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 جلنة التنمية املستدامة
  عشرةلثةالدورة الثا

 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٢-١١
 *من جدول األعمال املؤقت) ب (٤البند 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤اجملموعــة املواضــيعية لــدورة التنفيــذ 
    املياه)دورة السياسة(

 ع بالتنفيذخيارات السياسة واإلجراءات املمكنة لإلسرا :إدارة املياه العذبة  
 تقرير األمني العام  

  

 موجز 
يف الوقــت الــذي أحــرز فيــه بعــض التقــدم حنــو بلــوغ أهــداف ميــاه الشــرب املأمونــة      

مــن ابتــداءا الــواردة يف خطــة جوهانســربغ للتنفيــذ، مــن الــالزم بــذل جهــود منســقة ومكثفــة    
ومـن الـالزم   . لجميـع  لكفالـة إتاحـة ميـاه الشـرب املأمونـة ل       ملستوى الدويل إىل املستوى احمللي    ا

قطع التزامات أقوى على احلكومات واجلهات املاحنة من أجـل إعـداد خطـط اسـتثمار مفصـلة             
تؤازرهـا خمصصـات ماليـة ومسـاعدات واسـتراتيجيات           املبينـة يف خطـة التنفيـذ،         الغاياتلبلوغ  

أيضـا   األساسـية وحسـب، بـل       من أجل الـبىن   الزمة ال    املواردو. لتوفري التمويل اإلضايف امليسر   
وحتتــاج املرافــق العامــة،  . مــن أجــل توطيــد اإلدارة الالمركزيــة وتعزيــز بنــاء القــدرة املؤسســية  
سيما من أجـل اسـترداد    بصفتها املقدم الرئيسي خلدمات املياه، إىل الدعم للنهوض بإدارهتا، ال 

 دماتــخليع اـوتوسـة على النظـم القائـمة وتطـويرها ىن احملافظـالتكاليف على وجه أفضل لتتس
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ومـن جمـاالت العمـل     .حيصـلوا عليهـا بعـد وغالبيتـهم مـن فقـراء النـاس            لتشمل أولئك الذين مل   
عـام  توافـق   للتوصل إىل   كما ميكن السعي    . الرئيسية إصالح التعريفة واإلعانات احملددة اهلدف     

اآلراء حول أفضل السبل إلشراك القطاع اخلـاص، بشـركاته الكـربى والصـغرى علـى حـد                يف  
وميكــن أن تســاعد اإلدارة املتكاملــة ملــوارد امليــاه علــى التوفيــق بــني  . ، يف خــدمات امليــاهســواء

االستخدامات املتضاربة للمياه ومعاجلـة الشـواغل البيئيـة واالجتماعيـة الناشـئة عـن االسـتهالك           
وبإمكــان اعتمــاد تكنولوجيــات . غــري املســتدام للميــاه وتعزيــز اتقــاء الكــوارث املرتبطــة بامليــاه 

لـنظم املعـززة    ون ل وسـتك . فضة التكلفة وتدابري إدارة الطلـب تعزيـز فعاليـة اسـتخدام امليـاه             منخ
كــبرية بالنســبة إلدارة الشــواغل املتعلقــة  لرصــد امليــاه وآليــات التنظــيم وقــدرات اإلنفــاذ أمهيــة  

ــاهجبــ ــاه أن تنــهض     . ودة املي ــي يف إدارة مــوارد املي وبإمكــان املشــاركة األوســع للمجتمــع احملل
دام التكنولوجيا املبسطة سهلة الصيانة وتيّسر اسـترداد التكـاليف وتسـاعد علـى ضـمان                باستخ

 .الوصول املتكافئ
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 مقدمة -أوال  
ــة املســتدامة      - ١ ــة التنمي ــة عشــرة للجن ــدورة الثاني ــة عشــرة  استعرضــت ال ــا الثاني  يف دورهت

 حالة تنفيذ الغايات واألهـداف ذات الصـلة مبوضـوع           ٢٠٠٤أبريل  / يف نيسان  املقراملعقودة يف   
برنــامج مواصــلة تنفيــذ جــدول  و٢١ العذبــة كمــا وردت يف جــدول أعمــال القــرن إدارة امليــاه

 يف دورهتـا الثانيـة عشـرة      لجنـة   الحددت  كذلك  . خطة جوهانسربغ للتنفيذ  و ٢١أعمال القرن   
خطـة  الـواردة يف  هداف األاملعوقات والتحديات املستمرة أمام بلوغ هذه الغايات، مبا يف ذلك          

اإلدارة املتكاملــة ملــوارد  و باحلصــول علــى ميــاه الشــرب املأمونــة  املتعلقــةجوهانســربغ للتنفيــذ
 .املياه
يركز هذا التقرير على خيـارات السياسـة املتاحـة واإلجـراءات املمكنـة للتغلـب علـى                 و - ٢

. هذه املعوقات والتحديات، ويوفر منطلقـا ملناقشـات االجتمـاع التحضـريي احلكـومي الـدويل               
 .يف نتائج تلك املناقشات نة التنمية املستدامةوستنظر الدورة الثالثة عشرة للج

ىل البيانـات واملعلومـات املتأتيـة مـن مصـادر متنوعـة ومـن               إوتستند نواتج هـذا التقريـر        - ٣
 واجملموعـات والشـبكات     )١(أصحاب مصاحل خمتلفني، ضمنهم مؤمتر األمم املتحدة املعين بامليـاه         

ــم املتحـــد   ــية وأمانـــات خمتلـــف اتفاقيـــات األمـ ــحية  . ةالرئيسـ ــر إىل املرافـــق الصـ ويشـــري التقريـ
، مبينـا املـواطن الـيت عوجلـت         ما كان مثة ترابط واضح يف السياسـات       واملستوطنات البشرية حيث  

فيها خيارات وإجراءات حمددة معاجلة مستفيضة يف تقارير األمني العام املصـاحبة املتعلقـة هبـذه                
حلـد مـن الفقـر والصـحة واملسـاواة بـني             متداخلـة مثـل ا     لأيضـا مسـائ   التقريـر   ويعـاجل   . املواضيع

 .اجلنسني واالستهالك واإلنتاج املستدميني
 

 توفري مياه الشرب املأمونة للجميع -ثانيا  
 )٢(٢٠٠٤ لعـام    واملرافـق الصـحية    املياه   مداداتإلاملشترك  الرصد  برنامج  تقرير  خلص   - ٤

مليـاه الشـرب   سـنة  أصبحت لـديهم إمكانيـة الوصـول إىل مصـادر حم          بليون شخص    ١,١أن  إىل  
.  يف املائـة ٨٣ إىل ٧٧ ممـا يرفـع نسـبة التغطيـة العامليـة مـن       ،٢٠٠٢ سنة حـدها   ١٢يف غضون   

 يف ٨٤ إىل ٧١ولئن كانـت منطقـة جنـوب آسـيا أكثـر مـن اسـتفاد، حيـث زادت النسـبة مـن                 
 ) مليـون نسـمة    ٦٧٥(تزال تضم ثلثـي سـكان العـامل          اليف جمموعها    ن القارة اآلسيوية  فإاملائة،  
وزادت منطقـة أفريقيـا     . لحصـول علـى ميـاه الشـرب املأمونـة         تتوافر هلم فرص كافيـة ل       ال الذين

 مليــون نســمة ٢٨٨ يف املائــة تاركــة ٥٨ إىل ٤٩نســبة التغطيــة مــن الكــربى جنــوب الصــحراء 
ويفيد تقرير الرصـد املشـترك حبصـول زيـادة          . دون إمكانية للحصول على مياه الشرب املأمونة      

فر هلم إمكانية احلصول على مصادر حمسنة يف املنـاطق احلضـرية يف             اتتو  ال منضخمة يف أعداد    
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املنــاطق الريفيــة  لوال تــزا. لتزايــد ســرعة التحــول احلضــريشــرق وجنــوب شــرق آســيا نتيجــة 
 .فتقرون إىل مياه الشرب املأمونة يف العاملتسجل بفارق شاسع أكرب عدد ممن ي

 عــن بلــوغ غاياهتــا وأهــدافها يف جمــال امليــاه   وقــد تــود احلكومــات الــيت ختلفــت كــثريا   - ٥
هبدف رفع األولوية املمنوحة لتوفري إمكانيـة       ) املستدامة(تراجع استراتيجياهتا الوطنية للتنمية      لو

وقــد فضــلت بعــض البلــدان . احلصــول علــى ميــاه الشــرب املأمونــة واملرافــق الصــحية األساســية
لــى املــاء يف دســاتريها، بينمــا كرســت  أن تــنص علــى حــق احلصــول ع)٣(جنــوب أفريقيــا مــثال(

  بـه مـن التـزام هـو        قبيـد أن مـا يوثـ      . بلدان أخرى هذا احلق يف تشريعاهتا الوطنية املتعلقة بامليـاه         
ــة مــن أجــل بلــوغ الغايــات        مــا ــة والتقني ــة املــوارد املالي قــد يشــمل بــذل قصــارى اجلهــود لتعبئ

يف هـذا    متكينية قوية مواتية لالسـتثمار        مبا يف ذلك خلق بيئة     ،واألهداف املتصلة بإمدادات املياه   
ونظـرا ملــدى  . خـدمات اإلمــداد الفعالـة بواسـطة طائفـة مــن مقـدمي اخلـدمات      تـوفري  والقطـاع  

 السـتثمار لختلف املناطق الريفية، فإهنا تستحق التركيز عليها بوجه خاص يف اخلطط احلكوميـة              
 .يف جمال املياه

 
 ناطق احلضرية يف املةالشرب املأمونمياه توفري  -ألف  

عامل النامي ومـا يصـاحب ذلـك مـن مسـتوطنات عشـوائية              يف ال يطرح التحضر السريع     - ٦
ويف . )٤( األساسـية األخـرى    املياه، شأهنا شأن قطاعات الـبىن     إمدادات  فيما يتعلق ب  حتديا رئيسيا   

املــدن الكــربى منوهــا، يعــيش مــا ينــاهز نصــف ســكان احلضــر يف مــدن تقــل فيــه وقــت تواصــل 
ــه  وال متثــل املســتوطنات إال عنصــر جــذب حمــدود بالنســبة   .)٥( نســمة٥٠٠ ٠٠٠ا عــن كثافت

تلفت أيضـا انتبـاه اجلهـات املاحنـة الـيت تعطـي األولويـة          ال لشركات املياه اخلاصة الكربى، وقد    
 .لالستثمار يف إمدادات املياه باألرياف

باملنــاطق ألســر املعيشــية املــزود الرئيســي بامليــاه لهــي ال تــزال مرافــق امليــاه العموميــة  و - ٧
بيد أهنا غالبا مـا تتسـم يف البلـدان الناميـة بقصـور التمويـل وسـوء                  . العاملاحلضرية يف كل أحناء     

تسـمح باسـترداد التكـاليف، حـىت مـن القـادرين علـى األداء،                 ال فاألسعار املتدنية الـيت   . اإلدارة
وهلـذا،  . ودون التوسـع فيهـا    وحتول دون االطمئنـان إىل توافرهـا        مبستوى جودة اخلدمات    هتبط  

أعلـى، ممـا يعيـق حتسـني اخلـدمات وجيعـل األمـور تـدور يف حلقـة                   أسـعار   يتردد الزبائن يف دفع     
ورغم أن تشجيع مشاركة القطاع اخلـاص يف إدارة املرافـق املائيـة قـد يكـون يف بعـض                    . مفرغة

ــارا ملعاجلــة أوجــه القصــور هــذه،     ــإاحلــاالت خي ــيس كــذلك يف حــاالت أ  ن األف ــر ل خــرى، م
ات لــدى  أو نتيجــة لتحفظــ)٦(مــن القطــاع اخلــاص لعجــز عــن جــذب املســتثمرين  انتيجــة  إمــا

وأوىل األولويـات يف هـذه احلـاالت هـي بنـاء قـدرات إداريـة أقـوى لـدى                    . السلطات العموميـة  
ويـل القطـاع العـام إىل شـركات         وهناك هنـج سـار بـه العمـل يتمثـل يف حت            . املرافق العامة نفسها  
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مـة  واملرافـق العامـة املنظِّ  ) باعتبارها القائمة علـى التنظـيم  (غري تبعية بني احلكومة     خيلق عالقة    مما
املرافــق كمشــاريع جتاريــة دون  واحلــوافز لتشــغيل يكفــي مــن االســتقالل   ويعطــي املــديرين مــا 

ويف العديــد مــن احلــاالت، متكنــت املرافــق العامــة  . كمرافــق خــدمات عامــةبوظيفتــها املســاس 
مبـا يف ذلـك   (د على التعاقد التنافسـي علـى خـدمات حمـددة مرتبطـة بامليـاه             االعتما بفضل زيادة 

واإلصـالح والصـيانة وخـدمات      التحصيل  تركيب العدادات وقراءة العدادات وإعداد الفواتري و      
وسيثمر التحـرك هبـذا االجتـاه مزايـا         . من ختفيض التكاليف وحتسني جودة اخلدمات     ) احلاسوب

 علـى الصـعيد   املشـاريع وتقويـة عـود صـغار مقـدمي اخلـدمات       مضاعفة تتمثـل يف حتفيـز تنظـيم         
 .احمللي
اإلمـــداد بامليـــاه وكفالـــة اســـتدامة هـــذه لشـــبكات ويتوقـــف ضـــمان وصـــول اجلميـــع  - ٨

