املنظمة كما نوقش في الجزء 

األول من التقرير. لذلك، تحتاج بلدان املنظمة إلى استخدام املوارد املائية بالطريقة األكثر إنتاجية 

م الكفء للمياه ونقل استخدامات املياه من األقل إلى األكثر فائدة. كما من خالل تشجيع االستخدا

التي تعكس كميات املياه املفقودة من خالل  -يجب خفض مستويات املياه غير املدرة لإليرادات 

خاصة في البلدان التي تكون فيها خسائر  -التسريبات، أو عدم إرسال فواتيرها إلى العمالء، أو كليهما معا

%. ويكمن 50اه مرتفعة مثل ألبانيا وتركيا وقيرغيزستان، حيث تبلغ خسارة املياه السنوية أكثر من املي

الجزء األخير من عملية إدارة الطلب على املياه في دول منظمة التعاون اإلسالمي في تقليل الطلب على 

ا أساسًيا من حقوق اإلنسان يجب حمايته 
ً
بموجب القوانين املياه. ويعد الحصول على املياه حق

والسياسات. ومع ذلك، فإن الوصول إلى املياه بما يتجاوز الحد األدنى الضروري، مثل أحواض 

السباحة، أو املروج، أو الزراعة، أو األغراض الصناعية، يجب أن يتم تسعيره بشكل مناسب. وعالوة 

ائية للشخص الواحد في على ذلك، إذا كان االستهالك الذي يتجاوز الحد األدنى من االحتياجات امل

اليوم خاضعا لرسوم أعلى، فإن الناس سيضطرون إلى االقتصاد في املاء. وبشكل عام، يجب على 

الحكومات أن تعترف بمدى إساءة استخدام املياه العذبة، وسوء التعامل معها وتسعير خدمات 

الءمة، مع وضع أحكام اإلمداد باملياه والصرف الصحي لتعكس قيمتها االقتصادية على نحو أكثر م

للذين يعانون من الفقر. كما يمكن للدين اإلسالمي أن يكون أداة فعالة في التأثير على قرارات الناس 

اتجاه املياه في حياتهم اليومية. ويجب أن تدعو املنظمات الدينية لحماية املياه العذبة من وجهة نظر 

ية واالجتماعية الالزمة الستخدام الناس للمياه دينية وأخالقية، وبالتالي تسهيل التغييرات الثقاف

 بشكل أكثر مسئولية.

يتمثل أحد الجوانب الرئيسية لإلدارة السليمة للمياه واإلجراءات الفعالة املتعلقة بها في جمع البيانات، 

إذ أنه بمعرفة حجم استهالك املياه في كل منطقة بشكل دقيق، ُيمكن إدارة املياه بطريقة جيدة. 
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ن جمع البيانات أيضا دعما لتحسين رصد العمليات الهيدرولوجية والهيدرومناخية، واتجاهات وسيكو 

نوعية املياه، فضال عن رصد فقدان هذه األخيرة في الشبكات العامة، األمر الذي يعد ضروريا لزيادة 

 الوعي وتوفير أساس لإلجراءات املعنية باملياه في املستقبل.

ن % م84ناهز ما یل لتي تمث، واعيزرالءة املياه في القطاع اکفاضا لتحسين روري أيضت لبیانااجمع إن 

 عمليات إجمالي من الحد محاوالت وفي. إلسالميا ون لتعاا منظمة دول  في املياه كالھستاجمالي إ

زروعة، امل املحاصيل نوع مثل معلومات الدول  لدى يكون  أن يجب القطاع، هذا طرف من املياه سحب

اه التي تستهلكها، وتلك التي أثبتت أنها مقاومة للجفاف، وكذلك معرفة املحاصيل وما هي كمية املي

التي تزيد من تجديد مخزون املياه الجوفية. وفي هذا السياق، ينبغي للدول األعضاء في املنظمة أن 

تكافئ املزارعين الذين يطبقون ممارسات حفظ الزراعة مثل الزراعة بدون حراثة، واستخدام شرائح 

شيح املياه، وزراعة املحاصيل التي تزيد من إعادة تجديد مخزون املياه الجوفية وتساعد في تحقيق تر 

نتائج بيئية إيجابية، ويدعم هذا النوع من املمارسات بناء املرونة ملواجهة اآلثار املناخية، والتي تزيد 

 من الضغط على إمدادات املياه.

لجميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص باملشاركة في  يجب أن تسمح إدارة املياه بجميع أشكالها

صنع القرار، من خالل دراسة املمارسات الجيدة واعتماد الدروس املستفادة. وقد تكون أهداف 

مختلف الفاعلين في مجال املياه غير متوازنة ومتناقضة؛ ولذلك، فإن تنسيق إجراءاتهم أمر بالغ 

على النحو األمثل واملستدام. وعالوة على ذلك، من الضروري اتباع األهمية لتحقيق استخدام املياه 

نهج شامل لعدة قطاعات من أجل تنسيق أفضل لالستراتيجيات القطاعية والتخطيط املتكامل )ربط 

املياه بالسياسات الزراعية والطاقة وغيرها من السياسات ذات الصلة( من أجل الحد من التجزؤ 

 ما 
ً
يعمل كحاجز أمام تحسين ممارسات إدارة املياه. ومن الجدير بالذكر هنا أنه القانوني الذي غالبا

في أكثر األحيان، تقع أسباب التحديات املتعلقة باملياه أو حلول هذه التحديات خارج مجال املياه، 

ويمكن أن نستحضر مثال على ذلك من قطاع الطاقة. حيث يمكن ألشكال الطاقة املتجددة مثل توليد 

الكهربائية من الطاقة الشمسية الضوئية والرياح أن تساعد في تلبية الطلب املتزايد على الطاقة 

الكهرباء دون استهالك املياه، خاصة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي حيث تتنافس بالفعل أعداد 

هتمام متزايدة من السكان واملزارع والصناعات  على إمدادات املياه الشحيحة. وهنا، من املثير لال 

مالحظة أن بعض الدول األعضاء في املنظمة، التي تعاني من نقص املياه، لديها إمكانات عالية للطاقة 

 الشمسية وطاقة الرياح.

عندما يتعلق األمر باملسائل املعنية باملياه العذبة العابرة للحدود، يجب على املنظمة االعتراف باملياه 

في جغرافيتها. وفي هذا السياق، يجب عليها تشجيع تعزيز كعامل أساس ي في إرساء السالم واألمن 

 التعاون في مجال املياه العابرة للحدود والعمل كوسيط في النزاعات املتعلقة بها.
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فهناك آليات مختلفة للتعاون في مجال املياه  في العالم وال يوجد نوع محدد من اآلليات يضمن التعاون 

تركة. ومع ذلك، فإن مجموعة من االلتزامات على أعلى مستوى النشط في ذلك املعني باملياه املش

سياس ي، وأنظمة إدارة تعاونية وقواعد واضحة مقبولة لجميع البلدان املتشاطئة هي مكونات مهمة 

للتعاون املنهجي في مجال املياه. وقد أثبتت بعض أنظمة التعاون في مجال املياه العذبة في منطقة 

، ومنظمة تنمية حوض نهر غامبيا (OMVS) مثل منظمة حوض نهر السنغال منظمة التعاون اإلسالمي،

(OMVG( وهيئة حوض النيجر )NBA.أنها فعالة للغاية، وينبغي استخدامها كأمثلة جيدة ) 

تعد رؤية منظمة التعاون اإلسالمي في مجال املياه إطاًرا ممتاًزا للتصدي للتحديات الرئيسية التي 

 مع إنشاء مجلس  تواجهها دول املنظمة في
ً
 كبيرا

ً
مجال املياه. كما اكتسب تحقيق الرؤية املعنية زخما

املياه التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي، بموجب توصية الدورة األولى للمؤتمر اإلسالمي للوزراء املعنيين 

