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الفصل السادس

الطريق إلى المستقبل
أصبحت حوكمة املياه الفعالة عنصرا ضروريا لتحقيق التنمية املستدامة يف املنطقة العربية .ويتطلب
حتقيق األمن املائي تقدير القيمة احلقيقية للمياه  -مبا يف ذلك التكاليف االجتماعية ،والبيئية ،واملالية،
باإلضافة إلى تبني مناهج جديدة .وميكن أن يساعد حتليل فعالية التكاليف على حتديد االستراتيجيات
األكثر قدرة على مواجهة أزمة املياه املتصاعدة ،كما أنه من الضروري أيضا التحول من إدارة اإلمدادات
إلى إدارة الطلب .ولذلك ،ينبغي أن تنطوي آليات صنع القرار على أسس احلوكمة الرشيدة مثل الشفافية،
والتكامل ،واملساءلة ،واملشاركة النشطة ألصحاب املصلحة.
ويترسخ مفهوم حوكمة املياه الفعالة عبر خمسة أسس :الكفاءة ،واالستدامة االقتصادية والبيئية ،واالستجابة
الحتياجات التنمية االجتماعية االقتصادية ،واملساءلة أمام أصحاب املصلحة واجلمهور ،وااللتزام بالقيم
األخالقية واملعنوية.

نحو حوكمة مياه فعالة ومستدامة
تتعامل حوكمة املياه املستدامة والفعالة مع القطاع املائي
كجزء من إطار أكبر يسعى لبلوغ التنمية االجتماعية،
والسياسية ،واالقتصادية وبالتالي فهو يؤثر يف القطاعات
األخرى والسياق العام ويتأثر بها.
وميكن أن يصبح قطاع املياه من عوامل التغير ألنظمة
احلوكمة السائدة .وحيث أن املياه تلعب دورا محوريا
يف سبل العيش والصحة وجميع األنشطة االقتصادية
االجتماعية تقريبا ،فإن من السهل دعم إجراء اإلصالحات
يف القطاع املائي على املستويني احلكومي والعام.
وينبغي إرساء اآلليات التي تسمح باملشاركة الفعالة
والهادفة جلميع أصحاب املصلحة املعنيني (مثل جمعيات
مستهلكي املياه) يف عملية صياغة سياسات حوكمة املياه
واستراتيجياتها ،وتطبيقها ،ومراقبتها .وهناك مقاربات
عديدة ميكن طرحها مثل الالمركزية ونقل املسؤولية
والسلطة إلى اجلماعات احمللية ،فضال عن صياغة األطر
القانونية الهادفة إلى زيادة قدرات املشاركة بني القطاعني

العام واخلاص .ميكن ملقاربة فعالية التكلفة أن تقيم وتوجه
السياسة نحو األمن املائي حتى تضمن املنطقة العربية
سبل عيش مواطنيها (الشكل .)1.6
فال بد من حتول كبير يف سياسات إدارة املياه مع التركيز
على احملافظة على موارد املياه ،وإدارة الطلب لتأمني
إمدادات املياه على املدى الطويل بالتزامن مع تلبية املعايير
الدقيقة لالستدامة االجتماعية االقتصادية ،واملالية،
والبيئية ،ومتطلبات الصحة العامة .وميكن للمبادئ
اإلرشادية والتوصيات التالي ذكرها أن تساعد على حتقيق
حوكمة املياه الفعالة يف املنطقة العربية.

إعادة توجيه السياسات

أدى تطبيق استراتيجيات إدارة املياه وفقا ألسلوب تأمني
اإلمدادات ،بدون االهتمام الكايف بكفاءة االستخدام
والتخصيص ،إلى أمناط استهالكية للمياه غير مستدامة؛
كما أعاق غياب الشفافية ،واملشاركة ،واإلرادة السياسية
عملية تطبيق السياسات.
ومتر املؤسسات السياسية الوطنية واإلقليمية بفترة تغير
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اﻟﺸﻜﻞ 1.6

