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جلنة التنمية املستدامة 
الدورة الثانية عشرة 

١٤-٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٤  
البند ٣ (أ) من جدول األعمال املؤقت* 

  اجملموعة املواضيعية لدورة التنفيذ ٢٠٠٤-٢٠٠٥: املياه 
إدارة امليـاه العذبـة: التقـــدم احملــرز يف حتقيــق املقــاصد واألهــداف وااللتزامــات 
الـواردة يف جـدول أعمـال القـرن ٢١، وبرنـامج مواصلـة تنفيـذ جـدول أعمــال 

 القرن ٢١، وخطة جوهانسربغ للتنفيذ 
  تقرير األمني العام 

موجز 
يركـز تنـاول موضـوع إدارة امليـاه العذبـة يف إطـار جـدول أعمـال القـرن ٢١ وخطـــة 
جوهانسربغ للتنفيذ على مسألتني مهـا: ميـاه الشـرب املأمونـة واإلدارة املتكاملـة ملـوارد امليـاه. 
وأدرج حتسني إمكانية احلصول على مياه الشرب املأمونة بوصفه أولويـة إمنائيـة عاليـة يف كـل 

من إعالن األلفية وخطة جوهانسربغ للتنفيذ. 
وتشكل مياه الشرب امللوثة مصـدرا رئيسـيا مـن املصـادر املسـببة للمـرض والوفـاة يف 
البلدان النامية. وخالل عقد التسعينات، زاد عدد الذين تتوافر هلم إمكانية احلصول على ميـاه 
الشرب احملسنة* حبوايل ٩٠٠ مليون نسمة، أي زادت نسـبتهم مـن ٧٨ يف املائـة مـن جممـوع 

ـــن ال تتوافــر هلــم هــذه اإلمكانيــة  سـكان العـامل إىل ٨٢ يف املائـة. وأكـثر مـن ٨٠ يف املائـة مم
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يعيشون يف املناطق الريفية. وكثري من البلدان يف آسيا يف سبيله حاليا إىل بلوغ هـدف خفـض 
نسبة السكان الذين ال تتوافر هلم إمكانية احلصول على ميـاه الشـرب املأمونـة مبقـدار النصـف 
ــذا  حبلـول عـام ٢٠١٥، ولكـن معظـم البلـدان يف املنـاطق األخـرى ليسـت كذلـك. وحتقيـق ه
اهلدف يقتضي توفري إمكانية احلصول على مياه الشرب املأمونـة لعـدد إضـايف مـن البشـر يبلـغ 
١,٦ بليون نسمة حبلول عام ٢٠١٥، وهو ما يقدر أنه يستلزم زيادة اإلنفاق على توفري ميـاه 
الشرب بنسبة الضعف. ومن املشاكل اليت يتعني تذليلها يف هذا الصـدد تلـوث مصـادر امليـاه، 
ونقص صيانة املضخات وشبكات التوزيع، وتسرب املياه من األنابيب. وتعمد بعـض البلـدان 
حاليا إىل حتسني متويل خدمــات توفـري امليـاه عـن طريـق زيـادة التكلفـة املسـتردة مـن القـادرين 
على الدفع، مع ختصيص إعانات لغري القادرين على ذلك. وهناك حاليـا حمـاوالت السـتطالع 
ـــاه يف املنــاطق احلضريــة،  إمكانيـات الشـراكة بـني القطـاعني العـام واخلـاص يف جمـال توفـري املي

وال تزال نتائج هذه احملاوالت متباينة. 
ويف البلدان النامية، ُيستخدم معظم امليـاه العذبـة يف أغـراض الـري الزراعـي، يف حـني 
أن القطاع الصناعي هـو املسـتخدم األكـرب يف البلـدان املتقدمـة النمـو. وتوجـد يف كـال هذيـن 
القطاعني إمكانية كبرية لزيادة الكفاءة يف االستخدام، فضال عن إمكانية حتقيق اخنفاضـات يف 
التلوث. وتواصل بلـدان عديـدة تعزيـز عمليـات اإلدارة املتكاملـة ملواردهـا املائيـة، عـن طريـق 
ـــاه وزيــادة مشــاركة املســتعملني احملليــني أو  تطبيـق الالمركزيـة علـى بعـض جوانـب إدارة املي
رابطات مستعملي املياه وغريها من األطراف صاحبة املصلحة. وأسفر هذا يف حـاالت كثـرية 
عن حتسني توزيعات امليـاه، وزيـادة كفـاءة االسـتخدام، وزيـادة التكلفـة املسـتردة. ويف غمـار 
املنافسـة املـتزايدة علـى امليـاه، أُغفلـت إىل حـد كبـري االحتياجـات املائيـــة للنظــم اإليكولوجيــة 
املائية، مما أدى إىل تدهور اخلدمات االقتصادية واالجتماعيــة والبيئيـة القيِّمـة الـيت تؤديـها هـذه 
النظم. كما أن تعزيز اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه سـيقتضي اختـاذ تدابـري للحـد مـن األمـراض 
املتصلــة بامليــاه، حيــث أهنــا تشــكل ســببا رئيســيا مــن أســباب املعانــاة البشــــرية واألضـــرار 

االقتصادية. 
   

لالطالع على التعريف، انظر الفقرة ١٠ من التقرير.  *
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معلومات أساسية   أوال -
يقدم هذا التقرير املتعلق بتنمية املياه العذبـة وإدارهتـا اسـتعراضا مسـتكمال حلالـة تنفيـذ  - ١
املقاصد واألهداف املتفق عليها يف جدول أعمال القرن ٢١، وبرنـامج مواصلـة تنفيـذ جـدول 
أعمــال القــرن ٢١، وخطــة جوهانســربغ للتنفيــذ املعتمــدة يف مؤمتــر القمــة العــاملي للتنميـــة 
املستدامة. ويــربز التقريـر أيضـا مـا صادفتـه البلـدان مـن قيـود وعقبـات يف تنفيـذ هـذه املقـاصد 
واألهـداف، ويبـــني التحديــات املســتمرة يف عمليــة التنفيــذ. ويســتعرض التقريــر علــى وجــه 

اخلصوص التقدم احملرز واملسائل املتصلة بتنفيذ املقاصد واألهداف اآلتية: 
إنقـاص نسـبة الذيـن ال تتوافـر هلـم إمكانيـة احلصـول علـــى ميــاه الشــرب املأمونــة إىل  •

النصف حبلول عام ٢٠١٥ 
وضع خطط لــإلدارة املتكاملـة ملـوارد امليـاه وزيـادة الكفـاءة يف اسـتخدام امليـاه حبلـول  •

عام ٢٠٠٥، بدعم يقدم إىل البلدان النامية 
وقف االستغالل غري املستدام ملوارد املياه بوضع اسـتراتيجيات إلدارة امليـاه علـى كـل  •
مـن الصعيـد اإلقليمـي والوطـين واحمللـي، تعـزز إمكانيـة احلصـول عليـها بصـورة عادلــة 

وتوفريها بكميات كافية 
تعزيز التنسيق الفعال فيما بني خمتلف اهليئـات والعمليـات الدوليـة واحلكوميـة الدوليـة  •
العاملة بشأن املسائل املتصلة باملياه، وذلك داخل منظومـة األمـم املتحـدة وبـني األمـم 

املتحدة واملؤسسات املالية الدولية. 
وقد اُستمد املنت الرئيسي من البيانات واملعلومات املعروضة يف هذا التقرير مـن حتليـل  - ٢

املصادر التالية: 
التقـارير القطريـة والتقييمـات الوطنيـة املقدمـة مـن احلكومـات إىل أمانـــة جلنــة التنميــة  •

املستدامة 
التقارير واملسامهات الواردة مـن الوكـاالت األخـرى لألمـم املتحـدة، مبـا فيـها منظمـة  •
األمم املتحدة لألغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرنامج األمم املتحـدة 
اإلمنائي وبرنامج األمم املتحـدة للبيئـة ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة 
(اليونسـكو) ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف) ومنظمـة الصحـــة العامليــة 

والبنك الدويل وأمانة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث 
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التقييمات اإلقليمية اليت أعدهتا جلان األمم املتحدة اإلقليمية  •
التقرير املتعلق بتنمية املياه يف العامل.  •

وباإلضافة إىل املقاصد واألهداف املتفق عليـها يف إعـالن األلفيـة وخطـة جوهانسـربغ  - ٣
للتنفيذ، يقاس التقدم احملرز أيضا على أساس املسائل الشاملة لعدة جماالت اليت حددهتـا اللجنـة 
يف دورهتا احلادية عشرة يف إطار برنامج عملـها املقبـل. ويـرد يف تقريريـن مسـتقلني اسـتعراض 

التقدم احملرز بشأن مسألتني أخريني تتصالن باملياه - املرافق الصحية واملستوطنات البشرية. 
 

 ثانيا - مقدمة 
ـــامج مواصلــة تنفيــذ جــدول  توصـف مـوارد امليـاه يف جـدول أعمـال القـرن ٢١ وبرن - ٤
أعمال القرن ٢١ وخطة جوهانسربغ للتنفيذ بأهنا عامل حاسم يف جمال التنمية املستدامة. بيـد 
أن القلق قد تصاعد يف السنوات األخرية إزاء “أزمة املياه العاملية” النامجة عن الطلـب املـتزايد 
على موارد امليـاه احملـدودة، وتلـوث إمـدادات امليـاه، وتدهـور النظـم اإليكولوجيـة جـراء سـوء 
إدارة املياه. واملصادر األساسـية هلـذه العوامـل هـي اسـتمرار الزيـادة السـكانية وانتشـار الطـابع 
احلضري والتصنيع واشتداد كثافة الزراعة. ومن املسـلم بـه أن امليـاه سـتكون عـامال حامسـا يف 
االستراتيجيات اإلمنائية للمستقبل، خصوصا يف العدد املتزايد من املناطق اليت تعترب موارد املياه 

فيها شحيحة بالفعل بالنسبة إىل عدد السكان. 
ويؤكد جدول أعمال القرن ٢١ وخطة جوهانسربغ تأكيدا خاصا علـى أمهيـة زيـادة  - ٥
إمكانية احلصول على مياه الشرب املأمونة واملرافق الصحية، بوصف ذلك عنصـرا حموريـا مـن 
عناصر اجلهود الرامية إىل احلد من الفقر. ويتضمن إعـالن األلفيـة وخطـة جوهانسـربغ أهدافـا 

حمددة زمنيا تعطي زمخا إضافيا حنو تنفيذ هذا االلتزام. 
وتشري معظم التحليـالت إىل أن “أزمـة امليـاه” هـي أساسـا مشـكلة مؤسسـية تعكـس  - ٦
االفتقـار إىل القـدرة والتمويـل واإلرادة السياسـية الالزمـة إلدارة مـوارد امليـاه وتوفـري خدمــات 
امليـاه، وليسـت أزمـة ميـاه يف حـد ذاهتـا. وتوجـد حاليـا املعـارف واملـــهارات والتكنولوجيــات 
الالزمة إلدارة موارد املياه وتوفري خدمات املياه للجميـع دعمـا للتنميـة املسـتدامة. ويسـتعرض 
هذا التقرير التحديات اليت جتابه البلـدان يف إدارة مواردهـا املائيـة وبعـض احللـول الـيت وجدهتـا 

البلدان يف تصديها هلذه التحديات. 
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توفري مياه الشرب   ثالثا -

توفري إمكانية احلصول على مياه الشرب املأمونة   ألف -
خالل عقد التسعينات، زاد عدد الذين تتوافر لديهم إمكانية احلصـول علـى إمـدادات  - ٧
ميـاه الشـرب احملسـنة مبقـــدار ٩٠٠ مليــون نســمة (٥٣٥ مليــون نســمة يف املنــاطق احلضريــة 
و ٣٦٥ مليون نسمة يف املناطق الريفية)، وزادت بذلك نسبتهم من ٧٨ يف املائـة مـن جممـوع 
سكان العامل يف عـام ١٩٩٠ إىل ٨٢ يف املائـة يف عـام ٢٠٠٠، مـع أخـذ الزيـادة السـكانية يف 
احلسبان. وقد زادت هـذه النسـبة مـن ٥٧ يف املائـة إىل ٦٢ يف املائـة يف أفريقيـا، ومـن ٧٦ يف 
املائة إىل ٨١ يف املائة يف آسيا، ومن ٨٢ يف املائة إىل ٨٥ يف املائة يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة 
البحر الكارييب. ويف حني أن هذا ميثل تقدما كبريا يف هـذه املنـاطق كلـها، فـإن معـدل الزيـادة 
يقـل كثـريا يف معظـم احلـاالت عـن املعـدل الـالزم لبلـوغ اهلـدف املتوخـى حتقيقـه حبلـــول عــام 
٢٠١٥ يف إعالن األلفية وخطة جوهانسربغ، وال يسـتثىن مـن ذلـك إال آسـيا. أمـا يف أوروبـا 
الغربية وأمريكا الشمالية، فإن إمدادات مياه الشرب احملسنة متوافرة ملــا يقـارب ١٠٠ يف املائـة 
من السكان. ويف أوروبا الشرقية واالحتاد السـوفيايت السـابق، هنـاك عـدد كبـري مـن السـكان، 
ـــة، ال تتوافــر هلــم هــذه اإلمكانيــة، ولكــن مل جيــر قيــاس األعــداد  خصوصـا يف املنـاطق الريفي

واالجتاهات قياسا دقيقا. 
وسجلت كربى الزيادات يف إمكانية احلصول على مياه الشرب يف التسـعينات (انظـر  - ٨
الشـكل ١) يف جنـوب آسـيا، حيـث ارتفعـت النسـبة مـــن ٧٢ يف املائــة إىل ٨٥ يف املائــة مــن 
السـكان، ويعـزى هـذا علـى وجـــه اخلصــوص إىل التقــدم الكبــري الــذي حــدث يف باكســتان 
وسـري النكـا ونيبـال واهلنـد. ومـن مث فـإن جنـوب آسـيا يف طريقـــه حاليــا إىل بلــوغ اهلــدف 
املتوخـى حبلـول عـام ٢٠١٥. وال تـزال أدىن معـدالت إمكانيـة احلصـــول علــى ميــاه الشــرب 
توجـد يف أفريقيـا جنـــوب الصحــراء الكــربى وأوقيانوســيا، حيــث ال تتوافــر هــذه اإلمكانيــة 
إال لنسبة ٥٨ يف املائة و ٤٨ يف املائـة مـن السـكان، علـى التـوايل. ويتسـم التحـدي القـائم يف 
أفريقيا جنوب الصحراء الكـربى بأنـه أكـثر تعقيـدا نتيجـة لوجـود أعـداد كبـرية مـن املشـردين 
والالجئني، ووجود بعض البلدان يف حالة صراع أو إعادة بناء، فضال عن وبـاء فـريوس نقـص 

املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز). 
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املصدر: منظمة الصحة العاملية/اليونيسيف: برنامج الرصد املشترك، ٢٠٠١. 
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وتوجد يف مجيع املناطق النامية تفاوتات واسعة بـني سـكان املنـاطق احلضريـة وسـكان  - ٩
املنـاطق الريفيـة مـن حيـث إمكانيـة احلصـول علـى ميـاه الشـرب احملسـنة (اجلـــدول ١). وعلــى 
ـــاطق الريفيــة شــهدت حتســينات يف التســعينات تفــوق مــا شــهدته املنــاطق  الرغـم مـن أن املن
احلضرية - حيث زادت إمكانية احلصول على مياه الشرب يف املناطق الريفية مبقـدار ٧ نقـاط 
مئوية مقابل نقطة مئوية واحدة يف املناطق احلضرية - فإن املناطق الريفية قد بدأت مــن قـاعدة 
أكثر اخنفاضا بقدر كبري، وال يزال حظ املناطق الريفية سيئا من حيـث خدمـات اإلمـداد مبيـاه 
الشرب. ففي عام ٢٠٠٠، كان أكثر من أربعة من كل مخسة من األشخاص الذين يفتقـرون 
إىل إمكانية احلصول على ميـاه الشـرب احملسـنة يعيشـون يف املنـاطق الريفيـة. وتبلـغ التفاوتـات 
بني املناطق احلضرية والريفية أقصاهـا يف أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـربى، حيـث ال تتجـاوز 
نسبة سكان املناطق الريفية الذين تتوافـر هلـم هـذه اإلمكانيـة ٤٥ يف املائـة مقـابل ٨٣ يف املائـة 
لسكان املناطق احلضرية. أما يف شرق آسيا ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب، فـإن 
مقدار التفاوت بني املناطق احلضرية والريفية يقارب ٣٠ نقطة مئوية. وتوجد هـذه التفاوتـات 
على الرغم من أن توفري اإلمكانية احملسنة لألسر املعيشية الريفية - عادة بواسـطة بـئر ارتوازيـة 
أو عادية - أقل تكلفة بوجه عام مـن توفـري ذلـك لألسـر املعيشـية احلضريـة، عـادة عـن طريـق 
وصلة أنبوبية لألسرة املعيشية أو صنبور عمومي متصل بشــبكة امليـاه احملليـة. وتـتراوح التكلفـة 
املعتـادة يف حالـة البـئر االرتوازيـة أو العاديـة يف البلـدان الناميـة مـن حــوايل ٢٠ دوالرا إىل ٥٠ 
دوالرا للشخص الواحد من املنتفعـني باخلدمـة، مقـابل مـا يـتراوح مـن ١٠٠ دوالر إىل ١٤٠ 
دوالرا يف حالة الوصلة األنبوبية لألسرة املعيشية، ومـا يـتراوح مـن ٣٠ دوالرا إىل ٦٠ دوالرا 

يف حالة الصنبور العمومي(١). 
 