قدت في والقرار الصادر عن الدورة الثانية للمؤتمر نفسه التي ع 2009باملياه والتي ُعقدت في مارس 

. وتم تبني املبادئ املرجعية ملجلس املياه في وقت الحق من قبل املؤتمر 2012إسطنبول في مارس 

 .2016اإلسالمي الثالث للوزراء املعنيين باملياه لذي عقد في إسطنبول، تركيا في مايو 

رؤية املياه وهو يعمل تحت سلطة وتوجيه املؤتمر اإلسالمي للوزراء املعنيين باملياه من أجل تنفيذ 

وذلك في سبيل ضمان األمن املائي في املستقبل للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي كما هو 

(. ويتمثل هدف مجلس املياه SDGsمنصوص عليه في أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة )

ل الخبرات من خالل للمنظمة في: تعزيز األنشطة التي أوصت بها هذه الرؤية، وبناء القدرات وتباد

التعاون بين أصحاب املصلحة في املنظمة، ووضع آلية مالية محتملة وإظهار النجاح في املستقبل من 

 أجل مزيد من التعاون بين الدول األعضاء في املنظمة.

 أن يشجع هذا املجلس على التعاون الفني بين الدول األعضاء واملؤسسات البحثية 
ً
ومن املتوقع أيضا

مية والقطاع الخاص وغيرهم من أصحاب املصلحة املحتملين لتنفيذ رؤية املنظمة في مجال والتعلي

( ربط املؤسسات داخل منظمة التعاون اإلسالمي في علوم املياه، وإدارة 1املياه من خالل التركيز على: )

عم الدول ( د2السياسات الفنية وتطوير التكنولوجيا لبناء القدرات، وتقاسم املعارف وتعزيزها؛ )

األعضاء في املنظمة للتغلب على التحديات املتعلقة باملياه من خالل زيادة الحوار وتبادل الخبرات 

( تعزيز التدابير العلمية للتحديات املتعلقة باملياه في 3وكذلك من خالل تعزيز اإلجراءات امللموسة؛ )

 .جداول األعمال الوطنية والدولية لقادة منظمة التعاون اإلسالمي

نوفمبر  16وقد ُعقد االجتماع األول ملجلس املياه التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي في إسطنبول، تركيا في 

ر املجلس في اجتماعه األول خطة تنفيذ لرؤية منظمة التعاون اإلسالمي في مجال 2017 . حيث طو 

 املياه. وتتضمن خطة التنفيذ خمس ركائز:
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  عضاء.تقييم احتياجات وقدرات الدول األ 

 .تحديد املعاهد الرئيسية املعنية باملياه في الدول األعضاء 

   األنشطة التعاونية بشأن بناء القدرات واألفكار التكنولوجية املبتكرة وتطوير برامج التدريب

 بين معاهد البحث والتدريب في الدول األعضاء.

  في منظمة أنشطة بناء القدرات مع التركيز بشكل خاص على احتياجات أقل البل 
ً
دان نموا

 التعاون اإلسالمي ملواجهة التحديات املرتبطة باملياه.

  .في املنظمة 
ً
 آليات تعبئة املوارد لتنفيذ املشاريع في مجال املياه، خاصة في أقل البلدان نموا

سيتطلب إجراء خطة التنفيذ بنجاح املشاركة الكاملة للدول األعضاء ودعم األمانة العامة ملنظمة 

ون اإلسالمي واملؤسسات ذات الصلة التابعة لها. وفي هذا الصدد، لدى كل من سيسرك التعا

 لتلعبه. وتعتبر خطة التنفيذ خطة جيدة 
ً
 كبيرا

ً
والكومستيك والبنك اإلسالمي للتنمية واإليسيسكو دورا

مع آليات محددة. ومع ذلك، فإن الخطة ال تخلو من العيوب، إذ أن نقطة الضعف األخطر ترتبط 

تعبئة املوارد. فإن الخطة ال تحدد كيف يمكن لدول املنظمة التعاون فيما يخص هذه العملية. ب

ويوص ى مجلس املياه التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي بإعادة النظر في مسألة تعبئة املوارد وتحديد 

 وسائل التعاون بين الدول األعضاء.