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه
ﻫﻴﺎﻛﻞ اﳊﻮﻛﻤﺔ
اﻟﺪاﻋﻤﺔ )اﳊﻮﻛﻤﺔ
اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ(

اﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
اﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ
)ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ،واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ،وﻏﻴﺮﻫﻢ(

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﻼﺋﻤﺔ
واﳌﻤﻜﻨﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﺣﻮﻛﻤﺔ اﳌﻴﺎه اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﺣﻮﻛﻤﺔ اﳌﻴﺎه اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ

اﻷﻣﻦ اﳌﺎﺋﻲ
اﻷﻣﻦ اﳌﺎﺋﻲ
اﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه
اﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه

اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ

اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺪاﻋﻤﺔ
اﳌﺼﺪر :ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.

مستمر حاليا بهدف زيادة إمكانية التغيير يف حوكمة املياه.
ويجب أن يقترن التحول بنظام أكثر مرونة وتكيفا إلدارة
شؤون املياه بالنمو والتنوع االقتصادي ،فضال عن أن هذا
التحول الهادف إلى حتسني إصالحات سياسات املياه لن
يتحقق إال من خالل حتسني املساءلة وغيرها من آليات
احلوكمة داخل القطاع املائي وخارجه .وتضم التوصيات
الرئيسية ما يلي:
تطوير استراتيجيات وسياسات املياه من خالل
املشاورات مع أصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك مسؤولي
احلكومة ،والسياسيني ،وجمعيات مستهلكي املياه،
واملجتمعات احمللية ،والقطاع اخلاص؛
امتالك اإلرادة السياسية القوية ،واإلحجام عن تسييس
التنافس على املوارد؛
تطوير نظم احلوكمة التوزيعية مع األخذ يف االعتبار
السياق احمللي ،والبعد عن احلوكمة الهرمية التقليدية،
واحلوكمة التي يوجهها السوق؛
تعزيز الثقافة الدميقراطية القائمة على املساءلة،
والشفافية ،واإلرادة السياسية؛
ربط سياسات إدارة املياه واقتصادياتها بالقطاعات
االقتصادية األخرى؛
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التخطيط لتحقيق اإلدارة واحلوكمة املتعاونة يف ضبط
املوارد املائية املشتركة واجلارية عبر احلدود بني جميع
البلدان املتشاطئة.

اإلصالح املؤسسي

تخضع هياكل احلوكمة املائية يف البلدان العربية إلى
اإلصالح لتطوير كفاءة القطاع يف تقدمي اخلدمات،
والتغطية ،والتوجه للعميل ،وعدالة التوزيع .وتقدم مصر،
واألردن ،واملغرب ،وتونس أمثلة ناجحة للشراكة بني
القطاعني العام واخلاص .وينبغي أن يشمل اإلصالح
املؤسسي – الذي يعمل على القوانني ،واللوائح التنظيمية،
واألحكام القضائية ،والتدابير التنظيمية ،واألعراف،
واألسواق ،واألدوات االقتصادية واملالية – بناء القدرات،
وفعالية التنسيق ،واملساءلة والشفافية ،والرصد والتقييم،
واإلصالح التشريعي وتطبيق القانون .وتضم التوصيات
الرئيسية البنود التالية:
إنشاء مجالس مياه عليا إلعداد سياسات املياه،
والتنسيق بني مؤسسات املياه األخرى؛
توجيه االهتمام نحو املوارد البشرية والقصور يف املهارات
عن طريق بناء القدرات ،والتدريب ،والتطوير التنظيمي؛
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تطوير ودعم عملية صنع القرار الكفء واملالئم،
والتنسيق بني الكيانات املنظمة وداخلها؛
بث روح املسؤولية املشتركة ،وشعور امللكية واملساءلة؛
دعم تشكيل الشراكات والشبكات التعاونية بني
أصحاب املصلحة املختلفني ،واملؤسسات ذات الصلة
بإدارة املياه ،مبا يف ذلك مراكز األبحاث ،واملؤسسات
اخلاصة ،وجمعيات املستهلكني ،واملزارعني واملنظمات
واالحتادات الزراعية ،والهيئات احلضرية والزراعية؛
التعامل مع املنافسة بني الوكاالت – خاصة املنافسة على
امليزانيات واملصادر األخرى – عبر تنسيق السياسات
واألدوار واملسؤوليات ،وإعدادها إعدادا دقيقا؛
تأسيس آليات الرصد ،واملراجعة ،والتقييم املتعلقة
بسياسات املياه واتخاذ القرار على جميع املستويات
(صياغة وتطبيقا)؛ وينبغي أن يشارك يف إقامتها مختلف
أصحاب املصلحة ،والباحثون ،ووسائل اإلعالم؛ وينبغي
أن تضم تلك اآلليات توفير بيانات املياه واإلحصاءات
احلديثة ،وتطوير مؤشرات األداء ومراقبتها ،ودمج
احلوافز مع مؤشرات األداء والكفاءة.
ضرورة أال يتهرب راسمو السياسيات من مسؤولية
تطبيقها ،وضمان الوصول للقدرات والتمويل الكافيني
للتطبيق الفعال؛ وينبغي أن تُعدل السياسات عند
انتقالها للمستويات احمللية بهدف التطبيق املطلق؛
ضرورة ضبط كل بلد للمؤاشرات والبيانات املتسقة
مع أولوياتها؛ وميكن لنظام رصد إقليمي أن يساهم
يف حتسني إدراك املشكالت املشتركة ،ويشجع على
الوصول حللول تعاونية.