اجلدول ١ - السكان الذين ال تتوافر هلم إمكانية احلصول على مياه الشرب احملسنة، ٢٠٠٠ 
(النسبة املئوية) 

املنطقة عموماالريف احلضر املنطقة 
٤٢ ٥٥ ١٧ أفريقيا جنوب الصحراء

١٠ ١٦ ٥ مشال أفريقيا 
١٨ ٢٩ ١١ غرب آسيا 

١٥ ٢٠ ٥ جنوب آسيا 
٢٣ ٣٤ ٦ شرق آسيا 

٢٢ ٢٩ ٩ جنوب شرق آسيا 
١٣ ٣٥ ٦ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

٢١ ٣١ ٨ البلدان النامية عموما 
٣٨ ٤٥ ١٨ أقل البلدان منوا 

٩ ١٨ ٥ أوروبا الشرقية/االحتاد السوفيايت السابق
صفر صفر صفر بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

 
املصدر: منظمة الصحــــــــة العاملية/اليونيسيف: برنامج الرصد املشترك، www.wssinfo.org، ٦ شباط/فرباير ٢٠٠٤. 
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اإلطار ١ - التقدم والعقبات: حملات إقليمية 

أفريقيـا: يقـل معـدل إمكانيـة احلصـول علـى ميـاه الشـرب احملسـنة يف أفريقـيا جنـوب الصحـــراء 
الكربى عن املناطق األخرى. ويعزى نقص التقـدم أساسـا إىل عـدم كفايـة قـدرات إدارة امليـاه، 
ال إىل نـدرة امليـاه العذبـة. ويعـزى جـزء مـن السـبب يف أن أفريقيـا تفـوق املنـاطق األخـرى مـــن 
حيث ارتفاع معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسـة وتقـل عنـها مـن حيـث مقـدار اخنفـاض 
هذا املعدل على مدى التسـعينات، إىل تلـوث ميـاه الشـرب وسـوء حالـة املرافـق الصحيـة. فقـد 
أفـادت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، الـيت تعـــد موطنــا ألكــرب اإلمكانيــات اهليدرولوجيــة يف 
القارة، حبدوث اخنفاض يف عدد الذين تتوافر هلم إمكانيــة احلصـول علـى ميـاه الشـرب احملسـنة. 
وعلى النقيض من ذلك، حققت مجهورية ترتانيا املتحدة زيادة قدرها ٣٠ نقطة مئوية يف توفـري 

إمكانية احلصول على املياه على مدى التسعينات. 
آسيا: ال تزال إمكانية احلصـول علـى ميـاه الشـرب املأمونـة غـري كافيـة يف بعـض منـاطق آسـيا، 
ولكن عدة بلدان، وخصوصا يف جنوب آسيا، أحرزت تقدما ملموسا يف توسيع نطاق التغطيـة 
خالل التسعينات. وهناك بلدان أخرى - مبا فيها بوتـان وتيمـور - ليشـيت وكمبوديـا ومنغوليـا 
- حباجـة إىل اهتمـام خـاص كـي حتـرز تقدمـا حنـو حتقيـق األهـداف. ويفيـد عـــدد مــن البلــدان 

بوجود برامج شاملة لرصد نوعية املياه، مبا فيها سنغافورة والصني واهلند واليابان. 
غرب آسيا: أحرز تقدم يف هذه املنطقة يف توسيع شبكات توزيـع امليـاه، ولكـن ال تـزال توجـد 
ـــى ميــاه الشــرب املأمونــة واملرافــق الصحيــة للجميــع  صعوبـات يف توفـري إمكانيـة احلصـول عل
ــى  وحتسـني إدارة النفايـات السـائلة، خصوصـا يف املنـاطق الريفيـة. وتتوافـر إمكانيـة احلصـول عل
مياه الشرب لسكان املناطق احلضريـة بنسـبة ١٠٠ يف املائـة يف األردن ولبنـان واململكـة العربيـة 
السـعودية، يف حـني أن بلـدان أخـرى، مثـل عمـان واليمـن، مل حتـــرز تقدمــا كافيــا حنــو حتقيــق 

اهلدف. 
أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب: تتوافـر إمكانيـة احلصـول علـى ميـاه الشـرب املأمونـــة 
واملرافـق الصحيـة مبعـدل مرتفـــع نســبيا - ٨٠ يف املائــة مليــاه الشــرب املأمونــة و ٥٩ يف املائــة 
للمرافق الصحية. غري أن مجيع البلـدان تفيـد بوجـود تفاوتـات كبـرية يف اخلدمـات بـني املنـاطق 
الريفيـة واملنـاطق احلضريـة. ففـي عـام ٢٠٠٠، توافـرت إمكانيـة احلصـول علـى خدمـــات امليــاه 
احملسنة لنسبة قدرها ٩٤ يف املائة من سكان املنـاطق احلضريـة، ولكـن هـذه اإلمكانيـة مل تتوافـر 

إال لثلثي السكان يف املناطق الريفية. 
 

      املصدر: التقارير الوطنية املقدمة إىل جلنة التنمية املستدامة يف عام ٢٠٠٢. 
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وأفيد بأن نسبة سـكان املنـاطق احلضريـة يف البلـدان الناميـة الذيـن تتوافـر هلـم إمكانيـة  - ١٠
الوصـول إىل مصـــدر ُمحسَّــن للميــاه بلغــت ٩٢ يف املائــة يف عــام ٢٠٠٠. ووفقــا للتعريــف 
املعمـول بـه يف برنـامج الرصـد املشـترك بـني منظمـة الصحـة العامليـة واليونيسـيف، فـــإن كلمــة 
“ُمحَّسن” تدل على وجود وصلة لألسرة املعيشـية، أو صنبـور عمومـي، أو بـئر ارتوازيـة، أو 
بئر حمفورة حممية، أو ينبوع حممي، أو جممـع مليـاه األمطـار. وتسـتثىن مـن هـذا التعريـف اآلبـار 
والينابيع غري احملميـة، وامليـاه الـيت يوفرهـا الباعـة، وميـاه الشـاحنات ذات الصـهاريج(٢). وهـذه 
النسبة املئوية تبـدو نسـبة بـاهرة لـدى مناظرةهتـا بـالعدد التقديـري للسـكان الذيـن يعيشـون يف 
أحيــاء فقــرية وهــو ٩٢٤ مليــون نســمة (انظــــر التقريـــر املصـــاحب هلـــذا التقريـــر واملتعلـــق 
باملستوطنات البشرية)، أي ما يقارب ثلث سكان املناطق احلضريـة يف العـامل يف عـام ٢٠٠٠. 
وهـذا يـدل علـى أن نسـبة كبـرية مـن سـكان األحيـاء الفقـرية تتوافـر هلـا إمكانيـة الوصـــول إىل 
مصدر ُمحسَّن للمياه. وكثري من هؤالء يستخدمون صنابري عمومية أو آبـارا ارتوازيـة، وحـىت 
الذيـن يشـترون امليـاه مـن الباعـة أو مـن الصـهاريج ذات الشـاحنات ميكـــن أن حيصلــوا عليــها 

بشكل غري مباشر من مصدر ُمحسَّن. 
ويف حني أن البيانات املتاحة عن االجتاهات السائدة يف جمال توفري مياه الشرب تتعلـق  - ١١
باملصادر “املُحسَّنة”، فإن مياه الشرب املأمونة تعتمد أيضا على نوعية املياه وهي يف املصـدر. 
فتلوث مصادر املياه بالنفايات البشرية أو احليوانية، أو النفايات الصناعيـة، أو العنـاصر السـمية 
الطبيعيـة، مثـل الزرنيـخ، ميكـن أن جتعـل امليـاه غـري صاحلـة للشـرب حـىت وإن كـانت آتيـة مــن 
مصدر حمسن. وال يوجد بوجه عام بيانات كافية لتحديد املستويات أو االجتاهات فيما يتعلـق 
بإمكانية احلصول على مياه ذات نوعية مأمونة للشرب. وتفيد مدن عديـدة يف البلـدان الناميـة 
بأن مياه الشـرب الـيت توفرهـا الشـبكات احملليـة كثـريا مـا ال تكـون مسـتوفية للمعايـري الوطنيـة 
للنوعية امليكروبيولوجية أو الكيميائية أو الفيزيائيـة أو الشـكلية. وتبلـغ نسـبة اختبـارات نوعيـة 
مياه الشرب اليت جتد خمالفة للمعايري الوطنية، حوايل ٣٦ يف املائة يف أفريقيا وحنو ٢٢ يف املائـة 

يف آسيا، وزهاء ١٨ يف املائة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب(٣). 
وتعريف إمكانية احلصول على املياه ال يدل بصورة كافية على نوعيـة اخلدمـات. ويف  - ١٢
بلـدان كثـرية، ال جتـري الصيانـة الكافيـة لعنـاصر إيصـال اخلدمـات الـيت توفرهـا شـبكات امليــاه 
القائمة حاليا. ويعمل بصورة متقطعة ما يزيد على ثلث إمدادات املياه يف املنـاطق احلضريـة يف 
أفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، وأكثر من نصـف اإلمـدادات يف آسـيا. كمـا 
أن الكثري من شبكات مياه الشرب يف املناطق احلضرية ال تعاجل املياه: شبكة واحدة من مخـس 
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شـبكات يف أفريقيـا وآسـيا وأمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب واثنتـان مـن كـل مخــس 
شبكات يف اجلزر الصغرية يف أوقيانوسيا. 

وال تزال فواقد وتسربات املياه يف شبكات توفري املياه يف املنـاطق احلضريـة مرتفعـة يف  - ١٣
البلدان املتقدمة النمـو والبلـدان الناميـة علـى حـد سـواء (انظـر اإلطـار ٢ لإلطـالع علـى مثـال 
للتقدم احملرز يف احلد من فواقد املياه). ويبلغ متوسط نسبة املياه املفتقدة زهـاء ٣٩ يف املائـة يف 
املدن الكبرية يف أفريقيا، وما يتراوح بـني ٣٥ و ٤٢ يف املائـة للمـدن الكبـرية يف آسـيا، و ٤٠ 
يف املائـة للمـدن الكبـرية يف أمريكـا الالتينيـة(٤). بـل إن نســـب امليــاه املفتقــدة يف بعــض املــدن 
اجملــهدة مائيــا تفــوق ذلــك: ٥١ يف املائــة يف اجلزائــر العاصمــة و ٥٢ يف املائــة يف عمــــان يف 
التسـعينات(٥). وال تـزال األسـباب الرئيسـية لسـوء أداء شـبكات توفـــري امليــاه تتمثــل يف ســوء 
تشـغيل الشـبكات أو تـأجيل عمليـات صيانتـها، وقيـود امليزانيـة، واالفتقـار إىل آليـات اســترداد 
التكاليف، وضعف اإلدارة العامة، وأوجه النقـص يف األطـر املؤسسـية. ومثـة إمكانيـات كبـرية 
لتقليل هذه الفواقد من خـالل حتسـني عمليـات الصيانـة وحتسـني التمويـل مـن خـالل اسـترداد 

التكاليف، وحتسني تسيري املرافق وإدارهتا، وزيادة وعي اجلمهور. 
 

اإلطار ٢ – احلد من املياه املفتقدة يف إسبانيا 
واجهت مدينة مورسيا، إسبانيا، اليت يبلغ تعـداد سـكاهنا ٠٠٠ ٣٥٠ نسـمة، ارتفـاع 
معـدل امليـاه املفتقـدة إىل ٤٤ يف املائـة، وبفضـل تنفيـذ نظـام جديـد لـإلدارة التجاريـــة أدى إىل 
حساب أفضل لكافة استخدامات املياه ومجيـع مسـتخدميها، متكنـت شـركة امليـاه البلديـة مـن 
ختفيض معدل املياه املفتقـدة إىل ٢٣ يف املائـة خـالل مخـس سـنوات. وأتـاحت وفـورات امليـاه 
النامجة عن ذلك زيادة عدد توصيـالت إمـداد امليـاه مبقـدار ٠٠٠ ١٩ توصيلـة ممـا جعـل نسـبة 

التغطية تصل إىل ١٠٠ يف املائة. 
 .Yepes, G (1995), cited in Water Resources and Environment, World Bank, 2003 :املصدر    

 
وحالة شبكات املياه يف املناطق الريفية رديئة أيضا يف كثري من احلاالت. وعلـى سـبيل  - ١٤
املثال، تبني دراسة استقصائية أعدت مؤخـرا يف املنـاطق الريفيـة بـالنيجر، أن ٣٥ يف املائـة مـن 
املضخات اليدوية معطلـة و ٣٢ يف املائـة مـن شـبكات امليـاه األنبوبيـة الصغـرية حالتـها رديئـة، 
ــاه  ومـع ذلـك فإهنـا ال تـزال متضمنـة يف اإلحصـاءات الوطنيـة علـى أهنـا مـن نقـاط الـتزويد باملي
“املأمونة” – على غرار ما عليه احلال يف كثري من البلدان األفريقيـة األخـرى(٦). وتعـاين هـذه 
الشـبكات مـن تأخـري عمليـات اإلصـــالح والصيانــة وعــدم توافــر قطــع الغيــار. ويف مقاطعــة 
البنجاب يف باكستان، تبلغ النسبة املعطلة من شبكات توفري مياه الشـرب زهـاء ١٣ يف املائـة، 
ويعـزى ذلـك إىل عوامـل تشـمل عـدم سـالمة التشـغيل والصيانـة وتدهـور نوعيـة امليـاه بســبب 
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اإلفراط يف الضخ، والرتاعات االجتماعية(٧). كما أن نسبة الثلث تقريبا من شبكة توفـري امليـاه 
يف طاجيكستان معطلة متاما. وقـد سـاهم سـوء التنسـيق بـني اجلـهات املاحنـة يف تدهـور عمليـة 
إيصال اخلدمات. ويف زامبيا، بينت دراسة استقصائية وجود ما يزيد على ٤٠ نوعا خمتلفا من 
املضخات اليدوية املنتشرة يف أرجاء البلد، مما أدى إىل ارتفـاع تكـاليف قطـع الغيـار، وضعـف 

التشغيل والصيانة، وإىل التخلي يف هناية األمر عن بعض هذه الشبكات. 
ـــة  واســتنادا إىل املعــدالت احلاليــة إلمكانيــة احلصــول علــى امليــاه يف املنــاطق احلضري - ١٥
والريفية، وباستخدام أعداد السكان املسقطة(٨)، تدل التقديرات الـيت أعدهتـا اليونيسـيف علـى 
أنه سيلزم فيما بني عامي ٢٠٠٠ و ٢٠١٥ توفري إمكانية احلصول علـى ميـاه الشـرب احملسـنة 
لعدد إضايف قدره ١,٦ بليون نسمة بغية حتقيـق اهلـدف املتفـق عليـه دوليـا، ويوجـد أكـثر مـن 

٦٠ يف املائة من هذا العدد يف املناطق احلضرية (اجلدول ٢).  
 

اجلدول ٢ 
األعداد اإلضافية الالزم أن توفر هلا إمكانية احلصول علـى ميـاه الشـرب احملسـنة لتحقيـق 

هدف عام ٢٠١٥ (مباليني األشخاص) 
 

اجملموع املناطق الريفية املناطق احلضرية املنطقة 
٣٤٩ ١٨٥ ١٦٤ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

٨٥ ٣٥ ٥٠ مشال أفريقيا 
٨١ ٢٤ ٥٧ غرب آسيا 
٤٧٨ ٢٥٧ ٢٢١ جنوب آسيا

٢٩٩ ٤٠ ٢٥٩ البلدان النامية يف شرق آسبيا
١٥٨ ٤٨ ١١٠ جنوب شرق آسيا

١٤١ ١٧ ١٢٤ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
٥٩١ ١ ٦٠٦ ٩٨٥ جمموع املناطق النامية

٣٥٨ ١٩٨ ١٦٠ أقل البلدان منوا
٢٧ صفر ٢٧ أوروبا الشرقية/االحتاد السوفيايت السابق   

 ،www.wssinfo.org ،اســتنادا إىل برنــامج الرصــد املشــترك بــني منظمــة الصحــــة العامليـــة واليونيســـيف
٦ شباط/فرباير ٢٠٠٤.  

