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الفصل الثالث

مفاهيم الحوكمة الفعالة للمياه ومقارباتها
في المنطقة العربية

يناقش هذا الفصل ثالث قضايا رئيسية هي :األمن املائي ،باعتباره الهدف الرئيسي جلهود حتقيق التنمية
املستدامة؛ واحلوكمة الفعالة للمياه ،بوصفها طريق األمن املائي املستقبلي؛ وفعالية التكلفة ،باعتبارها
اآللية املناسبة لتوجيه حوكمة املياه الفعالة.

يتسع تعريف األمن املائي ألن املياه تؤثر يف جميع األنشطة
اإلنسانية ،وهو جزء ال يتجزأ من األمن االجتماعي
واالقتصادي والبيئي والصحي .ويشير األمن املائي إلى
«تو ُّفر املياه بالكمية واجلودة املالئمتني للحفاظ على
الصحة ،وسبل العيش ،والنظم البيئية واإلنتاج ،يرافقه حد
مقبول من املخاطر املرتبطة باملياه للناس ،والنظم البيئية
1
واالقتصادية».
أما انعدام األمن املائي «فينشأ عن الندرة املادية ،إما
نتيجة العوامل املناخية أو العوامل اجلغرافية أو الندرة
االقتصادية للمياه ،أو من االستهالك غير املستدام أو
االستغالل املُفرط؛ وقد ينتج أيضا عن أسباب اقتصادية
متأصلة يف فقر البنية التحتية للمجتمع أو يف ضعف
قدراته ،مما يعيق الوصول إلى املوارد املائية املُتاحة ،أو
قد يحدث عندما يتسبب التلوث أو التلويث الطبيعي يف
2
احليلولة دون الوصول إلى املوارد املائية».
يرى بعض احملللني أن تعريف ندرة املياه يتباين وفقا
ألسلوب استخدام املياه ووضع مستهلكيها .وسنتبنى هنا

تعريف منظمة األغذية والزراعة (فاو) ،ووزارة الزراعة
األمريكية ،ولكن مع التوسع يف التعريف ليشمل املتطلبات
االقتصادية االجتماعية ،والبيئية ،والسياسية وفقا جلنابي
3
(2009؛ اإلطار .)1.3

األمن املائي ،واحلد من الفقر ،والتنمية
البشرية املستدامة
تتضمن التنمية البشرية املستدامة  -وفقا لتقارير التنمية
البشرية اخلاصة ببرنامج األمم املتحدة اإلمنائي  -املعرفة،
والصحة والدخل ،واملساواة ،واحلرية ،وتكافؤ الفرص،
واملساواة بني اجلنسني ،واالستفادة من املوارد ،والقدرة
على االختيار .ويدعم األمن املائي ،بصفته من ضرورات
احلياة ،جميع هذه األبعاد.
واملناطق الريفية والفقيرة حتديدا هي األكثر احتياجا
إلى األمن املائي ،حيث تؤدي املياه دورا هاما يف النمو
االقتصادي والرفاه االجتماعي؛ ولذلك تتطلب حوكمة
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اإلطار 1.3

منظمة األغذية والزراعة يف روما سنة  1996أربعة أبعاد
لألمن الغذائي وهي )1( :توفر قدر كاف من الغذاء بجودة
مالئمة )2( ،الوصول إلى املوارد الكافية للحصول على طعام
مغذي )3( ،والظروف املناسبة  -كالتغذية الصحية ،واملياه
النقية ،والصرف الصحي ،والرعاية الصحية  -إستخدام
الطعام من أجل الرفاه الغذائي املُشبع لكافة االحتياجات
الفسيولوجية )4( ،الوصول املستقر للمواد الغذائية بصورة
دائمة .وهناك عدة شروط أساسية لضمان األمن الغذائي:
أولها حماية املوارد املائية اخلاصة بالزراعة املروية
والزراعة البعلية ،وإدارتها بصورة أفضل؛ وثانيها زيادة
الوعي العام بتحديات املناطق الريفية ،ومتكني أصحاب
7
املصلحة من آليات حتقيق األمن الغذائي.

األمن املائي يف العراق

يتضمن األمن املائي يف العراق اآلتي:
سهولة الوصول إلى املوارد املائية؛ فالزراعة القائمة على الري حتتاج للمياه
من أجل احملاصيل املوسمية.
استخدام املوارد املائية يف التنمية االقتصادية؛ فاألمن املائي هو من
أساسيات النمو االقتصادي.
القدرة على إدارة املوارد املائية بإستدامة وضمان جودتها وكميتها؛ حيث
يتطلب األمن املائي إدارة مستدامة.
القدرة على حتقيق التوازن وتلبية الطلب التنافسي على املياه؛ فمبادئ
اإلدارة املتكاملة للموارد املائية ستساعد يف تلبية الطلب املتزايد على مياه
مع منو التنافس بني االستخدامات املنزلية ،وقطاعي الصناعة والزراعة من
خالل توزيع املياه وتسعيرها وحوكمتها بشكل عادل.
عقد اتفاقية لتقاسم املياه طويلة األجل مبشاركة أصحاب املصلحة؛ إذ
يقطع نهرا دجلة والفرات ومعظم روافدهما حدود أكثر من دولة .لذلك،
تخضع العراق  -بلد مصب النهرين  -إلى ممارسات إدارة املوارد املائية
اخلاصة بدول املنبع .وميثل عدم وجود اتفاقية طويلة األجل لتقاسم املياه
تهديدا مباشرا لألمن املائي.
حماية البيئة من التلوث والتدهور؛ على العراق أن يحمي بيئته ،وأن يستعيد
املستنقعات اجلنوبية التي جففها النظام السابق؛ فاحلفاظ على األراضي
العراقية الرطبة وحماية تنوعها البيولوجي ضروري لإلدارة الرشيدة للمياه.

املصدر:

أعلنت معظم البلدان العربية التزامها بالتنمية املستدامة
يف مؤمتر قمة األرض الذي عقد يف عام  ،1992وأكدت
على هذا االلتزام يف مؤمتر قمة األرض -ريو  8 20 +الذي
عقد يف عام  .2012وكانت الصياغة األصلية لتعريف
التنمية املستدامة هي« :تلبية احتياجات احلاضر دون
املخاطرة بقدرة األجيال املُقبِلة على تلبية احتياجاتها
اخلاصة»؛ 9أما منوذجها اجلديد فيطرح رؤية متعددة
األجيال تسعى إلى املواءمة بني األهداف االجتماعية -
االقتصادية والبيئية؛ ويشترط مسبقا إدراك أن االستدامة
مشكلة مشتركة ،وعلى جميع األطراف أن يضحوا ببعض
احتياجاتهم من أجل املصلحة العامة (اإلطار .)2.3

.Janabi 2009

املياه ُ
امل َّسنة فهم العالقات االجتماعية واالقتصادية
واملؤسسية بني احلد من الفقر وضمان توفير املياه اآلمنة.