مواجهة قصور التشريعات وضعف تطبيقها

على الرغم من تطبيق العديد من البلدان العربية لتشريعات
ومقاربات مختلفة بهدف إدارة مواردها املائية النادرة
وحمايتها ،فإن ما يعيق معظم هذه اجلهود هو انعدام
االستجابة املناسبة وضعف التطبيق .ومن ثم ،ال يزال
التحدي يتمثل يف ترسيخ القوانني والتشريعات يف سياقات
املنطقة االجتماعية االقتصادية ،والسياسية ،والثقافية.
ومن الواجب حتديث أو تطوير القوانني والتشريعات
احلالية لدعم التدابير املؤسسية وحوكمة املياه .ومن أمثلة
التأثير السلبي لضعف تطبيق التشريعات حفر آبار غير
قانونية ،مما يتسبب يف االستغالل املفرط ملوارد املياه
اجلوفية املجهدة بالفعل ،أما األمثلة األخرى فهي متعلقة
بالتلوث والتخلص من املواد الكيميائية بطرق غير قانونية.
وينبغي أن تُطبق التشريعات يف القطاع املائي من خالل
النظام القضائي؛ واألهم من ذلك أن تُطبق عبر بناء الدعم
العام ،ومشاركة أصحاب املصلحة؛ ونشر قصص النجاح

وتطوير حوافز اقتصادية أكبر مثل الرسوم والدعم ،والتعليم
ونشر املعلومات ،واملساعدة الفنية .ويضم ذلك أيضا تطوير
قدرات التفتيش املعنية ،والرصد الصادق ،ونظم القياس
املعتمدة واملعيارية ،ونظم رفع التقارير املعتمدة.