وميكـن أن   . معا على حتقيق استرداد معقول للتكاليف ممن لديهم القـدرة علـى األداء            الشبكات  
شــبكات  اســترداد تكــاليف تشــغيل هتــدف تعــديالت هيكــل األســعار علــى املــدى القريــب إىل 
 علـى سـبيل املثـال،    ،ويف السنغال. اإلمداد باملياه وصيانتها تدرجا حنو استرداد كامل التكاليف       

صــاحبت عمليــة إصــالح مرفــق امليــاه إعانــات تشــغيلية لفتــرة الســنوات األوائــل رافقهــا صــعود 
 .مستويات استرداد التكاليفإىل تدرجيي لألسعار لتصل 

التجربة بإمكانيـة اسـتخدام طائفـة متنوعـة مـن النـهج لتلبيـة االحتياجـات املائيـة                   وتفيد   - ٩
ــة احلــد األدىن مــن اخلــدمات      بالنســبة جلنــوب لاحلــا كمــا هــو(للفقــراء، تشــمل ضــمان جماني

أفريقيا، حيث ينص قانون املياه اجلديد علـى تزويـد كـل أسـرة معيشـية بكميـة يوميـة مقـدارها           
كمــا هــو احلــال يف كــوت ديفــوار   (�الفئــات املتزايــدة�تعريفــة و ،) لتــر مــن امليــاه جمانــا٢٠٠

كمــا يف شــيلي حيــث تقــاس بإمكانــات الــدفع وختصــم مــن  (، واإلعانــات املباشــرة )والســنغال
فـوار والسـنغال حيـث ختصـص لتغطيـة تكـاليف الـربط               الزبائن املؤهلني، أو يف كـوت دي       فواتري

التحــويالت املاليــة األداء ووحــوافز ع احمللــي ، والتزامــات خــدمات اجملتمــ )بشــبكة توزيــع امليــاه 
التفضــيلية واإلعانــات املباشــرة للفقــراء كاهــل رســوم االســتخدام وميكــن أن تثقــل . )٧(للمرافــق

 سـيما إذا كـان تـأثري       املالية العامة يف احلاالت اليت تكون فيها أغلبية مسـتهلكي امليـاه فقـراء، ال              
ــدخل  ــة الطلــب  ال ــاه  علــى مرون ــائن     )٨(ضــعيفاعلــى املي ــدة مــن الزب ــة املرت وكــان نطــاق اإلعان

رتــدة يف قطــاع امليــاه  املعانــات فعالــة لإل وقــد وضــعت كولومبيــا خطــة  .)٩(امليســورين حمــدودا
تصنيف كل أسرة معيشية يف واحدة مـن سـت طبقـات             واخلدمات العامة األخرى، قائمة على    

لطبقـة العليـا رسـوما إضـافية        بينمـا تـدفع ا    كـبرية   سكنية، حيث تستفيد الطبقة الدنيا مـن إعانـة          
 كـبرية يف    بكميـات امليـاه   ويف العديد من البلـدان، يقـدم مسـتهلكو          . الكليةاحلدية  على التكلفة   

 .رتليةاملألغراض لالصناعية والتجارية دعما غري مباشر ملستهلكي املياه األغراض 
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 -  متنوعـة  وميكن التماس مشاركة كربيات الشركات اخلاصة يف قطاع املياه ألسـباب           - ١٠
ــها اإلدارة  ــدة من ــوفري اخلــدمات   اجلي ــة وت ــويالت الضــخ  ولألصــول املائي ــيع  اإلتم ضــافية لتوس

وميكــن أن تتخــذ هــذه املشــاركة أشــكاال عديــدة تتــراوح مــن عقــود  . شــبكات اإلمــداد بامليــاه
، التملــك - اإلجيــار - البنــاء(بكــر الشــاريع املإىل االمتيــازات،  إىل ، إىل عقــود التــأجري،اإلدارة
ــاء ــازل - التشــغيل - البن ــام واخلــاص    ،)، اخلالتن ــني القطــاعني الع ــة املشــتركة ب  إىل ، إىل امللكي

 ســلطة اخلــاص، ممــا يعطــي للحكومــات التنــازل عــن األصــول عــن طريــق التحويــل إىل القطــاع
ــعة  ــة واس ــة     . تقديري ــرات تعاقــد خمتلف ــة اخليــارات فت ــة للملكيــة  ا وصــيغ،وتشــمل طائف  متنوع

 وحتمــل عــبء املســؤولية حتمــل املخــاطر، والتمويــل و،طــاعني العــام واخلــاصبــني القاملشــتركة 
املشــاورات العامــة علــى إجــراء كــون يوحيثمــا تلــتمس مشــاركة القطــاع اخلــاص،  . التشــغيلية

. اآلراء حول مسوغ تلـك املشـاركة وشـكلها      أمرا حامسا يف التوصل إىل توافق يف        نطاق واسع   
وأن يقلــل بــذلك نســبة العائــد الــيت يقبلــها  السياســية املخــاطر مــن املمكــن أن يقلــل هــذا مــن و

 .املستثمرون احملتملون يف القطاع
ومنظمــات يف القطــاع اخلــاص خلــدمات صــغار مقــدمي اوتظهــر التجربــة أن بإمكــان  - ١١

بشـبكة األنابيـب    ال تـرتبط    اجملتمع احمللـي تـوفري خدمـة مثينـة يف املسـتوطنات غـري النظاميـة الـيت                   
 -  تتمكن احلكومـات مـن ربـط جمتمعـات األحيـاء الفقـرية بشـبكة األنابيـب                 وإىل أن . الرئيسية

، ميكــن حتســني مســامهة هــذا الصــنف مــن مقــدمي )١٠( مــثال�امليــل األخــري�مــن خــالل متويــل 
 اتاخلدمات مـن خـالل تسـهيل احلصـول علـى القـروض وتقـدمي الـدعم الـتقين وسـن التشـريع                      

كــن أيضــا تشــجيعهم علــى إقامــة شــراكات مــع  ومي. )١١(جــودة امليــاهللمحافظــة علــى  ةاملالئمــ
أسهل واليت قد تتمتـع بوفـورات احلجـم    الشركات األكرب اليت قد يكون حصوهلا على التمويل         

التكنولوجيـات املناسـبة    وباحتياجـات الزبـائن     أدرى ب الشـركات الصـغرى     الكبري، بينما تكـون     
 .منخفضةبتكلفة األنابيب مد حمليا مثل 

ضا بـأن اجملتمعـات احملليـة قـادرة علـى تعبئـة مـوارد كـبرية نقـدا وعينـا                 وتفيد التجربة أي   - ١٢
وال يـزال مثـة دور      . لالدخـار مـثال   مشاريع حملية    األساسية املائية، من خالل      لالستثمار يف البىن  

ــرية       ــاء الفق ــر يف جمتمعــات األحي ــة إزاء تفشــي الفق ــه احلكوم ــافع  وهــام تضــطلع ب ــارا للمن اعتب
. لصــحيةجتلبــها إمكانيــة احلصــول علــى مــاء الشــرب املــأمون واملرافــق ااالجتماعيــة اجلمــة الــيت 

.  منحـا للبنـاء وقروضـا بفائـدة خمفضـة أو ضـمانات قـروض               وميكن أن يشـمل دور احلكومـات      
كما ميكن أن يشمل إعانات حكومية حمددة اهلدف ملساعدة األسر املعيشية الفقرية اليت يتعـذر               

وسـتكون  . النفقـات األوليـة للحصـول علـى املـاء         عليها احلصول على قـروض مـن أجـل متويـل            
مثل هذه التدابري مجيعها أكثـر فاعليـة لـو جـرى اسـتكماهلا، خاصـة يف حالـة املسـتوطنات غـري                       
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لــى لتيســري احلصــول ع مــن خــالل تقــنني ضــمان ســندات ملكيــة األراضــي وحيازهتــا  ،النظاميــة
 .)٤( األساسية من البىنملرافق الصحية وخالفهاالقروض وتشجيع االستثمار يف املياه وا

وهناك مسؤولية رئيسية لسلطة تنظيم املياه تتمثل يف كفالـة تنفيـذ العقـود علـى الوجـه                   - ١٣
ولئن كانت باكورة جتربة الشراكة بـني        .املطلوب والوفاء بالتزامات تقدمي اخلدمات كما جيب      

ة متفاوتـة، وشـهدت      األساسـي  القطاعني العام واخلاص يف جمال املياه وغـريه مـن قطاعـات الـبىن             
ن التعلم عن طريق التجريب من شـأنه أن يسـاعد    فإحاالت كانت فيها العقود سيئة التصميم،       

ومهما يتعـذر بصـفة عامـة توقـع الطـوارئ كلـها واالحتيـاط        . مستقبالاملزالق على جتنب بعض  
ــدا قــد تقلــل إىل أدىن حــد مــن      ــة، فــإن العقــود املصــممة تصــميما جي  هلــا يف الشــروط التعاقدي

وسيساعد وضع آليـة     .املنازعات وطلبات إعادة التفاوض يف مراحل متأخرة من فترات العقود         
العقود تنطوي على تعويضات حمددة حتديدا دقيقا وقابلة للتنفيـذ عنـد اإلخـالل بـ              حتكيم فعالة،   

 .على التسوية السريعة للمنازعات وعلى خلق بيئة استثمارية ميكن التنبؤ هبا
 

  يف املناطق الريفيةةالشرب املأمون مياهتوفري  -باء  
وميكـن  . الشـرب مليـاه   جيـدة ال يزال زهاء ثلث سكان األرياف يف العامل دون مصادر       - ١٤

يتجزأ من اجلهود العامـة       ال إمداد الريف باملاء وتوفري املرافق الصحية له جزءا       يف  توسع  الاعتبار  
ــاء   . للحــد مــن الفقــر  ــؤدى عــادة فقــراء الريــف مثــن امل ــهم،  وال ي ســيما النســاء   ال( نقــدا، لكن

وهكـذا، ميكـن، علـى املـديني        .  املـاء  ولكنهم ينفقون وقتهم وطاقتهم يف جلب     ) والفتيات منهم 
، إضـافة إىل تـدابري      ةالشرب املأمون مياه  القريب والبعيد، أن يساهم حتسني فرص احلصول على         

امهة جوهرية يف خلـق     أخرى، يف النهوض برفاه سكان األرياف ومستوى دخلهم، مما ميثل مس          
 .األساسية احليوية املوارد الالزمة للحفاظ على إمدادات املياه وغريها من البىن

العقـد الـدويل لتـوفري     الـذي يقـوم عليـه    �اهلندسة من أعلـى إىل أسـفل  �أظهر هنج   لقد   - ١٥
مبـا  (اإلمـداد بامليـاه املركبـة    شـبكات    حمدوديته من حيث استدامة      مياه الشرب واملرافق الصحية   

التوســع يف  يف الوقــت الــذي تعمــل فيــه احلكومــات مــن أجــل فحــىت). ملضــخات واآلبــارافيهــا 
أساسية جديـدة، لـن     بىن   من خالل هتيئة     لية الريفية غري املربوطة بالشبكات    تغطية اجملتمعات احمل  

ولرمبــا حتســن صــنعا بــرامج إمــداد . األساســية املائيــة القائمــةإصــالح الــبىن يكــون ممكنــا إغفــال 
 ممكـنني لريف باملاء لو اعتمدت أكثر على هنج هرمي يعترب اجملتمعـات احملليـة أصـحاب مصـاحل        ا
مســتفيدين، ويســتثمر مؤسســات اجملتمــع احمللــي ومعارفــه الفنيــة ومــوارده يف جمــال تصــميم     ال

 من الصـيانة، ويكفـل أن       التكنولوجيات اليت تتطلب حدا أدىن    وإدارهتا، ويستغل   شبكات املياه   
اجملتمعات احمللية واملقاولني احملليني من املهـارات واملـواد وقطـع الغيـار الرخيصـة مـا                 تكون لدى   

وسـيكون بلـوغ درجـة مـا مـن تنمـيط التصـميم              . ميكنهم من القيام بأعمال الصـيانة الضـرورية       
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قطـع الغيـار   إنتـاج أو شـراء   احلجـم الكـبري فيمـا يتعلـق ب    حمل ترحيب من أجـل حتقيـق وفـورات        
 . الشبكاتالتدريب على صيانة علق بفيما يتاملواد وو

احمللية لإلمـداد بامليـاه، ميكـن أن تضـطلع مؤسسـات اجملتمـع               الشبكات   إلدارةوبالنسبة   - ١٦
، بـدور  الوافيـة شـاركة  املاحمللي، مثل جلان املياه وجمموعات املستهلكني اليت تشارك النساء فيها         

واملسـاءلة أمـام    الشـبكات    وصـيانة    حيوي يف كفالة اإلنصـاف يف الوصـول والكفـاءة التشـغيلية           
وميكن هلا أيضا أن تصـوغ وسـائل لتعبئـة املـوارد، مبـا فيهـا فـرض رسـوم                  . املستهلكني النهائيني 

وقـد يلـزم أن متـنح هـذه     . األساسية املائيـة للمجتمـع احمللـي   البىن  على املستهلكني، لبناء وصيانة     
ومبا أن الالمركزية هلـا     . ُتعزز قدراهتا ن  أاملؤسسات مكانة قانونية أرفع يف التشريعات الوطنية و       