 
ويف كـل منطقـة، تـربز بعـض البلـدان مـــن حيــث التقــدم الــذي أحرزتــه حنــو حتقيــق  - ١٦
األهداف املتفق عليها دوليا (انظر اإلطار ٣)، مبا يف ذلك مجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية 
ترتانيا املتحدة وجنوب أفريقيا وغانـا والكونغـو وكينيـا يف أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـربى؛ 
وباكستان ونيبال واهلند يف جنوب آسيا؛ وفييت نام يف جنوب شرق آسيا؛ وتونـس واملغـرب 
يف مشال أفريقيا. ويعـزى التقـدم احملـرز يف هـذه البلـدان إىل زيـادة التمويـل مـن املصـادر احملليـة 
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والدوليـة، وفعاليـة اسـتراتيجيات تعبئـة املـوارد مـن خـالل آليـات اسـترداد التكـاليف، وتكــامل 
األطر املؤسسية، إىل جانب فعالية القوانني والتشريعات.  

  
اإلطار ٣: العوامل املؤثرة على التقدم 

هناك أمثلة مـن أرجـاء املعمـورة تبـني بعـض املمارسـات املثلـى الـيت ميكـن تكييفـها أو 
ـــوق التنفيــذ.  تكرارهـا للتعجيـل بـإحراز التقـدم، فضـال عـن تبياهنـا للتحديـات والقيـود الـيت تع
وعلـى سـبيل املثـال، تضـاعفت يف اهلنـد، فيمـا بـني عـام ١٩٨٠ و ٢٠٠٠، إمكانيـة احلصـــول 
ـــدم احملــرز يف إمكانيــة  علـى إمـدادات ميـاه الشـرق احملسـنة بنسـبة ثالثـة أمثـال تقريبـا. أمـا التق
الوصول إىل املرافق الصحيـة، فإنـه وإن مل يكـن بـاهرا بنفـس الدرجـة، كـان مطـردا علـى حنـو 
يعزى بصورة أساسية إىل التقدم التكنولوجـي مقرونـا بـالتركيز علـى مراقبـة النوعيـة، وتشـغيل 
وصيانـة املعـدات، وتعزيـز النظافـة الصحيـة. وكـان االلـتزام السياسـي القـوي الـذي اتضـــح يف 
زيـادة ختصيـص املـوارد مـن امليزانيـة، والشـراكات املبتكـرة فيمـا بـني املنظمـات غـري احلكوميــة 
واحلكومة واجملتمعات احمللية مها العامالن الرئيسيان احملفزان هلذا التقدم. ويف إثيوبيـا، يف الفـترة 
ـــى ميــاه الشــرب احملســنة بنقطتــني  بـني عـامي ١٩٩٠ و ٢٠٠٠، زادت إمكانيـة احلصـول عل
مئويتني فقط، حيث بلغت ٢٤ يف املائة. ويف إثيوبيـا أيضـا، ومـن بـني مـا يزيـد علـى ٠٠٠ ٦ 
شبكة لتوفري خدمات املياه يف املناطق الريفية لسـكان يبلـغ عددهـم ١٧ مليـون نسـمة، يوجـد 
زهاء ٣٠ يف املائة يف حالة تعطل عن العمل بسبب رداءة صيانة البنية األساسية. ومن العوامـل 
األخرى اليت تعرقل خدمات املياه ارتفاع تكـاليف تنفيـذ املشـاريع واخنفـاض االسـتثمارات يف 
ـــك عــن طريــق وصــالت لألســر  هـذا القطـاع. ويف شـيلي، حتققـت تغطيـة شـاملة تقريبـا وذل
ـــاه واجملــاري، وأحــرز تقــدم يف معاجلــة النفايــات الســائلة.  املعيشـية بالشـبكات األنبوبيـة للمي
ـــاه جيــدة، واإلعانــات  واخلدمـة ذات نوعيـة عاليـة بصـورة عامـة، واحلالـة املاليـة لشـركات املي

احملددة اهلدف تساعد يف ضمان إمكانية احلصول على املياه للفئات املنخفضة الدخل. 
   املصدر: التقارير الوطنية املقدمة إىل جلنة التنمية املستدامة يف عام ٢٠٠٢. 

  
ومن العقبات املالحظة بصورة متكررة أمام تنفيذ األهداف املتفق عليـها دوليـا، عـدم  - ١٧
كفاية التمويل، وضعف سياسات استرداد التكاليف، وجتزؤ اهلياكل املؤسسية، وعـدم سـالمة 
اآلليـات االقتصاديـة يف إدارة قطـاع امليـاه، واملشـاكل البيئيـة واإليكولوجيـة النامجـــة عــن عــدم 
ختطيط املستوطنات البشرية، وحمدودية الوعــي لـدى اجلمـهور. ويف حالـة أفريقيـا، تـزداد هـذه 
العقبـات تفاقمـا بفعـل ارتفـاع تكـاليف تطويـر وتوزيـع مـوارد امليـاه وضعـف القـدرات التقنيــة 

واملؤسسية. 
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ونتيجة لتزايد التكاليف املالية والبيئية املتصلة باستحداث مصادر جديـدة للميـاه، فـإن  - ١٨
األسلوب األكثر فعالية من حيث التكلفة هو بصورة عامة زيادة فعاليـة إمـدادات امليـاه بتقليـل 
كميـات امليـاه املتسـربة وامليـاه املفقـودة. ومثـة هنـــج آخــر فعــال مــن حيــث التكلفــة لتحســني 
إمدادات املياه يتمثل يف جتميع مياه األمطار اليت أمهلت كمصدر مليـاه الشـرب ألسـباب يعـزى 
بعضها إىل الشواغل املتعلقة بنوعية املياه. ويكتسب هـذا املصـدر رواجـا يف الوقـت الراهـن يف 
كثري من البلدان النامية يف آسيا، مبا يف ذلـك الصـني وتـايلند واهلنـد وسـري النكـا، ألنـه يوفـر 
حال مستداما لندرة املياه(٩). وتستخدم إزالـة ملوحـة ميـاه البحـر يف توفـري ميـاه الشـرب أو يف 
استخدامات أخرى ذات قيمة عالية يف بعض البلدان اليت تعاين من نـدرة امليـاه يف غـرب آسـيا 
ويف البلدان اجلزرية الصغرية النامية. ولكن ارتفـاع التكـاليف حيـد مـن اسـتخدام وسـائل إزالـة 
ملوحة املياه كمصدر للمياه يف البلدان الفقرية أو كمصدر لالستخدامات القليلة القيمة نسـبيا 

من قبيل الري. 
 

اإلنصاف والقدرة على تكبد التكلفة   باء –
إن تكلفة توفري مياه الشرب املأمونة آخذة يف الزيادة بسبب عـدد مـن العوامـل، منـها  - ١٩
بعد املسافة بني املصادر اجلديـدة واملسـتهلكني، وزيـادة االسـتثمارات املرتبطـة بشـبكات امليـاه 
األكثر كفاءة، وزيادة متطلبات معاجلة املياه الالزمة للتصدي لتلـوث امليـاه. ومثـة حتـد رئيسـي 
يتمثل يف تعبئة املـوارد لتغطيـة التكـاليف اآلخـذة يف الزيـادة واملتعلقـة بزيـادة إمكانيـة احلصـول 
على املياه، من حيث االستثمار والتشغيل والصيانة ال سيما حيث تدعم املياه باإلعانـات. ويف 
أوائـل التسـعينات، بلغـت إعانـات دعـم ميــاه الشــرب والــري ٤٥ بليــون دوالر يف الســنة يف 
البلدان النامية. بيد أنه يوجد حاليا فيما يبدو اجتاه عام حنو فرض رسـوم للحصـول علـى امليـاه 

حتقق استرداد قدر أكرب من تكاليف التشغيل والصيانة. 
وما مل توجه إعانات الدعم، بصورة جيدة، إىل الفئات املنخفضة الدخل، فإهنـا ميكـن  - ٢٠
أن تفيـد يف املقـام األول املســـتهلكني احلضريــني مــن فئــيت الدخــل املتوســط والعــايل املتصلــة 
مساكنهم بالشبكات العامة لتوفري املياه، يف حني يتعني علـى الفقـراء احلضريـني غـري املوصولـة 
مساكنهم يف أغلب األحيان بالشبكات األنبوبية أن يعتمدوا على مصادر أكثر تكلفـة للميـاه، 
مثل باعة املياه يف القطاع اخلاص. وتبني دراسة استقصائية أعدت مؤخرا عـن عـدد مـن املـدن 
اآلسيوية الكبرية أن سعر املياه الذي يتقاضاه الباعة غري النظاميني يبلغ يف العادة أضعـاف سـعر 
امليـاه املسـتمدة مـن املرافـق العامـة(١٠). ويف بـريو وغانـا وغواتيمـاال واملكسـيك، حتصـــل نســبة 
العشرين يف املائة األكثر غىن من السكان علـى حـوايل ضعفـي كميـة خدمـات امليـاه املدعومـة 

اليت حتصل عليها نسبة العشرين يف املائة األشد فقرا من السكان(١١). 



04-2387915

E/CN.17/2004/4

وال تـزال رسـوم احلصـول علـى امليـاه أقـل بكثـري مـن تكلفـة توفـري امليـاه يف كثـري مـــن  - ٢١
البلـدان، وال سـيما يف غـرب آسـيا ومشـال أفريقيـا. وعلـــى ســبيل املثــال، تصــل فــاتورة امليــاه 
الشهرية يف مصر يف اخنفاضها إىل ما يوازي دوالرا واحدا. وهذه الرسوم املنخفضة للحصـول 
علــى امليــاه َتصــرف القطــاع اخلــاص عــن االســتثمار يف البنيــة األساســــية للميـــاه وال حتفـــز 
املستهلكني على االقتصـاد يف امليـاه. ولضمـان أن تكـون رسـوم امليـاه يف طاقـة األسـر املعيشـية 
املنخفضة الدخل، مثة اجتاه يف تسعري املياه يف املناطق احلضرية حنو تعريفة “الفئـات املـتزايدة”، 
حيـث يدفـع املسـتهلكون سـعرا منخفضـا لكميـة أوليـة صغـــرية مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات 
األساسية مث يدفعون أسعارا متزايدة مع زيادة الكميات. ولكن بالنسبة ألفقـر األسـر املعيشـية، 
قد تكون أقل فئات التعريفة غالية، ورمبا يلزم مواصلة تقدمي إعانات تستهدف هـذه الفئـة مـن 
السكان. ويف كثري من بلدان منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي، شـهدت رسـوم 
احلصول على امليـاه الـيت تتكبدهـا األسـر املعيشـية زيـادة حقيقيـة يف السـنوات األخـرية. وتـدل 
القرائن املتوفرة بشأن القدرة على تكبد رسوم املياه بالنسبة لزهـاء نصـف البلـدان األعضـاء يف 
املنظمة، على أن قدرة األسر املعيشية املنخفضة الدخل على تكبد رسوم املياه متثـل إمـا مسـألة 
هامـة يف الوقـت احلـاضر، أو أهنـا سـتصبح كذلـك يف املسـتقبل إذا مل تتخـذ إجـراءات يف هـــذا 

الشأن(١٢).  
وفيمـا يتعلـق مبشـاركة القطـاع اخلـاص يف قطـاع امليـاه، تـدل بعـض القرائـــن علــى أن  - ٢٢
الفقراء قد استفادوا منها: على سبيل املثال، يف ثالثة بلدان يف أمريكا الالتينية، وبعد مشاركة 
القطاع اخلاص، حصل اخلُمــس األشـد فقـرا مـن السـكان علـى مـا يـتراوح بـني ٢٥ و ٣٥ يف 
ـــر  املائـة مـن التوصيـالت اجلديـدة(١٣) وبـالرغم مـن ذلـك، خلـص اسـتعراض أكـثر عموميـة ألث
خصخصة البنية األساسية على الفقراء يف أمريكا الالتينيـة إىل أن اخلصخصـة أخفقـت بصـورة 
عامة يف مراعاة مصاحل الفقراء فيما يتعلق مبدى تيسر تكلفة اخلدمات وإمكانية احلصـول علـى 
وصالت املياه(١٤). وفيما يتصل باألسر املعيشية الفقرية، يعد تكبد تكــاليف التوصيـل بالشـبكة 
األنبوبية يف أغلب األحيان عقبة أكرب من عقبة تكبد تكلفة استهالك، وذلك مــا مل تتبـع طـرق 
مالئمة لتمويل تكاليف التوصيل، من قبيل الدفع على أقساط تضاف إىل فواتري امليـاه الشـهرية 

أو تقدمي قروض بفوائد منخفضة. 
وتتسم إمكانية الوصول امليسر إىل مصدر حمسن للميـاه بأمهيـة خاصـة بالنسـبة للنسـاء  - ٢٣
واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية، حيث يتعـني عليـهم يف أغلـب األحيـان أن حيملـوا 
املياه ملسافات طويلة. وهذا يقتطع مـن الوقـت والطاقـة اللذيـن ميكـن االسـتفادة هبمـا يف إدرار 

الدخل والتعلم (انظر اإلطار ٤). 
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اإلطار ٤ – توفري املياه للنساء املشتغالت باألعمال احلرة يف باكستان 
ــة  أدى مشـروع إمـداد ميـاه للمنـاطق الريفيـة يف البنجـاب إىل توفـري امليـاه لــ ٣٢٥ قري
ريفية فقرية ونائية وأحدث حتوال يف حياة ٠٠٠ ٨٠٠ نسمة. واملستفيدون بصفـة خاصـة هـم 
النسـاء واألطفـال، الذيـن مل يعـد يتعـني عليـهم محـل امليـاه ملسـافات طويلـة. وأشـرك املشــروع 
النساء والرجال، على السواء، يف مجيع جوانب التخطيط والتصميم والتنفيـذ. وبفضـل ذلـك، 
توفر للنساء الاليت كّن يقضني يوميـا مـا يـتراوح مـن سـاعتني إىل سـت سـاعات جللـب امليـاه، 
وفائض من الوقت والطاقة أصبحن يستخدمنه يف أنشطة اكتساب الرزق مثل التطريز. وقلّـت 
ــة،  األمـراض املتصلـة بامليـاه بنسـبة ٩٠ يف املائـة، وزاد دخـل األسـر املعيشـية بنسـبة ٢٤ يف املائ

وزاد القيد باملدارس بنسبة ٨٠ يف املائة.  
 .http://www.adb.org/documents/events/2003/3wwf/adb_cases.pdf#page=7 :املصدر   

   
نوعية املياه والصحة  جيم –

علـى صعيـد العـامل، ال تـزال امليـاه امللوثـة تسـبب زهـاء ٧ يف املائـة مـن مجيـع حـــاالت  - ٢٤
الوفـاة واملـرض حيـث يتـوىف يف كـل عـام عـدد يـتراوح مـا بـني ٣ و ٤ ماليـني نســـمة بســبب 
األمراض املنقولة باملياه. وتتسبب أمـراض اإلسـهال وحدهـا يف ٨,٥ يف املائـة و ٧,٧ يف املائـة 
من مجيع الوفيـات يف آسـيا وأفريقيـا، علـى التـوايل. وأحـرز قـدر كبـري مـن التقـدم فيمـا يتعلـق 
بتخفيض هذه النسب، إذ اخنفض العدد اإلمجـايل لألشـخاص الذيـن يتوفـون كـل سـنة بسـبب 
أمراض اإلسهال، ومعظمهم من النساء واألطفال، من ٤,٦ ماليني نسـمة يف عـام ١٩٨٢ إىل 
١,٨ مليـون نسـمة يف عـام ٢٠٠٢، بفضـل التحسـينات يف إمـدادات ميـاه الشـــرب، واملرافــق 
الصحيــة، والنظافــة الصحيــة والعــالج الطــيب، مثــل العــالج باإلماهــة الشــفوية(١٥). وتتمثـــل 
التكـاليف االجتماعيـة لألمـراض املنقولـة بامليـاه، الناجتـة فقـط عـن تلويـث ميـاه اجملـاري للميـــاه 
ـــة قدرهــا ١٦ بليــون  السـاحلية، يف وفـاة ٤ ماليـني شـخص سـنويا، ممـا ميثـل خسـارة اقتصادي