التمكني

يناط باجلهات الفاعلة االلتزام بأدوارها ،وحقوقها،
ومسؤوليتها يف ظل املصالح املتضاربة يف كثير من
األحيان 1.وانتشرت اليوم املجتمعات احمللية ألصحاب
املصلحة ،وجمعيات املستهلكني يف مصر ،واألردن ،وليبيا،
واملغرب ،وعمان ،وتونس ،واليمن .ولذلك ،أصبح إدراج
جميع أصحاب املصلحة ذوي الصلة يف املناقشة اخلاصة
بتوزيع موارد املياه شأنا مهما حلوكمة املياه الرشيدة.
وتضم التوصيات الرئيسية ما يلي:
دعم وتسهيل تأسيس جميعات مستهلكي املياه،
واملنظمات غير احلكومية ومنظمات املجتمع املدني
املهتمني بالشأن املائي؛
تأسيس مراكز األبحاث والدراسات اخلاصة بالقطاع
املائي ،ودعمها ،وباألخص األبحاث املرتبطة باملوارد
املالية ،وأولويات البحث ،والروابط مع منابر صنع
القرارات؛
إنشاء منتديات احلوار التي تثير القضايا املائية يف
املناقشات السياسية احلالية ،وأولويات األجندات
الوطنية؛
ضمان احلقوق القانونية يف اإلطالع على املعلومات،
واملشاركة العامة يف عملية صنع القرار ،وحتقيق العدالة
يف القضايا البيئية ،وتوفيق التشريعات بناء على ذلك؛
إنشاء قاعدة ملجموعة البيانات ُ
املدثة ،ومستودع
حلفظ املنشوارت واإلحصاءات الرئيسية املتعلقة
بالقطاع املائي وأبعاده املختلفة ،حيث يدعم توفير
قاعدة بيانات موثوقة ،ومتاحة ،وعالية اجلودة حوكمة
املياه الفعالة على املستويات كلها؛
زيادة الوعي العام من خالل التعليم ،وبرامج التدريب،
واملبادرات التفاعلية ،والوسائل املماثلة؛ وميكن أن
تتناول املواضيع الرئيسية االستدامة ،وكفاءة االستخدام
واملشاركة ،واملسؤوليات املشتركة؛ وينبغي إعداد برامج
طويلة املدى لزيادة الوعي وفقا للسياقات احمللية
اخلاصة.

االستدامة :رفيق النجاح

من معايير النجاح الرئيسية حتقيق االستدامة االجتماعية
واالقتصادية والبيئية .وال ميكن الوصول إلى االستدامة
االجتماعية بدون حتقيق املساواة والعدالة؛ ولذلك ،يجب
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صياغة سياسة املشاركة الفعالة واجلادة ألصحاب املصلحة
ذوي الصلة على جميع مستويات احلوكمة .ويتطلب
حتقيق االستدامة االقتصادية تقدير فوائد سياسات
حوكمة املياه وكلفتها ،أما أبعاد االستدامة األخرى فتضم
املستويات املؤسسية واملالية واملنظمية .وينبغي أن تضع
االستدامة البيئية يف االعتبار احلاجة املستمرة لتوافر
املياه أوال وأخيرا ،كما ينبغي أن نوجه اهتماما خاصا
بترشيد استعمال موارد املياه املتجددة .وينبغي أيضا أن
تراعي حوكمة املياه حماية املوارد الطبيعية يف املنطقة
العربية واحملافظة عليها .ومواجهة التنويع واحملافظة على
النظم البيئية لألراضي الرطبة ،وحماية الواحات من بني
اخلطوات األكثر إحلاحا.