  مائيـا واحـدا، ممـا يسـتدعي        حدود، ميكن أن تنشأ حاالت تتقاسـم فيهـا قـرى متعـددة مصـدرا              
قـرى يف واليــة  ومــن أمثلـة ذلـك خطــة شـاندنابوري املائيـة املتعــددة ال    (إدارة مشـتركة للمـوارد   

مسؤوليات سـلطات اإلشـراف     وعلى مستوى إداري أعلى، يكون من       ). )١٢(ماهاراشترا باهلند 
الـبحريات اجلوفيـة    ( على املياه اإلقليمية أو أحواض األهنار معاجلة اآلثـار اجلانبيـة عـرب الواليـات              

، علـى أن تسـتفيد هـي األخـرى مـن بنـاء           )املشتركة وتلويث املنبـع إلمـدادات امليـاه يف املصـب          
 .القدرة املؤسسية

مومسي، قد تكـون فكـرة      تدفقها  جيدة لكن   وحيثما تكون املياه السطحية ذات نوعية        - ١٧
. السدود واخلزانات الصغرية حلفـظ امليـاه مـن أجـل االسـتعمال املـرتيل والزراعـي خيـارا جـذابا                

ونتيجة لشح املياه السطحية النقية يف املناطق الريفية، يلـزم غالبـا اسـتغالل مـوارد امليـاه اجلوفيـة              
 مسـتدام يتطلـب     ويـاه اجلوفيـة وإدارهتـا علـى حنـ         تنميـة مـوارد امل    و. لتوفري إمدادات مياه الشـرب    

وميكـن أن يكـون     . اجلوفيـة وتـدهور جـودة امليـاه       امليـاه   نظام تقنني أو حتفيز قوي ملكافحة غور        
اسـتخدام امليــاه اجلوفيــة املاحلــة بواســطة حفــر الـبحريات اجلوفيــة املمتــدة خيــارا يف البلــدان الــيت   

ت تناضـح عكسـي صـغرية عاملـة رمبـا مبصـادر             تعاين شحا يف املياه من خـالل اسـتخدام وحـدا          
 .طاقة متجددة

وميكـــن أيضـــا أن يكـــون جتميـــع ميـــاه األمطـــار مصـــدرا مائيـــا مهمـــا يف التجمعـــات    - ١٨
تجميـع أسـرة معيشـية مبفردهـا مليـاه األمطـار            لفيـه   تكـون     ال ويف الوقـت الـذي قـد      . )١٣(الريفية

و ماليني األسـر املعيشـية أن يكـون هلـا          أمهية كبرية، ميكن خلزانات حفظ مياه األمطار آلالف أ        
بيد أنه من الـالزم ترشـيح ميـاه األمطـار اجملمعـة وتعقيمهـا قبـل اسـتخدامها ألغـراض                     . أثر بالغ 
نظـــام لتجميـــع ميـــاه  ١ ٠٠٠ش مـــا ينـــاهز ي أنشـــئ يف بـــنغالد،١٩٩٧عـــام ومنـــذ . الشـــرب

ــاه الشــرب      ــوفري مي ــاطق الريفيــة، كبــديل عملــي لت ــاطق األمطــار، أساســا يف املن ــة يف املن املأمون
واعتمدت سـبع عشـرة حمافظـة يف الصـني تقنيـة اسـتغالل ميـاه األمطـار،               . املتضررة من الزرنيخ  
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 متــر مكعــب تــوفر مــاء بليــون ١,٨مليــون خــزان بســعة إمجاليــة قــدرها   ٥,٦مــن خــالل بنــاء 
 ١,٢ مليــون نســمة والــري التكميلــي ملســاحات مــن األراضــي قــدرها ١٥الشــرب ملــا يقــارب 

 .)١٤( هكتارمليون
 

 تنفيذ اإلدارة املتكاملة للموارد املائية  -ثالثا  
دارة املـوارد املائيـة وتنميتـها علـى         إلإن اإلدارة املتكاملة ملـوارد امليـاه إطـار معتـرف بـه               - ١٩

وســـتوفر إدارة . بـــني االســـتخدامات املتضـــاربةتوزيعهـــا حنـــو رشـــيد وتطلعـــي، مبـــا يف ذلـــك 
هذا اإلطـار فرصـا للنظـر مليـا يف متطلبـات التـدفق السـليم بيئيـا         االستخدامات املتضاربة داخل    

ويف فوارق جودة املياه ما بني املنبع واملصب وداخل البحريات اجلوفيـة ويف اآلثـار النامجـة عـن                   
بـني  التوزيـع  وميكن إدمـاج وضـع املبـادئ التوجيهيـة بشـأن        . السحب غري املنظم للمياه اجلوفية    
 .ط اإلدارة املتكاملة ملوارد املياهخمتلف فئات االستعمال يف خط

ــى         - ٢٠ ــاء عل ــة، بن ــة الدولي ــدويل بشــأن اجملــاري املائي ــاون ال ــد التع وميكــن أن يســهم توطي
وقـد  . الصكوك القانونية والتـدابري والـربامج الواقعيـة يف التنميـة املسـتدامة واألمـن والسـلم معـا                  

ــا    ــا أم إقليمي ــادل ،يشــمل هــذا التعــاون، ســواء أكــان ثنائي املعلومــات والتجــارب وشــبكات   تب
ريب املشـــتركة ونقـــل  األساســـية، وبـــرامج التـــدالرصـــد التعاونيـــة، والتطـــوير املشـــترك للـــبىن 

ويعــد تعزيــز قــدرات منظمــات أحــواض األهنــار الدوليــة شــرطا هامــا    .  وتكييفهــاالتكنولوجيــا
ــا أثبتــت     ــاون، فيم ــذا التع ــاء هب ــدهتا لالرتق ــيت تكــون طر  فائ ــا  الشــراكات واحلــوارات ال ــا فيه ف

 .السلطات احمللية واجملتمعات احمللية ودوائر اجملتمع املدين والقطاع اخلاص
 

 إعداد اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه وخطط فعالية املياه  -ألف  
خطــط لــإلدارة  تارخيــا إلعــداد ٢٠٠٥ ســنة خطــة جوهانســربغ للتنفيــذحــددت لقــد  - ٢١

 بيانـات رمسيـة حتـدد       دتوجـ   ال ومع أنـه  . يف استخدام املياه  املتكاملة ملوارد املياه وزيادة الكفاءة      
ن االستقصـاءات تشـري إىل أن التنفيـذ كـان غـري             فـإ مدى التقدم احملرز حنو حتقيـق هـذا اهلـدف،           

، إذ يعوقه يف العديد مـن احلـاالت قصـور يف فهـم مـا تعنيـه يف الواقـع اإلدارة املتكاملـة                        متكافئ
 وحمدوديـة القـدرات التقنيـة ونقـص         ،ية مشتركة لوضع اخلطط    واالفتقار إىل منهج   ،ملوارد املياه 

 لـو تعلـق     -  ومقاومة أصحاب املصاحل لنهج قد يهدد األمر الواقـع         ،الدعم املايل إلعداد اخلطط   
 .األمر بإسناد املسؤوليات عن إدارة املوارد املائية مثال

تتـراكم  اد اخلطـة    املكتسـبة مـن إعـد     التجربـة   فإن  ورغم املصاعب اليت تعترض السبيل،       - ٢٢
. أهدافها يف جمال إدارة املياه وقـدراهتا املؤسسـية        تناسب   حيث تتبع البلدان هنجا      ،الهذا اجمل يف  

خطـط شـاملة تشـمل تقيـيم املـوارد املائيـة السـطحية              وضـع   وقد قطـع بعـض البلـدان شـوطا يف           
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ملوازنـة العـرض     وحتليـل إدارة امليـاه       ،واجلوفية على امتداد احلوض وتوقعات الطلـب علـى امليـاه          
،  ومتطلبـات االسـتثمار    ، وإطارا ملشاركة أصحاب املصـاحل     ،والطلب بني خمتلف االستخدامات   

بلـدان أخـرى فضـلت البـدء        وهناك  .  اليت متكن من ذلك     اإلطارات السياسية واملؤسسية   وتوفري
 إنشـاء مؤسسـات   ن وضع مبادئ السياسة الرئيسـية أو بنهج قائم على تتابع اخلطوات، معتربة أ      

 النهوض بعملية اإلدارة املتكاملة للموارد املائية يف العديـد       جيري و .إدارة املياه خطوة أوىل هامة    
 أنـه عناصـر رئيسـية       ريظهـ   ما وفيما يلي نورد  . من البلدان على أوجه وسط بني هذين الطرفني       
 :لعملية إعداد خطة اإلدارة التكاملية ملوارد املياه

توى إلعداد اخلطـة مثـل إنشـاء جلنـة مشـتركة بـني       وضع آلية وطنية رفيعة املس    )أ( 
 تفوض املسؤولية الفنيـة ملؤسسـة قائمـة إلدارة امليـاه أو ملؤسسـة تنشـأ مـن جديـد                     )١٥(الوزارات

وباستطاعة اللجنـة أن حتـدد املسـؤوليات املؤسسـية الرئيسـية وترتيبـات التنسـيق                . عند االقتضاء 
داها واالحتياجــات العامــة لقطاعــات  بــني القطاعــات وطبيعــة مشــاركة أصــحاب املصــاحل ومــ  

مســتهلكي امليــاه ومتطلبــات املعلومــات والبيانــات املتعلقــة بــاملوارد املائيــة واملركــز االجتمــاعي   
 ين إلعداد اخلطة؛االقتصادي للمستهلكني واجلدول الزم

مة األهداف واألولويات الوطنية إلدارة املياه مـع اخلطـط الوطنيـة للتنميـة              ءموا )ب( 
عامليـة  ية االقتصادية واالستراتيجيات الوطنية للتنمية املستدامة إضـافة إىل االلتزامـات ال           االجتماع

 مترمجة يف السياق الوطين؛
تقييم القدرات الوطنية املطلوبـة إلعـداد اخلطـة، والتمـاس املسـاعدة اخلارجيـة                ) ج( 

فرة ا القـدرات املتـو    للتدريب من أجل تعزيـز عمليـة اإلدارة املتكاملـة للمـوارد املائيـة إذا كانـت                
 حمدودة؛
، مبــا يف ذلــك اجتاهــات العــرض والطلــب وحتديــد   الظــروف األساســيةتقيــيم  ) د( 

خطـة  الواردة يف   غايات  الالتغلب عليها من أجل بلوغ      جيب  التحديات واملعوقات الرئيسية اليت     
 املياه؛ جوهانسربغ للتنفيذ وغريها من أهداف قطاع

صاحل املتعددين لتحديـد األولويـات وتوجيـه إعـداد          فتح حوار بني أصحاب امل     ) ـه( 
 ؛)١٦(اخلطة وتعزيز آليات تبادل املعلومات

 مــع األنشــطة املرتبطــة بعامــل  بحتديــد اخليــارات االســتراتيجية جنبــا إىل جنــ  ) و( 
الزمن واإلجراءات امللموسة وتكاليفهـا التقديريـة واملسـؤوليات املؤسسـية عـن التنفيـذ وآليـات                 

 ا من التدابري لضمان تنفيذ اخلطة؛م وغريهالرصد والتقيي
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ضمان الدعم السياسي وامليزين أثناء العملية التحضريية، وضمان تأييـد اخلطـة             ) ز( 
تصــاص اإلداري ملؤسســة علــى أرفــع مســتوى سياســي، حيــث تشــمل إجــراءات تتجــاوز االخ 

 مائية وحدها؛
نـتظم  املتحـديث   ام بال القيـ حتديد عتبات األداء الـدنيا ملختلـف عناصـر اخلطـة و            ) ح( 
 .للخطة

 
 اوإنتاجيتهاملياه استهالك زيادة الكفاءة يف  -باء  

 يف املائـة مـن جممــوع سـحب امليــاه يف العـامل، فــإن     ٧٠فيمـا يتعلـق بالزراعــة الـيت متثــل     - ٢٣
لتحسـينات املسـتدمية    بالنسبة ل استخدام املياه وإنتاجيتها غالبا ما يكون حامسا        الكفاءة يف   زيادة  
ــدخو ــزارعنيل ــيت       . ل امل ــاه ال ــل التحــدي األساســي يف بعــض الســياقات يف اســتغالل املي ويتمث

أما يف سـياقات أخـرى، فيتمثـل التحـدي          . سحبت فعال على حنو أكثر كفاءة يف أغراض الري        
 يف أغــراض - مطــاراألوفيــة أم ميــاه اجلســطحية أو الســواء  -يف تســخري املــوارد املائيــة املتاحــة 

وتشـمل التـدابري الـيت جنحـت يف      . دائما متطلبات التـدفق الطبيعـي      تراعى   على أن الري وغريها   
اســتهالك امليــاه يف الزراعــة املرويــة مــع تفــاوت يف مســتوى النجــاح يف ظــل   الكفــاءة يف زيــادة 

قتصـادية لتشـجيع االسـتثمار مـن أجـل          احلـوافز اال  : مـا يلـي   خمتلفة  ظروف اجتماعية واقتصادية    
إدارة وحتقيـق الالمركزيـة يف   دخال إصالحات على إعانات مياه الري؛ إوحتسني إنتاجية املياهٍٍٍ؛  