4

وتذكر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أن
«الفقر يشمل مختلف أبعاد احلرمان املتعلقة بإمكانيات
الفرد ،مبا يف ذلك االستهالك ،واألمن الغذائي ،والصحة،
والتعليم ،واحلقوق ،والرأي ،واألمن ،والكرامة ،والعمل
همشة على كمية مياه
الالئق» 5.ويحصل الفقراء والفئات امل ُ َّ
محدودة ،على عكس األثرياء الذين ال يعانون كثيرا من ندرة
املياه نظرا إلى قدرتهم على شراء احتياجاتهم .فأصبح
االفتقار إلى حصة املياه الكافية واستدامتها من مسببات
الفقر ،ونتائجه ،ومؤشراته .وكلما زاد اإلدراك بقيمة املياه
باعتبارها حقا إنسانيا أساسيا ،دفعت احلاجة إلى ضمان
الوصول واملشاركة العادلني يف صنع القرار عجلة التغيير
6
يف حوكمة املياه.
ويرتبط الفقر أيضا بانعدام األمن الغذائي ،وسوء التغذية
واجلوع .وناقش مؤمتر القمة العاملي لألغذية الذي أقامته
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يعيش أكثر من نصف سكان البلدان العربية يف املناطق
احلضرية .وبحلول عام  ،2050ستزيد هذه النسبة
لتصل إلى ثالثة أرباع تقريبا ،حيث ساهم التوسع
احلضري السريع يف منو مدن كبيرة مثل اجلزائر
وع ّمان ،وبغداد ،والقاهرة،
العاصمة ،واإلسكندريةَ ،
ودمشق ،وجدة ،والرياض .وقد أعربت احلكومات عن
قلقها إزاء كيفية تقدمي اخلدمات لهذه األعداد املتزايدة
10
من السكان.
إن الوضع املائي يف املنطقة العربية متزعزع؛ حيث يرتفع
الطلب على املياه بسبب الزيادة السكانية ،مما يهدد
استدامتها .وستزداد أهمية إدارة الطلب على املياه مع
تزايد الشح واملنافسة بني القطاعات؛ وستولي إدارة
اإلمدادات اهتماما أكبر للمناطق التي تعيش بها فئات
السكان األكثر ضعفا .وتنشط بصورة مطردة الدعوات
املطالِبة باالستخدام املستدام للموارد ،ولكن استدامة
املياه تتطلب حوكمة أفضل ،وقدرات أكثر ،ووعيا عاما
أرفع مستوى.

حوكمة المياه في المنطقة العربية  :إدارة الندرة وتأمين المستقبل

محدد أساسي لألمن املائي
ندرة املياه:
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اإلطار 2.3

تبرز ندرة املياه بأشكال عدة؛ فهي إما ُمطلقة (أي ُمهدِّدة
للحياة) ،أو موسمية ،أو مؤقتة ،أو دورية .وحتدث ندرة
املياه عندما ال تتوفر املياه بالكمية واجلودة املالئمتني
يف املكان والزمان املناسبني وبتكلفة معقولة ،وقد تعاني
املجتمعات السكانية التي ترتفع فيها معدالت االستهالك
من ندرة مؤقتة أكثر مما تعانيه املجتمعات األخرى املعتادة
على استخدام كميات أقل من املياه .ومن ثم ،قد يكون من
األفضل تعريف ندرة املياه بأنها نقطة اختالل التوازن بني
العرض والطلب على املياه مما يؤدي إلى أزمة اإلجهاد
املائي؛ ويتضح من ذلك أن الندرة قضية كيفية أكثر منها
كمية ،ألن نقطة حدوثها قد تتباين تباينا كبيرا من وضع
11
آلخر.
وتُع ِّرف األمم املتحدة ندرة املياه بـأنها «النقطة التي ينتقص
عندها التاثي ُر الكلي جلميع املستخدمني من إمدادات املياه
أو نوعيتها يف ظل الترتيبات املؤسسية السائدة ،إلى احلد
الذي ال ميكن فيه التلبية التامة لطلب جميع القطاعات،
مبا فيها البيئة» ،بينما تطرح املفوضية األوروبية تعريفا
أكثر بساطة هو «عجز املياه املتاحة عن إشباع االحتياجات
12
األساسية».
وتنتج ندرة املياه عن أسباب مادية أو اجتماعية اقتصاديــــة.
وتنشــــأ األسبـــاب املاديــــة  -وهـي محدودية الوصول
إلى املياه  -عن الظروف املناخية (العجز املائي) أو عن
اإلدارة غير املستدامة (االستخراج املفرط للمياه) .وميكن
 يف ظل توفر املوارد املالية والفنية الكافية  -معاجلةالندرة املادية باتخاذ تدابير هيكلية ،كعمليات نقل املياه،
واخلزانات املائية ،والتحلية .وكثير ما يتبع الندرة املادية
ندرة اجتماعية  -اقتصادية ،وهي عجز املجتمع اقتصاديا
عن تطوير موارد مائية إضافية أو التكيف اجتماعيا مع
13
الظروف التي تفرضها الندرة املادية.
وينبغي على قطاعات املياه مواجهة نوعي الندرة للحد من
مشكالت إدارة املياه .وإضافة إلى ذلك ،هناك نوع ثالث
من الندرة مييز املنطقة وهو الندرة اإلجبارية الناجتة عن
االحتالل والصراع السياسي (كما هو احلال يف دارفور،
وحوض نهر األردن).
ته ِّدد ندرة املياه سبل العيش ألعداد ال حتصى من الناس،
وبخاصة يف املجتمعات الريفية والفقيرة .واملناطق النائية
 -التي يعتمد اإلنتاج الغذائي فيها على التغيرات املناخية

استدامة املياه

تنقسم أبعاد االستدامة إلى فيزيائية حيوية ،واجتماعية  -اقتصادية:
تهدف االستدامة الفيزيائية احليوية إلى احلفاظ على األنظمة البيئية واملوارد
الطبيعية لتحقيق التنمية البشرية ،بينما تعمل االستدامة االجتماعية -
االقتصادية  -وهي واجب أخالقي  -على حتقيق أهداف اجتماعية أساسية.
هناك عالقة اعتماد متبادل إلى حد بعيد بني االستدامة االجتماعية -
االقتصادية ،واالستدامة البيئية؛ فإذا سمح املجتمع بتدهور بيئي مفرط،
فسيقل رفاه مواطنيه االقتصادي ،وتضعف شرعية نظمه السياسية ،وتضعف
قدرة مؤسساته؛ وإذا عانى املجتمع من هذا التوتر واالضطراب االجتماعي،
فلن يضع البيئة من ضمن أولوياته ولن يستطيع حتقيق التنمية املستدامة.
ومن ثم ،ينبغي معاجلة أبعاد االستدامة االجتماعية  -االقتصادية ،واالستدامة
الفيزيائية احليوية معا.
واستدامة املياه هي إحدى حتديات املجتمع الرئيسية .فاملياه العذبة عنصر
ضروري إلشباع احتياجات األفراد ،واألنشطة االقتصادية ،واحلفاظ على
النظام البيئي ،حيث إن حوض النهر هو الوحدة الهيدرولوجية الطبيعية
لتقييم املياه ،ولكن ميكن ملؤشرات اإلجهاد املائي الوطنية توضيح الوضع
العاملي ،وهناك مقياس لإلجهاد املائي يستخدم على نطاق واسع يسمى ‘معدل
مقارنة االستهالك باملوارد املتاحة‘؛ وهو معدل السحب الوطني السنوي من
املوارد مقسوما على نسبة املوارد السنوية املتجددة .وال توجد عالقة ثابتة بني
تقديرات هذا املقياس ودرجة اإلجهاد املائي؛ ومع ذلك ،فإن جتا ُوز هذا املعدل
مبقدار  0.4يدل على ارتفاع مستوى اإلجهاد املائي .ويبدأ ظهور بوادر املنافسة
الوشيكة بني جماعات املستهلكني أو بني املتطلبات البيئية والبشرية عندما
ينخفض املعدل إلى .0.1
ومن حيث املبدأ ،فإن خفض درجة الضغط املائي يف جميع القطاعات التي
تشكل فيها الندرة املائية خطرا يهدد عملية التنمية ميثل هدفا صحيحا من
أهداف االستدامة .ولكن الواقع العملي يشير إلى أن الطلب على املاء غير ثابت
وال ميكن إيقافه؛ فقد تضاعف عدد السكان يف القرن العشرين من  1.8مليار
إلى  6مليار نسمة أي إلى ثالثة أضعاف ،وازدادت معدالت استخراج املياه
ستة أضعاف .ويستلزم زخم زيادة السكان واملتطلبات الغذائية استمرار الطلب
املتزايد على املياه.