دوالر يف السنة. 
وشهدت أفريقيا مؤخرا جناحا يتمثل يف التقدم الكبري الذي أحرز يف القضاء علـى داء  - ٢٥
الدودة الغينية من خالل مبادرات حتسني امليـاه والنظافـة الصحيـة، ومحـالت التوعيـة، وحتسـني 
شبكات الرصد. واخنفض عدد حاالت اإلصابـة املبلـغ عنـها مـن ٠٠٠ ٥٠٠ ٣ حالـة يف عـام 

١٩٨٦ إىل ٠٠٠ ٧٥ حالة يف عام ٢٠٠٠، مما ميثل اخنفاضا بنسبة ٩٨ يف املائة. 
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ويف السنوات األخرية، حسنت البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان  - ٢٦
ـــة بصــورة خطــرية. وأدت  االقتصـادي نوعيـة امليـاه يف األهنـار الرئيسـية بعـد أن أصبحـت ملوث
املرافق املتقدمة ملعاجلة النفايات السائلة الناجتة من اجملاري البلدية والنفايات الصناعيـة السـائلة، 
وعمليات اإلنتاج الصناعي األكثر نظافـة، والقيـود املفروضـة علـى املـواد الكيميائيـة الزراعيـة، 
واملـواد األقـل تلويثـا، مثـل مـواد التنظيـف املنخفضـة الفوسـفات، إىل حتسـني حمتـوى امليـاه مــن 
ـــدد الكلــور واملــواد  األكسـجني، وختفيـض تركـيزات املعـادن، واملركبـات الثنائيـة الفينيـل املتع
الكيميائيـة السـمية األخـرى، وزيـادة أعـداد األمسـاك وتنوعـها، بيـد أن بعـض املـواد الكيميائيــة 
السمية ال تزال تشكل حتديا. وهناك منظومات واسعة النطاق جلمـع البيانـات توفـر معلومـات 
منتظمة وموثوقة عن نوعية املياه. وفيما يتعلق باألهنار الدولية، مثل هنر الرايـن وهنـر الدانـوب، 

أنشئت جلان لألهنار الدولية لضمان التضافر يف العمل(١٦).  
ويف حــني أن العــامل الصنــاعي وضــع اســـتثمارات كبـــرية يف جمـــال الســـيطرة علـــى  - ٢٧
تصريفات النفايات السائلة، ال تزال نسبة ٩٠ يف املائة من النفايات السـائلة يف البلـدان الناميـة  
تتدفق دون معاجلة إىل األهنار وجداول املياه احمللية(١٧). وحيثما توجد مرافـق ملعاجلـة النفايـات 
السـائلة، عـادة مـا تكـون غـري موثوقـة وغـري كفـؤة. وأصبحـت األهنـار يف نيبـال ووسـط آســيا 
والصني (النهر األصفر) واهلند (الغاجنيز) ملوثة بدرجة عاليـة (انظـر اإلطـار ٥). وبـدأت هـذه 
البلـدان وبلـدان أخـرى يف تنفيـذ برامـج ملكافحـة التلـوث تشـــمل ســن التشــريعات، والتوعيــة 
والرصد على مستوى اجملتمع احمللي، وتقوية آليات اإلنفاذ. وجيري حاليا بذل جهود مـن هـذا 
القبيل يف ساو باولو، على سبيل املثال، إلعادة احلياة إىل هنر تيت الذي أصبح ميتـا بيولوجيـا، 
وذلك من خالل شبكات املرافق الصحيـة ومعاجلـة امليـاه. كمـا أن كثـريا مـن الطبقـات املائيـة 
اجلوفيـة أصبـح ملوثـا، وال سـيما الطبقـات املوجـودة حتـت املـدن الرئيسـية يف البلـــدان الناميــة، 
ولكن درجة تلوثها غري معروفـة. ومثـة مشـكلة خطـرية أخـرى موجـودة يف بنغالديـش وواليـة 
غرب البنغال يف اهلند، حيث يتعرض زهاء ٣٥ مليون نسمة للخطر جـراء شـرب ميـاه جوفيـة 

طبيعية املنشأ ملوثة بالزرنيخ(١٨).  
ويف املناطق احمليطة باحلضر يف املناطق الناميـة، كثـريا مـا تسـتخدم ميـاه جمـاري البلديـة  - ٢٨
والنفايات السائلة غري املعاجلة يف الري الصغري النطاق، وال سيما يف زراعة اخلضر الـيت تزدهـر 
على مياه اجملاري الغنية باملغذيات، ولكن هذا يشكل هتديدا خطـريا لصحـة البشـر. ويف بعـض 
البلـدان، وال سـيما البلـدان الـيت تعـاين مـن نـدرة امليـاه يف غـرب آسـيا ومنطقـة البحـر األبيــض 
املتوسط، تستخدم النفايات السـائلة املعاجلـة كمصـدر للميـاه، وتسـتخدم عـادة للـري. ورهنـا 
بفعالية املعاجلة، ميكن أن تكون هذه االستخدامات مأمونة، وإن كانت توجد بعض الشـواغل 

بشأن احملاصيل الغذائية اليت قد تلوث إذا مل تكن املعاجلة فعالة وموثوقة متاما. 
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اإلطار ٥ – أزمة نوعية املياه يف الصني 

إن عدد املدن الـيت تسـتويف املعايـري احلكوميـة لنوعيـة ميـاه الشـرب مـن جممـوع املـدن الكـربى 
ـــذه  الــ ٢٧ يف الصـني ال يتجـاوز السـتة. وامليـاه اجلوفيـة ال تسـتويف هـذه املعايـري يف ٢٣ مـن ه
ــة  املـدن. والكتـل املائيـة اجملـاورة للمنـاطق احلضريـة هـي بصفـة عامـة األشـد تلوثـا، وهـذه احلال
ال تفتأ تتفاقم. وتنبع األخطـار الرئيسـية الـيت هتـدد نوعيـة امليـاه مـن الطريقـة غـري السـليمة الـيت 
تعـاجل هبـا النفايـات السـائلة البلديـة والصناعيـة علـى السـواء. ويف عـــام ١٩٩٥، جتــاوز حجــم 
النفايات السائلة الناجتة يف الصني ٣٧ بليـون طـن مـتري، بـدون احتسـاب النفايـــات الســـائلة 
املتأتية من املؤسســات البلديـة والقرويـة. وتبـني مـن رصـد أجـزاء األهنـار املوجـودة يف املنـاطق 
احلضرية أن ما يربو على ٩٠ يف املائة منها ملـوث لدرجـة أن امليـاه غـري صاحلـة حـىت ملالمسـة 
جسد اإلنســــان؛ وما يزيد على نصفهـــا ال يستويف أدىن املعـــايري احملـــددة يف الصـــــني للميـــاه 

السطحيـــة، مما يعـــين أن هـذه املياه ال تصلح حىت للري. 
  

ـــواردة يف منشــور “املــوارد العامليــة، ١٩٩٨-١٩٩٩”، معــهد املــوارد  مسـتمد مـن املعلومـات ال املصدر:
العاملية/برنامج األمم املتحدة للبيئـة/برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي/البنـك الـدويل، وبرنـامج األمـم 

املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية الوطنية يف الصني لعام ٢٠٠٢. 
  

وبصفة عامة، مل حتظ مراقبة نوعية املياه يف البلدان النامية لالهتمام الكـايف يف الـربامج  - ٢٩
اإلمنائية. وكان التقـدم بطيئـا علـى حنـو خـاص يف معاجلـة النفايـات السـائلة البلديـة والصناعيـة 
بسـبب كثافـة مـا تسـتلزمه مـــن رؤوس األمــوال، وحمدوديــة املــوارد املاليــة املتاحــة، وضعــف 
القدرات املؤسسية، وحمدودية وعي اجلمهور وقدرته على املطالبة، وضعف قـدرة املسـتهلكني 
علـى الدفـع. وهنـاك تـأييد واســـع مــن جــانب احلكومــات ملبــدأي االحــتراز وامللــوث بدفــع 
ـــدام  التكـاليف، غـري أن إنفـاذ األنظمـة واملعايـري املتعلقـة بنوعيـة امليـاه مـا زال معرقـال بفعـل انع

املوارد وسوء اإلدارة العامة. 
 

اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه   رابعا –
إدارة املياه   ألف –

ينظر يف مسألة استخدام امليـاه عـادة يف إطـار ثـالث فئـات هـي: االسـتخدام الزراعـي  - ٣٠
واالسـتخدام الصنـاعي واالسـتخدام األهلـي، الـذي يشـمل ميـاه الشـرب لألسـر املعيشــية. ويف 
الســنوات األخــرية بــدأ يــوىل اهتمــام مــتزايد لفئــة رابعــة، هــي االحتياجــات املائيــة للنظــــم 
اإليكولوجية الطبيعية اليت تشمل األهنار والبحــريات واألراضـي الرطبـة، والـيت تـؤدي خدمـات 
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اقتصادية واجتماعية قيمـة، منـها علـى سـبيل املثـال مصـائد األمسـاك والتنـوع األحيـائي وتنقيـة 
املياه والنقل والترويج. وعلى النطاق العاملي، يستخدم ثلثا كمية املياه املســتخرجة يف الزراعـة، 
وزهاء ربعها يف الصناعة وزهــاء ١٠ يف املائـة لالسـتخدام األهلـي. والقسـم األعظـم مـن امليـاه 
املستخدمة يف الزراعة تستهلكه احملـاصيل أو يفقـد بـالتبخر، يف حـني أن امليـاه الـيت تسـتخدمها 
الصناعة واألسر املعيشية تعود كلها تقريبا إىل الكتل املائية بعد اسـتخدامها، وإن كـانت غالبـا 
ما تعود ملوثة. أما السدود واخلزانات اليت تستخدم يف توليد الطاقة الكهرمائيـة وخـزن امليــــاه 
والتحكـم يف الفيضانـات فـهي ختـزن امليـاه مؤقتـا، ممـا يؤثـر علـى األوجـه األخـــرى الســتخدام 

امليـــاه. 
وتشمل اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه توزيع امليـاه علـى هـذه االسـتخدامات املتنافسـة،  - ٣١
وفيما بني املستعملني يف كل قطاع، مع التشجيع علـى اسـتخدام امليـاه بطريقـة منتجـة وحمققـة 
للكفـاءة، ومحايـة نوعيـة امليـاه، تعزيـزا للنمـو االقتصـادي الطويـل األجـل والتنميـة االجتماعيـــة 
ومحاية البيئة. وتدعو خطة التنفيذ الصـادرة عـن مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة وخطـة 
ـــاءة يف  جوهانســربغ للتنفيــذ إىل وضــع خطــط لــإلدارة املتكاملــة ملــوارد امليــاه وحتقيــق الكف
ـــد مــن  اسـتخدام امليـاه، حبلـول عـام ٢٠٠٥. ويف حـني أن هنـاك إشـارات تـدل علـى أن العدي
البلدان يعاجل هذه املسائل، فإنه ال توجـد معايـري أو معلومـات كافيـة لتقييـم التقـدم احملـرز حنـو 

حتقيق هذا اهلدف. 
ويف البلدان النامية، تستخدم معظم املياه – بنسبة تتراوح من ٧٠ يف املائـة إىل ٩٠ يف  - ٣٢
املائة – يف الزراعة، وشكلت تنمية املوارد املائية ألغـراض الـري عـامال رئيسـيا يف النمـو الـذي 
ــتخدام  حـدث يف نصيـب الفـرد مـن اإلنتـاج الغذائـي يف العقـود األخـرية. ويتوقـع أن يـزداد اس
املياه يف الزراعة مبا يقرب من ١٤ يف املائة بني عامي ٢٠٠٠ و ٢٠٣٠، وهذا معدل أبطأ من 
املعدالت املاضية ومن معدالت النمو السـكاين(١٩). وستشـتد صعوبـة زيـادة اإلمـدادات املائيـة 
املخصصة للري ألن أسـهل املصـادر املائيـة قـد أُسـتغل بـالفعل، وأصبحـت هنـاك اآلن خمـاوف 
ـــة والبيئيــة للســدود. ومــن مث فــإن تواصــل منــو اإلنتــاج الزراعــي  أكـرب إزاء اآلثـار االجتماعي

سيتوقف بقدر أكرب على زيادة اإلنتاجية الزراعية لألراضي وللمياه معا. 
وما زال متوسط كفاءة الري (٢٠) منخفضـا يف عديـد مـن البلـدان الناميـة، إذ يـتراوح  - ٣٣
من ٢٥-٤٠ يف املائة يف الفلبني وتايلند واهلنـد وباكتسـان واملكسـيك، إىل ٤٠-٤٥ يف املائـة 
ـــها، فاملتوســط يف حالــة  يف ماليزيـا واملغـرب. وهـذه األرقـام أدىن مـن األرقـام الـيت ميكـن بلوغ
إسـرائيل واليابـان، علـى سـبيل املثـال، يـتراوح مـن ٥٠ إىل ٦٠ يف املائـة. وحتقيـق وفــورات يف 
االسـتخدام الزراعـي للميـاه حـىت ولـو كـانت قليلـة ميكـن أن يسـاهم مســـامهة كبــرية يف تلبيــة 
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االحتياجات املائية األقل حجما، لكن املتناميـة، للصناعـة أو األسـر املعيشـية. فتحسـني كفـاءة 
الري يف دلتا أبني - تنب يف اليمن من ٤٥ يف املائة إىل ٦٠ يف املائة، علـى سـبيل املثـال، ميكـن 
أن يؤدي إىل توفري ٦٥ مليون متر مكعب ســـنويا من امليـــــاه السطحيـــة الـيت تسـتخدم حاليـا 
يف الـري الفيضـي(٢١). ومـا زالـت اإلعانـات الكبـرية الـيت ختصـص مليـاه الـري تقـــوض اجلــهود 

املبذولة لتحسني كفاءة استخدام املياه. 
ومـع ذلـك، فـإن إنتاجيـة امليـــاه يف جمــال الزراعــة آخــذة يف االرتفــاع عمومــا نتيجــة  - ٣٤
لإلصالحات املؤسسية واملتعلقة بالسياسات، وازدياد عنصـر املبـادرة لـدى منظومـات البحـث 
واإلرشاد الــيت تشـجع املمارسـات ذات الكفـاءة يف إدارة امليـاه، وحتسـن تكنولوجيـات الـري. 
ـــاه يف شــبكات  وهنـاك إمكانيـة كبـرية ملواصلـة زيـادة إنتاجيـة امليـاه الزراعيـة خبفـض فواقـد املي
الري، وحتسني ممارسات إدارة املياه املتبعة يف املزارع، وتنفيـذ التدابـري املتعلقـة بـإدارة الطلـب، 
وحتسـني تشـغيل البـــىن األساســية وصيانتــها، والتحــول إىل زراعــة احملــاصيل األقــل كثافــة يف 

استخدام املياه. 
وتعمل بلدان عديدة على زيادة إنتاجية امليـاه يف جمـال الزراعـة. فـإصالح قطـاع امليـاه  - ٣٥
عقب التغري السياسي الذي شهدته جنـوب أفريقيـا، علـى سـبيل املثـال، وضـع ضمـن أولوياتـه 
موضـوع إدارة الطلـب الزراعـي علـى امليـاه. ويف إندونيســـيا، يتمثــل الزخــم الرئيســي لعمليــة 
اإلصالح يف قطاع املياه يف زيادة اإلنتاجية الزراعية وحتسـني أداء أسـاليب الـري، علـى أسـاس 
من اإلدارة التشاركية، وتنمية رابطات مسـتخدمي امليـاه وتعزيزهـا، وتيسـري إمكانيـة احلصـول 
علـى خدمـات الدعـم الزراعـي واالئتمانـات الصغـرية. ويف منـاطق عديـدة، ال ســـيما يف آســيا 
ومشال أفريقيا، ما برحـت أكـرب التحديـات تتمثـل يف إصـالح اجملـاري املائيـة الـيت تسـتخدم يف 
ـــة بامليــاه واألراضــي املاحلــة، واســتعادة القــدرة التخزينيــة  الـري، واسـتصالح األراضـي املغرق

املفقودة للخزانات بتنظيفها من األوحال. 
وهناك عدد متزايد من البلدان ينقل إدارة شبكات الـري الفرعيـة احملليـة إىل املزارعـني  - ٣٦
الذين يستخدموهنا، مع احتفاظ احلكومة عادة مبلكية البىن األساسية وإدارة الشـبكة الرئيسـية. 
ويف معظــم احلــاالت، يــؤدي نقــل اإلدارة علــى هــذا النحــو إىل خفــض تكــــاليف التشـــغيل 
والصيانة، وحتسني حتصيل رسوم املياه، وزيادة كفاءة استخدام املياه، وجعل توزيع املياه علـى 
مستخدميها أكثر إنصافا، وحتسني عنصـر االسـتجابة (انظـر اإلطـار ٦). ويف املكسـيك، علـى 
سبيل املثال، ارتفعـت نسـبة اسـترداد تكـاليف التشـغيل والصيانـة مـن ٣٠ يف املائـة إىل ٨٠ يف 
املائة بعد نقل احلكومة إدارة شبكات الري إىل رابطات املستخدمني. ويف مصر، زادت كثافة 
احملـاصيل الزراعيـة بزهـاء الضعـف يف إطـار شـبكات الـري الـــيت يديرهــا املزارعــون، ومتكنــت 
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رابطـات مسـتخدمي امليـاه مـن خفـــض بعــض اآلثــار البيئيــة، مثــل مســتوى امللوحــة يف ميــاه 
الصـرف. وكثـريا مـا يـترافق مـع عمليـات نقـل املسـؤولية هـذه خفـض اإلعانـات احلكوميــة أو 
إلغاؤهـا، ممـا يفضـي إىل زيـادة رسـوم امليـاه الـيت يدفعـها املزارعـون. وقـــد يســبب هــذا األمــر 

صعوبات مالية هلم، لكنه يعزز استخدام املياه بطريقة أكثر كفاءة(٢٢). 
 