؛ )قنـوات الـري مـثال     تـبطني   ( األساسـية لتوصـيل امليـاه     للبىن   اهليكلي   والتحسنياألساسية؛  البىن  
ــري؛  و ــات املؤسســية   يف إدارة امارســات املســتدامة  واملحتــديث إدارة ال ــذ الترتيب ــزارع؛ وتنفي مل

وميكـن أيضـا    . ليـة ورابطـات مشـغلي املرافـق املائيـة ومسـتهلكي امليـاه             لتعزيز دور السلطات احمل   
للحـد مـن ضـخ امليـاه ألغـراض          يوجـد حـوافز     إلصالح إعانـات بعينـها مـن إعانـات الطاقـة أن             

 .الري
وتشــهد أمنــاط الطلــب علــى امليــاه تغــريا يف العديــد مــن البلــدان الناميــة، حيــث تنــافس   - ٢٤

يف مـا جـرت عليـه العـادة         الستخدامات الزراعية، مما جيعـل      االستخدامات الصناعية واحلضرية ا   
توفري مياه الري جمانا أو بأسعار زهيدة أمرا متزايد الصعوبة وقد مت التوسـع يف            كثري من البلدان    

. علــى مســتهلكي امليــاه لترشــيد اســتخدام امليــاه يف القطاعــات االقتصــادية كافــةالرســوم فــرض 
حتفـز عـادة إىل اختـاذ تـدابري لالقتصـاد           الرسـوم   إن هذه   فوحيث تعكس رسوم الري شح املياه،       

املياه وتغيري أمناط زراعـة احملاصـيل لصـاحل احملاصـيل الـيت تتطلـب كميـات أقـل مـن            يف استخدام   
استخدام املاء، أضحى عدد مـن اخليـارات املتاحـة           املتميز بالكفاءة يف     وفيما يتعلق بالري  . املياه

طـواقم الـري    ملـزارعني مـن ذوى الـدخل املتـدين، مبـا فيهـا              لشبكات الري الصـغرية يف متنـاول ا       
ــري ــا  ( الصــغرية القَطْ ــيت     ) طــواقم جــرادل شــابني يف كيني ــى نطــاق ضــيق ال ــري عل وطــواقم ال
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دواسـات  ذات الواملضـخات  ) طـواقم ببسـي يف اهلنـد    (تستخدم أنابيب بالستيكية واطئة العينـة       
 بسـرعة لـو     ىتتنـام مـل هبـذه األسـاليب قـد         وتـبني التجربـة أن وتـرية الع       . )١٧(اليت تشغل بالقـدم   

 .برامج تدريب املزارعني وةريدعمتها القروض الصغ
ــائج   وفيمــا يتعلــق بأصــناف احملاصــيل احملســنة، أعطــت   - ٢٥ ــة نت ــا احليوي أحبــاث التكنولوجي

إجيابية من حيث حتسني إنتـاج احملاصـيل عـن كـل لتـر مسـتهلك مـن املـاء، وإن كـان مثـة جمـال                           
وميكــن أن يتوقــف التحــول إىل زراعــة أصــناف مــن احملاصــيل أقــل   . التقــدملتحقيــق مزيــد مــن 

 لالسـتهالك   استهالكا للماء على تغيري أذواق املسـتهلكني إذا كانـت احملاصـيل خمصصـة أساسـا               
 حاليا جتريب هذا النـهج يف أفريقيـا مـن خـالل اسـتثمار جتـارب العديـد                   وجيري. الغذائي احمللي 

سن اعتمادا علـى ممارسـات إداريـة    من الشعري احملية إلنتاج صنف من املؤسسات احمللية واإلقليم  
لتعزيـز  واألراضـي   هيـل التربـة     أبيد أن من الضروري اختـاذ تـدابري تكميليـة يف جمـال ت             . مستدامة
ــواع  تشــبع  ــذيات     خمتلــف أن ــادير املغ ــاه ومق ــة املي ــة كمي ــه، وموازن ــا ب ــاء واحتفاظه ــة بامل . الترب

املــدى يف لنــهوض بــدخل املــزارعني اإمكانيــة وإن كــان يتــيح احملاصــيل النقديــة، إىل والتحــول 
الزراعـي يف شـكل قـروض ميسـرة وخـدمات           اإلقـراض   دعم من مؤسسات    حيتاج إىل   ،  الطويل

سيما يف احلـاالت الـيت يسـتغرق فيهـا           تسهيل عملية االنتقال، ال   كأمر ضروري ل  إرشاد زراعي   
 ).ار مثالبعض حماصيل األشج(نضوج احملاصيل اجلديدة عدة سنوات 

ــن خـــالل اســـتخدام          - ٢٦ ــاه وجودهتـــا مـ ــق حتســـن يف وفـــورات امليـ ــن أيضـــا حتقيـ وميكـ
تكنولوجيــات أكثــر فعاليــة ونظافــة يف القطــاع الصــناعي، وإن كــان التشــجيع علــى العمــل هبــا  

أثبتـت  قـد   و. جـزاءات تلويثهـا   / جتمع بني رسوم اسـتهالك امليـاه ورسـوم         صيغة مركبة سيتطلب  
ــات يف مرافــق األســ  ــا     تقني ــدفق املــنخفض أن هل ــراحيض واحلمامــات ذات ال ــل امل ر املعيشــية مث

بتـوفري   التكنولوجيـات   هعلـى هـذ   الطلـب   تشـجيع   وميكـن   . انعكاسات إجيابية على صـون امليـاه      
ــوافز املناســبة   ــتهلكي امليــاه احل ــا يف  - ملس ــوم اســتخدام  ذلــك مب ــاه املوضــوعة حســب   رس املي

وبإمكـان احلكومـات أيضـا تشـجيع        .  يف قوانني البنـاء    استخدام املياه وإدماج معايري صون املياه     
 للمقـاولني احمللـيني الـذين    ةض املباشـر والقـر تقـدمي   العرض احمللي هلذه التكنولوجيات من خالل       

وبإمكـان  .  بدون هـذه القـروض، علـى متويـل االسـتثمارات الضـرورية             ،قد يكونوا غري قادرين   
ن خـــالل األحبـــاث الـــيت ترعاهـــا  ســـواء مـــ- احلكومـــات يف الوقـــت نفســـه تشـــجيع اجلهـــود

 إلجيـاد حلـول تكنولوجيـة حمسـنة     - للشـركات اخلاصـة  احلوافز احلكومات أو من خالل تقدمي     
منخفضة التكلفة الستغالل املصـادر املائيـة غـري التقليديـة مثـل ميـاه األمطـار، وامليـاه املسـتعملة                     

ويف حـاالت  . يف بعـض احلـاالت  واملياه العادمـة وامليـاه الثّجاجـة وميـاه الضـباب وميـاه التحليـة            
ــدة، أســهم انتشــار العــدادات  ــاه  اإلقــالل مــن والتحصــيل الفعــال للفــواتري يف   عدي كميــات املي
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حتســني عــن طريــق حتقيــق إيــرادات اســتخدمت يف توزيــع امليــاه احلضــرية الضــائعة يف شــبكات 
  .التشغيل والصيانة

 إدارة االستخدامات املتنافسة للمياه -جيم  
مليـار نسـمة يف بلـدان أو منـاطق تشـهد             ١,٨ مـا جمموعـه      ٢٠٢٥لول عام   سيعيش حب  - ٢٧

وحىت يف ظل سياسات وبرامج فعالة لتحسني كفـاءة اسـتخدام امليـاه             . )١٨(شحا مطلقا يف املياه   
وإنتاجيتها، سيظل التحدي قائما فيما يتعلق بتوزيع املياه بكفاءة وإنصـاف بـني االسـتخدامات             

بـالقيم االقتصـادية والبيئيـة واالجتماعيـة الثقافيـة أمـرا أساسـيا تسـتند              ويعد االعتراف   . املتنافسة
ويف معظــم احلــاالت، يكــون القــرار الرئيســي يف توزيــع امليــاه هــو    . إليــه قــرارات توزيــع امليــاه 

القسط يف موازنـة ميـاه الزراعـة وميـاه احملافظـة علـى خـدمات النظـام اإليكولـوجي، وإن كـان                       
وسـيتطلب حتقيـق    . دان يشـكل مصـدرا هامـا للطلـب علـى امليـاه            ض البلـ  عـ ب التصنيع السريع يف  

نصف تنسيقا أكثر فاعلية بني القطاعات ومشاركة أوسـع ألصـحاب املصـاحل             املفعال  التوزيع  ال
 .قتصادية وقدرة أكرب على اإلدارة الالمركزية للموارد املائيةلحوافز االلوإعادة تنظيم 

مـن أجـل الزراعـة، لـو تـرك دون قيـد، آثـارا        وميكن أن خيلف السـحب املفـرط للميـاه         - ٢٨
خمربة كبرية على النظم اإليكولوجية، كما تثبت ذلك أمثلـة عديـدة مـن خمتلـف أصـقاع العـامل                    

فيهـا  مل يعـد ممكنـا      ويف احلـاالت الـيت      . )مثل حبـر اآلرال وحـوض مـوراي دارلينـغ يف أسـتراليا            (
د تقييد املعدالت اإلمجالية للسـحب    ، تتطلب استدامة اإلمدادات على املدى البعي      تدارك الضرر 

 ســواء كــان حــوض هنــر أو حبــرية جوفيــة أو مصــدرا عامــا آخــر مــن    - حــوض مــائيأي مــن 
املســتهلك � ل تطبيــق مبــدأقيــق هــذا ممكــن مــن خــال وتشــري التجربــة إىل أن حت. مصــادر امليــاه

سياســة وإذا اختــار واضــعو ال.  أو تقييــد الكميــات املســحوبة أو هــذين اإلجــراءين معــا �يــدفع
يف لتوزيـع العـادل الفعـال    لقواعـد  هنـاك  فرض حـدود زمنيـة للسـحب، فمـن الـالزم أن تكـون          

ويف بعــض احلــاالت، تكــون احلقــوق  . علــى تطبيقهــاومؤسســات تســهر نطــاق هــذه احلــدود  
فيهـا  يتسـىن    الأمـا يف احلـاالت الـيت   . لتوزيـع امليـاه    كقواعـد العرفية قد عملـت علـى حنـو جيـد           

ضــطالع بــذلك الــدور، أو حيــث تكــون معــدالت الســحب مفرطــة، فقــد للحقــوق العرفيــة اال
ومشاركة أصحاب املصـلحة جوهريـة يف وضـع القواعـد           . يكون من الالزم وضع قواعد رمسية     

ومــن املستحســن . قــوة الشــرعيةتكــون لــه إذا مــا أريــد لتوزيــع حقــوق امليــاه املترتبــة عليهــا أن 
علـى أن   مـا بـني االسـتخدامات واملسـتخدمني،         عموما إتاحة نوع ما من نقل احلقـوق املائيـة في          

. مبـا فيهـا نظـام يكفـل التعـويض العـادل للـذين تنـازلوا عـن حقـوقهم                   القيود  بعض  تكون هناك   
وتعد أسواق املياه آلية ممكنة إلنفاذ مثـل هـذه التحـويالت حيـث متلـي أسـعار السـوق لـرخص                      

اتبـاع هنـج حـذر يف       ستصـوب   املبيـد أن مـن      .  الذي يدفع للبائعني   سحب املياه مقدار التعويض   
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بآلية أسواق املياه ما مل تكن عاملة فعـال علـى حنـو جيـد، لتفـادي االنـزالق يف مشـاكل                      األخذ  
. )١٩(يف املعلومـات ويف القـوة السـوقية       احملـتملني   املشـترين والبـائعني     توازن بني   النامجة عن عدم    

اجلة هذه الشـواغل وحلمايـة    وهلذا يستحسن التوفيق بني قوى السوق والتشريعات احلكومية ملع        
 .مصاحل األطراف الثالثة، مبا يف ذلك القلق على صيانة خدمات النظام اإليكولوجي

 
 محاية جودة املياه والنظم اإليكولوجية -دال  

ــاه يعــد تــدين جــودة   - ٢٩ ــا مبمارســات اإلصــحاح غــري الســليمة مصــدرا رئيســيا    املي مقرون
كمـا يعمـل التلـوث غالبـا علـى سـحق            . )٢٠(لـدان الناميـة   يـاة يف الب   للمرض واألوبئة املهددة للح   

ومـن بـني    . لتنـوع البيولـوجي   لتمكني  الـ قدرة النظم اإليكولوجية املائيـة الربيـة والسـاحلية علـى            
أصعب ما يكافَح من مصادر تلوث املياه التسريبات الكيميائية الزراعيـة، وهـي مشـكلة زادت                 

 ممـا يضـعف    - ألمسـدة واملبيـدات ولزيـادة اإلنتـاج       املوجهة الستخدام ا   -من تفاقمها اإلعانات    
وستحسن احلكومات صنعا لو تسـتعرض هـذه        . االستخدام الفعال للمواد الكيميائية   احلافز إىل   

اإلعانات وتصلحها عند االقتضاء وتنظر يف ما ميكن لإلرشاد الزراعي أن يقدمـه مـن خـدمات                 
ــة    ــواد كيميائي ــال مل ــة ملكافحــة    للمــزارعني يف جمــال االســتخدام الفع ــق بديل ــل ضــررا ولطرائ  أق