، دعمت تركيا القضايا املتعلقة باملياه في
ً
منظمة التعاون اإلسالمي، بما في ذلك إنشاء مجلس  أخيرا

املياه التابع للمنظمة ووضع خطة التنفيذ لرؤية هذه األخيرة في مجال املياه، وقد تم تحقيق زخم كبير 

حتى اآلن. ففي الوقت الراهن، تنتقل رئاسة مجلس املياه التابع للمنظمة إلى مصر، ومن املتوقع من 

 هذا الزخم وقيادة مجلس املياه في تحقيق خطة التنفيذ.هذه األخيرة الحفاظ على 
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 امللحق

 2018استبيان مسح مجلس منظمة التعاون اإلسالمي املكلف باملياه لعام  .أ

 2018في مسح مجلس منظمة التعاون اإلسالمي املكلف باملياه مرحبا بكم 

 ة ملخطط تنفيذيجري هذا االستبيان في إطار دعم األهداف العام

رؤية منظمة التعاون اإلسالمي في مجال املياه التي صادق عليها مجلس منظمة التعاون اإلسالمي املكلف 

. يهدف االستبيان إلى جمع 2017نوفمبر  16-15باملياه في اجتماعه األول الذي عقد في إسطنبول خالل فترة 

نفيذ رؤية منظمة التعاون اإلسالمي في مجال معلومات بشأن: اإلنجازات والتحديات التي تشوب عملية ت

املياه؛ واحتياجات وقدرات الدول األعضاء في مجال التدريب؛ ومتطلبات الدول األعضاء من حيث البنية 

 القادمة. 10-5التحتية للمياه؛ وتحديات وأولويات واستراتيجيات الدول األعضاء خالل السنوات الـ 

والذي سيعرض على الدورة الرابعة  2018تعاون اإلسالمي حول املياه تقرير منظمة الستعرض النتائج في 

 للمؤتمر اإلسالمي للوزراء املكلفين بشؤون املياه وعلى االجتماع الثاني ملجلس املنظمة املكلف باملياه.

دقيقة. يرجى التواصل مع سيسرك عبر  45تستغرق عملية إتمام هذا املسح حوالي 

(research@sesric.orgللح ).صول على أية استفسارات أخرى 

 نشكركم جزيل الشكر على مشاركتكم في هذا املسح.

( ثاني أكبر منظمة OICتعتبر منظمة التعاون اإلسالمي ) معلومات موجزة عن منظمة التعاون اإلسالمي:

( دولة عضوا موزعة على أربع 57حكومية دولية بعد األمم املتحدة، وتضم في عضويتها سبعا وخمسين )

ارات. كما أنها الصوت الجماعي للعالم اإلسالمي لضمان وصون مصالح مواطنيه في املجاالت االقتصادية ق

 oci.org-www.oic واالجتماعية والسياسية. وللمزيد من املعلومات، يرجى االطالع على موقعه الرسمي:

بحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول مركز األ  معلومات موجزة عن سيسرك:

املركز مسؤول بوجه اإلسالمية )سيسرك( هو جهاز فرعي ملنظمة التعاون اإلسالمي ومقره في أنقرة، تركيا. ف

عام عن جمع اإلحصاءات ودراسة التطورات االجتماعية واالقتصادية الراهنة وتنظيم برامج تدريبية 

 www.sesric.org وللمزيد من املعلومات، يرجى االطالع على موقعه الرسمي:للدول األعضاء. 