اإلطار ٦ – إشراك املرأة يف إدارة الري 
تبني دراسة أجريت يف داكري، بوركينا فاسو، أن ختصيص قطع أرض أصغر لكل من الرجل 
واملرأة على حنو منفصـل بـدال مـن ختصيـص قطـع أرض أكـرب لرؤسـاء األسـر املعيشـية فحينمـا 
أفضى إىل زيادة احملاصيل الزراعية والفوائد االجتماعية. فبينما يكـون لكـل مـن الرجـل واملـرأة 
قطعة أرض مروية منفصلـة، ترتفـع إنتاجيـة األرض املرويـة واليـد العاملـة عمـا هـي عليـه لـدى 
األسر املعيشية اليت تكون فيها قطعة األرض للرجل فقط. واملرأة تتساوى والرجل بل وتتفـوق 
عليه كممارسة للزراعة بالري. ومع ازدياد الدخل، أضحـت املـرأة أقـل اعتمـادا علـى زوجـها 
اقتصاديا، وأصبح يف وسـعها إعالـة أسـرهتا وحتسـني فرصـها يف مراكمـة ثـروة فرديـة يف شـكل 

ماشية. 
 .United Nations, World Water Development Report, 2003,p.217. املصدر: مستمد مع التعديل من

  
ونفذت بلدان يف جنـوب آسـيا برامـج واسـعة النطـاق لتحسـني الـري، تراوحـت بـني  - ٣٧
تبطـني قنـوات امليـاه الرئيسـية واإلدارة التعاونيـة للمجـــاري املائيــة املشــتركة. غــري أن ارتفــاع 
املتطلبات االستثمارية حيد من التقدم. ومثة بـطء يف اعتمـاد التكنولوجيـات احلديثـة الـيت حتقـق 
وفورات يف املياه، بفعل حمدودية قدرات املزارعني على االقتراض وسداد القروض، يف الوقـت 
الذي تتسبب فيه آليات اإلدارة العامة غري السليمة يف عرقلة تنفيـذ برامـج االئتمـان الراميـة إىل 

ترويج هذه التكنولوجيات. 
ويف كثـري مـن البلـدان، ثبـت جنـاح تدابـري إدارة الطلـب يف حفـظ املـوارد املائيـة. وقــد  - ٣٨
خفضت البلدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة علـى السـواء اإلعانـات املخصصـة مليـاه الـري 
وزادت مقـدار التكـاليف املسـتردة، مـن أجـل حتسـني متويـل إمـدادات امليـاه وحتســـني الكفــاءة 

(انظراإلطار ٧). 
وعلى الرغم من اجلهود اليت تبذل لتحسني كفاءة استخدام املياه يف الري، ما برحـت  - ٣٩
امليـاه مـع ندرهتـا تسـتخدم يف حـاالت كثـرية يف اإلنتـاج املنخفـض القيمـــة الكثيــف االحتيــاج 
للمياه، وذلك على حساب استخدامات أخرى مـن شـأهنا أن تكـون أكـثر مسـامهة يف التنميـة 
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االقتصادية واالجتماعية. بيد أنه ثبتـت صعوبـة تغيـري خمصصـات امليـاه يف العديـد مـن البلـدان. 
ولدى النظر يف مشاريع الري املقترحـة، كثـريا مـا ال تـويل احلكومـات االعتبـار الكـايف ملسـألة 

االستدامة االجتماعية والبيئية واالجتماعية يف سياق اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه. 
 

اإلطار ٧ – خفض الطلب على املياه يف سيدين عن طريق تسعريها 
على الرغم من النمو السكاين املطرد الذي تشهده سيدين منذ عدد من العقود. ظـل اسـتهالك 
امليـاه مسـتقرا نسـبيا عنـد حـوايل ٦٠٠ مليـــون مــتر مكعــب علــى مــدى الســنوات العشــرين 
األخـرية، مـع تنـاقص متوسـط كميـة امليـاه الـيت يسـتهلكها الشـخص الواحـد. وأحـد العوامـــل 
الرئيسية اليت سامهت يف هــذا التنـاقص هـو التغيـريات الـيت حدثـت يف تسـعري امليـاه علـى مـدى 

العقد املاضي – ال سيما تطبيق نظام التسعري على أساس االستخدام. 
 .http:www.sydneywaer.com.au/html/environment/tsr/csgrp013.html :املصدر

  
ويف مناطق عديدة، وخباصة آسيا، تسبب سوء إدارة الري يف تدهور حالـة األراضـي،  - ٤٠
مما أنقص اإلنتاجية أو جعل األرض غري صاحلة على اإلطالق للزراعة. وعلـى النطـاق العـاملي، 
هناك ما يتراوح من حوايل ٢٠ إىل ٣٠ مليون هكتار مـن األراضـي املرويـة اشـتدت ملوحتـها 
بقدر خطري، وما يتراوح من ٦٠ إىل ٨٠ مليون هكتـار أخـرى تدهـورت حالتـها إىل حـد مـا 
بفعل اإلغراق وامللوحة(٢٣). ويشكل حـوض هنـر مـوراي - جـارلنغ يف أسـتراليا مثـاال لفعاليـة 
التدابري املادية وتدابري إدارة الطلـب الـيت اختـذت ملعاجلـة تدهـور األراضـي وامليـاه (اإلطـار ٨). 
ويف حالة أخرى، تعكف بلدان حـوض النيـل، بدعـم منسـق مـن اجلـهات املاحنـة، علـى وضـع 
“برنـامج الرؤيـة املشـتركة”، الـذي يسـتهدف إنشـاء آليـة للتنسـيق وخلـق بيئـة مؤاتيـــة لتنفيــذ 
مشاريع إدارة املياه. وعلى اجلانب اآلخر، يتسبب البطء الذي يشوب تنفيذ املبــادرات املقـررة 
يف حوض هنر النيجر يف غرب أفريقيا يف إحلاق مزيـد مـن الضـرر بـالنظم اإليكولوجيـة ويـهدد 

استدامة العديد من اقتصادات املناطق الريفية الفقرية. 
 

اإلطار ٨ – حوض هنر موراي - دارلنغ يف جنوب أستراليا 
أستراليا هي أشد القارات املأهولة جفافا يف العـامل. وجيسـد حـوض هنـر مـوراي-دارلنـغ أزمـة 
املياه اليت يواجهها هذا البلد. فقد مضت سنتان على آخر دفق لنـهر مـوراي يصـل إىل البحـر. 
وتضررت بشدة أو دمرت متاما نسـبة تـتراوح بـني ٥٠ يف املائـة و ٨٠ يف املائـة مـن األراضـي 
الرطبـة يف احلـوض، وهتـدد ملوحـة األراضـي اجلافـة بإصابـة حنـو ٦ ماليـني هكتـار مـن أفضـــل 
أراضي أستراليا الزراعية حبلـول عـام ٢٠٥٠. وتنبـع هـذه املشـاكل إىل حـد كبـري مـن ارتفـاع 
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معدالت استخراج امليـاه وعـدم كفـاءة اسـتخدامها يف الزراعـة، ويشـجع علـى ذلـك اخنفـاض 
أسعار املياه واإلفراط يف صرف تراخيص الري. 

ـــة االحتاديــة وحكومــات الواليــات مهمــها للعمــل.  ويف السـنوات األخـرية، شـحذت احلكوم
وأوصـت دراسـات علميـة بزيـادة كميـات امليـــاه املتدفقــة للحــؤول دون انســداد مصــب هنــر 
موراي بالغرين، وإلنعاش األنواع األحيائية املهددة باالنقراض وإلتاحـة فرصـة البقـاء ملـا تبقـى 
من األراضي الرطبة. ومنذ الثمانينات والتنظيمات اجملتمعية واحلكومات تعمل معا – بقدر من 
النجاح – يف تنفيذ خطط إلزاحة األمالح وزيادة التدفقات اليت من شأهنا خفض ملوحــة ميـاه 
النـهر. مث اختـذ قـرار يف تشـرين الثـاين/نوفمـــرب ٢٠٠٣، بعــد عمليــة واســعة النطــاق إلشــراك 
اجملتمعات احمللية، بإعادة ٥٠٠ مليـون مـتر مكعـب مـن امليـاه إىل النـهر سـنويا (وإن كـان هـذا 
ال يتجاوز ثلث القدر األدىن الالزم وهو ٥٠٠ ١ مليون متر مكعب حسـب تقديـر فريـق مـن 

العلماء وأخصائيي البيئة البارزين). 
   املصدر: مستمد من مصادر خمتلفة(٢٤). 

  
ويواجه العديد من البلدان اجلزرية الصغرية النامية واملنـاطق السـاحلية مشـكلة تسـرب  - ٤١
املياه املاحلة مع استمرار ضخ املياه العذبة من طبقة املياه اجلوفية يف املنطقة الساحلية اليت يعيش 
فيها معظم السكان. ويف مثل هذه املناطق، سجلت نتائج إجيابية الستخدام تكنولوجيا بسيطة 
هي تكنولوجيا “بئر الكسح” الستخراج املياه من الطبقات الرقيقة من املياه العذبـة املوجـودة 
فوق طبقات املياه املاحلة األكثر عمقا(٢٥)، وذلك علـى سـبيل املثـال يف جـزر مارشـال، ولكـن 

األخذ هبذه التكنولوجيا جيري ببطء بسبب العوائق املالية. 
ويف حالـة امليـاه املسـتخدمة لتوليـد الطاقـة الكهرمائيـة، ال يـزال الكثـري مـن إمكانيـــات  - ٤٢
البلدان النامية غري مستغل. فأفريقيا جنوب الصحراء الكربى ووسط آسيا مثال ال تسـتخدمان 
سوى ١٧ يف املائة ومنطقة آسـيا واحمليـط اهلـادئ ال تسـتخدم سـوى حـوايل ٢٩ يف املائـة مـن 
اإلمكانيات االقتصادية للطاقة الكهرمائية ونسبة أدىن من اإلمكانيات التقنية(٢٦). وُيعـزى هـذا 
األمر يف جزء منه إىل قلة التطابق يف أحيان كثرية بني أمـاكن وجـود املـوارد اجلديـدة وأمـاكن 
ـــات االســتثمارية  وجـود الطلـب علـى الطاقـة، مـع العـائق اآلخـر املتمثـل يف ضخامـة االحتياج

واآلثار البيئية واالجتماعية ذات الصلة. 
ومعظم الدول النامية تعمل حاليا على تعزيز تنمية قطاعاهتـا الصناعيـة، مبـا لذلـك مـن  - ٤٣
آثار خطرية يف كثري من األحيان من حيث تلوث املياه. فالضوابط البيئيـة، مبـا يف ذلـك معايـري 
النفايات السائلة، مل تواكب وترية النمو الصناعي. ويف كثري من البلدان النامية، يؤدي ضعـف 
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عملية إدارة املياه وآليات إنفاذ الضوابط إىل احلد من احلافز لـدى الصناعـة علـى االسـتثمار يف 
تكنولوجيات اإلنتاج النظيفة ومعاجلة النفايات السائلة. ويف حني أن البلدان الناميـة ال ختتلـف 
يف هذا الصدد عما كانت عليه البلدان املتقدمة النمو حاليا يف فترات التصنيـع الـيت مـرت هبـا، 
فإن بإمكاهنا االسـتفادة مـن التقـدم التكنولوجـي الـذي أحـرز منـذ ذلـك احلـني والـذي حّسـن 
كفــاءة اســتخدام املدخــالت، مبــا فيــها امليــاه، وخفَّــض النفايــات املاديــة، وخفّــض بالتــــايل 

ما ُيصرف منها يف املياه وغريها من الوسائط. 
وُتعترب اإلدارة املستدامة ألحواض األهنار الدولية ذات أمهية حيويـة للتنميـة املسـتدامة.  - ٤٤
ويف أفريقيـا وحدهـا يوجـــد ٥٩ حوضــا هنريــا دوليــا، تشــكل ٨٠ يف املائــة مــن مــوار امليــاه 
السطحية يف تلك القارة. ومل يقطع القانون الـدويل شـوطا كبـريا يف حتسـني التعـاون فيمـا بـني 
الدول املشاطئة. وال يزال العديد من الرتاعات القدمية العهد املتصلة باملياه دون حـل، يف حـني 
أن الطلـب املتنـامي علـى املـوارد احملـدودة مـن امليـاه العذبـة يزيـد مـن خمـاطر تفجُّـر الصراعــات 
مسـتقبال. ويف بلـدان منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـــادي، أخــذت مســألة حتقيــق 
التكامل بني مصـاحل منـاطق أعلـى اجملـرى وأسـفل اجملـرى علـى امتـداد األجسـام املائيـة العـابرة 
للحدود حتظى باهتمـام مـتزايد. ويف البلـدان الناميـة، متثـل جلنـة هنـر ميكونـغ آليـة قدميـة العـهد 
للتعاون والتنسيق فيما بني الدول املشاطئة، ولكن عدم وجود كيانـات مشـاطئة رئيسـية أعلـى 
اجملرى حيد من فعالية هذه اآللية. ومتكنت بلدان حوض النيـل أيضـا علـى مـدى العقـد املـاضي 

من وضع رؤية مشتركة إلدارة املوارد واستخدامها على حنو كفء. 
 

السياسات واملؤسسات اخلاصة باملياه   باء –
٤٥ – شجع انعــداُم التمويـل وإخفـاق املؤسسـات، اللذيـن تفاقمـا بفعـل ازديـاد الطلـب علـى 
امليـاه، العديـد مـن البلـدان علـى الشـروع يف إصـــالح قطاعــات امليــاه لديــها. وتركــز الزخــم 
الرئيسي هلذه اإلصالحات على كفالة حتسني التنسيق يف قطاع املياه وعلـى تشـجيع املشـاركة 
مـن جـانب أصحـاب املصلحـة الرئيسـيني. وكـــانت النتــائج متفاوتــة. ففــي بعــض احلــاالت، 
حققت ال مركزية لإلدارة وللموارد واخلدمات املائية نتائج طبية. إال أن فشل عـدد كبـري مـن 
مشـاريع توفـري امليـاه يـربز احلاجـة إىل أن يكـون صنـع القـرارات املتعلقـة باختيــار التكنولوجيــا 

حمليا، فضال عن حتسني التنسيق فيما بني املاحنني. 
وتطرأ حاليا على قواعـد عمليـة اإلدارة العامـة للميـاه تغـريات نامجـة عـن سـن قوانـني  – ٤٦
جديدة متعلقة باملياه يف بلدان شىت (منها مثـال اليمـن ومدغشـقر والـربازيل وجامايكـا وسـري 
النكـا)، ُتشـِرُك اجملتمعـات احملليـة يف إدارة مـــوارد امليــاه ووضــع سياســات لــإلدارة املســتدامة 
للميـاه. وبـرزت علـى مـر السـنوات منـاذج خمتلفـة لالمركزيـة. فقـــد أنشــأت فرنســا واملغــرب 
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ـــى  واليمـن والـربازيل هيـاكل إلدارة امليـاه هتـدف إىل تعزيـز اإلدارة الالمركزيـة والتشـاركية عل
ـــدة جبنــوب شــرق آســيا (تــايلند  مسـتوى احلـوض مـن خـالل جلـان األحـواض. ويف بلـدان ع
ـــة احملليــة  والفلبـني وإندونيسـيا وماليزيـا)، أنشـئت هيئـات لألحـواض النهريـة بغيـة تعزيـز امللكي
ـــة  والتشـارك يف صنـع القـرار. ويف قريغيزسـتان، أدى تفكـك االحتـاد السـوفيايت والقضايـا البيئي
احمليطة ببحر أرال إىل إجراء إصالحات تركز على تشجيع اإلدارة احمللية ملوارد املياه، وحتسـني 
ممارسـات إدارة امليـاه داخـل املـــزارع، ونقــل املســؤولية عــن التشــغيل والصيانــة إىل رابطــات 
مستخدمي املياه. كما أدى تطبيق الالمركزية يف إيصال اخلدمات يف بعض احلاالت إىل تعزيز 
دور النساء يف توفري موارد املياه وإدارهتا واحلفاظ عليها، مما أفضى إىل حتسني أحـوال أسـرهن 
ـــة العامــة. بيــد أن التجربــة أظــهرت أيضــا أن ال مركزيــة إيصــال  مـن حيـث الصحـة والنظاف
اخلدمات ميكن أن تأيت بعكس املرجـو منـها إذا انعدمـت برامـج بنـاء القـدرات علـى املسـتوى 