ويف حالة الفضـالت الصـناعية السـائلة والنفايـات السـائلة لشـبكات الصـرف البلديـة،           . اآلفات
سيكون من أهداف السياسة اهلامة تعزيز التشـريعات واجلـزاءات بشـأن دفـق النفايـات السـائلة                  

رب، قـد ترغـب احلكومـات أيضـا، يف         وحتقيقا لفاعلية اقتصادية أك   . غري املعاجلة يف اجملاري املائية    
النفايـات السـائلة عوضـا    تنظر يف التوسع يف فرض الرسـوم علـى   حالة امللوثات غري السامة، أن   

كما أن مـن املـرجح أن يكـون لزيـادة     . عن معايري تصريف الفضالت السائلة أو باإلضافة إليها   
جهـود راميـة إىل حتسـني    االستثمار يف منشآت معاجلة مياه الصرف الصحي دور حاسم يف أية        

 .)٢١( يف حالة التجمعات السكانية واملراكز الصناعية الكبريةال سيماجودة املياه، 
 علــى اتكــاليف التلــوث اخلارجيــة داخليــ التصــدي ملســألةيلــزم يف كــثري مــن األحيــان و - ٣٠

.  لتحقيـق هـذا اهلـدف وكالـة خمتصـة حبـوض هنـر       ل هـو مؤهـ  نوأكثـر مـ  . مستوى حوض النهر 
أن يساعد يف إدارة جودة املياه زيادة وعي اجلمهور على الصـعد كافـة مبـا جلـودة امليـاه                    وميكن  

ــة      ــة وخــدماهتا وحبجــم التكــاليف االجتماعي ــنظم اإليكولوجي مــن انعكاســات علــى وظــائف ال
االسـتخدامات املتعـددة    تقيـيم   ويف حدود املستطاع، ميكـن اسـتغالل        . واالقتصادية لتلوث املياه  

للميــاه ومزايــا الــنظم اإليكولوجيــة يف اســتكمال غريهــا مــن املعلومــات املتاحــة لصــناع القــرار    
ــة  ــة الوطنيـ ــارات السياسـ ــد خيـ ــنظم    . لتحديـ ــات الـ ــل متطلبـ ــائل مثـ ــم مسـ ــز فهـ ــن لتعزيـ وميكـ

د علـى   اإليكولوجية لألهنار من التدفق املائي والسحب املستدام من البحريات اجلوفية أن يساع           
تسـهم يف اإلدارة السـليمة للـنظم         و .محاية هذه األصول الطبيعيـة وتشـجيع اسـتخدامها الرشـيد          
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للمنبـع وتلـك   اإليكولوجية بنفس الدرجة أيضا إشاعة جتـارب التعـاون بـني اجملتمعـات اجملـاورة         
 .لخدمات البيئيةدفع مثن ليف ذلك تطوير أدوات اقتصادية مبتكرة مثل  اجملاورة للمصب، مبا

 
 الوقاية من الكوارث املرتبطة باملياه -هاء  

فيـدا التقـاء الفيضـانات واجلفـاف         أن متثل إطـارا م     دارة املتكاملة ملوارد املياه   لإلميكن  و - ٣١
 مــن حــدهتا عــن طريــق ضــمان محايــة األراضــي الكــوارث األخــرى املتصــلة بامليــاه والتخفيــفو

وتظهـر التجربـة أنـه      . ق املياه واالحتفـاظ هبـا     الرطبة والغابات والنظم اإليكولوجية اليت تنظم دف      
ة فعالـة   ميكن أن تكون محاية الوظيفة اليت تؤديها مناطق جتميع املياه يف تنظيم تدفق امليـاه طريقـ                

أمهيـة حامسـة يف     بامليـاه   األساسـية املرتبطـة     الـبىن   يف  الكـايف   السـتثمار   ول. جدا التقاء الفيضانات  
األساســية الســدود واخلزانــات واحلــواجز  الــبىن تلــك ة مــن أمثلــو. اتقــاء الفيضــانات واجلفــاف

 الكـوارث   ميكـن اتقـاء   حىت مع هذا االستثمار يف البىن األساسـية فإنـه ال             و .الصخرية والقنوات 
يتطلـب مـن احلكومــات وضـع سياسـات وبــرامج للتخفيـف مـن حــدة        مجيعهـا اتقـاء كليـا، ممــا   

طنات البشـرية والفئـات وإقامـة نظـم     وسيلزم تقييم ضعف املناعة لـدى خمتلـف املسـتو      . اخلسائر
 مبكر خبطط طوارئ جمربة لتعزيـز احلـواجز الصـخرية والسـواتر الترابيـة وإجـالء السـكان                   رإنذا

 .الضعاف وغريها من تدابري االستجابة يف حاالت الطوارئ
لدى وضع استراتيجيات االستجابة استغالل املعـارف التقليديـة واألصـلية           يستصوب  و - ٣٢

ويف حالـة الفيضـانات، يتزايـد تقـدير         . لى مر السنني العديدة من مكافحة الكوارث      املتراكمة ع 
قـوانني  حتسـني   األساسية التقاء الفيضانات و   إقامة البىن   (احلاجة إىل التوفيق بني التدابري اهليكلية       

تنظــيم اســتغالل األراضــي ونظــم التــأمني وزيــادة مشــاركة       (والتــدابري غــري اهليكليــة   ) البنــاء
ويوجب الربط بني احلد من الكوارث وختفيـف حـدة الفقـر مشـاركة مجيـع                ). ت احمللية اجملتمعا

وسـيكون التعـاون اإلقليمـي، بـدءا        . أصحاب املصاحل على األصعدة احمللية والوطنيـة واإلقليميـة        
ــن          ــدا يف احلــد م ــوارث، مفي ــف حــدة الك ــيط املنســق لتخفي ــات إىل التخط ــادل املعلوم ــن تب م

تتطلـب مواجهـة الـتغريات      كـذلك   . )٢١(يف أحواض األهنـار املشـتركة     ا  الكوارث واالستجابة هل  
املناخية تعاونا دوليا، مبا يف ذلك نقل املوارد ملسـاعدة البلـدان املعرضـة علـى التكيـف وختفيـف                    

 .خماطر الكوارث املرتبطة باملياه
 

 تقوية برامج رصد املاء -رابعا  
مــر أساســي لتقــدم الرصــد حنــو األهــداف إن تقويــة بــرامج الرصــد املرتبطــة باملــاء هــو أ - ٣٣

املتفق عليها دوليا ولدعم إدارة موارد املياه الدولية وتنمية مـوارد امليـاه، مبـا يف ذلـك التخطـيط                    
وتتوفر معلومات حمدودة عن كل من كميـة        . الفعال لتقليل املخاطر من الكوارث املتعلقة باملاء      
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.  بــرامج رصـد املـاء الــيت ميكـن االعتمـاد عليهــا    املـاء ونوعيـة املـاء ألن معظــم البلـدان تفتقـر إىل     
وميكن للبلدان أن تستغل الفرصة اليت يوفرها االلتزام بإعـداد خطـط إدارة مـوارد امليـاه الدوليـة               

 لتقيــيم النقــائص احلاليــة يف جمموعــة البيانــات وشــبكات الرصــد املوجــودة   ٢٠٠٥حبلــول عــام 
وإجـراء جـرد لنوعيـة وكميـة        . ةيـ ثـر موثوق  حاليا ألجل حتديـد اسـتراتيجية ومنهجيـة جلعلـها أك          

املياه الوطنية ملوارد امليـاه السـطحية واجلوفيـة وإنشـاء قاعـدة بيانـات أساسـية وحتديـد وتعريـف                     
للماء هو خطوة ضرورية حنو صـياغة خطـة إدارة مـوارد امليـاه الدوليـة وإن              � النقاط الساخنة �

وشبكات الرصد قادرة على البقـاء مـن        زيادة املخصصات يف امليزانية هو أمر مهم جلعل برامج          
ــة ــة املالي ــة  -ويف بعــض البلــدان فــإن إصــالح حمطــات قيــاس املــاء    . الناحي ــاه اجلوفي  املنــاخ واملي

ويف معظــم البلــدان، فــإن هنــاك حاجــة لتركيــب حمطــات . املوجــودة حاليــا هــو أمــر ذو أولويــة
 .جديدة
بطريقـة ال مركزيـة وتسـليم       وميكن تعزيز استدامة شـبكات الرصـد عـن طريـق إدارهتـا               - ٣٤

تعمــل يف ختطــيط مــوارد املــاء علــى املســتوى  ) مثــل وكــاالت احلــوض (اإلدارة إىل مؤسســات 
إن التعاون املؤسسي داخل احلكومات، باإلضافة إىل التعاون مـع أصـحاب            . اإلقليمي أو احمللي  
، )ي امليـاه مثال، السـلطات احملليـة والرابطـات الصـناعية ومجاعـات مسـتخدم          (املصلحة اآلخرين   

هو أمر الزم لتحسني تـوفر ومصـداقية البيانـات ولتوحيـد البيانـات ذات الصـلة والتوفيـق بينـها                     
ومـع زيـادة جتويـد الطـرق املنهجيـة وحتسـني تـوافر              . ضمن إطار النظام الـوطين ملعلومـات امليـاه        

فري مؤشـر  ونوعية البيانـات فرمبـا تثبـت حسـابات امليـاه الوطنيـة املوحـدة أهنـا ذات فائـدة يف تـو                  
تقــــرييب علــــى قيمــــة املــــاء يف االســــتخدامات املختلفــــة، مبــــا يف ذلــــك االســــتخدامات غــــري 

 .)٢٢(االستخراجية
وإن حتســني الرصــد العــاملي لألهــداف املتعلقــة باملــاء والصــرف الصــحي يتطلــب تعبئــة   - ٣٥

رك ذاهتـا  وميكن حتسني الطريقة املنهجية اخلاصة بربنـامج الرصـد املشـت       . الدعم السياسي للعملية  
ــا           ــا وانتظامه ــاءة اخلــدمات وجودهت ــل كف ــن قبي ــتغريات م ــى م ــات عل ــق إدخــال بيان عــن طري

ــها  ــة     . وميســوريتها ومالءمت ــة املنهجي ــوطين بالطريق ــى املســتوى ال ــادرات عل والتنســيق بــني املب
لربنــامج الرصــد املشــترك مــع نشــر املزيــد مــن املــوارد لــدعم جمهــودات الرصــد الــوطين ومجــع     

 .أن يبدأ يف معاجلة تلك النقائصالبيانات ميكن 
 

 تلبية التحديات املالية -خامسا  
إن االســتثمار الســنوي احلــايل يف قطــاع املــاء يف البلــدان الناميــة ويف البلــدان الــيت متــر     - ٣٦

 بليونـــا منـــها ١٣ بليـــون دوالر يـــذهب حـــوايل ٧٥اقتصـــاداهتا مبرحلـــة انتقاليـــة يقـــدر بنحـــو 
مـا  ويف السـنوات األخـرية ذهـب    . )٢٣(يونـا للمرافـق الصـحية    بل ٢,٥إلمدادات مياه الشـرب و      
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من املساعدة اإلمنائية الرمسيـة إىل قطـاع املـاء واملرافـق            بني بليونني وثالثة باليني من الدوالرات       
ويتفـق الـرأي    . )٢٤( يف املائة من إمجايل املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة         ٥الصحية، وميثل ذلك حوايل     

أهداف خطة جوهانسربغ للتنفيـذ، فـإن االسـتثمار يف قطـاع املـاء حيتـاج         عموما على أنه لتلبية     
 .ألن يرتفع بدرجة كبرية خالل العقد التايل ليتضاعف حبسب أحد التقديرات

وإن االلتزام الرفيع املستوى بالوفاء باألهداف املتعلقة باملاء والصرف الصحي من قبـل              - ٣٧
لتقليص الفقر مـن شـأنه أن يرسـل إشـارة قويـة إىل              احلكومات يف إطار االستراتيجيات الوطنية      

ــاحنني ــك       . امل ــاء بتل ــوطين للوف ــى املســتوى ال ــتثمارية عل ــيم لالحتياجــات االس ــد ألي تقي وال ب
األهداف أن جيري باالقتران مع إعداد خطط إدارة موارد امليـاه الدوليـة وخطـط كفـاءة امليـاه،                   

ويف جمال برجمة االستثمار فـإن جانـب        . ة الوطنية مع إسهام نتائج التقييم يف عملية إعداد امليزاني       
ــات� ــرية، إىل جانــب        � الرباجمي ــة املــوارد البش ــوير املؤسســي وتنمي ــة، شــامال التط مــن املعادل

ــى        ــاع هنــج يقــوم عل ــتعلم �االســتثمار يف املعــدات احلاســوبية، يســتحقان االهتمــام، مــع اتب ال
 .�باملمارسة

ــيت تســتخدم   - ٣٨ ــة ال ــاءة والفعالي ــدفق املســاعدة    وإن الكف ــؤثر يف ت ــوارد ميكــن أن ت ــا امل  هب
ويف بعــض احلــاالت فــإن طاقــة قطــاع املــاء رمبــا حتــد مــن االســتخدام الفعــال   . اإلمنائيــة الرمسيــة

للتدفقات الداخلة املتزايدة، لذا فإن األمر حيتاج لرفع مسـتوى القـدرات الفنيـة واإلداريـة جنبـا                  
دارة املؤسســية واملاليــة ميكــن أن مينــع التســرب علمــا بــأن حتســني اإل. إىل جنــب مــع االســتثمار