مواجهة التحديات وعالقات الترابط اخلاصة باملياه

ال بد أن يبذل جميع أصحاب املصلحة – مبن فيهم متخذو
القرار ،واملخططون ،واملهندسون ،واجلمهور – جهودا
كبيرة ومستدامة من أجل التخفيف من آثار ندرة املياه
وتقلباتها ،وضمان وفرتها بكميات وجودة مالئمتني وقتما
وأينما يلزم .وينبغي أن يُدرج ضمن األولويات القصوى
عنصر تكيف القطاع املائي من أجل احلد من التأثير
الضار على اجلماعات الفقيرة واملهمشة ،كما أن من
األولويات القصوى أيضا ضمان حتقيق االستدامة البيئية
واإليكولوجية .ويتطلب التعايش مع ندرة املياه سلوكيات
وأعمال مرنة ،وستسمح هذه املرونة باتباع أفضل أساليب
إدارة التحديات كالتغير املناخي ،واألمن املائي والغذائي،
والترابط بني قطاعي الطاقة واملاء ،وغيرها من التحديات.
وترتبط حتديات حوكمة املياه اخلاصة ارتباطا وثيقا
بالسياق العام ،وأولويات كل دولة .وتضم التوصيات
الرئيسية ما يلي:
عقد الشراكات مع املنتفعني والقطاع اخلاص ،والتشجيع
على املشاركة يف تقدمي خدمات املياه بأسلوب يتسم
باحلداثة ،والدقة يف التوقيت ،واملراقبة وتقدير الكمية
جيدا؛
زيادة تقدمي خدمات املياه للمجتمعات الضعيفة،
والتشجيع على عقد مبادرات محلية لتوفير مثل هذه
اخلدمات وإدارتها؛
إصالح السياسات الزراعية ،وإنتاجية احملاصيل الغذائية
على أن يؤخذ باالعتبار النظام البيئي وقيمة املياه؛
زيادة كفاءة الري برفع متوسط مستوياته احلالية من
 50يف املئة تقريبا إلى ما بني  70و  80يف املئة للتوسع يف
املناطق املروية مبعدل  50يف املئة ،وللتقليل من معدالت
العجز املائي يف املنطقة العربية وواردتها الغذائية بشكل
ملحوظ؛
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زيادة التعاون العربي يف مجاالت جتارة املياه ،والغذاء،
والطاقة؛ ومن املمكن أن يصبح إقامة سوق عربي
مشترك خطوة يف هذا املسار؛
إصالح قطاع الطاقة ،ورفع درجة الوعي بأهمية املياه
يف القرارات املرتبطة بالطاقة ،وصياغة خطط التنسيق
والتعاون بني قطاعي الطاقة واملياه؛
حتقيق التوازن بني قطاعي املياه والطاقة يف نظام
حتلية املياه؛
البحث عن مصادر الطاقة املتجددة وتكنولوجيا حتلية
ومعاجلة املياه ،الكفء واملوثوق فيها والقابلة للتطور،
وتنميتها ملواجهة الطلب يف املنطقة بشكل أفضل؛
دراسة التغير املناخي ،وفحص التدابير املمكنة للحد من
آثاره أو التكيف معه؛
تطوير خطط الطوارئ ،والتدخل حسب األولويات
لرعاية املناطق األكثر عرضة واملكتظة بالسكان على
وجه اخلصوص؛
صياغة اآلليات القانونية لتحديد حقوق املياه وتنظيمها،
وتنظيم عملية تخصيصها بني القطاعات وداخلها،
ووضع نظم تسمح بحفر اآلبار؛
التشجيع على استخدام مياه الصرف واملجاري بعد
التأكد من جودة معاجلتها؛
االستثمار يف تكنولوجيا نقل املياه وأبحاثها ،وتوطينها؛
مبا يف ذلك البحث يف موارد املياه غير التقليدية وجتربتها
على مستويات منخفضة ولصالح االستخدامات احمللية.
وال بد من التأكيد يف اخلتام ،على أن التحوالت يف العديد
من البلدان العربية قد اسفرت عن تغييرات كبرى يف البيئة
السياسية عبر األصوات املطالبة بتحقيق الدميقراطية،
واملساءلة ،واملشاركة ،والتنمية .وعلى الرغم من أن هذه
التغيرات ال تتصل مباشرة بالقطاع املائي ،فإنها قد
تفسح املجال لطرح سلسلة إصالحات شاملة يف حوكمة
املياه .ذلك أن حتقيق املشاركة العامة اجلادة ،واحلوكمة
الرشيدة ،والتكلفة الفعالة يف استعمال املصادر الطبيعية
يحتاج إلى أقصى درجات االهتمام من جانب صانع القرار.
أما التوازن بني املطالب املتصاعدة من القطاعات على
املياه ،كقطاعات الطاقة ،والغذاء ،والزراعة ،والصناعة،
فهو من العوامل احلاسمة واملتنوعة وفقا لألولويات
الوطنية وإمكانية توفير املوارد .ويف الوقت الذي تزداد
فيه توقعات السكان بعد هذه التحوالت السياسية التي
يصاحبها مزيد من الضغط على نظم احلوكمة ،فإن
هذه التغيرات قد تكسبهم املزيد من الوعي ،وتزيد من
استعدادهم لتحمل مزيد من املسؤوليات ملواجهة ندرة
املوارد الطبيعية.
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