احمللي. 
وأدت اإلصالحـات الناجحـة الـيت أُدخلـت علـى السياسـات واملؤسسـات إىل حتســـني  – ٤٧
ـــة  توزيـع امليـاه ومتويلـها وإدارهتـا يف بعـض البلـدان. ففـي املكسـيك، أرسـت التغيـريات القانوني
واملتعلقة بالسياسات أسسـا صلبـة لبنـاء مؤسسـات أكـثر قـوة يف قطـاع امليـاه. وأجـرت شـيلي 
ــاه،  مؤخـرا تغيـريات قانونيـة ويف جمـال السياسـات بغيـة معاجلـة أوجـه التنـازع علـى حقـوق املي
كتلـك القائمـة بـني اوجـه االسـتخدام الزراعيـة والكهرمائيـة وغريهـا. ومتثـــل الزخــم الرئيســي 
إلصالح السياسات يف الربازيل يف صوغ وتنفيذ استراتيجيات خاصة بكل منطقة مـن املنـاطق 
وكل قطاع من القطاعات، مبا يف ذلك إنشاء هيئة إلدارة موارد املياه. وأنشـأ املغـرب واليمـن 
وكـاالت لألحـواض النهريـة ومنـح اسـتقالال للوكـاالت العامـة املسـؤولة عـــن توفــري امليــاه يف 
املنـاطق احلضريـة. ورغـم وجـود قـدر كبـري مـن التنـوع يف هـذه التغيـريات املؤسسـية واملتعلقــة 
بالسياسات، مثة أوجه تشـابه فيمـا بينـها، منـها تزايـد األمهيـة املعلقـة علـى التوزيـع املسـتند إىل 
السـوق، وإشـراك األطـراف صاحبـة املصلحـة، ومشـاركة القطـاع اخلـاص، واإلدارة املتكاملــة 

ملوارد املياه، وحتقيق االستدامة االقتصادية واملادية ملنظومات توفري املياه(٢٧). 
وتتطلب إدارة موارد املياه ألغراض التنمية املستدامة مجع البيانات واملعلومات املتعلقة  – ٤٨
مبـوارد امليـاه وتفسـريها وتطبيقـها. وقواعـد البيانـات يف معظـــم البلــدان الناميــة ناقصــة، كّمــاً 
ونوعاً، وال حتدد على الوجه املناسب أوضاع خط األساس أو االجتاهات. ويف كثري جــدا مـن 
األمـاكن، تتدهـور حالـة شـبكات رصـد مـوارد امليـاه وبعضـها متوقـف عـن العمـل، وال جتمــع 
ـــاه، وال تقيــم أوضــاع منظومــات اإلمــداد.  بانتظـام البيانـات األساسـية املتعلقـة باسـتخدام املي
واالحتفـاظ بنظـم موثوقـة للمعلومـات يسـتلزم مـوارد ماليـة، وهـــو مطلــب مل يــزل يفتقــر إىل 
االنتباه الكايف من جانب احلكومات وشركائها اإلمنائيني. وسوء حالة البيانات ينتج عنه سـوء 
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التخطيط والربجمة. وإىل جانب نقص املعلومات عن نوعية املياه ومدى توافرها، تشري التقـارير 
الوطنية املقدمة إىل جلنة التنمية املستدامة إىل العوائق الرئيسية التالية الـيت تعـترض سـبيل اإلدارة 
املتكاملـة ملـوارد امليـاه: االفتقـار إىل املـوارد املاليـة؛ وعـدم كفايـة التنسـيق فيمـا بـني الســـلطات 

املختصة؛ وأوجه التداخل وعدم االتساق بني التشريعات الوطنية والتشريعات احمللية. 
وعلـى الصعيـد العـاملي، يتبـع التقييـم العـاملي للميـاه الدوليـة(٢٨) – وهـو برنـامج يقــوده  – ٤٩
برنامج األمم املتحدة للبيئة وتأيت نسبة ٥٠ يف املائة من متويله البيئة العاملية – هنجا مسـتندا إىل 
النظـام اإليكولوجـــي يف حتديــد املســائل ذات األولويــة واســتجابات السياســات فيمــا يتعلــق 
بالتخفيف مــن حـدة التلـوث وإدارة امليـاه الدوليـة علـى املسـتويني الوطـين واإلقليمـي. ويـروِّج 
التقييـم العـاملي للميـاه الدوليـة االسـتخدام املسـتدام واإلدارة املتكاملـة ملـوارد امليـاه عـــن طريــق 
عرض االستجابات املمكنة على صعيد السياسـات والالزمـة للتخفيـف مـن حـدة املشـاكل يف 

املناطق املائية عرب احلدودية البالغ عددها ٦٦ منطقة. 
 

محاية األنظمة اإليكولوجية املائية   جيم -
تتسم محاية النظم اإليكولوجية املائية بأمهيـة حيويـة بالنسـبة إىل التنميـة املسـتدامة ألن  – ٥٠
هذه النظم تؤدي خدمات اقتصادية واجتماعية قيمة، مثل تنقية امليـاه وتفريـخ األمسـاك، فضـال 
عـن محايـة مـــوارد التنــوع البيولوجــي. وخلصــت دراســة(٢٩) أجريــت مؤخــرا إىل أن النظــم 
اإليكولوجيـة للميـاه العذبـة تلقـت ضربـة شـديدة جـــراء أمنــاط ختفيــض التدفقــات النهريــة أو 
تغيريهـا، وتدهـور نوعيـة امليـاه، وإنشـاء البـىن األساسـية، وحتويـل اسـتخدام األراضـي. ونتيجــة 
لذلك، فإن التنوع البيولوجي املائي ومصائد األمساك املعتمـدة علـى النظـم اإليكولوجيـة املائيـة 

آخذان بالتدهور على نطاق عاملي. 
وتلحق األمناط احلالية الستهالك املياه الضرر بالتنوع البيولوجي املائي وبالبشـر الذيـن  – ٥١
تعتمد معيشتهم على اخلدمات اليت تؤديـها النظـم اإليكولوجيـة املائيـة. ففـي بعـض األحـواض 
املائيـة الرئيسـية، مثـل حـوض مـوراي - دارلنـغ يف أسـتراليا وحـــوض هنــر أورانــج يف جنــوب 
أفريقيـا وحـوض هوانـغ هـي يف الصـني، تسـحب تدفقـات امليـاه املتاحـة كلـها تقريبـا ألغــراض 
االسـتخدامات البشـرية. ويف حالـة هنـر هوانـغ هـي، زادت فـترة التدفـق املنخفـض يف األجـــزاء 
السفلى من جمرى النهر من ٤٠ يوما يف أوائل التسعينات إىل ٢٠٠ يـوم يف عـام ١٩٩٧، ويف 
بعض األحيان ال تصل إىل البحر مياه البتة. وقد سبب هذا إجهادا اقتصاديـا هـائال ألكـثر مـن 
١٠٠ مليـون نسـمة يف احلـوض، إذ أضعـف قدرهتـم علـى زراعـة احملـاصيل، فضـال عمـا أحلقـــه 

بأنواع األحياء واملوائل اليت توجد يف املياه العذبة. 
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وفقد خالل القرن املاضي نصف األراضـي الرطبـة يف العـامل، وتتعـرض أنـواع عديـدة  – ٥٢
من الكائنات احلية يف املياه العذبة لتناقص سريع يف أعدادها أو خلطر االنقراض. ويشـكل حبـر 
أرال واحـدة مـن أسـوأ الكـــوارث اإليكولوجيــة يف العــامل – إذ تقلصــت مســاحته ممــا يفــوق 
٦٥ ٠٠٠ كيلومـتر مربـع إىل حنـــو ٥٠٠ ٢٨ كيلومــتر مربــع يف عــام ١٩٩٨، مــع اخنفــاض 
حجمـه بنسـبة ٧٥ يف املائـة واشـتداد ملوحتـه بقـدر كبـري. ويف العديـد مـن البلـدان بلـــغ تأثــري 
التلوث الناتج من الرب على املناطق الساحلية مدى بعيدا، حيث أطلق العنان لتكـاثر الطحـالب 
وأضر بالشعاب املرجانية وأحلق األذى مبصائد األمساك. ومن األنواع السمكية يف العـامل، الـيت 
يأيت معظمها من املياه الداخلية، مل جير تقييـم إال لنسـبة ١٠ يف املائـة، ووجـد أن ٣٠ يف املائـة 
مـن هـذه الفئـة األخـرية معـرض للخطـر. وحـىت يف بلـدان منظمـة التعـاون والتنميـــة يف امليــدان 
االقتصادي، مل تكن اجلهود الكبرية اليت بذلت يف العقـود األخـرية يف جمـال إدارة امليـاه، كافيـة 

للحفاظ على نوعية املياه وعلى النظم اإليكولوجية املائية وإعادهتا إىل ما كانت عليه(٣٠). 
ورغم هذه االجتاهات املقلقة، مثة أدلة ملموسة على حصول تغريات مبشرة باخلـري يف  - ٥٣
ـــة يف إطــار اتفاقيــة  العديـد مـن البلـدان. فمعظـم البلـدان الــ ٧٢ الـيت قدمـت تقاريرهـا  الوطني
التنوع البيولوجي تشري إىل أهنـا تعكـف علـى مجـع املعلومـات عـن التنـوع البيولوجـي يف امليـاه 
الداخليــة، واختــاذ إجــراءات هتــدف إىل حفــــظ النظـــم اإليكولوجيـــة للميـــاه الداخليـــة وإىل 

استخدامها على حنو مستدام، واختاذ تدابري لبناء القدرات. 
ـــام مــتزايد يف السياســات البيئيــة  وحيظـى مبـدأ “دفـع مقـابل اخلدمـات البيئيـة” باهتم - ٥٤
وجيري اختباره يف العديد من البلدان. ويقوم نظام دفع مقابل اخلدمات البيئيـة يف كوسـتاريكا 
– وهو من أكثر النظم إحكاما يف العامل النامي - بدفع مبالغ ملـالكي األراضـي لقـاء حمافظتـهم 
على الغابات اليت تـؤدي خدمـات مائيـة، كتنظيـم تدفـق امليـاه وتنقيتـها. ويف كولومبيـا، يدفـع 
العديد من تنظيمات مستخدمي املياه مقابال خلدمات مسـتجمعات امليـاه - بشـراء أجـزاء مـن 

أعايل املستجمع أحيانا. 
 

اتقاء الكوارث وإدارهتا   دال -
حدث يف العامل يف الفترة ١٩٩٠-٢٠٠٢ ما جمموعه ٢٠٠ ٢ كارثة كبـرية وصغـرية  - ٥٥
تتعلق باملياه: ٣٥ يف املائة يف آسيا، و ٢٩ يف املائة يف أفريقيـا، و ٢٠ يف املائـة يف األمريكتـني، 
و ١٣ يف املائـة يف أوروبـا، وحنـو ٣ يف املائـة يف أوقيانوسـيا. وتـأثر عـدد مـــن األشــخاص بلــغ 
جمموعه ١,٥ بليون نسمة من جراء الفيضانات اليت حدثت يف أحناء العـامل بـني عـامي ١٩٩١ 
و ٢٠٠٠، يف حني قدرت األضرار االقتصادية النامجة عـن الفيضانـات يف عـام ٢٠٠٢ بـأكثر 
من ٣٠ بليون دوالر(٣١). أما العوامل اليت تفسر زيادة وتـرية الفيضانـات الكارثيـة وتكاليفـها، 
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فتشـمل التصحـر وعمليـات التحـول الدميوغـرايف وتغـري أمنـاط اسـتخدام األراضـي واالســتيطان 
البشري وتغري أمناط األحوال اجلوية. ويف آسيا، الـيت شـهدت معظـم الفيضانـات الكـربى الـيت 
حدثت مؤخرا، أدى التصحر والتحضـر يف التسـعينات، إىل زيـادة خطـر الفيضانـات وشـدهتا. 
ويف تـايلند، تســـببت التغــريات الــيت حدثــت يف اســتخدام األراضــي يف ختفيــض خــزن امليــاه 
واالحتفاظ هبا طبيعيا يف احلوض األسفل لنهر تشاو فرايـا، الـذي يسـيل عـرب بـانكوك، ممـا زاد 

من التدفقات مبعدل وصل إىل ٠٠٠ ٣ متر مكعب يف الثانية. 
ومع ذلك، فقد حدثت حتسينات تقنية نتيجة لتحسن فـهم أسـباب الكـوارث املتصلـة  - ٥٦
باملياه، مبا يف ذلك حتسن وسـائل التنبـؤ يف األجلـني القصـري والطويـل، وحتسـن رصـد العوامـل 
ـــالكوارث ومنذجتــها. كمــا ازداد التركــيز علــى ختفيــض درجــة التعــرض ألخطــار  املتصلـة ب
الكوارث. بيد أنه مل جير على الوجه التام إدمـاج ختفيـف خمـاطر الكـوارث يف االسـتراتيجيات 
اإلمنائية واملساعدة اإلمنائية. واعتمدت اجلمعيـة العامـة، يف عـام ٢٠٠٠، االسـتراتيجية الدوليـة 
للحـد مـن الكـوارث، لتعزيـز احلـد مـن خمـاطر الكـوارث بوصفـه جـزءا ال يتجـــزأ مــن التنميــة 
املسـتدامة. ويتنـاول تقريـر األمـني العـام عـن املسـتوطنات البشـرية، مسـألة تنميـــة املســتوطنات 

البشرية يف املناطق املعرضة للكوارث. 
 

وسائل التنفيذ   خامسا – 
التمويل   ألف –

ـــو ٧٥  يبلـغ اإلنفـاق احلـايل علـى البـىن األساسـية اجلديـدة للميـاه يف البلـدان الناميـة حن - ٥٧
بليون دوالر سنويا(٣٢)، مبا يف ذلك االستثمارات املتعلقة بتوفري مياه الشـرب الـيت تبلـغ حـوايل 
١٣ بليون دوالر سنويا. ويف حني أن معظم الذيـن ال تتوافـر هلـم إمكانيـة احلصـول علـى ميـاه 
الشرب احملسنة يعيشون يف املناطق الريفية، وخاصـة يف أفريقيـا وآسـيا، فـإن القطـاع احلضـري 
هو الذي استفاد من معظم االستثمارات املخصصة لتوفري مياه الشرب. ففي التسـعينات، بلـغ 
متوسط االستثمار السنوي يف جمال توفري املياه يف املناطق احلضرية يف البلــدان الناميـة ٨ باليـني 
دوالر، مقـابل ٤,٦ باليـني دوالر يف املنـاطق الريفيـة(٣٣). ومـن جممـوع االسـتثمارات الســنوية 
ــــق الصحيـــة (١٩٩٠-٢٠٠٠)،  البالغــة ١٥,٧ بليــون دوالر يف جمــاالت توفــري امليــاه واملراف
حصلت إمدادات املياه على حنو ٨٠ يف املائة، وأنفق ٢٠ يف املائة فقط علـى املرافـق الصحيـة، 

ومل ينفق عليها يف أفريقيا إال ١٢ يف املائة. 
ومؤدى النمو السكاين السريع الذي ستشهده يف املناطق احلضرية خالل العقد القـادم  - ٥٨
(الذي يقدر أن نسبته ستبلغ ٨٧,٥ يف املائة من النمو السكاين العاملي، والذي سيحدث قـدر 
هـائل منـه يف البلـدان الناميـة)(٣٤) أنـه سـتكون هنـاك حاجـــة مســتمرة لتخصيــص اســتثمارات 
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ضخمة للبىن األساسية للمياه يف املنـاطق احلضريـة. ويف الوقـت نفسـه، ونظـرا الرتفـاع معـدل 
ـــاطق احلضريــة بــالفعل، والفجــوة الواســعة بــني املنــاطق الريفيــة واحلضريــة يف  التغطيـة يف املن
معدالت التغطية، والتفاوت الواسع بني التغطية خبدمات توفري املياه والتغطيـة خبدمـات املرافـق 
الصحيـة، فـإن األمـر يدعـو إىل إعـادة املوازنـة بـني األولويـــات لصــاحل توفــري امليــاه يف املنــاطق 
الريفية، ولصاحل املرافق الصحية بوجه عام، وال سيما يف املسـتوطنات غـري النظاميـة يف املنـاطق 

احلضرية وما حوهلا. 
وبنـاء علـى التكـاليف التقديريـة لتوفـري ميـاه الشـرب للفـرد الواحـد يف البلـدان الناميـــة  - ٥٩
خالل العقد املاضي، ونظرا ألنه سيلزم توفـري إمكانيـة احلصـول علـى امليـاه لعـدد إضـايف قـدره 
١,٦ بليون نسمة، حبلول عام ٢٠١٥، للوفـاء بـاهلدف اإلمنـائي لأللفيـة املتعلـق مبيـاه الشـرب، 
سيلزم سنويا ما يقارب متوسطة ٢٦ بليون دوالر، لتوسيع نطاق التغطية خبدمات توفـري امليـاه 
علـى مـدى السـنوات الــ ١١ املقبلـة (مبـا يف ذلـك التكـاليف السـنوية للتشـــغيل والصيانــة الــيت 
يفـترض أهنـا سـتبلغ ١٥ يف املائـة مـن تكـاليف االسـتثمار). وميكـن أن تكـون تكـــاليف بلــوغ 
اهلدف املتعلق باملرافق الصحيـة أكـرب مـن ذلـك بكثـري، إذا أضيفـت تكـاليف معاجلـة النفايـات 
السائلة إىل تكاليف البنية األساسـية للمرافـق الصحيـة (انظـر املناقشـة الـواردة يف تقريـر األمـني 
العام عن املرافق الصحية). بيـد أن التقديـرات العامليـة لالحتياجـات االسـتثمارية غـري مؤكـدة، 
ألهنا حساسة لالفتراضات املتعلقة مبزيج التكنولوجيـا وموقـع السـكان الذيـن يتعـني خدمتـهم. 