وتوضـح اخلـربة أن تقويـة التنسـيق علـى املسـتوى             . علـى املسـتفيدين   ويـؤثر إىل أبعـد حـد        املايل  
الــوطين بــني بــرامج املــاحنني يف قطــاع املــاء، مــع التشــاور الوثيــق مــع مؤسســات اإلدارة املائيــة   

 .دام املواردالوطنية ذات الصلة ميكن أن يساعد يف ترشيد استخ
واخليار املفضل هو أن يكون املاحنون ومصـارف التنميـة املتعـددة األطـراف راغـبني يف            - ٣٩

تــوفري التمويــل عــن طريــق املــنح، ولكــن جيــب أن يوجــه مثــل هــذا التمويــل حنــو اســتثمارات      
 وال ســـيما خلدمـــة اجملتمعـــات الريفيـــة -تكـــون املصـــادر األخـــرى متـــوفرة فيهـــا بســـهولة   ال

وللقيــام باالســتثمارات املطلوبــة يف قطــاع املــاء فإنــه ميكــن للحكومــات أن  .  الفقــريةواحلضــرية
وهـي إذ تفعـل ذلـك       . ن كانت حمليـة أو دوليـة      إتتجه إىل مصادر التمويل الطويل األجل سواء        

فإنه يـتعني عليهـا أن تنظـر يف كيفيـة حتصـيل رأس املـال بأقـل تكلفـة ممكنـة حيـث أن املنـتفعني                           
أو دافعي الضرائب بوجه عام هم الـذين يـتعني علـيهم يف النهايـة تسـديد تلـك                   / و خبدمات املاء 

وتشري الدالئل إىل أن التمويل عن طريق رأس املال السهمي للبنية األساسـية للمـاء يف                . التكلفة
البلدان النامية هـو غـري متـوفر عمومـا ومـن احملتمـل أن يثبـت أنـه مكلـف جـدا بسـبب خمـاوف              
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ــه يف الكــثري مــن   . )٢٥( الــيت ال ميكــن الــتحكم فيهــا املســتثمرين مــن املخــاطر  ويــوحي ذلــك بأن
 .احلاالت ختتار احلكومات االعتماد بصفة رئيسية على التمويل باالستدانة

هذا، مع العلـم بـأن الالمركزيـة فيمـا يتصـل بسـلطة اختـاذ القـرار والـتحكم يف املـوارد                       - ٤٠
إن التحـويالت املاليـة مـن    ض احلـاالت فـ  ويف بعـ . ميكن أن تسـاعد يف حتسـني إدارة قطـاع املـاء       

كرب من موارد السلطات احمللية؛ ويف حـاالت أخـرى فـإن مـنح              أل املركزية توفر اجلزء ا    احلكومة
السلطات احمللية درجة من االستقاللية املالية يسمح هلا جبمع األموال لالستثمار احمللي يف البنيـة               

د األمثلـة علـى ِمـَنح رأس املـال مـن احلكومـة              وأحـ . األساسية للماء وغريه من مواردهـا الذاتيـة       
احملافظـات هـو نظـام الصـناديق الـدائر الـذي أنشـئ يف الواليـات                 /الوطنية إىل سلطات الواليات   

ــة للمســاعدة يف متويــل االســتثمارات يف مــاء الشــرب النظيــف     وحيــق لكــل  . املتحــدة األمريكي
 أن يقترضـوا   -ن اجملتمـع احمللـي       سواء كانوا مـن القطـاع العـام أو اخلـاص أو مـ              -موردي املاء   
 يف املائة مـن منحتـها الرأمساليـة لتـوفري           ٣٠ولكل والية احلق يف أن ختتار جتنيب        . من الصندوق 

التمويل التفضيلي للمجتمعات املتضررة، ويشمل ذلك التمويل عن طريق القروض ذات سـعر             
ض ذات سـعر الفائـدة   الفائدة املنخفض والقروض اليت يعفى فيها تسديد أصـل القـرض والقـرو    

 .)٢٦(السليب
وميكن أن تتجه السلطات احمللية إما للقروض املصرفية وإما ألسواق رأس املال بغـرض               - ٤١

التمويــل باالســتدانة مــن أجــل االســتثمار يف املــاء والصــرف الصــحي والبنيــة األساســية احملليــة     
ــرى ــة تتخصـــ    . األخـ ــة البلديـ ــارف التنميـ ــإن مصـ ــار، فـ ــن األقطـ ــد مـ ــة ويف العديـ ص يف خدمـ

وقـد بـدأت مصـارف السـندات       . االحتياجات االستثمارية واملصرفية األخرى للسلطات احملليـة      
ــدا يف عــام   ــة يف كن ــة شــكال مــن أشــكال حتســني شــروط    ١٩٥٦البلدي  تقــدم للســلطات احمللي

االئتمان عن طريق بيع أوراقهـا املاليـة وإعـادة تسـليف عائـدات السـندات لـإلدارات احملليـة ممـا                
 من جتميع احتياجاهتا املالية وبالتايل ختفيض تكلفـة التمويـل عـن طريـق التوزيـع األوسـع                   ميكنها

ــة ظهــرت مصــارف       ــة وعــن طريــق ســوق أوســع ويف بعــض الواليــات األمريكي للتكلفــة الثابت
ســندات متخصصــة يف أعمــال املــاء وشــبكات تصــريف ميــاه اجملــارير مدعومــة بالتمويــل مبــنح    

وهنــاك هنــج متبــع آخــر وهــو أن تقــوم  . ائــدة مــنخفض نســبياعر فســجزئيــة متكنــها مــن تقــدمي 
مؤسسة ماليـة مـن القطـاع العـام بتقـدمي خصـم جديـد للبلـديات علـى جـزء كـبري مـن قـروض                           
املصارف التجارية بغرض متويل البنية األساسية، مثلما يقوم بـه برنـامج متويـل التنميـة اإلقليميـة           

(FINDETER)ل املصــارف التجاريــة املخــاطر االئتمانيــة  ويف هــذه احلالــة تتحمــ .  يف كولومبيــا
يتأثر اإلقراض بالضغوط السياسية، ويساعد كل من هـذين السـببني يف توضـيح االخنفـاض                 وال

ــديات جــدارهتا    . الشــديد يف حصــة القــروض غــري املثمــرة   ــزمن، وحيــث أثبتــت البل ومبــرور ال
مـن سـوق السـندات ذات    االئتمانية، فقد أصبحت تعتمد بدرجة متزايدة على التمويل املباشـر       
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وحيثمــا تكــون أســواق رأس املــال احملليــة متطــورة بدرجــة . التكــاليف احملتملــة املنخفضــة نســبيا
. بالعملــة احملليــة) أو مرافــق(جيــدة، ميكــن للحكومــات أن ختتــار إصــدار ســندات بنيــة أساســية 

دات وميكن يف بعض احلاالت أن تكون تلك احلكومات قادرة على الوصـول إىل أسـواق السـن                
 .الدولية، ولكنها إن فعلت ذلك تتحمل خماطر العملة

وقد تتيح إصالحات القطاع املـايل خيـارات متويليـة جديـدة عـن طريـق تقويـة أسـواق                     - ٤٢
وتشمل العناصر املكونة لذلك إنشاء إطـار قـانوين إلصـدار السـندات واالجتـار               . االئتمان احمللية 

أمني والسماسـرة والتجـار والكيانـات األخـرى الـيت           هبا مبا يف ذلك األنظمة اخلاصة مبقـدمي التـ         
وتشمل اإلصالحات الـيت تسـهل تعبئـة املـوارد احملليـة      . توفر اخلدمات الداعمة لسوق السندات   

علــى مســـتوى البلـــديات تقويـــة عمليــة مجـــع الضـــرائب احملليـــة وإقامــة ســـلطة جلبايـــة رســـوم    
 اإليـرادات يف امليزانيـة وتعزيـز        االستخدام، علما بأن هذين األمرين مـن شـأهنما حتسـني جانـب            

كما أن إنشاء نظام للحسابات البلدية واضح وسـهل         . اجلدارة االئتمانية للمؤسسات املستدينة   
الفهم وميكن تدقيقه بصفة مستقلة مع نشر النتائج من شـأنه أن يسـاعد يف تيسـري الوصـول إىل                 

ــال  ــة ال    . أســواق رأس امل ــن تقوي ــديات أيضــا م ــى اســتحداث   وميكــن أن تســتفيد البل ــدرة عل ق
 .مشاريع عملية من الناحية التجارية، وإدارة مالية سليمة، مع التنفيذ الصارم لألنظمة

وما مل تكون احلكومات الوطنية واثقة بدرجة معقولة مـن مقـدرة سـلطات احملافظـات                - ٤٣
دين أو السلطات احمللية على التسديد فإهنا لن تكون راغبة وقادرة على تقدمي ضـمان جزئـي للـ             

ويف حالة قطاع املاء، فإن تلك املقدرة تعتمد على تدفق الدخل املتوقـع مـن   . العام دون الوطين 
مرفق املاء والناتج عن الرسوم املفروضـة علـى املسـتخدم كمـا تعتمـد علـى إيـرادات السـلطات          

ن مثـل   وقد جيد املـاحنون أ    . احمللية املتوقعة من الضرائب اإلضافية والناجتة عن اقتصاد حملي قوي         
هذا الضمان اجلزئي، سواء كان على القـروض أو السـندات، خيـار جـذاب حيـث أنـه وسـيلة                     

. ملساندة املـوارد اخلاصـة مسـاندة ماليـة وإطالـة آجـال االسـتحقاق وختفـيض تكـاليف التمويـل                    
جل على مستوى البلدية يعتمـد      ألوحيثما ال تتوفر مثل هذه الضمانات فإن إجياد متويل طويل ا          

د علـى تقويـة الثقـة يف األسـواق املاليـة احملليـة وعلـى إنشـاء آليـات تسـمح باالجتـار                        إىل حد بعيـ   
 .)٢٧(بالصكوك املالية

ــة ويف املســتوطنات احلضــرية غــري       - ٤٤ ــاطق الريفي ــه يف املن ويتضــح مــن اخلــربة املكتســبة أن
 أن يكـون    الرمسية فإن تعبئة املوارد على مستوى اجملتمع احمللي، سواء كانت نقدا أو عينا ميكـن              

وميكــن ملشــاريع االئتمانــات  . خيــارا مهمــا لتوســيع البنيــة األساســية للمــاء والصــرف الصــحي  
فهـي مـن ناحيـة تسـاعد األسـر          :  االئتمان الدائرة أن ختدم أغراضـا مزدوجـة        قالصغرية ولصنادي 

املعيشية يف متويل توصيالت املاء، ومن ناحية أخرى متول صغار مقـدمي خـدمات املـاء، سـواء                  
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. )٢٨(ا منظمات غري حكومية أو من مقاويل القطاع اخلـاص، ليوسـعوا ويطـوروا خـدماهتم       كانو
ــن تكــون مالئمــة ســوى لالســتثمارات الصــغرية جــدا        ولكــن مشــاريع االئتمانــات الصــغرية ل
ويتطلب األمر مرافـق ماليـة أخـرى خلدمـة مشـاريع املـاء الصـغرية املتعـددة الـيت مـن احملتمـل أن                      

.  اســتثمارات املــاء يف املنــاطق الريفيـة ويف البلــدات واملــدن الصــغرية يكـون هلــا نصــيب كـبري يف  
وهنــاك هنــج واعــد مــدعوم مــن قبــل أحــد مصــارف التنميــة اإلقليميــة يتمثــل يف املرفــق الصــيين   
لتمويل البنيـة األساسـية للمـاء حيـث يـتم تقـدمي القـروض، بـدون ضـمان مـن الدولـة، لشـركة                         

ها يف متويــل مشــاريع املــاء البلديــة الصــغرية والــيت   اســتثمار قابضــة مقرهــا شــنغهاي الســتخدام 
جيد مصرف التنمية اآلسيوي أن مـن اجملـدي مـن الناحيـة االقتصـادية العمـل فيهـا كـل علـى                        ال

 .)٢٩(حدة
 

 حنو إطار للعمل: التحرك إىل األمام -سادسا  
ــارات وإجــراءات واســعة النطــاق تتعلــق بسياســات      - ٤٥ أمجلــت األجــزاء الســابقة خي
ــ ــا يف خطــة        التغل ــق عليه ــاء املتف ــات وأهــداف امل ــوغ غاي ــوق بل ــيت تع ــات ال ــى العقب ب عل

وهــي ليســت شــاملة حبــال مــن األحــوال، ولكــن إذا مــا علمنــا أن    . جوهانســربغ للتنفيــذ
الظروف واألولويات ميكن أن ختتلف، ويف كثري مـن األحيـان بطريقـة مـثرية، بـني البلـدان                  

ويـتعني  .  الواضح أن هناك حـال جـاهزا للجميـع         بل وبني املناطق داخل البلدان، فليس من      
على احلكومات تصميم استراتيجياهتا متعلمة من التجـارب مـع ختطيطهـا يف الوقـت نفسـه                 

 .الجتاهات جديدة بطرق مبتكرة
وتتحمل احلكومات باالشتراك مع البلديات واإلدارات احمللية املسؤولية الرئيسـية           - ٤٦