 

 

http://www.oic-oci.org/
http://www.sesric.org/
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 معلومات عامة 

 مجلس منظمة التعاون اإلسالمي املكلف باملياه

 يرجى إدخال اسم بلدكم .1

  البلد

 

 يرجى إدخال املعلومات الخاصة بكم .2

االسم الشخص ي  

 والعائلي

 

  اسم املؤسسة

  املنصب

  اتفاله

  الفاكس

 البريد اإللكتروني

 

 

 

Iفي  . ملحة عامة عن اإلنجازات والتحديات التي تشوب عملية تنفيذ رؤية منظمة التعاون اإلسالمي

 مجال املياه

 مجلس منظمة التعاون اإلسالمي املكلف باملياه

مي في يرجى إعطاء ملحة موجزة عن املجهودات املبذولة لتنفيذ رؤية منظمة التعاون اإلسال  .3

 مجال املياه في بلدكم.

 

 

امللحقات
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 ؟2012على املستوى الوطني منذ ‘ باألمن املائي’هل اعتمد بلدكم سياسة شاملة خاصة   .4

 نعم☐

 ال☐

 يرجى ذكر املجاالت / املواضيع السياساتية التي تم تحديثها / تقييمها:‘ نعم’إذا كان الجواب بـ 

 

 

 

ث بل  .5 م السياسة الوطنية الخاصة باألمن في حالة وجود سياسات قائمة، هل حد  دكم أو قي 

 ؟2012املائي منذ 

 نعم☐

 ال☐

يرجى تصنيف التحديات التالية من رؤية منظمة التعاون اإلسالمي في مجال املياه املتعلقة   .6

يعبر عن أعلى درجة من  1باألمن املائي حسب مستوى أهميتها بالنسبة لبلدكم )املستوى 

 دنى درجة من األولوية(:أ 7األولوية واملستوى 

 توافر املوارد املائية 

 ضمان إمكانية الحصول على خدمات شبكات املياه والصرف الصحي 

 تحقيق التوازن بين استخدام املياه واإلنتاج الغذائي 

 إمكانية الحصول على تمويل 

 املياه العابرة للحدود 

 تغيرات في البيئات االجتماعية واالقتصادية 

 املادية تغيرات في البيئات 

هل طور بلدكم سياسات أو استراتيجيات أو تدابير معينة للتصدي للتحديات التالية   .7

 املتعلقة باملياه؟
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ضمان إمكانية الحصول على خدمات 

 شبكات املياه والصرف الصحي

 

التوازن بين استخدام املياه  تحقيق

 واإلنتاج الغذائي

 

  إمكانية الحصول على تمويل

  املياه العابرة للحدود

تغيرات في البيئات االجتماعية 

 واالقتصادية

 

 تغيرات في البيئات املادية

 

 

 

يرجى ذكر أية إنجازات أو طفرات مهمة مررتم بها خالل عملية تنفيذ رؤية منظمة التعاون  .8

 المي في مجال املياه في بلدكم.اإلس

 

 

ما هي أبرز الصعوبات والعراقيل التي يواجهها بلدكم في عملية تنفيذ رؤية منظمة التعاون  .9

 اإلسالمي في مجال املياه؟

 صعوبات متعلقة بالقدرات املؤسساتية☐

 صعوبات على املستوى التكنولوجي☐

 صعوبات متعلقة بالخبرات واملعارف☐

 متعلقة بالبنية التحتيةصعوبات ☐

 صعوبات متعلقة بالتمويل والشؤون املالية☐

 يرجى توضيح خياراتكم بإيجاز.

 

 

 يرجى التوضيح بإيجاز فيما يتعلق بالسياسة / االستراتيجية / التدبير.

  توافر املوارد املائية

امللحقات
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 مجلس منظمة التعاون اإلسالمي املكلف باملياه

 كيف بوسع بلدكم مساعدة الدول األعضاء األخرى في تحقيق األمن املائي؟ .10

 بوسع بلدكم تقديم الدعم على شكل مبادرات تمويلية☐

 بوسع بلدكم تقديم الدعم عن طريق نقل التقنية☐

 بوسع بلدكم تقديم الدعم في مجال بناء القدرات☐

 غير ذلك )يرجى التحديد(

 