ويلزم إيالء مزيد من االهتمام بالتوصل إىل تقديرات موثوقة لكل بلد على حدة. 
وثبـت أن مـن العسـري تعبئـة املـوارد احملليـة ألغـراض تنميـة الـري، وذلـك بسـبب عــدم  - ٦٠
وجود سياسات مناسبة لتسعري املياه. وال تزال ميــاه الـري تتلقـى إعانـات بقـدر كبـري. بيـد أن 
هناك اعترافا متزايدا بضرورة تسعري املياه السترداد قسط كبري على األقل من تكـاليف تشـغيل 
وصيانــة الشــبكة. ومــن العنــاصر األساســية املتممــــة لتســـعري امليـــاه، قواعـــد توزيـــع امليـــاه، 
والتحسينات التكنولوجية يف شبكات إيصال املياه، لتمكني املزارعني من حفظ امليــاه اسـتجابة 
الرتفاع األسعار(٣٥). وقد اخنفضت القروض التجاريـة واسـتثمارات القطـاع اخلـاص يف البنيـة 
األساسية للري يف السنوات األخرية، يف حني زادت تكـاليف تنميـة األراضـي املرويـة اجلديـدة 
زيادة ملحوظة. فقـد ازدادت هـذه التكـاليف، علـى سـبيل املثـال، بـأكثر مـن ٥٠ يف املائـة يف 
الفلبني، و ٤٠ يف املائة يف تايلند، وقاربت نسبة الزيـادة ثالثـة أمثـال يف سـري النكـا، بسـبب 
ارتفـاع التكـاليف املرتبطـة بتنميـة األراضـي واسـتصالحها، وعمليـات نقـــل امليــاه، وشــبكات 

توزيع املياه، وارتفاع تكاليف الضخ يف حالة الري باملياه اجلوفية. 
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وهنـاك مسـألة أساســـية يف إدارة وتنميــة شــبكات توفــري ميــاه الشــرب يف الســنوات  - ٦١
األخـرية، تتعلـق بـدور القطـاع اخلـاص والشـراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص. وميكــن أن 
ينظر يف مسألة مشاركة القطاع اخلاص يف توفري مياه الشرب، يف إطار فئتـني عـامتني. وتتعلـق 
األوىل بالشركات اخلاصة الكبرية - املتعددة اجلنسيات يف حاالت كثرية. وهناك أربعة أنـواع 
عامة للمشاركة اخلاصة الواسـعة النطـاق، تشـمل توزيعـات خمتلفـة ملخـاطر االسـتثمار، وهـي: 
ــة  عقـود اإلدارة والتأجـري (حيـث يظـل املرفـق يف أيـدي القطـاع العـام، وتظـل القـرارات املتعلق
باالستثمار واملسؤوليات املالية داخل القطاع العام)، واالمتيـازات (الـيت تشـمل التـويل املؤقـت 
إلدارة مرفـق عـام وااللـتزام بقـدر مـن االسـتثمار)، واالسـتثمار يف إنشـاء مرافـق جديـدة (مـــع 
إمكان عودة ملكيــة البنيـة األساسـية إىل القطـاع العـام)، والتجـرد مـن امللكيـة (حيـث يشـتري 
املستثمر اخلاص حصة يف مؤسسـة حكوميـة)(٣٦). وتشـمل الفئـة الثانيـة صغـار مـوردي امليـاه، 
الذيـن يعملـون بصـورة رئيسـية يف تقـدمي اخلدمـات وال يقومـون إال باســـتثمارات حمــدودة (يف 

شاحنات صهاريج املياه واملضخات واآلبار االرتوازية). 
أما مشاركة القطـاع اخلـاص الواسـعة النطـاق يف جمـال توفـري امليـاه واملرافـق الصحيـة،  - ٦٢
فتتركز بصورة رئيسية يف شرق آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر 
الكارييب (اجلدول ٣)، وتغلب مشاريع املياه على مشاريع املرافـق الصحيـة. ويف جنـوب آسـيا 
وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى، ال وجود تقريبا لالستثمار من جانب القطاع اخلـاص. ويف 
كل منطقة من هذه املناطق، احتلت بعض البلدان مركز الصدارة من حيث اجتـذاب اسـتثمار 
القطاع اخلاص – مبا يف ذلك الصني وماليزيا يف شرق آسيا؛ واملكسيك والـربازيل واألرجنتـني 
يف أمريكا الالتينية؛ واملغرب يف مشـال أفريقيـا. وقـد أدى إنشـاء مؤسسـات فعالـة وتنفيـذ أطـر 
قانونيـة وتنظيميـة وحتسـني آليـات احلكـم يف هـذه البلـــدان، إىل متــهيد الطريــق أمــام مشــاركة 
القطاع اخلاص. ومن أصل املشاريع املدرجة يف اجلدول وعددها ٢٣٨، تبلغ نسبة االمتيازات 
٤٠ يف املائة، وتبلغ نسـبة االسـتثمارات يف املرافـق اجلديـدة الثلـث تقريبـا؛ وتقـل نسـبة حتويـل 
ملكيـة الشـركات اململوكـــة للقطــاع العــام إىل القطــاع اخلــاص عــن ١٠ يف املائــة. وتتمــاثل 
األوزان النسبية ملختلف أشــكال املشـاركة بوجـه عـام عـرب املنـاطق، وإن كـانت االسـتثمارات 
اجلديدة يف شرق آسـيا واحمليـط اهلـادئ يقـارب عددهـا عـدد االمتيـازات، وعقـود اإلدارة هـي 

السائدة يف أوروبا ووسط آسيا (٣٧). 
ومن املشاكل اليت نشأت مع شركات املياه اخلاصة، التواطؤ يف عطاءات عقود توفـري  - ٦٣
املياه، وخضوع القائمني بالتنظيم لتأثري الشركات املشمولة باألنظمة، وعدم مرونة الضمانات 
التعاقدية للعائدات، واحتكار البـىن األساسـية الرئيسـية، واالفتقـار إىل الشـفافية. وبوجـه عـام، 
أثريت شكوك بشأن واقعية توقع أن تؤدي املشاركة الواسعة النطاق للقطاع اخلاص يف قطـاع 
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املياه، إىل أكثر من مسامهة طفيفة يف السري حنو بلوغ اهلدف اإلمنائي لأللفية املتعلق بامليـاه(٣٨). 
وحتصـل نسـبة طفيفـــة مــن ســكان العــامل علــى اخلدمــات حاليــا مــن املورديــن مــن القطــاع 
اخلـاص(٣٩). ويف الســـنوات األخــرية، أصبــح املســتثمرون مــن القطــاع اخلــاص أكــثر حــذرا 
وتباطأت استثماراهتم يف قطاع امليـاه احملفـوف مبخـاطر مقـدرة بـأقل مـن حقيقتـها، واملُبـالغ يف 
تقدير أرباحه، واملواجه مبشاكل تعاقدية - منها مثال حماولة احلكومات أحيانا إعادة التفـاوض 

على العقود يف مواجهة استياء اجلمهور من رسوم املياه. 
 

ـــة  اجلــدول ٣: استثمــــار القطــــاع اخلــــاص فــــي مشــاريع توفــري امليــاه واملرافــق الصحي
 ١٩٩٢-٢٠٠٠

 
عدد املشاريع املنطقة 

االستثمار الشامل ملشاركة القطاع اخلاص 
(مباليني دوالرات الواليات املتحدة) 

٦٤٣ ١٤ ٧٣ شرق آسيا واحمليط اهلادئ
٦٨٢ ٢ ٣٩ أوروبا ووسط آسيا

٣٧٨ ١٥ ١٠٥ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
٢٠٩ ١ ٧ الشرق األوسط ومشال أفريقيا

٢١٦ ١ جنوب آسيا 
٦٧ ١٣ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

١٩٥ ٣٤ ٢٣٨ اجملموع 
 

مالحظة: تشمل أرقام االستثمارات مسامهات القطاعني اخلاص والعام. 
ـــــية، البنــــك الــــدويل؛  املصـــدر: قـــاعدة بيانـــات مشـــروع مشـــاركة القطـــاع اخلـــاص يف البنيـــة األساس

 .http://rru.worldbank.org/ppi/about/asp
 

ونظـرا للتخـوف بشـأن منـح االحتكـار احمللـي لتوفـري امليـاه لشـركة خاصـة، وال ســيما  - ٦٤
الشواغل إزاء األثر االجتماعي لزيادة رسـوم امليـاه، ال تشـجع احلكومـات وال املسـتهلكون يف 
ـــات امليــاه.  العديـد مـن البلـدان الناميـة مشـاركة الشـركات املتعـددة اجلنسـيات يف توفـري خدم
ـــدور الــذي ميكــن أن  وأسـهمت املناقشـات الـيت جـرت يف منتديـات خمتلفـة يف حتسـني فـهم ال
ـــلم  يضطلــع بــه القطــاع اخلــاص، وإن مل حتقــق توافقــا يف اآلراء بشــأن مجيــع املســائل. وتس
احلكومات بصورة متزايدة بأنه ال يلزم أن تنطوي مشاركة القطـاع اخلـاص (وهـي ال تنطـوي 
بالفعل) على ملكية القطاع اخلاص للمـوارد، وال حـىت البنيـة األساسـية (وحيثمـا تشـمل هـذه 
املشـاركة امللكيـة، فيمكـن للشـروط التعاقديـة أن جتعـل هـذه امللكيـة مؤقتـــة). واألمــر األكــثر 
شـيوعا يف هـذا اجملـال هـو اإلدارة اخلاصـة للمرفـق العـام (بدرجـات خمتلفـة مـن تقاســـم خمــاطر 
االستثمار). كما تدرك احلكومات ضـرورة وجـود إطـار تنظيمـي قـوي لكفالـة توافـق سـلوك 
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املستثمرين من القطاع اخلاص - فيما يتعلق بتحديـد التعريفـات مثـال - مـع املصلحـة العامـة. 
وموجز القول هـو أن مشـاركة القطـاع اخلـاص تسـتلزم إجـراء حـوار بـني احلكومـة والقطـاع 
اخلاص وممثلي املستعملني، من أجل وضع حلول سليمة من النواحـي االجتماعيـة واالقتصاديـة 

والبيئية، ملشكلة توسيع نطاق إمكانية احلصول على املياه املأمونة بكلفة ميسورة. 
وميكن أن يكون الدور الذي يضطلع به صغار موردي املياه يف تقدمي خدمـات امليـاه،  - ٦٥
كبريا متاما، إال أنه ليس موثقا توثيقا جيدا. ويشـمل قطـاع صغـار مـوردي امليـاه نطاقـا واسـعا 
من أنواع مقدمي خدمــات امليـاه. وقـد بينـت دراسـة اسـتقصائية أجريـت مؤخـرا(٤٠) يف سـت 
مدن أفريقية، و مثاين مدن آسيوية و سـت مـدن يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب، 
وجود الترتيبات التالية: شراكة صغار موردي املياه مع مرفق املياه؛ وقيام صغار مـوردي امليـاه 
بتوفري املياه من مواردهم اخلاصة (مثل اآلبار اخلاصة) لألحياء اليت ال تغطيها املرافـق؛ ومنظمـو 
املشــاريع الذيــن يقومــون ببنــــاء شـــبكاهتم اخلاصـــة املرتبطـــة بـــاخلطوط الرئيســـية للمرفـــق؛ 
وملكية/تشغيل/حيازة امتياز املراحيض ومرافق االسـتحمام العامـة؛ ومشـغلو أكشـاك وصنابـري 

املياه، الذين هم أكثر املوردين شيوعا يف املناطق احلضرية الفقرية. 
وتقدر دراسة أجراهـا مؤخـرا مصـرف التنميـة اآلسـيوي(٤١)، أن نسـبة تـتراوح تقريبـا  - ٦٦
من ٢٠ إىل ٤٥ يف املائة من األسر املعيشية يف مدن مثل سـيبو (الفلبـني)، وهوشـي منـه سـىت، 
وجاكارتا ومانيال، تعتمــد علـى خدمـات توريـد امليـاه الـيت يقدمـها صغـار مـوردي امليـاه. ويف 
تغيوسيغالبا وغواتيماال سيت وليما، يقدم صغار موردي املياه نسبة تزيد على ٣٠ يف املائـة مـن 
اإلمدادات(٤٢). وال يرتبط معظم مستهلكي هذه اخلدمات بشبكات التوزيع الرئيسـية. ويعتـرب 
سوق صغار موردي املياه بوجه عام سوقا تنافسيا جدا من حيث تقـدمي اخلدمـات. وميكـن أن 
يعكس ارتفاع األسعار اليت يتقاضاها صغار موردي املياه عن أسعار مرافق املياه، جمموعـة مـن 
العوامل هي: فقدان اقتصادات احلجم، واإلعانات املقدمـة مليـاه األنـابيب، ووجـود قـدر أكـرب 
مـن املرونـة واملالءمـة (عـدم وجـود رسـوم للتوصـل مثـال)، يف بعـض احلـاالت وجـود احتكــار 
حملي ملصدر مياه عام. ويف بعض احلـاالت، قـد يكـون مرفـق ميـاه عـام هـو الـذي ميـارس هـذا 
االحتكار، حيث حيصل من بيع املياه لصغار موردي املياه على عائد أعلى - وإن كـان أصغـر 
حجمـا - مـن عـائد إيصاهلـا عـرب شـبكة األنـابيب. وميكـــن أن يــؤدي هــذا أحيانــا إىل إســاءة 
االسـتعمال، عندمـا يـؤدي تكـرر انقطـاع اخلدمـة إىل اضطـرار املســـتهلكني، حــىت مســتهلكي 
الشـبكة، إىل الشـراء مـن صغـار مـوردي امليـاه. ومـع ذلـك، ومـا دامـت مرافـق امليـاه اململوكــة 
للقطاع العام أو القطاع اخلاص تتجنب قطاعات واسـعة مـن املسـتوطنات البشـرية - وخباصـة 
املسـتوطنات غـري النظاميـة يف املنـــــاطق احلضــــرية - ســـيواصل صغـــــار مــوردي امليـــاه تلبيــة 

حــــاجة هـــامة(٤٣). 
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ويف العديد من بلدان جنوب آسيا (مبا يف ذلك اهلند وباكستان وبنغالديش)، يضطلع  - ٦٧
ـــج اســتخدام املضخــات اليدويــة الســتخراج امليــاه  القطـاع اخلـاص احمللـي بـدور هـام يف تروي
اجلوفية، وإتاحة املضخات بأسعار ميسورة وتكييفها حسب االحتياجات والتفضيالت احمللية. 
وعلى اجلــانب اآلخـر، جيـري توفـري املضخـات يف معظـم البلـدان األفريقيـة، عـن طريـق برامـج 
تديرهـا جـــهات ماحنــة، دون وجــود ملكيــة وطنيــة أو حمليــة، ونتيجــة ذلــك انعــدام توحيــد 
مواصفـات املعـــــدات وإجـراءات الصيانـة. ويفتقـر القطـاع اخلـاص احمللـي إىل القـــدرات علــى 
تنظيـم املشـاريع والقـدرات التقنيـة الالزمـــة لتهيئــة هــذه التكنولوجيــا حســب االحتيـــــاجات 

احملــــلية. 
 