 الشرب املأمون ملواطنيها، ولكـن ليسـت كـل احلكومـات     عن إدارة موارد املاء وتوفري ماء    
ولكـل دور  . قادرة على بلوغ هذا اهلدف بدون التعاون الوثيق من جانـب اجملتمـع الـدويل           

 فعلى املستوى الوطين، ميكن توضيح االلتزام السياسي القوي بعدد من الطرق     . هام يؤديه 
يع وطـين، وإدراج تـوفري املـاء يف    اعتبار احلصول على املاء حقا أساسـيا يف كـل تشـر      : منها

االســتراتيجيات والــربامج الوطنيــة للتخفيــف مــن حــدة الفقــر، وختصــيص مــوارد أكــرب يف  
امليزانيــات الوطنيــة لالســتثمار يف املــاء، وتوجيــه املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة مبــا يفــي بــأكثر  

رية غري الرمسيـة، وإجيـاد   االحتياجات املائية إحلاحا يف املناطق الريفية ويف املستوطنات احلض 
بيئة قويـة متكـن مـن حتقيـق متويـل قليـل التكلفـة وطويـل األجـل لقطـاع املـاء، مبـا يف ذلـك                            

 .تشجيع الشراكات بني القطاعني العام واخلاص
زيـادة احلجـم   : وميكن للجهـات املاحنـة الدوليـة أن تـدعم جهـود احلكومـة مبـا يلـي           - ٤٧

ملبلغ املخصص لإلمداد باملاء واملرافق الصحية وإلدارة الكلي للمساعدة اإلمنائية الرمسية وا    
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املوارد املائية زيادة كبرية، وتأمني مكوِّن كبري من التمويل عـن طريـق املـنح لإلمـداد باملـاء                   
خلدمة اجملتمعات الريفية واحلضرية الفقرية؛ التنسيق على حنو أفضـل بـني مبـادرات املـاحنني       

؛ ودعـم بنـاء قـدرات املؤسسـات واملنظمـات املرتبطـة             اخلاصني باملاء على املستوى الـوطين     
باملاء على كل املستويات يف البلدان الناميـة والبلـدان ذات االقتصـادات الـيت متـر مبرحلـة                    

أو وضع آليات متويلية جديدة لتلبيـة االحتياجـات االسـتثمارية الصـغرية نسـبيا        /انتقالية؛ و 
 .ت واملدن الصغريةملشاريع املاء يف املناطق الريفية ويف البلدا

ــاء        - ٤٨ ــداد بامل ــامي لإلم ــة هــي يف اخلــط األم ــة واملنظمــات اجملتمعي إن الســلطات احمللي
وتشــمل اخليــارات الــيت حتــت تصــرف احلكومــات لتقويــة اإلدارة احملليــة   . واإلدارة املائيــة

 االعتراف بدور ومسؤولية وسلطة السلطات احمللية واملنظمات اجملتمعيـة يف         : للمياه ما يلي  
التشريعات الوطنية اخلاصة باملاء؛ وتقوية القدرات اإلدارية والفنية للكيانات احمللية كجزء 
ال يتجزأ من الالمركزية يف إدارة قطاع املاء؛ وضمان قدرات كافية علـى املسـتوى احمللـي                 

مار وجمــال حلشــد املــوارد لتلبيــة احتياجــات شــبكات امليــاه احملليــة يف كــل مــن جمــال االســتث
ة؛ والتشــجيع، عــن طريــق إصــالح األنظمــة إن كــان ذلــك مناســبا علــى ل والصــيانالتشــغي

مشاركة مقدمي اخلدمات من القطاع اخلاص، مبا فيهم صغار املوردين، مشاركة أنشط يف             
توفري اإلمدادات احمللية للمياه، وذلك بدعم من آلية تنظيمية مناسبة إلنفاذ معـايري اجلـودة               

 .ملاءاخلاصة باملياه ولضمان رخص ا
وقد ترغب احلكومات يف النظر يف عدد من اخليارات املتعلقة بالسياسـة مـن أجـل                 - ٤٩

وحيث أن املرافق العامة إلمدادات املياه تظـل  . توسعة وحتسني تغطية املدن بإمدادات املياه     
هي املقدم الرئيسي خلدمات املياه إىل املدن، فيمكن أن تشمل التـدابري الـيت تتخـذ يف هـذا                   

 ختطـيط  ، مبا يف ذلـك تقوية إدارهتا عن طريق بناء القدرات الفنية واإلدارية     : ما يلي الصدد  
الشبكات والتمويـل واإلدارة وقيـاس كميـة امليـاه املسـتهلكة وحتصـيل الفـواتري والصـيانة؛                  
وحتويل املرافق العامة إىل شركات جتارية وغـري ذلـك مـن أشـكال اإلصـالح اإلداري ملـنح                   

لية أكــرب يف اختــاذ القــرار، مــثال فيمــا يتعلــق بتحديــد رســوم اخلدمــة، املرافــق العامــة اســتقال
وشؤون املوظفني والتوظيف؛ وتشـجيع املنافسـة يف جمـاالت األعمـال اخلاصـة بامليـاه والـيت           

ختضع لالحتكار الطبيعي؛ وضمان حصول الفقراء على املـاء بسـعر رخـيص عـن طريـق        ال
مبـا يف ذلـك تكـاليف       (يت تسـتهدف الفقـراء      أو اإلعانـات الـ    /تنظيم هياكل رسوم اخلدمة و    

وخلدمة تلـك اجملتمعـات الفقـرية وهـي يف     ). الربط األويل بشبكة املاء حسبما يكون مالئما  
أغلب األحيان مستوطنات غري رمسية مل يتم ربطها بعد بشبكة أنابيب املياه ميكن النظـر يف                

لية للمنظمـات اجملتمعيـة     إتاحـة التمويـل بشـروط تسـاه       : اختاذ جمموعـة مـن التـدابري تشـمل        
ــة       ــات األساســية القليل وصــغار مقــدمي اخلــدمات مــن القطــاع اخلــاص لالســتثمار يف البني
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التكلفة؛ والعمل من املنظمات اجملتمعية على تنظيم ملكية األرض وتوفري ضـمانات حيـازة              
األراضــي مــن أجــل تقويــة حــوافز األســر املعيشــية لالســتثمار يف إمــدادات امليــاه واملرافــق    
الصحية ولتحرير التمويل من املصارف التجارية؛ ووضع خطـط، تشـمل حشـد األمـوال،               

 .ملد شبكة أنابيب املياه لتلك املستوطنات على مراحل
وجبانب املستوطنات غري الرمسية، فإن إمدادات املياه للمدن تستحق أولويـة عاليـة              - ٥٠

ــاحنني    ــة وامل ــل احلكومــات الوطني ــل مــن قب ــ. يف التموي ــادة  مث إن دع ــة بقي ــادرات احمللي م املب
املنظمــات اجملتمعيــة مــع مشــاركة املــرأة علــى مــا ينبغــي يــؤدي إىل أبعــد حــد إىل اســتدامة     

ونظرا ألن املرأة هي الساحب الرئيسي للماء فمـن املـرجح أن يكـون هلـا أقـوى                  . املشاريع
ثري مـن   ويف كـ  . االهتمام بضمان التشغيل والصيانة الفعـالني ملصـدر للميـاه قريـب ومـأمون             

األحيان ميكن للمنظمات اجملتمعية أن تستفيد من دعم بناء القدرات الذي ميكن أن تؤدي           
 املصـارف احملليـة أن يسـفر عـن          وميكـن السـتقراء   . ا مفيدا فيه املنظمات غري احلكومية دور    

ومـن املرغـوب فيـه أن       . تصاميم تقنية وترتيبات إدارية تناسب الظروف احمللية كل املناسبة        
درجة من التوحيد القياسي للمعدات تسمح بالتوفري يف اإلنتاج الكبري لقطعها اك هنتكون 

ومـن املرغـوب بدرجـة عاليـة     . أو مكوناهتا أو بالتوفري يف شرائها ويف تدريب فنيي الصـيانة      
كمـا أن  . أن يكون هناك تنسيق بني املاحنني وبني احلكومـات يف وضـع مثـل تلـك املقـاييس            

غار مقدمي اخلدمات من القطاع اخلاص ميكن أن يساعد يف توسـيع            الدعم املايل والفين لص   
 .إمكانية احلصول على املياه يف األرياف

وبينما توفر إدارة موارد املياه الدولية إطارا مفيدا ملواجهة حتديات إدارة املياه فإنه              - ٥١
صياغة ال يزال يتعني على العديد من احلكومات تكليف املؤسسات باملسؤولية عن تنسيق             

خطة إدارة موارد املياه الدولية، وقد يرغب املاحنون يف مضاعفة جهودهم لضمان التمويل       
ووجــود درجــة أكــرب مــن املرونــة ميكــن أن . الكــايف واملســاعدة الفنيــة لــدعم تلــك العمليــة

يساعد مؤسسات توزيع املياه على التكيف مع األمناط املتغرية للطلب على املال، يف حـني               
يم والتنظـيم املؤسسـي النـاتج عـن عمليـة استشـارية علـى ضـمان أن تكـون               يساعد التصـم  

وميكن أن تـوفر    . قواعد التوزيع والتعويض عن نقل احلق يف املاء، عادلة وُيرى أهنا كذلك           
إدارة موارد املياه الدولية أساسا متينا لنظام فعال لإلنذار املبكر بالكوارث املرتبطـة باملـاء،               

 . من آثارهافوالتخفيوالوقاية منها 
وميكن للسياسة الوطنية واإلجراءات املدعومة من قبل املاحنني أن تؤثر تـأثريا هامـا         - ٥٢

على الكفاءة يف استخدام املياه حيث أن للسياسات املتعلقة بالقطاع الزراعي أمهية خاصة             
: ومــن بــني اخليــارات الــيت جيــب النظــر فيهــا. بــالنظر إىل ضــخامة حجــم اســتخدامه للميــاه
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عانات اإلصالحية اليت تشجع علـى اسـتخدام ميـاه الفضـالت مبـا يف ذلـك اسـتخدامها                    اإل
مليــاه الــري، والوقــود والكهربــاء املســتخدمان يف ضــخ امليــاه، واملــدخالت املكملــة للمــاء،  
واإلنتــاج الزراعــي؛ ودعــم التحســينات يف البنيــة األساســية لنقــل املــاء؛ وتــوفري ائتمانــات   

 لشــراء تكنولوجيــات الــري الصــغرية والكفــؤة يف اســتخدام منخفضــة التكلفــة للمــزارعني
املــاء؛ وتقــدمي املســاعدة الفنيــة للمــزارعني إلدخــال ممارســات حمســنة إلدارة املــاء باملزرعــة؛ 
وإجراء أحباث الستنباط أصناف من النبات تتطلب كميات أقـل مـن املـاء ولـديها مقاومـة                  

الـدفع  �عة فـإن التطبيـق الصـارم ملبـدئي      ويف حالـة اسـتخدام املـاء يف الصـنا         . أكثر للجفاف 
مـن شـأنه أن يشـجع علـى حفـظ املـاء             � التغـرمي عـن تلويـث املـاء       �و  � مقابل استخدام املاء  

 .وإعادة تدويره وعلى معاجلة املياه املستعملة
إن زيادة تدفق املساعدة اإلمنائية الرمسية املرتبطة باملاء متثـل العامـل الرئيسـي لسـد                 - ٥٣

خـاص علـى    وميكـن النظـر يف مكـون متزايـد للمـنح يركـز بشـكل                . ويـل املـاء   الفجوة يف مت  
وإضافة إىل ذلك، قد يكون للحكومات عدد مـن اخليـارات           . خدمة أشد السكان احتياجا   

وتشمل تلـك   . التمويلية األخرى اليت ال تتساوى كلها من ناحية اجلدوى يف مجيع البلدان           
 رسوم االستخدام ال سيما لتغطيـة تكـاليف         زيادة اإليرادات من الضرائب ومن    : اخليارات

التشغيل والصيانة؛ حتصيل دين طويـل األجـل والتمويـل السـهمي لتوسـعة شـبكات امليـاه؛             
ووضــع ترتيبــات متويليــة جديــدة قليلــة التكلفــة لشــبكات املــاء الصــغرية، مــثال عــن طريــق  

و ملقــدمي مرافــق التمويــل املخصصــة للمــاء واالقتــراض املوحــد لســلطات حمليــة متعــددة أ  
خدمات متعـددين؛ وتشـجيع الشـراكات بـني القطـاع العـام واخلـاص لتقويـة إدارة مرافـق                    

 .املياه ولتوفري متويل جديد وإضايف لقطاع املاء
وال يزال النهوض بتنفيذ الغايات واألهداف املتعلقة باملـاء هـو حمـور عمـل العديـد                  - ٥٤

. املنظمات والشبكات الدولية األخرىمن وكاالت األمم املتحدة باإلضافة إىل العديد من 
. ومن شأن زيـادة التعـاون والتنسـيق بـني تلـك املبـادرات أن يعـزز مـن متاسـكها وفعاليتـها                      

وينطبــق ذلــك أيضــا علــى حشــد املــوارد املاليــة والفنيــة اإلضــافية الكــبرية واحلامســة لبلــوغ 
ظمـة والقـدرات الوطنيـة     مث إن تقويـة برنـامج الرصـد العـاملي واألن    .األهداف املتعلقة باملـاء   

للرصد والتقييم عن طريق املساعدة الفنية هو أمر أساسي للـتمكني مـن تقيـيم التقـدم حنـو                   
 .بلوغ األهداف املتعلقة باملاء والصرف الصحي