هل كان هناك أي تعاون فيما بين بلدكم أو مؤسستكم وبلد آخر عضو في املنظمة  في   .11

 توأمة، تدريب، تبادل املوظفين...( لتبادل املعلومات والخبرات؟برنامج تبادل )

 يرجى تحديد طبيعة التعاون وأهدافه والفترة الزمنية والبلدان املشاركة.‘ نعم’إذا كان الجواب بـ  

  

 في املجاالت التالية: توفير دورات تدريبيةهل بوسع بلدكم  .12

 ال نعم املواضيع/ املجاالت

   ملائية. إدارة املوارد ا1

   إدارة املياه الجوفية

   الطرق اإلدارية والتنظيمية للمياه الجوفية

   نظم إدارة مستجمعات املياه واألنهار

   إدارة جودة املياه

   إدارة الخدمات املائية

   اإلدارة املتكاملة للموارد املائية

   . تقنيات تخزين املياه2

IIاحتياجات وقدرات الدول األعضاء في مجال التدريب .
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   . نظم الري 3

   . طرق جمع البيانات واملعلومات املتعلقة باملياه )إحصاءات املياه(4

   . تحلية املياه5

   . إمدادات املياه ومرافق الصرف الصحي6

   . إدارة مخاطر الفيضانات7

   . تلوث املياه8

   . إعادة تدوير املياه العادمة9

   . حوكمة املياه )األنظمة(10

   . آخر )يرجى التحديد أدناه(11

 هل بلدكم بحاجة لدورات تدريبية في املجاالت التالية: .13

 ال نعم املواضيع/ املجاالت

   . إدارة املوارد املائية1

   يةإدارة املياه الجوف

   الطرق اإلدارية والتنظيمية للمياه الجوفية

   نظم إدارة مستجمعات املياه واألنهار

   إدارة جودة املياه

   رة الخدمات املائيةإدا

   اإلدارة املتكاملة للموارد املائية

   . تقنيات تخزين املياه2

   . نظم الري 3

   لبيانات واملعلومات املتعلقة باملياه )إحصاءات املياه(. طرق جمع ا4

   . تحلية املياه5

   . إمدادات املياه ومرافق الصرف الصحي6

امللحقات
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   . إدارة مخاطر الفيضانات7

   . تلوث املياه8

   . إعادة تدوير املياه العادمة9

   . حوكمة املياه )األنظمة(10

   . آخر )يرجى التحديد أدناه(11

يرجى تصنيف مستوى األولوية فيما يخص االجتياجات التدريبية لبلدكم التي اخترتموها في  .14

 السؤال السابق:

 2018مسح 

 املواضيع/ املجاالت
أولوية 

 منخفضة

أولوية 

 متوسطة

أولوية 

 عالية

    . إدارة املوارد املائية1

    إدارة املياه الجوفية

    الطرق اإلدارية والتنظيمية للمياه الجوفية

    نظم إدارة مستجمعات املياه واألنهار

    إدارة جودة املياه

    إدارة الخدمات املائية

    اإلدارة املتكاملة للموارد املائية

    . تقنيات تخزين املياه2

    . نظم الري 3

. طرق جمع البيانات واملعلومات املتعلقة باملياه )إحصاءات 4

 املياه(
   

    . تحلية املياه5

    . إمدادات املياه ومرافق الصرف الصحي6

    . إدارة مخاطر الفيضانات7

    . تلوث املياه8
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    . إعادة تدوير املياه العادمة9

    . حوكمة املياه )األنظمة(10

    . آخر )يرجى التحديد أدناه(11

IIIمتطلبات الدول األعضاء من حيث البنية التحتية للمياه . 