بناء القدرات   باء -
أحـرز تقـدم كبـري علـى مـدى العقـد املـاضي مـن حيـث بنـاء املؤسسـات ووضـع أطــر  - ٦٨
السياسـة العامـة واألطـر التنظيميـة اخلاصـــة بــإدارة مــوارد امليــاه، وكذلــك يف تعزيــز قــدرات 
املؤسسات واجملتمعات احمللية يف خمتلف جوانب إدارة موارد املياه وتقـدمي اخلدمـات. وحتققـت 
نتائج طيبة يف جمال تنمية املوارد البشرية، ونقل املـهارات التقنيـة، إال أن النجـاح كـان حمـدودا 

يف إنشاء املنظمات واملؤسسات املستدامة. 
  

حتسني احملاسبة املتعلقة باملياه يف املغرب  اإلطار ٩ -
بدأ املغرب مؤخرا مشروعا للمحاسبة املتعلقة باملياه يف حـوض هنـر أم الربيـع يف إطـار 
شراكة مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة هبدف القيـام تدرجييـا بإنشـاء 
حسابات جلميع أحواض األهنار يف البلد، وإدمـاج النتـائج يف احلسـابات القوميـة. وتشـارك يف 
هذه العملية أكثر من ٣٠ مؤسسة من مؤسسات املستوى الوطين ومسـتوى أحـواض األهنـار، 
ويتوىل تنسيقها املكتب اإلحصائي الوطين، مبساعدة من الوزارات املعنية مبواضيع امليـاه والبيئـة 
ــــد االجتمـــاعي يف  وختطيــط اســتخدام األراضــي. وجيــري حاليــا دراســة مســألة إدمــاج البع
احلسابات. ويتوقع أن تكون النتيجة النهائية هلذا كله حتقيق تنسيق قوي فيمـا بـني املؤسسـات 

الوطنية وتوفري قاعدة معلومات متينة ُيستند إليها يف صوغ السياسات العامة صياغة رشيدة. 
  

وال تزال مؤسسات قطاع املياه ضعيفة ومفتقـرة إىل التمويـل بوجـه عـام، وإن كـانت  - ٦٩
قد تطورت خالل العقد املـاضي مـن حيـث قدرهتـا علـى املسـامهة يف جمـاالت تشـريعات امليـاه 
ــتثمار يف  وسياسـات امليـاه وإدارة امليـاه. ويف حـني أن املنجـزات املاضيـة ارتبطـت أساسـا باالس
اهليـاكل املاديـة اجلديـدة، فـإن التطـورات الـيت شـهدهتا الفـترة األخـــرية يف قطــاع امليــاه ترتبــط 
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ــذ  بتحسـني اإلدارة وإجـراء تغيـريات مؤسسـية. وتتمثـل إحـدى املشـاكل الشـائعة يف جمـال تنفي
اإلصـالح املؤسسـي يف أن قطـاع امليـاه كبـري ومتنـوع واملسـؤولية عنـه جمـزأة، أو مقسـمة علــى 
األقل فيما بني عدة وكاالت. وال تـزال توجـد مشـاكل كبـرية فيمـا يتعلـق باحلسـم بـني قـوى 
الطلب املتنافسة على املياه من القطاعـات املختلفـة وفيمـا يتعلـق بتوزيـع احلقـوق ذات الصلـة. 
وعلى وجه اخلصوص، أدى ازدياد التنافس بني قويت الطلب من قطاعي الري وامليـاه احلضريـة 
إىل اشـتداد وضـوح احلاجـة يف الســـنوات األخــرية إىل اإلدارة املتكاملــة للميــاه علــى الصعيــد 
الوطين؛ وكذلك إىل زيادة تقدير قيمة املنافع املوقعية املختلفة اليت توفرها مـوارد امليـاه العذبـة، 

مبا يف ذلك احلفاظ على سالمة النظم اإليكولوجية. 
وال تزال مسألة استدامة أنشطة بناء القدرات يف البلدان النامية تشـكل مصـدرا كبـريا  - ٧٠
من مصادر القلـق بسـبب االفتقـار إىل القـدر الكـايف مـن التمويـل وااللـتزام السياسـي. وكثـريا 
ما يكون مجع املعلومات والبيانات املتعلقة بإدارة املياه معتمدا على أنشطة مشاريعية؛ ومبجـرد 
أن يكتمل املشروع، ينقطع العمل يف أنشطة مجع البيانـات. وتدهـورت يف أجـزاء عديـدة مـن 
العامل على مدى العقد املاضي شبكات الرصد وأنشطة تقييم الظواهر اهليدرولوجيـة األساسـية 
اليت ينبغي أن تكون األساس الذي تستند إليه السياسـات العامـة ملـوارد امليـاه. وكثـريا مـا ميثـل 
ضعف احلافز لدى املوظفني احلكوميني واخنفاض أجورهم عائقا رئيسـيا أمـام تعزيـز القـدرات 
ـــات  التقنيـة واملؤسسـية. وتـأمني عنصـر االسـتدامة يقتضـي علـى حنـو بـالغ األمهيـة إجـراء تقييم
حمددة األهداف لالحتياجـات واتبـاع ُنـُهج موجهـة حسـب قـوى الطلـب. وقـد خلـص تقييـم 
برنامج بناء القدرات من أجل القرن ٢١ الذي يضطلع بـه برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي إىل 

أن تنمية القدرات عملية حملية، ال ميكن فرضها وال االستعاضة عنها مببادرات خارجية(٤٤). 
 

التحديات املستمرة   سادسا -
ـــق  حتـدد الفـروع السـابقة بعـض التحديـات واملسـائل اهلامـة الـيت يلـزم معاجلتـها لتحقي - ٧١
األهـداف املتفـق عليـها دوليـا فيمـا يتعلـق بامليـاه. ومعظـم هـذه التحديـات واملســـائل ســبق أن 
كانت يف موضع اإلدراك يف حمافل دولية، ولكــن يوجـد عـامالن جيعـالن مـن اسـتعراضها مـرة 
أخرى أمرا مهما. فأوال، أصبح توفري إمكانية احلصـول علـى ميـاه الشـرب حيتـل مكانـة أعلـى 
علـى جـداول األعمـال الدوليـة وصـار معترفـا بـه حاليـا علـى أنـه “حـق أساسـي مـــن حقــوق 
اإلنسان”(٤٥). وثانيا أنه بعد أن أعلنـت اجلمعيـة العامـة الفـترة ٢٠٠٥-٢٠١٥ العقـد الـدويل 
للعمل: “املاء من أجل احلياة”، فإن الدورة الثانية عشرة للجنـة التنميـة املسـتدامة توفـر فرصـة 
هامة للمجتمع الـدويل كـي يتفـهم علـى حنـو أفضـل الـدروس املسـتفادة ويعطـي دفعـة جديـدة 

ألنشطة التنفيذ. 
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توفري إمكانية احلصول على مياه الشـرب املأمونـة - إن زيـادة إمكانيـة احلصـول علـى  - ٧٢
مياه الشرب واملرافق الصحية املأمونة تشكل ضـرورة حتميـة ملنـع حـدوث العـدد الضخـم مـن 
حاالت الوفاة واملرض اليت يعزى حدوثـها كـل عـام إىل األمـراض املتصلـة بامليـاه، وللحـد مـن 
الفقر، وحتقيق التنمية املستدامة. وتشـمل املسـائل البالغـة األمهيـة الـيت يلـزم معاجلتـها للتصـدي 
هلذا التحدي ما يلي: حتسني توجيه إعانات الدعم لكفالة أن تكون الفئات شـديدة الفقـر هـي 
املستفيدة األساسية منها وتقليل األعباء املالية؛ وتصميم هياكل تعريفية، مثـل أسـعار الضـرورة 
ـــن الكميــات  احليويـة، تكفـل احلصـول بتكلفـة ميسـورة للجميـع علـى أدىن حـد علـى األقـل م
الالزمة لدعم احلياة والصحة؛ وتعبئة املوارد وتوسيع نطاق البنيـة األساسـية مـع زيـادة التركـيز 
علـى املنـاطق الريفيـة واملنـاطق احمليطـة باملنـاطق احلضريـة واالهتمـام بالتكنولوجيـات املنخفضــة 
التكلفة؛ وإصالح شبكات املياه القائمـة؛ وتشـجيع املشـاركة واالسـتثمار مـن جـانب القطـاع 
اخلاص يف توفري اخلدمات امليسورة التكلفة. أمـا حتقيـق اسـتدامة توفـري إمكانيـة احلصـول علـى 
املياه فال بد أن يكون عن طريق حتسني احلكم احمللي والتشغيل والصيانة املنتظمني للشبكات. 
زيادة الفوائد االقتصادية واالجتماعية املستمدة من موارد املياه املتاحة إىل أقصـى حـد  - ٧٣
ممكن - إن زيادة إنتاجية املياه يف مجيع القطاعات وتوزيـع الكميـات الشـحيحة مـن امليـاه مـع 
مراعاة قيمتها يف االستخدامات املختلفـة ميثـالن حتديـا هامـا يف جمـال تعزيـز التنميـة املسـتدامة. 
وتشـري التجربـة إىل احلاجـة إىل زيـادة تطبيـق نظـم اسـترداد التكلفـة يف تسـعري امليـاه، مدعومـــة 

بتحسني آليات اإلدارة واحلكم فيما يتعلق باملياه. 
حتسـني نوعيـة امليـاه - يـتزايد يف كثـري مـن البلـدان ويف عديـد مـن األحـــواض املائيــة،  - ٧٤
خصوصـا يف البلـدان الناميـة، تلـوث امليـاه مـن النفايـات السـائلة املرتليـة والصناعيـــة والصــرف 
الزراعي، مما يوجد هتديدات خطرية لصحة البشر والنظم اإليكولوجيـة والنشـاط االقتصـادي. 
وهناك ختلف من جـانب القطاعـات الصناعيـة املـتزايدة النمـو يف تطبيـق تكنولوجيـات اإلنتـاج 
النظيفـة، وكثـريا مـا تكـون مرافـق معاجلـة النفايـات الســـائلة معدومــة أو عاطلــة عــن العمــل. 
وال يـزال الضعـف يشـوب اإلرادة السياسـية واحلوافـز الدافعـة إىل إنفـاذ القوانـني واألنظمـــة يف 
كثـري مـن البلـدان. ويف كثـري مـن األحيـان تـأخذ الشـواغل املتعلقـة بالتكـــاليف الــيت يتعــني أن 
تتكبدها الصناعة ملكافحة التلوث أسبقية على مسألة استيعاب التكاليف االجتماعيـة للتلـوث. 
وعادة ما تكون املوارد غري كافية للمراقبة املنتظمة والدقيقة لنوعيـة امليـاه. وال يـزال التجريـب 
ـــض تكــاليف حتقيــق  يف بدايتـه يف معظـم األمـاكن يف جمـال اسـتعمال األدوات االقتصاديـة خلف

األهداف املتعلقة بنوعية املياه. 
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ممارسة اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه - يعزى كثري من املشاكل اليت جتابـه قطـاع امليـاه  - ٧٥
إىل ضعف تنفيذ مبادئ اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه. ويف حني أن البلدان قد اتفقت يف مؤمتـر 
القمة العاملي للتنمية املستدامة على أن يتم حبلول عـام ٢٠٠٥ إعـداد خطـط لـإلدارة املتكاملـة 
ملوارد املياه ولتحقيق كفاءة استخدام املياه، مع تقدمي الدعم يف هذا اجملال للبلدان الناميــة، فـإن 
تنفيذ هذا اهلدف يستلزم عمال منسقا على عدة جبهات. إذ يلزم بذل اجلهود لتحسـني نوعيـة 
قواعـد البيانـات ونظـم املعلومـات، مبـا يف ذلـك النظـم احملاسـبية املتعلقـة بامليـاه. ومـن العقبــات 
املهمة أمام اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه تشرذم اهلياكل املؤسسية مع تداخـل الواليـات ونقـص 
األطر التشريعية وأطر السياسات. ومن التحديات املهمة باملثل تعزيـز احلـوار فيمـا بـني الـدول 
املشاطئة حتقيقا للكفـاءة يف إدارة امليـاه الدوليـة واسـتغالهلا. كمـا أن خطـط العمـل الراميـة إىل 
تقليـل آثـار الكـوارث املتصلـة بامليـاه إىل أدىن حـد ممكـــن جديــرة بــأن ُتــوىل أولويــة يف إطــار 

عمليات التخطيط الوطنية. 
حتسني إنتاجية املياه الزراعية - ميثل توفري امليـاه الكافيـة إلنتـاج األغذيـة حتديـا هـائال،  - ٧٦
خصوصا يف البلدان اليت تشح فيـها امليـاه. ومـن مث يلـزم حتقيـق زيـادات ضخمـة يف اإلنتاجيـة، 
األمر الذي يتطلب تقوية احلوافز الدافعة إىل حفـظ امليـاه يف جمـال الزراعـة ووضـع اسـتثمارات 
يف حتديث شبكات الـري القائمـة. ويتعـني أن تصبـح الزراعـة قـادرة علـى اإلفـراج عـن بعـض 
املياه لالستخدامات األخرى العاليــة القيمـة، مـع كفالـة إتاحـة امليـاه يف الوقـت نفسـه وبتكلفـة 

ميسورة لفقراء املزارعني. 
محايـة النظـم اإليكولوجيـة - هنـاك إمهـال مسـتمر للمتطلبـات املائيـــة الالزمــة لصــون  - ٧٧
النظـم اإليكولوجيـة القيمـة، وذلـك مـن حيـث الكميـة والنوعيـــة معــا. وتشــمل اإلصالحــات 
املؤسسية وإصالحات السياسات اليت ميكن أن تساعد على حتسـني هـذا الوضـع تعيـني حـدود 
حقـوق امللكيـة الـيت ختـص اجملتمعـات احملليـة واملؤسسـات املسـؤولة عـن حفـظ وظـائف النظـــم 
اإليكولوجية واملصادقة على هذه احلقوق، مع مواصلـة تطويـر مفـهوم الدفـع مقـابل اخلدمـات 

اإليكولوجية وتوسيع نطاق تطبيقه. 
ـــارير القطريــة املقدمــة إىل جلنــة التنميــة املســتدامة أن  تعبئـة املـوارد املاليـة - تبـني التق - ٧٨
االفتقـار إىل املـوارد املاليـة يشـكل عائقـا رئيسـيا أمـام حتقيـق األهـداف املتعلقـة بامليـاه واملرافـــق 
الصحية. والعقبات الرئيسية اليت حتول دون تعبئة املوارد هي: ضعـف السياسـات احملليـة لتعبئـة 
املوارد، وعدم كفاية تدفقات املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل البلـدان الناميـة، وانعـدام االسـتثمار 
من جانب القطاع اخلاص. وسيكون التنسيق فيما بني اجلهات املاحنـة علـى الصعيـد القطـري، 
خصوصا التنسيق فيما بني وكاالت األمم املتحدة عـن طريـق آليـة منظمـة تنظيمـا جيـدا، أمـرا 
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بالغ األمهية لتوفري استجابة متكاملة وفعالة من حيث التكلفـة الحتياجـات الـدول األعضـاء يف 
جمال تنفيذ األهداف واملقاصد الدولية املتصلة باملياه. 

ـــة أن اطــراد اجلــهود يف جمــال بنــاء  تعزيـز القـدرات املؤسسـية والتقنيـة - تبـني التجرب - ٧٩
القدرات سيكون أمرا بالغ األمهية لتحقيق األهداف املتفـق عليـها دوليـا. ويسـتلزم هـذا زيـادة 
املخصصات يف امليزانيات، مبا يف ذلك الدعم من اجلهات املاحنـة الدوليـة. ويلـزم احلفـاظ علـى 
قدرات الرصد والتقييم يف حالة صاحلة للعمل. كذلك فإن سياسات وبرامـج إدارة امليـاه حـىت 
وإن كانت مصممة على أفضل وجه ممكن متىن بالفشل حينما تكون قـدرات التنفيـذ واإلنفـاذ 
ضعيفة. ومن املفيد، فضال عن التدريب التقين، يف جمـال تشـغيل وصيانـة شـبكات توفـري امليـاه 
مثال، توفري التدريب على تصميم آليات حفزية فعالة للتشـجيع علـى إنفـاذ القوانـني واألنظمـة 

املتعلقة بتلوث املياه. 
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ـــاه الشــرب عنصــر  االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة. وينـص التعليـق علـى مـا يلـي: “إن حـق اإلنسـان يف مي
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