املصدر.World Bank 2009b; Daly 1996; Raskin and others 1997 :

وتكون نظم املياه والصرف غير مالئمة  -هي األكثر
عرضة على وجه اخلصوص للندرة املائية .وتؤثر ندرة
املياه يف سكان املناطق احلضرية ،وال سيما يف البلدان
األقل منوا.
وستطرح الندرة املادية حتديات ضخمة أمام البلدان
النامية يف املناطق شبه اجلافة التي يتزايد فيها النمو
السكاني والتوقعات بتوفير نوعية حياة أفضل وبالقضاء
على الفقر .وهذا هو احلال يف بلدان عربية عديدة ،حيث
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تعتبر الزراعة هي النشاط الرئيسي ،واملاء هو عنصر
التنمية األساسي .لكن إلى أي مدى ستعيق ندرة املياه
التنمية االجتماعية  -االقتصادية؟ فالتنوع االقتصادي
للدولة وقدرتها االجتماعية على التكيف قد يكونان أكثر
14
أهمية من توفر املياه.
ويف حني يعتبر التوفر املادي للمياه ناجت عن املناخ ،فإن
الطلب ينتج عن السكان املعتمدين على املياه ،والقطاعات
املتنافسة ،وإنتاجية املياه .ولذلك ،فإن ندرة املياه تتطلب
مقاربة متكاملة متعددة التخصصات واألبعاد؛ وينبغي
إدراجها ضمن التخطيط الوطني االجتماعي واالقتصادي،
ال قصرها على الفنيني واملتخصصني يف الشؤون املائية.

حوكمة املياه الفعالة :قاطرة األمن املائي
إن أزمة املياه هي أزمة يف ممارسات احلوكمة 15.وتشمل
أوجه قصور حوكمة املياه الفشل يف توفير املياه الكافية
همشة ،وقلة االهتمام بتشريعات املياه
للمناطق الفقيرة وامل ُ َّ
والبنية التحتية ،والعجز عن حتقيق التوازن بني االحتياجات
االجتماعية االقتصادية والبيئية (اإلطار .)3.3
يشير مصطلح «حوكمة املياه» إلى النظم السياسية
واالجتماعية واالقتصادية واإلدارية الرامية إلى تطوير
16
وإدارة املوارد املائية وتقدمي خدمات املياه.
اﻟﺸﻜﻞ 1.3

أﺑﻌﺎد ﺣﻮﻛﻤﺔ اﳌﻴﺎه

اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎدل

ﻓﺮص دﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ

اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

اﳌﺼﺪر :ﻣﻨﻘﻮل ﺑﺘﺼﺮف ﻣﻦ
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.Tropp 2005

اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺎﻋﻞ

ﺣﻮﻛﻤﺔ
اﳌﻴﺎه

اﻟﺒﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ

اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﺴﺘﺪام

اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

وقد شدد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على أن حوكمة
املياه تشمل اآلليات والعمليات واملؤسسات التي تسمح
ألصحاب املصلحة  -مبن فيهم املواطنون ومجموعات
املصالح  -حتديد األولويات ،وممارسة احلقوق القانونية،
والوفاء بااللتزامات ،والتفاوض حلل اخلالفات 17.كما أن
القرارات املعنية مبجاالت التنمية األوسع نطاقا تؤ ِّثر يف
حوكمة املياه.
وتعتمد حوكمة املياه على أربع ركائز :األبعاد االجتماعية
واالقتصادية والبيئية والسياسية (الشكل  18.)1.3ويشير
البعد االجتماعي إلى االستعمال املنصف للمياه؛ يف حني
قصد بالبُعد االقتصادي ترشيد استهالك املياه ودور املياه
يُ َ
19
يف النمو االقتصادي؛ ويقتضي البُعد السياسي طرح
فرص دميقراطية متكافئة أمام جميع أصحاب املصلحة
للتأثير ومراقبة العمليات والنتائج السياسية ،وحتقيق
عدالة توزيع املياه على مستوى النساء والفئات الضعيفة
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؛ وأخيرا ،يهدف البعد البيئي
20
إلى استدامة استعمال املياه وخدمات النظام البيئي.
ال تعتمد حوكمة املياه على مؤسسات بعينها وحسب ،وإمنا
على سياق احلوكمة أيضا .ومن ضمن العناصر الرئيسية
للحوكمة الرشيدة :الشفافية ،واملساءلة ،واملقاربات
القائمة على املشاركة ،واإلنصاف بني اجلنسني ،وتوفير
املعلومـــــات .وال بـــــد من التفاعـــل بني املجتمـع الـمدنـــي
والقطاعني اخلاص والعام لضمان التطور يف إصالح
وتنفيذ نظم حوكمة املياه التي تخصص حصص املياه.
كما حتتاج احلوكمة إلى عنصري التحسن واملرونة
املستمرين عند مواجهة حتديات جديدة .ولن يكون
باإلمكان  -حتى يف حالة صياغة مبادئ توجيهية عامة
 وضع مناذج فريدة .وميكن أن توفر مقاربة اإلدارةاملتكاملة للموارد املائية إطارا للمبادئ واملمارسات
اجليدة التي تضمن فعالية حوكمة املياه (اإلطار .)4.3
وتقدم دراسة حديثة تعريفا جديدا للحوكمة اجليدة للمياه
التي تتعامل مع إدارة املياه:
تتكون حوكمة املياه من عمليات صنع القرار واملؤسسات
املؤثرة يف حوكمة املياه ،وال تتضمن النتائج أو الوظائف
اإلدارية العملية والفنية والروتينية كوضع النماذج،
والتنبؤ ،وتوظيف العاملني ،وبناء البنية التحتية.
تضم مبادئ حوكمة املياه الرشيدة القدرة على التنبؤ
(سيـادة القانــون) ،واألخالقيــــــات (التصدي للفسـاد)،
21
واملشاركة املفتوحة والشفافة والكبيرة.

حوكمة المياه في المنطقة العربية  :إدارة الندرة وتأمين المستقبل

حتتاج احلوكمة الرشيدة إلى الظروف املناسبة والبيئة
املواتية؛ 22وينبغي أن يضم السياق الداعم عملية
جماعية التخاذ القرارات ،ومؤسسات فعالة ،وسياسات
23
مناسبة ،وأطرا قانونية وسياسية.