ومع أن التحدي املاثل يف هذا املضـمار هـو حتـد مهـول إال أن هنـاك أسـبابا جيـدة                       - ٥٥
 علـــى مـــا هـــو مطلـــوب للوفـــاء هبـــدف خطـــة ويركـــز اجملتمـــع الـــدويل جهـــوده. للتفـــاؤل

واألهـداف  (جوهانسربغ للتنفيذ، املعين بتيسري إمكانية احلصول على ماء الشرب املـأمون            
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يف إطـار دفعـة     ) ة الصحي وحتسني حياة سـكان األحيـاء الفقـري         فاملرتبطة به واملعنية بالصر   
 ومع موافقة بعض املاحنني     .واسعة النطاق لتعجيل التقدم حنو بلوغ الغايات اإلمنائية لأللفية        

الرئيسني على أهداف حمددة بزمن، فإنه يبدو أن الزخم يتزايد للوفاء بالتزامـات مـونتريي               
وأصـبحت احلكومـات أكثـر إدراكـا ملـا هـو مطلـوب منـها فيمـا                  . بشأن املسـاعدة اإلمنائيـة    

م يتعلــق بإصــالحات السياســة وامليزانيــة واملؤسســات حلشــد مــوارد حمليــة إضــافية والــدع   
ويف كثري من األحيان جيري منح السلطات احمللية استقالل أكرب، ورمبا الـتحكم             . اخلارجي

واحللول معروفة جيـدا للممارسـني وللمجتمعـات وللمنظمـات غـري        . بقدر أقل، يف املوارد   
احلكومية، كما أن القطاع اخلاص احمللي قد اكتسـب خـربة مفيـدة يف تقـدمي خـدمات املـاء              

وجيري استخدام أدوات مبتكرة لتـأمني متويـل        . ا شراكة مع احلكومات   ميكنه أن يبين عليه   
 .قليل التكلفة وطويل األجل إلدارة املياه وللبنيات التحتية األخرى

 
 احلواشي 

منظمـة األغذيـة والزراعـة والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة        : أعضاء جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائيـة هـي       )١( 
مـم املتحـدة للتجـارة    أل الدويل للتنمية الزراعيـة واالسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث ومـؤمتر ا                 والصندوق

ــاألم      ــة ب ــائي وإدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعي ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــة وبرن ــة  موالتنمي  املتحــدة واللجن
ة ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب           االقتصادية ألفريقيا واللجنة االقتصادية ألوروبـا واللجنـة االقتصـادي         

ــة        ــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ واليونســكو واللجن ــة االقتصــادية واالجتماعي ــة واللجن ــامج األمــم املتحــدة للبيئ وبرن
االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا ومركز األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، موئل األمم املتحدة ومفوضية             

شـؤون الالجـئني واليونيسـيف ومنظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الصـناعية وجامعـة األمـم املتحـدة                      األمم املتحدة ل  
 .والربنامج العاملي لتقييم املياه والبنك الدويل ومنظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

ملتحـــــدة للطفولـــــة انظـــــر برنـــــامج الرصـــــد املشـــــترك بـــــني منظمـــــة الصـــــحة العامليـــــة ومنظمـــــة األمـــــم ا   )٢( 
)http://www.wssinfo.org/en(. 

لكـل فـرد احلـق يف أن حيصـل          �علـى أن    ) ب) (١ (٢٧تنص شرعة احلقوق يف دستور جنوب أفريقيـا، القسـم            )٣( 
 .�على ما يكفي من الطعام والشراب

 )٤( The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements 2003 (UN-Habitat publication, Sales No. 

04.III.Q.1). 
توقعــات التحضــر يف العــامل، ) ٢٠٠٤(شــعبة الســكان /إدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة بــاألمم املتحــدة )٥( 

 .٦، اجلدول ٢٠٠٣تنقيح عام 
ــر مــن نصــف املشــاريع اخل     )٦(  ــدويل أن أكث ــات البنــك ال ــاع    توضــح بيان ــة أرب ــق الصــحية وثالث ــاء واملراف اصــة بامل

انظـر البنـك الـدويل، املشـاركة اخلاصـة          : االستثمارات قد ذهبت إىل ستة بلدان فقط، منها األرجنتني والربازيل         
 .يف قواعد بيانات مشروع البنية األساسية

ــدويل   )٧(  ــاء �، )٢٠٠٤(انظــر البنــك ال ــة األساســية �إصــالح قطــاع امل اخلصخصــة، والتنظــيم  : ، يف إصــالح البني
 ).٢٠٠٤واشنطن، العاصمة، (والتنافس 

http://www.wssinfo.org/en
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 املعيشـية مـنخفض   ةمعظم األدلة اليت هي من واقع التجربة توحي بأن املرونة الداخلية للطلـب علـى املـاء لألسـر        )٨( 
 J.M. Daluisen, R.J.G.M. Florax, H.L.F.M.G. de Groot, and P. Nijkamp (2001), “Price andانظـر  : حقـا 

Income Elasticities of Residential Water Demand”, Tinbergen Institute Discussion Paper T12001-057/3, 

Amsterdam. 
 .مع الوقت يؤدي ارتفاع دخل الفرد إىل تقليص حجم اإلعانات وختفيف الضغوط على امليزانية )٩( 
ة والتكنولوجيات اجلديدة الذي أنشـأته شـركة متويـل          أحد األمثلة على ذلك هو مرفق ال مركزية البنية األساسي          )١٠( 

انظـر  : للبنيات األساسية، مبا يف ذلـك إمـدادات املـاء   � الوصول آلخر ميل  �تطوير البنية األساسية اهلندية لتوفري      
M. Mehta (2003) Meeting the Financing Challenge for Water Supply and Sanitation. Incentives to promote 

Reforms, Leverage Resources, and Improve Targeting, World Bank, Water and Sanitation Program, 

Washington, D.C., 2003 . 
بالرغم من الدور الذي اضطلع به صغار موردي املياه خالل العقود السابقة فقـد فضـلت احلكومـات شـركات                     )١١( 

وتشـتري العديـد مـن األسـر املعيشـية ذات الـدخل املـنخفض        .  مرضـية مرافق املياه الكبرية، وال تزال النتائج غري 
وال خيفى أن الفقراء يستفيدون من اجلهود املوجهة حنو حتسني اخلدمات املقدمة إلـيهم              . املاء من صغار املوردين   

 .وخفض تكلفتها
: التركيز على مهاراشترا  ،  )٢٠٠٤(البنك الدويل، برنامج املاء والصرف الصحي       /برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    )١٢( 

 .٢٠٠٤ يناير/، مذكرة ميدانية، كانون الثاينمناهج إدارية بديلة لشبكات إمداد القرى باملاء
. نظـام اجلمـع ونظـام النقـل ونظـام التخـزين      : يشتمل نظام جتميع ماء املطر عادة على ثالثة عناصر أساسـية هـي      )١٣( 

خل املرتل والنظم األكرب حيث يسهم مستجمع األمطـار الكـبري يف        وتتفاوت نظم اجلمع بني األنواع البسيطة دا      
 .تشكيل خزان حلجز املياه

 .http://www.unep.or.jp/iect/publications/urban/urbanenv-2/index.aspانظر  )١٤( 
 وأكملـت واعُتمـدت وطنيـا يف عـام          ١٩٩٩اد، مثال، بدأ إعداد خطة إدارة مـوارد امليـاه الدوليـة يف عـام                يف تش  )١٥( 

 ١٠ومت إنشاء جلنتني وطنيتني مبوجب مرسوم لإلشـراف علـى هـذه العمليـة، جلنـة فنيـة علـى مسـتوى                 . ٢٠٠٣
وزراء وبلـديات وممـثلني منتخـبني       مديرين إلدارات فنية وممثلو اجلهات الفاعلة الرئيسية، وجلنة استراتيجية تضم           

 ).http://www.un.org/esa/sustdev/techcoop/sdea/index.htmlانظر (
غـري أن هنالـك   . اإلصالحات احلالية يف إدارة موارد املياه تشجيع وجود كيان إداري أكثر دميقراطية واسـتجابة        )١٦( 

خطر من أن تستوىل على عملية اختاذ القرار جمموعات صغرية مـن املسـتخدمني ذوي النفـوذ مبـا يضـر بالفئـات                       
 .لذا ينبغي بذل اجلهود لتمكني وتشجيع أكثر الفئات ضعفا. الضعيفة

ــأليف فرانــك رجيســربمان،  �حتــدي املــاء�األمثلــة مــأخوذة مــن   )١٧(  توافــق آراء ، والــذي أعــد ملشــروع  ٢٠٠٤، ت
تقدر املنظمة األمريكية غري احلكومية اليت ساعدت يف اسـتحداث املضـخة   . مايو/ أيار٣كوبنهاغن، وروجع يف  

 . مليون مضخة قد بيعت يف بنغالديش١,٢اليت تعمل بدواسة بأن حوايل 
 .معهد إدارة املاء الدولية، سري النكا: ٢٠٢٥ندرة املاء املتوقعة حبلول عام  )١٨( 
 H.Bjornlund and J. Mckay, 2002, “Aspects of water markets in developing countries: experiencesانظـر   )١٩( 

from Australia, Chile and US”, Environment and Development Economics, Vol.7. 
رئيسـي يف معـدالت الوفيـات    ال تزال األمراض باملاء بسـبب تلـوث امليـاه السـطحية واجلوفيـة بالغـائط السـبب ال             )٢٠( 

 ماليـني شـخص يف البلـدان        ٣فاإلسهال والكولريا يفتكـان وحـدمها مبـا يقـدر حبـوايل             . واملراضة يف العامل النامي   
 .النامية، معظمهم من األطفال دون اخلامسة من العمر

http://www.unep.or.jp/iect/publications/urban/urbanenv-2/index.asp
http://www.un.org/esa/sustdev/techcoop/sdea/index.html
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ة املعنيـة باألعاصـري، والـيت    أحد األمثلة اجليدة على التعـاون اإلقليمـي يف آسـيا ومنطقـة احملـيط اهلـادئ هـو اللجنـ             )٢١( 
 حتــت الرعايــة ١٩٦٨ولقــد أنشــئت اللجنــة يف عــام . تغطــي شــرق وجنــوب شــرق آســيا ومشــال احملــيط اهلــادئ

املشتركة للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحملـيط اهلـادئ واملنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة بغـرض تنسـيق              
 وتوفر اللجنة املشورة بشأن التحسينات على التنبؤ واستعداد اجملتمع .اجلهود اخلاصة بالتنبؤ باألعاصري ورصدها

 . والتدريب وتسهل معرفة مصادر التمويلثونشاطات الوقاية من األعاصري كما تشجع األحبا
تزود منهجية احملاسبة املائية متخذي القرار واملستخدمني بأساس الختاذ قرارات مستنرية وشاملة لعـدة قطاعـات          )٢٢( 

داخـل إقلـيم    ) نظـام املسـتخدمني، وميثلـه االقتصـاد ونظـام مـوارد امليـاه             ( تركـز علـى التفاعـل بـني نظـامني            وهي
 .مرجعي ميكن أن يكون قطرا أو منطقة أو حوض هنر

تقريــر الفريــق العــاملي املعــين بتمويــل البنيــة  : متويــل املــاء للجميــعالشــراكة العامليــة للميــاه وجملــس امليــاه العــاملي،   )٢٣( 
وتغطي التقديرات ماء الشـرب والصـرف الصـحي والنظافـة ومعاجلـة ميـاه البلـديات                 ،  ٢٠٠٣ساسية للمياه،   األ

 .املستعملة وخملفات الصناعة والزراعة ومحاية البيئة
ــد        )٢٤(  ــدائنني املعتمـ ــالغ الـ ــام إبـ ــات نظـ ــدة بيانـ ــن قاعـ ــاءات مـ ــدان    -اإلحصـ ــة يف امليـ ــاون والتنميـ ــة التعـ  منظمـ

 .عاون اإلمنائيمديرية الت/االقتصادي
حتقيق األهـداف املتعلقـة     :  ما بعد اخلطب الرنانة    - متويل جوهانسربغ �رابطة سياسات كامربيدج االقتصادية،      )٢٥( 

 .٢٠٠٣ورقة مناقشة، . �باملاء والصرف الصحي
 )٢٦( http://www.attr.org/guide/dwsrl.htm. 
جتربـة وكالـة    : تطوير سـوق السـندات البلديـة يف البلـدان الناميـة           �،  )١٩٩٧(مصرف التنمية للبلدان األمريكية      )٢٧( 

 .١٩٩٧ورقات عمل خاصة بالتمويل، واشنطن العاصمة . �الواليات املتحدة للتنمية الدولية
أدوات مهمـة للتخفيـف مـن الفقـر علـى           لقد ثبت أن أمـوال االئتمانـات الصـغرية والصـناديق االتئمانيـة الـدائرة                 )٢٨( 

 .وتوضح التجربة التأثري اإلجيايب لتلك اجلهود من حيث حيازة اجملتمعات واألفراد لألصول. نطاق العامل
 )٢٩( http://english.people.com.cn/200207/04/eng20020704.99086.shtml . 

 
 

http://www.attr.org/guide/dwsrl:htm
http://english.people.com.cn/200207/04/eng20020704_99086.shtml