 مجلس منظمة التعاون اإلسالمي املكلف باملياه

لالزمة لبناء البنية التحتية الضرورية للمياه واالرتقاء هل يفتقر بلدكم لإلمكانات املالية ا .15

 بها؟

 نعم☐

 ال☐

 .18إذا كانت اإلجابة بال، يرجى االنتقال إلى السؤال 

 مجلس منظمة التعاون اإلسالمي املكلف باملياه

يرجى ذكر خمسة مشاريع رئيسية خاصة بالبنية التحتية للمياه في بلدكم والتي هي بحاجة  .16

 اء بها، وذلك بترتيب حسب أولوية كل منها:إلى االرتق

 2018 

يرجى إدخال اسم املشروع مع وصف موجز 

 والتكلفة املقدرة بالدوالر األمريكي

 

يرجى إدخال اسم املشروع مع وصف موجز 

 والتكلفة املقدرة بالدوالر األمريكي

 

يرجى إدخال اسم املشروع مع وصف موجز 

 يكيوالتكلفة املقدرة بالدوالر األمر 

 

يرجى إدخال اسم املشروع مع وصف موجز 

 والتكلفة املقدرة بالدوالر األمريكي

 

يرجى إدخال اسم املشروع مع وصف موجز 

 والتكلفة املقدرة بالدوالر األمريكي
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يرجى ذكر خمسة مشاريع رئيسية خاصة بالبنية التحتية للمياه في بلدكم والتي من  .17

 ب أولوية كل منها:الضروري إنشاؤها، وذلك بترتيب حس

يرجى إدخال اسم املشروع مع وصف موجز 

 والتكلفة املقدرة بالدوالر األمريكي

 

يرجى إدخال اسم املشروع مع وصف موجز 

 والتكلفة املقدرة بالدوالر األمريكي

 

يرجى إدخال اسم املشروع مع وصف موجز 

 والتكلفة املقدرة بالدوالر األمريكي

 

مع وصف موجز  يرجى إدخال اسم املشروع

 والتكلفة املقدرة بالدوالر األمريكي

 

يرجى إدخال اسم املشروع مع وصف موجز 

 والتكلفة املقدرة بالدوالر األمريكي

 

 

 

IV القادمة 10-5. سبل املض ي قدما: أبرز التحديات واألولويات واالستراتيجيات خالل السنوات الـ 

 مجلس منظمة التعاون اإلسالمي املكلف باملياه

 يرجى ذكر ثالثة تحديات رئيسية من شأنها أن تؤثر على األمن املائي في بلدكم مستقبال. .18

  :1التحدي 

  :2التحدي 

 :3التحدي 

 

 

 

 يرجى ذكر ثالث أولويات رئيسية من شأنها ضمان األمن املائي في املستقبل في بلدكم. .19

  :1األولوية 

  :2األولوية 
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  :3األولوية 

تراتيجيات سيتم تفعيلها على املستوى الوطني قصد تحقيق األمن املائي هل لبلدكم أية اس .20

 القادمة؟ 10-5في غضون السنوات الـ 

 نعم☐

 ال☐

 يرجى التوضيح بإيجاز‘ نعم’إذا كان الجواب بـ 

 

 

 النهاية.
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 تصنيفات البلدان .ب

 

   (:57دول منظمة التعاون اإلسالمي )
    

 السودان لديفجزر املا الغابون  أفغانستان

 سورينام مالي غامبيا ألبانيا

 سوريا* موريتانيا غينيا الجزائر

 طاجيكستان املغرب غينيا بيساو أذربيجان

 توغو موزمبيق غيانا البحرين

 تونس النيجر إندونيسيا بنغالديش

 تركيا نيجيريا إيران بنين

 تركمانستان عمان العراق بروناي دار السالم

 أوغندا باكستان ألردنا بوركينا فاسو

 فلسطين كازاخستان الكاميرون
اإلمارات العربية 

 املتحدة

 أوزبكستان قطر الكويت تشاد

 جمهورية قرغيزستان جزر القمر
اململكة العربية 

 السعودية
 اليمن

  السنغال لبنان كوت ديفوار

  سيراليون  ليبيا جيبوتي

  الصومال ماليزيا مصر

 

 ة التعاون اإلسالمي معلقة حاليا.*عضوية سوريا في منظم

 

 الدول النامية غير األعضاء في املنظمة:
  

    