حتسني حوكمة املياه :مهمة عاجلة

يتطلب حتسني حوكمة املياه سلسلة كبيرة من املهارات،
واملؤسسات ،واجلهات الفاعلة .ولكن توزيع األدوار
واملسؤوليات يف كل البلدان العربية تقريبا غير واضح يف
اغلب األحيان ،وال يدير أو يحكم أي طرف محدد منظومة
املياه ،على الرغم من تعدد الوكاالت احلكومية املوفرة
إلمدادات املياه .وتخضع هياكل احلوكمة اآلن لسلسلة
من اإلصالحات بغية حتسني كفاءة استعمال املياه واملوارد
البشرية 24،وتزداد أهمية ذلك نظرا إلى تسارع النمو
السكاني.
لقد حتولت معظم احلكومات  -بعد فشل مقاربات
إدارة اإلمدادات  -إلى إدارة الطلب 25 .ويتطلب منهج
إدارة الطلب عدة تدخالت مؤسسية وتكنولوجية
للتعامل معه ،مثل تعريفات املياه ،وعدادات املياه،
ومقاربات إعادة االستخدام ،وسياسات التنظيم،
وحتسني شبكات توزيع املياه ،وتكنولوجيا الري املوفر
للمياه والطاقة.
وترتبط كل هذه التدخالت بالبعد اإلنساني حيث تتبدل
السلوكيات بسبب التوسع احلضري ،وارتفاع مستويات
التعليم ،والتحوالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
ويعتمد معيار جناح أي رؤية طويلة األجل معنية بحوكمة
املياه على فهم التحديات والتغيرات التي يطرحها
26
التحديث.
ومبا أن املياه تؤثر يف سبل العيش ،فإن إصالحات حوكمة
املياه قد ُتدث تغييرا اجتماعيا على نطاق أوسع؛
فالتحوالت السياسية املستمرة التي تشهدها عدة بلدان
يف املنطقة العربية قد ت َُس ّرع من إصالح حوكمة املياه
من خالل زيادة املشاركة واملساءلة ،ولكن تغيير املواقف
والسلوكيات يحتاج إلى الكثير من الوقت واجلهد إلحداث
التأثير املنشود.

27

وقد بادرت بعض البلدان العربية باإلصالحات املؤسسية
ملواجهة حتديات حوكمة املياه .ففي املغرب ،طبقت
احلكومة نظام إدارة املياه الالمركزي ،وكلَّفت السلطات
احمللية بضمان توفير اخلدمات .ويف بعض البلدان،

اإلطار 3.3

القرارات املائية ونظم احلوكمة

ترتكز قرارات املياه يف نظم احلوكمة على ثالثة مستويات :احلكومة ،واملجتمع
املدني ،والقطاع اخلاص .ميثل تيسير عقد احلوارات والشراكات بني هذه
املستويات أمر بالغ األهمية إلصالح حوكمة املياه وتطبيقها .وتتضمن حوكمة
املياه ما يلي:
الكفاءة والعدالة يف توزيع املياه وتخصيصها ،وتكامل مقاربات إدارة املياه؛
صياغة سياسات املياه والتشريعات واملؤسسات وتوثيقها وتنفيذها؛
توضيح أدوار احلكومة واملجتمع املدني والقطاع اخلاص ومسؤولياتها إزاء
امتالك املياه وتنظيمها وإدارتها.

املصدر:

.UNESCO 2006

مثل األردن ،جلأت احلكومات إلى اخلصخصة بتمكني
روابط مستخدمي املياه من االستعانة مبهارات املتعاقدين
ومواردهم.
اإلطار 4.3

اإلدارة املتكاملة للموارد املائية

تشمل أهداف اإلدارة املتكاملة للموارد املائية:
حتسني الضوابط املؤسسية ،وتعزيز اإلصالحات وحتسني التنسيق والتماسك
بني جميع القطاعات؛
حتديد األدوات القانونية والتنظيمية املالئمة وإنفاذها؛ ووضع ضوابط
حقوق املياه وتراخيصها واملعايير البيئية ،مبا يف ذلك «مبدأ املل ِّوث يدفع»؛
وحتديد آليات التفتيش واملراقبة واإلنفاذ والتقييم املُستقِ ل مثل «الشرطة
املائية»؛
اقتراح و/أو حتسني الشفافية واملساءلة؛
تعزيز التعاون بني الدول املتشاطئة بشأن االستخدام املستدام وحماية
املوارد املائية العابرة للحدود وفقا التفاقية األمم املتحدة املتعلقة بقانون
استخدام املجاري املائية الدولية يف األغراض غير املالحية؛
حماية النظم البيئية الطبيعية ووقايتها لضمان جودة مياه الشرب ،وتعزيز
السلع واخلدمات البيولوجية والبيئية الضرورية التي تقدمها هذه النظم
وضمانها وفقا التفاقية التنوع البيولوجي؛
املوازاة بني اإلدارة املتكاملة للموارد املائية وسياسات اإلدارة املتكاملة
للمناطق الساحلية بغية مواجهة التحديات التي تتمثل يف التنمية الساحلية
السريعة وأزمة التلوث البحري.

املصدر:

.Union for the Mediterranean 2010

مفاهيم الحوكمة الفعالة للمياه ومقارباتها في المنطقة العربية
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اإلطار 5.3

العراق :حوكمة املياه يف بلد ما بعد النزاع

تسببت حرب العراق ،وغياب األمن يف أعقاب احلرب ،فضال عن ندرة املياه
املتزايدة ،يف تعريض جزء كبير من السكان ملخاطر مشاكل الصحة والنظافة
الصحية ،وانعدام التوفير اآلمن للمياه ،باإلضافة إلى تأثر نظم الري والصرف
(القنوات ومحطات الضخ) .ونظرا العتماد الزراعة يف العراق على مياه الري
غالبا ،فقد أدى اإلفراط يف الري ومشكالت الصرف (تراكم الطمي على
القنوات ،ومحطات ضخ مياه الصرف العاطلة ،وغيرها) إلى انتشار امللوحة
يف كل مشاريع الري املقامة بني نهري دجلة والفرات وتش ُّبع أراضيها باملياه.
وتراجعت غلة احملاصيل الرئيسية تراجعا ملحوظا؛ فبارت مساحات واسعة،
وتأثر دخل املزارعني؛ فهاجرت شريحة كبيرة من سكان الريف إلى املدن بحثا
عن فرص عمل.
وأصبح جتديد البنية التحتية املائية  -بعد غزو العراق مبدة قصيرة -
استراتيجية ال بد منها ،إذ استُخدمت أنظمة الري املغلقة ومحطات الضخ
لتقليل فقدان املياه ،وزيادة كفاءة الري ،واحلد من التملح والتشبع عوضا عن
القنوات الصناعية واملُبَ َطنة التي تنقل املياه لقنوات الري .وذكرت وحدة تنمية
املياه وإدارتها يف روما التابعة ملنظمة األغذية والزراعة أن زيادة  10يف املئة يف
كفاءة استخدام مياه الزراعة ميكن أن يوفر املياه الكافية خلدمة سكان احلضر
العراقيني ،وأن زيادة  20يف املئة ميكنها إمداد القطاع الصناعي باملياه ،ولكن
الكهرباء الالزمة لتشغيل هذه املضخات جعلت هذا احلل البديل غير فعال.
تتجاوز التكاليف إلى حد كبير املنافع االقتصادية لنظام الزراعة احلالي املعتمد
اعتمادا كبيرا على احلبوب منخفضة الربح كالشعير والقمح .وإذا لم تتحول
الزراعة العراقية إلى محاصيل القيمة املضافة فلن يتمكن العراق من إعادة
تأهيل البنية التحتية املائية.
وثمة بديل آخر دعمته منظمة الفاو ،وهو تشجيع روابط مستخدمي املياه،
وإشراك املزارعني يف إدارة املياه ،وزيادة توعيتهم بنظم الري القائمة على
التكنولوجيا احلديثة املُقتصدة يف استهالك املياه .ومتنع التشريعات يف
منطقتي جنوب ووسط العراق تأسيس روابط مستخدمي املياه ،على عكس
احملافظات الشمالية التي حتكمها حكومة إقليم كردستان ،حيث يرسم مزارعو
الشمال اجلبلي خطط ري صغرى لتيسير تكوين روابط كهذه.
ومن جهة أخرى ،فإن قدرات روابط مستخدمي املياه اخلاصة لم تتطور كما
ينبغي يف نظم الري التي أصلحتها منظمة الفاو يف اجلنوب والوسط العراقي،
مما يعكس غياب االهتمام باحلوكمة القائمة على املشاركة .ويف املقابل ،حظيت
خطط ري شمال العراق بروابط فعالة ملستخدمي املياه ،مما ساهم يف اإلدارة
املائية املنصفة والفعالة.
يف بيئة ما بعد النزاع الفوضوية ،تساهم يف نشوء سوء احلوكمة حوكمة املياه
الضعيفة ،وروابط املياه املبتدئة ،وغياب السياسات الوطنية املتماسكة إلدارة
املياه ،ومخلفات فساد نظم احلكم املُختلة .ومن املمكن حتسني إدارة املياه
من خالل اعتماد التشريعات املالئمة ،وتسهيل تكوين روابط مستخدمي املياه،
وزيادة اإلنتاج الزراعي وكفاءة استخدام املياه.
املصدر:

.FAO-Iraq 2008; Romzek 2009

ولكن ،هناك عوامل كثيرة تعرقل حالة التقدم الذي ميكن
الركون إليه ،ومن بينها الفساد ،واللوائح غير الفعالة،
واملسؤوليات غير الواضحة ،وضعف القدرات احمللية.
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غير أن أهم تلك العوامل هو ضعف املؤسسات ،وانخفاض
مستوى الوعي العام ،وافتقار صناع القرار لإلرادة
السياسية ،وغياب القادة واملديرين ذوي املهارات.
ويعتقد الكثيرون أن احلوكمة الفعالة للمياه ترتكز على
خمسة أسس :الكفاءة ،واالستدامة البيئية واالقتصادية،
واالستجابة الحتياجات التنمية االجتماعية  -االقتصادية،
واملساءلة أمام أصحاب املصلحة والرأي العام ،والتمسك
باملُثُل والقيم األخالقية .كما أن االنفتاح ،والشفافية،
والنهج التشاركي ،وإشراك أصحاب املصلحة ستؤدي كلها
إلى رسم سياسات قابلة للتطبيق ،وإلى مزيد من املرونة يف
عملية اتخاذ القرار.
ومن املهم جدا تأسيس منتدى مفتوح جلميع أصحاب
املصلحة  -مبن فيهم صناع القرار  -ملناقشة قضايا
املياه .ويف برامج أصحاب املصلحة املتعددين - ،أي املوائد
املستديرة للحوكمة املشتركة التي يجتمع حولها أصحاب
املصلحة يف حوض مائي معني أو منطقة معينة  -تتحول
احلوكمة من القيادة الرأسية إلى التنسيق األفقي ،مما
يسهل حل املشكالت .وهذا النوع من التنظيم الذي يتبنى
أسلوب اإلدارة املشتركة يشكل األساس الذي تقوم عليه
إدارة الري التشاركية.
وخالل السنني العشرين املاضية ،ابتعدت عدة بلدان عربية
عن منوذج الدولة القائدة الذي كان سائدا منذ اخلمسينيات
حتى السبعينيات من القرن املاضي ،بينما تتطلب احلوكمة
اليوم عمليات صنع القرار وتطبيقه التي تشمل مستويات
من اجلهات الفاعلة .فحوكمة املياه عملية سياسية يعكس
تغيرها تطورات أوسع نطاقا يف هيكلية احلكم.
تواجه حوكمة املياه الفعالة يف املنطقة العربية عدة
حتديات ،منها :االفتقار إلى املساءلة ،والشفافية ،واللوائح
الفعالة ،واملشاركة الكافية من جانب أصحاب املصلحة.
وتعاني املنطقة العربية أيضا من التوزيع غير العادل للمياه،
واملركزية الشديدة يف اتخاذ القرار ،وقصور االستجابة
الحتياجات التنمية االجتماعية  -االقتصادية املتزايدة.
ومما ال شك فيه أن حوكمة املياه الفعالة طلب تنموي ملح.
وبعد فشل منهج حوكمة املياه التنازلي ،أصبح منهج حوكمة
املياه التصاعدي  -الذي يضمن مشاركة جميع أصحاب
املصلحة  -هو املنهج الصحيح.
ويزداد املوقف صعوبة يف مرحلة ما بعد انتهاء النزاع ،يف
البلدان التي تواجه ندرة املياه احلادة ،واحتمالية نشوب
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نزاعات على املياه بينها .ويف الدول التي تعاني الفوضى
جراء النزاعات ،كالعراق على سبيل املثال ،فإن بناء مؤسسات
املياه والبنية التحتية املدمرة أمر بالغ األهمية من أجل دعم
التوزيع الفعال خلدمات املياه املستدامة (اإلطار .)5.3
وال يوجد منوذج واحد حلوكمة املياه الفعالة ،حيث ترتهن
فعالية نظم احلوكمة مبدى مالءمتها للخصوصيات
االجتماعية واالقتصادية والثقافية لكل دولة ،دون إغفال
بعض املبادئ الضرورية األساسية.
وبناء على هذه التعريفات ،حددت الشراكة العاملية للمياه
عشرة معايير حلوكمة املياه الفعالة 28،ثم نقحها البرنامج
العاملي لتقييم املياه لتصبح ثمانية معايير للحوكمة الرشيدة
(اإلطار .)6.3
توجه حوكم ُة املياه اإلدارةَ الفعال َة واملستدام َة للمياه وتنظمها
ومتكنها وتعززها .وتكتسب حوكمة املياه أهمية أكبر كلما
ندرت املياه؛ ولذلك يجب ضمان توفير حصة مياه منصفة
وموثوق بها ومستدامة جلميع قطاعات املجتمع ،فضال عن
ضمان الكفاءة يف استهالك املياه (الشكل .)2.3
تتطلب حوكمة املياه الفعالة ممارسات تشريعية وتنظيمية
وإدارية ،مبا يف ذلك ممارسات اإلدارة املتكاملة للموارد
املائية (اإلطار  .)7.3وتطبق عدة بلدان عربية  -استجابة
منها للتحديات املتصاعدة  -خطط اإلدارة املتكاملة
للموارد املائية واستراتيجياتها مبنهجيات مختلفة
وبدرجات متفاوتة من النجاح .وترمي أغلب احملاوالت إلى
تطوير حقوق املياه ،ومشاركة أصحاب املصلحة املتعددين،
وتشارك القطاعني العام واخلاص يف إمدادات املياه،
29
واإلصالحات الالمركزية.
ويجب أن يحدد نظام حوكمة املياه املؤشرات القوية
لتوجيه عملية اإلصالح ،ورصدها ،وتقييمها .ويستطيع
أصحاب املصلحة  -من خالل إتاحة املعلومات عن
فعالية اإلصالحات ،واملساهمة يف حتقيق األمن املائي
والتنمية املستدامة  -أن يساهموا مساهمة مجدية يف
حتديد األولويات وتعزيز استجابة املؤسسات والعمليات
لالحتياجات املائية.
وقد أنشأ البنك الدولي واملجلس العربي للمياه يف 2012

برنامج اإلشراك العام يف إدارة املياه حول الرصد العام
إلدارة املياه يف مصر ولبنان وتونس الذي أصدر مجموعة
من املؤشرات كهذه للحوكمة.

اإلطار 6.3

مبادئ احلوكمة الرشيدة وفقا للبرنامج العاملي
لتقييم املياه

املشاركة :ينبغي أن يكون للمواطنني ،رجاال ونساء ،صوتا للتعبير عن رأيهم
 مباشرة أو عبر املنظمات الوسيطة  -لتمثيل اهتماماتهم يف صياغةالسياسات وصنع القرارات .ويعتمد التشارك واسع النطاق على احلكومات
الوطنية واحمللية التي تتبع منهجا شامال.
الشفافية :يجب أن يتحرر تدفق املعلومات داخل املجتمع ،وأن تتسم
العمليات والقرارات بالشفافية واخلضوع للمراقبة العامة ،وأن ينص على
حق االطالع على هذه املعلومات صراحة.
العدالة :ينبغي أن حتصل جميع فئات املجتمع  -رجاال ونساء  -على فرص
متساوية لتحسني رفاههم.
املساءلة :ينبغي أن تخضع احلكومات ،والقطاع اخلاص ،ومنظمات املجتمع
املدني للمساءلة أمام الرأي العام أو أمام املصالح التي ميثلونها.
التماسك :يجب أن تكون قضايا املياه والسياسات واإلجراءات -مع طبيعتها
املعقدة -متماسكة ومتسقة وسهلة الفهم.
القابلية لالستجابة :ينبغي أن تخدم املؤسسات والعمليات جميع أصحاب
املصلحة ،وأن تستجيب استجابة مالئمة لألولويات أو لتغيرات الطلب أو
ألي ظروف جديدة.
التكامل :ينبغي أن تدعم حوكمة املياه املقاربات املتكاملة والكلية وتشجع
تطبيقها.
األخالقيات :يجب أن تعتمد حوكمة املياه على املبادئ األخالقية لكل
مجتمع ،كاحترام حقوق املياه التقليدية على سبيل املثال.

املصدر:

.IRG 2009, Rogers and Hall 2003

إستنادا إلى املؤشرات املالئمة ،ميكن أن تؤثر مخططات
حوكمة املياه على تدخالت احلكومة السياسية ومجتمع
التنمية (اإلطار  ،)8.3ولكنها مهمة صعبة؛ ألن املؤشرات
ميكن أن تختلف اختالفا كبيرا حسب البلد .ومن هنا ،فإن
على كل دولة أن حتدد مؤشراتها اخلاصة ،وتقيم تقدمها
وتراجعها يف برامج حوكمة املياه.

حتليل فعالية التكلفة:
أداة مهمة لتوجيه حوكمة املياه الفعالة
يواجه صناع القرار يف قطاع املياه يف املنطقة العربية ندرة
املياه باستمرار .وغالبا ما يبنون قراراتهم على أساليب
زيادة كمية املياه وحتسني جودتها ،مستخدمني التقييم
املالي ك ُمحدِّد رئيسي .وغالبا ما تتجاهل هذه التقييمات
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اﻟﺸﻜﻞ 2.3

ﳕﻮذج ﺣﻮﻛﻤﺔ اﳌﻴﺎه اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﺣﻮﻛﻤﺔ اﳌﻴﺎه اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ

اﻷﻣﻦ اﳌﺎﺋﻲ

اﳌﻤﺎرﺳﺎت

اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ واﳌﺴﺎواة
)ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ،واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ(...

اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

اﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜُ ﻠﻔﺔ
أداة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ

اﻷﺳﺲ

اﳌﺴﺎءﻟﺔ

اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ

اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ

اﻟﻌﺪاﻟﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﳌﺼﺪر :ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.

املالية الكلفة االقتصادية والبيئية ،وبخاصة تكلفة الكفاءة
والفعالية 30.وقد يساعد حتليل فعالية التكلفة املخططني
وصناع القرار على حتديد أكثر استراتيجيات التعامل
مع مشكالت حوكمة املياه فعالية هذا إذا أخذ باالعتبار
املنظورات االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
ومن األبعاد الرئيسية األخرى حلوكمة املياه التقييم
احلقيقي للمياه .وميكن حتقيق الكفاءة عندما يبلغ صايف
الفوائد االجتماعية للنشاط االقتصادي حده األقصى
(وهو املنافع االجتماعية بعد أن تطرح منها التكاليف
االجتماعية) .ولكن حتديد ال ُكلفة االجتماعية ليس باألمر
اليسير .وقد ال تُقدر قيمة املياه احلقيقية تقديرا صحيحا؛
وقد يفضي ذلك إلى املبالغة يف تقدير املكونات أو بخسها
قيمتها ،وهو ما ينطبق على القطاع املائي.
ويعتقد االقتصاديون والبيئيون أن سوء استعمال املياه،
واالستغالل املفرط ،واحلوكمة القاصرة تتسبب يف جتاهل
قيمة املياه احلقيقية ،ألن الكفاءة االقتصادية التي تراعي
قيمة املياه احلقيقية قد متنع اإلفراط يف استخدام املياه،
31
وتدهور جودتها.
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تقييم خيارات حوكمة املياه :حتليل ُ
الكلفة والفائدة
يف مقابل حتليل فعالية التكلفة
حتليل ُ
الكلفة والفائدة

يق ّيم هذا املنهج تكلفة وفوائد االستثمار يف نشاط معني،
ويكن استخدام هذه
ويعكس أثره االجتماعي الشاملُ .
املنهجية يف تقرير جدوى النشاط االقتصادي أو اختيار
البدائل ذات نسبة األرباح األعلى .ويتضمن هذا التحليل
تقييم الكلفة والفوائد املادية واملعنوية إضافة إلى التركيز
على املضاعفات املالية الضمنية ،ويشيع استخدامه داخل
القطاع املائي يف تسويغ احتياجات االستثمار ،وحتسني
32
جودة املياه.
يعتبر حتليل الكلفة والفائدة من أقوى األدوات املتاحة
ملتخذي القرار لتحديد هياكل املشروع البديلة ،سيناريو
«بكذا أو بدونه» .ولكن ،يحد من االستفادة من حتليل
الكلفة مدى سهولة استخدام ومصداقية حتديد القيمة
النقدية وتعيينها وحصرها كميا .وتتضخم هذه التقييدات
يف حوكمة املياه ،كما أن الصعوبات التقليدية املتصلة
بالعوامل اخلارجية ،والكلفة االجتماعية ،لم يترك نقص
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املياه احلاد سوى بدائل قليلة لصناع القرار .ورمبا تكون
االستعانة بأكثر الطرق فعالية هي اخليار الوحيد ملواجهة
33
املشكالت الرئيسية التي تكتنف حوكمة املياه.

حتليل فعالية التكلفة

يجوز استخدام حتليل فعالية التكلفة للمقارنة بني البدائل
(اإلطار  ،)9.3حيث أنه ال يعتمد على معايير مطلقة لقبول
أو رفض أي نشاط ،أو سياسة ،أو برنامج ،على عكس
حتليل التكلفة مقابل الفائدة 34.بل يختار أقل البدائل التي
من شأنها حتقيق الغرض املنشود من حيث التكلفة .كما
ميكن  -بعد تقدير تكلفة البدائل وعواقبها  -استخدامه
باعتباره أداة توجيه لقرارات حوكمة املياه ،وخاصة يف
املناطق احلضرية.
وال تقتصر وظائفه على تقييم البدائل والسياسات فقط،
وإمنا يق ِّيم أقل البدائل تكلفة وأقلها تكلفة ح ّدية إضافية،
فيمكنه  -على سبيل املثال  -تقييم قدرة نظم مياه الشرب
والصرف على تقدمي اخلدمات على مراحل ،وإتاحة فرصة
35
اختيار أقل البدائل تكلفة يف كل مرحلة.
إن تقييم البدائل عبر حتليل ال ُكلفة والفائدة أو حتليل فعالية
التكلفة يتطلب اإلملام بالتكاليف واألرباح املباشرة وغير
املباشرة .وتتمثل الصعوبة  -كحال العديد من املتغيرات
املتعلقة باملياه  -يف عدم ارتباط بعض هذه التكاليف
واألرباح بالسلع أو اخلدمات املتداولة يف األسواق ،أي
ان السوق ال يعرف أسعارا لها ،ناهيك من فشل بعض
األسواق أيضا يف حتديد األسعار احلقيقية لبعض البضائع
واخلدمات.
ويطرح حتليل فعالية التكلفة بدائل قابلة للتطبيق لنموذج
حتليل الكلفة والفوائد ،لقدرته على توفير األموال،
واجلهد ،والوقت ،وأيضا احلد من فرص االعتماد
على التقديرات التي تفسد قيمتها املعلومات اخلاطئة
والبيانات املتحيزة.