 مدغشقر دومينيكا أنغوال
ساو تومي 

 وبرينسيب

 صربيا مالوي  جمهورية الدومنيكان أنتيغوا وباربودا

 السيشل جزر مارشال اإلكوادور  األرجنتين

 جزر سليمان موريشيوس السالفادور  أرمينيا

 جنوب أفريقيا املكسيك غينيا االستوائية اسالبهام
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 جنوب السودان ميكرونيزيا إريتريا بربادوس

 سريالنكا مولدوفا إثيوبيا بيالروس

 منغوليا فيجي بليز
سانت كيتس 

 ونيفيس

 سانت لوسيا مونتي نيغرو  جورجيا بوتان

 ميانمار غانا بوليفيا
سانت فينسنت 

 والغرينادين

 سوازيالند ناميبيا اداغرين البوسنة والهرسك

 تانزانيا نورو غواتيماال بوتسوانا

 تايالند نيبال هايتي البرازبل

 تيمور ليستي نيكاراغوا هندوراس بلغاريا

 تونغا باالو هنغاريا بوروندي

 ترينداد وتوباغو بابوا غينيا الجديدة الهند الرأس األخضر

 توفالو باراغواي جامايكا كمبوديا

قيا جمهورية أفري

 الوسطى
 أوكرانيا بيرو كينيا

 األوروغواي الفلبين كيريباتي الشيلي

 فانواتو بولندا كوسوفو الصين

 كولومبيا
جمهورية الو الديمقراطية 

 الشعبية
 فنزويال رومانيا

جمهورية الكونغو 

 الديمقراطية
 فيتنام روسيا ليسوتو

 زامبيا رواندا ليبيريا جمهورية الغونغو

 كوستاريكا
ورية مقدونيا جمه

 اليوغوسالفية السابقة
 زيمبابوي  ساماو

   بناما كرواتيا
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 سنغافورة ليتوانيا أملانيا أستراليا

 لوكسمبورغ اليونان النمسا
جمهورية 

 سلوفاكيا

 هونغ كونغ بلجيكا
منطقة ماكاو 

 اإلدارية الخاصة
 سلوفينيا

 إسبانيا لطاما أيسلندا كندا

 السويد هولندا إيرلندا قبرص

 سويسرا نيوزيالندا إسرائيل جمهورية التشيك

 تايوان النرويج إيطاليا الدنمارك

 اململكة املتحدة البرتغال اليابان إستونيا

 الواليات املتحدة بويرتو ريكو جمهورية كوريا فنلندا

  سان مارينو التفيا فرنسا
    

 ة الدول املتقدمة املصنفة من قبل صندوق النقد الدولي.** بناء على قائم

  

 

 

 

  

 

   (:39** )املتقدمةالدول 
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 التصنيف الجغرافي لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي .ج

 OIC-SSA(: 21جنوب الصحراء الكبرى )

 نيجيريا غامبيا بنين
 السنغال غينيا بوركينا فاسو

 سيراليون  غينيا بيساو الكاميرون
 الصومال مالي تشاد

 السودان تانياموري جزر القمر
 توغو موزمبيق كوت ديفوار

 أوغندا النيجر الغابون 
   

 OIC-MENA(: 19الشرق األوسط وشمال أفريقيا )

 اململكة العربية السعودية الكويت الجزائر
 سوريا* لبنان البحرين
 تونس ليبيا جيبوتي

 اإلمارات العربية املتحدة املغرب مصر
 اليمن عمان العراق

  سطينفل إيران

  قطر األردن
   

 OIC-ECA(: 8أوروبا وآسيا الوسطى )

 تركمانستان قرغيزستان ألبانيا
 أوزبكستان طاجيكستان أذربيجان

  تركيا كازاخستان

 

 OIC-SA(: 4جنوب آسيا )

 باكستان جزر املالديف أفغانستان
   بنغالديش

   

 OIC-EA(: 3شرق آسيا )

 ماليزيا اإندونيسي بروناي دار السالم
   

 OIC-LA(: 2أمريكا الالتينية )

  سورينام غيانا
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