اإلطار 7.3

عناصر حوكمة املياه املستدامة

من أجل حوكمة مائية مستدامة ،على البلدان العربية أن تسعى إلى:
دمج السياسات املتعلقة بجميع فئات املياه ،مبا يف ذلك املياه اجلوفية،
والساحلية والعابرة للحدود؛
تأسيس منظمات إدارية على مستويات مالئمة؛
تعزيز مشاركة أصحاب املصلحة وتيسيرها ،والتأكيد على التوازن بني
اجلنسني؛
زيادة وعي املواطن بقيمة املياه وثقافتها؛
تشجيع وسائل اإلعالم على أداء دور اتصالي ممنهج وبَنّاء بخصوص قضايا
املياه؛
بناء قدرات إدارات املياه وحماية البيئة ودعمها  -بتدريب املدربني على
سبيل املثال  -وتيسير تبادل املعرفة واخلبرة على املستويات احمللية
والوطنية والعابرة للحدود؛
جمع بيانات املياه ورصدها ،واستخدام املؤشرات املمتثلة للمعايير العاملية؛
دعم أبحاث املياه؛
ربط نتائج األبحاث بتنمية السياسات وتطبيقها ورصدها؛
إقامة ودعم التقدير العادل والدقيق اجتماعيا للمياه ،واسترداد الكلفة.

املصدر:

.Lannon 2010

ويف حاالت عديدة ،أثبتت مناذج إدارة الطلب القائمة على
املجتمع واملشاركة أهميتها البالغة يف حتقيق االستدامة،
وهذا ما فعلته كذلك حوافز العمل ،واإلصالحات
املؤسسية ،وحمالت التوعية ،ونقل التكنولوجيا املناسبة،
والصحة العامة والتدريب على النظافة الصحية ،وخطط
استرداد التكاليف القائمة على تثمني قيمة املياه تثمينا
أكثر مالءمة .ولكن لم يحقق أي بلد عربي التوازن
املرغوب فيه ليس فقط بسبب زيادة الطلب على املياه
وندرتها ولكن باإلضافة أيضا إلى عقبات احلوكمة،
كالتدابير املؤسسية الضعيفة والوصول والتخصيص غير
العادل للمياه وتطبيق القوانني واللوائح التنظيمية بشكل
قاصر ومتحيز.

حتليل فعالية التكلفة
وحتقيق حوكمة املياه الفعالة يف املنطقة العربية ومن ناحية ثانية ،يشكل تأمني متويل قطاع املياه وإدارته
ال تزال الفجوة بني العرض والطلب على املياه تزداد
اتساعا على الرغم مما يبذل من جهود متواصلة .وقد
تعددت األساليب يف تناول هذه املشكلة بدءا بتعزيز
إمدادات املياه ومرورا بضبط الطلب من خالل أدوات
التسعير ،والتوعية ،وتنفيذ تدابير ترشيد استعمال املياه.

قضية رئيسية أخرى ،حيث تتطلب حوكمة املياه الفعالة
موارد مالية هائلة تتخطى قدرات احلكومة ،نتيجة الرتباط
قطاع املياه والصرف الصحي باالحتكارات الطبيعية؛
وشبكة البنية التحتية؛ وتقدمي اخلدمات الواسعة النطاق؛
واالحتياجات واخلبرات التكنولوجية العالية؛ وارتفاع تكلفة
استخراج املياه ،وتوزيعها ،ونقلها .ومن القضايا الرئيسية
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اإلطار 8.3

تقييم معايير حوكمة املياه

يف عام  ،2010أجرت وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة مبادرة
لتصنيف حوكمة املياه من أجل تقييم قدراتها وأدائها يف مصر واألردن واملغرب
وعمان ،وهي البلدان التي ارتكزت إدارة قطاعاتها املائية على حتديد أهداف
السياسات وإسناد املسؤوليات .وكانت مصر واملغرب أكثر فعالية يف تطبيق
املمارسات الرشيدة للحوكمة واتخاذ القرار .ومتيزت قطاعات املياه باملركزية
الشديدة يف مصر واألردن وعمان ،حيث تؤدي احلكومة دورا كبيرا .وجنح
املغرب يف تطبيق حوكمة املياه الالمركزية بعد أن أنشأ روابط مستخدمي املياه
الزراعية ،ووكاالت أحواض األنهار الهيدرولوجية.
ومع ذلك ،يجب حتسني مبادئ املساءلة والتكامل والشفافية بصورة كبيرة؛ إذ
يفتقر قطاع املياه إلى التخطيط االستراتيجي القانوني مع غياب قوانني املياه
الشاملة .وقد يساعد التقييم املنهجي املتعمق حلوكمة املياه على رصد تطوراته.
ومن شأن تقييم حوكمة املياه أن يقدر حالة املوارد املائية ،وفعالية سياسات
املياه وخططها من خالل مؤشرات األداء التي ميكن صياغتها لتقييم وقياس
العناصر التالية:
التعديالت يف التشريعات واللوائح؛
املنظمات واملؤسسات اجلديدة املستدامة؛
فحص التجمعات املائية :حتليالت أثر الضغط؛
حتليالت استرداد ال ُكلفة بواسطة القطاع و/أو منطقة حوض النهر؛
األهداف البيئية لألحواض النهرية؛
أحواض األنهار ،وخطط إدارة املياه اجلوفية؛
اخلطط الوطنية للمياه؛
السياسات اجلديدة لتسعير املياه؛
إشراك املجتمعات احمللية وأصحاب املصلحة يف اتخاذ القرار؛
منتديات احلوار بني أصحاب املصلحة؛
والتنسيق بني وكاالت املياه.

املصدر :مقتبس بتصرف

من .USAID 2010

ذات الصلة أيضا استرداد التكاليف ،ألن التعريفات يف
األساس ال تغطي الكلفة اإلجمالية (أي كلفة االستثمار
والتشغيل) خلدمات تقدمي املياه ،واملعاجلة ،وصيانة البنية
التحتية؛ ولكن ،خالل العقدين املاضيني ،بزغت مشاركة
القطاع اخلاص كاستراتيجية لسد فجوات التمويل ونقص
القدرات .وعادة ما تتخذ القرارات بناء على اجلدوى
املالية ،وكثيرا ما يُدرج استعداد املستخدم النهائي للدفع
كمحدد توجيهي ،ولكن ال ينصح باستعماله مع الفقراء.
وعلى الرغم من محدودية إمكاناتهم املالية ،فإن الفقراء
يدفعون يف آخر األمر التعريفات التي تفوق استعدادهم
وقدرتهم على الدفع ،ويحصلون  -مع ذلك  -على أقل نظم
املياه فعالية.
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وقد يساعد حتليل فعالية التكلفة متخذي القرار يف حتقيق
التوازن بني العرض والطلب (الشكل  )3.3من خالل عرض
اخليارات عرضا واضحا وشامال للقضايا االجتماعية
والبيئية واملالية ،كما يجمع بني العرض ،والطلب ،وحوكمة
املياه الفعالة باستخدام «رؤية موحدة ومقاييس معتمدة».
وينجح هذا التحليل يف تقييم خيارات التكلفة األقل
لتعزيز كمية املياه وجودتها مع مراعاة األبعاد االجتماعية
والقانونية .لذلك ،يستخدم يف إدارة الطلب مع مراعاة
اإلنصاف والعدالة.
وفيما يتعلق باحلوكمة الفعالة ،من شأن هذا التحليل أن
يقيم مناذج املشاركة واالستجابة لالحتياجات التنموية.
وتتجاوز التأثيرات اإليجابية لـ «الرؤية احملددة واملقاييس
املعتمدة» توحيد املناهج االقتصادية واملالية لتحقيق توافق
اآلراء ،وهو عامل جناح حاسم.

املتطلبات األساسية لتطبيق حتليل فعالية التكلفة
على حوكمة املياه

يتطلب تطبيق حتليل فعالية التكلفة على مشاريع
إمدادات املياه والصرف شروط خاصة تتضمن تقديرا
للفوائد االجتماعية وفقا ل ُكلفة أكثر البدائل مالئمة،
وإمكانات هيئات املياه أو وكاالتها أو شركاتها على
تقدمي نتائج مماثلة يف غياب البدائل 36.وال ميكن
لتحليل فعالية التكلفة وحده أن يعطي نتائج حوكمة املياه
املطلوبة ،فينبغي على آليات صنع القرار إدراج مبادئ
حوكمة املياه يف مراحل تصميم مشاريع املياه والصرف
وتقييمها وتشييدها وتنفيذها وتشغيلها من أجل
حتقيق االستخدام األمثل للموارد ،والتنمية املستدامة،
واالستدامة البيئية.
ويعد االلتزام بالشفافية والتكامل واملساءلة من أساسيات
التطبيق الناجح والسلمي .فينبغي أن تتسم مشاريع املياه
والصرف بشفافية التعامل مع جميع أصحاب املصلحة،
وإتاحة املعلومات وتقييمات التأثير البيئي .ويجب إشراك
أصحاب املصلحة منذ البداية ،وضمان اتباع نظام يف هيكل
مشروع اإلدارة يستطيع من خالله األفراد واملنظمات غير
احلكومية واملجتمع املدني والقطاع اخلاص طرح األسئلة
وحتصيل املعلومات التي تفسر األنشطة والقرارات .كما
يجب ضمان مشاركة جميع أصحاب املصلحة  -مبن فيهم
الفئات الضعيفة واملهمشة  -يف صياغة املفهوم العام حتى
التنفيذ ،فضال عن جعل مساهمتهم أساسا لتقرير كيفية
استخدام املياه وحمايتها وإدارتها وتخصيصها .وقد يؤدي
إشراك أصحاب املصلحة إلى فهم أعمق حلوكمة املياه.
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ومن املعايير األخرى للحكم على التحركات البديلة
اإلنصاف يف تخصيص املياه واستعمالها ،حيث تتمتع
جميع مناطق املشاريع باحلقوق املائية املتساوية؛ ولذلك
يتعني على األطر القانونية أن تطرح احللول التي ُتكن
املستخدمني من املطالبة بحقوقهم .وال يتطلب هذا األمر
اإلطار القانوني الناجح فقط ،وإمنا املؤسسات الفعالة
أيضا .كما يندرج توفير مياه الشرب وخدمات الصرف
ضمن احلقوق األساسية جلميع املواطنني .أما الري ،فهو
قطاع مائي فرعي تأخذ مشاريعه يف االعتبار املعايير
االجتماعية واالقتصادية.
وتتسم حوكمة املياه وحتليل فعالية التكلفة يف املنطقة
العربية بالتعقيد بسبب احلدود الدولية .لذلك ،ينبغي
على العديد من البلدان إدارة املياه العابرة للحدود،
ويعتمد بعض تلك البلدان على جريان املاء إليه من غيره
من البلدان ،وغالبا ما يعتمد على طبقات هشة ،وأحيانا
غير متجددة ،من املياه اجلوفية ،كما هو احلال يف
األردن وليبيا واململكة العربية السعودية واليمن .غير أن
ممارسات إدارة املياه اجلوفية احلالية غالبا ما تتجاهل
االعتبارات البيئية.
ومن التحديات التي تواجهها البلدان العربية تخصيص
املياه بني القطاع املنزلي اخلاص بالبلديات وغيره من
القطاعات .فالضغط الدولي القتطاع املياه من القطاع
الزراعي  -وفقا للقيمة املضافة املنخفضة للمتر املكعب
 وحتويله إلى القطاعات األخرى ذات القيمة املضافةاملرتفعة كقطاع الصناعة والسياحة واخلدمات ،ال يراعي
سيادة احملاصيل االستراتيجية ،وامليزان الهش لتجارة
املياه ،واألبعاد االقتصادية واالجتماعية كالفقر الريفي
والهجرة الداخلية.
من هنا ،غدا حتليل التكلفة يف القطاع املائي من األمور
احليوية يف البلدان العربية ،نظرا للنمو السكاني السريع،
وزيادة التحضر ،وارتفاع الطلب على الغذاء ،والزيادة
املطردة يف مستوى املعيشة .وتزيد سرعة النمو السكاني
على سرعة زيادة موارد املياه ،حيث هبطت حصة الفرد من
مصادر املياه العذبة الداخلية املتجددة من  573مترا مكعبا
37
يف عام  1992إلى  374يف عام .2009
وقد يساعد حتليل فعالية التكلفة متخذي القرارات
واملخططني على حتديد خيارات حوكمة املياه األكثر
فعالية ،واملرتبطة باإلدارة ،والبيئة ،وسياسات إدارة الطلب.
ويف البلدان العربية املعتمدة على حتلية املياه على سبيل

اإلطار 9.3

حتليل فعالية التكلفة

يستخدم حتليل فعالية التكلفة (املعروف أيضا بتحليل الكلفة األقل) لتحديد
الطريقة األفعل كلفة يف حتقيق هدف ما ،ألنها تلبي احتياجاته بأقل التكاليف.
«وحتليل التكلفة هو أداة تساعد على ضمان كفاءة استثمار املوارد داخل
القطاعات عندما يصعب تقدير األرباح ،أو يتعسر حتديد املعلومات الالزمة،
أو حينما تظهر أي محاوالت إلجراء تقدير نقدي دقيق لألرباح التي قد يكون
وضعها شائكا أو محال للنزاع؛ فهو أداة النتقاء املشاريع البديلة ذات األهداف
التي ميكن حتديدها كميا بصورة مادية؛ فهو ميكن من حتديد البديل الذي
يحقق احلد األدنى من قيمة التكاليف عند مستوى إنتاجي محدد ،أو احلد
األقصى من مستوى اإلنتاج عند مستوى تكلفة محددة».

املصدر:

.EC 2009

املثال  -ميكن لهذا التحليل أن يق ّيم كفاءة تخصيص كميات
املياه ُ
املالة للمستهلكني احملليني ،فضال عن حتديد
تكنولوجيا التحلية ،وطرائق التنفيذ ،واستراتيجيات التمويل
واسترداد التكاليف ،واملقاربات األخرى ذات الصلة.
اﻟﺸﻜﻞ 3.3

ﲢﻠﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﻫﺮم اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ

ﻛﻤﻴﺔ

ﻧﻮﻋﻴﺔ

اﻟﻌﺮض
اﻹﻧﺼﺎف
واﻟﺘﻮزﻳﻊ

ﻧﻮﻋﻴﺔ

ﻛﻤﻴﺔ

اﻹدارة اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ

اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

اﳊﻮﻛﻤﺔ

اﻟﻄﻠﺐ
اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود

ﺷﺮﻋﻴﺔ

ﺷﺮﻋﻴﺔ

اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
واﳌﺆﺳﺴﻴﺔ

ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ

اﳌﺼﺪر :ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
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