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  العربي اإلفريقي عاونالت
  في مجال إدارة الموارد المائية 

  
  
  
  

  ملخص
  
  

بإمكان الدول اإلفريقية والعربية تحقيق نهضة شاملة في جميع المجاالت االقتصادية واالجتماعية إذا ما 
سخرت اإلمكانيات الهائلة من الموارد الطبيعية المتوفرة وفي مقدمتها الميـاه واألراضـي الزراعيـة    

لنفط والغاز والغابات والمعادن، فضال عن اإلمكانيات البشرية الهائلة التي تحتاج إلى التأهيل الكـافي  وا
لشعوب المنطقة التي مـا زالـت تعتمـد     يلخدمة المستهدفات التنموية بما في ذلك تحقيق األمن الغذائ

زيادة الكبيرة في عـدد  وفي ضل ال.بصورة رئيسية على استيراد حاجياتها الغذائية من القارات األخرى
سكان المنطقة فإنه من المتوقع أن تزيد حدة الفجوة الغذائية حدة ومن ثم فإنه ال مناص من تسخير كافة 
اإلمكانيات المتاحة ورصد األموال الالزمة من أجل تغيير الواقع االقتصادي الحالي إلـى واقـع أكثـر    

  .إشراقا بفعل إرادة سياسية صادقة وقوية
  

الورقة باستعراض حالة الموارد المائية بالقارة اإلفريقية والوطن العربي والتركيز علـى  وتختص هذه 
مظاهر الضعف والقوة باألقاليم المكونة للفضاء العربي اإلفريقي وأوجه القصور في  استغالل المـوارد  

متر  500من وفي الوقت الذي تنخفض فيه  حصة الفرد من الموارد المائية المتجددة إلى أقل . المتاحة
مكعب في العديد من الدول العربية واإلفريقية فإن كميات هائلة من مياه األنهار ال تزال تأخذ طريقهـا  

فضال عن عجز العديد مـن دول المنطقـة عـن    % 4إلى المحيطات وال تزيد نسبة المستغل منها عن 
  .غرض الري وتوليد الطاقةتوفير المياه الصالحة للشرب ناهيك عن التحكم في مياه األنهار الكبرى ل

  
إن نقل المياه بين األحواض من مناطق الوفرة إلى مناطق الندرة يأتي في مقدمة العمـل االسـتراتيجي   
حيث أن النجاح مرتبط بالتجمعات اإلقليمية الكبرى لتحقيق تكامل حقيقي في المجاالت المختلفة باعتماد 

نتاج كبيرة وتنافسية يمكنها أن تضمن أنماطا جديـدة  خطط منهجية تتجاوز البلد الواحد لبناء فضاءات إ
وتعتبر المياه من أهم الروابط التي تؤكد اللحمـة  . من التكامل عن طريق تبادل المنافع وتقاسم الموارد

وإن التحوالت الكبرى التي من شأنها إحكـام  . بين اإلتحاد اإلفريقي والدول العربية خالل العقود القادمة
ارد الطبيعية المتاحة بالمنطقة تحتاج إلى استثمارت مادية ضخمة وهي في متنـاول  السيطرة على المو

 .  دول المنطقة
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  ةــمقدم
  
من الموارد الطبيعية المرتبطة بالتنمية  ةكبير بالدول العربية  واإلفريقية احتياطيات وفرتت

المائيـة والتربـة    االقتصادية واالجتماعية و في مقدمتها النفط والغاز الطبيعي والموارد
لم تحقق النمـو    أنها إالقوة بشرية هائلة وموارد مالية ضخمة لديها والغابات، كما تتوفر 

بالفضاءات األخرى، ولم تحقق قدرا ملموسا االقتصادي والتنمية البشرية المطلوبة مقارنة 
سـخر  دي يإلنشاء فضاء اقتصا اإفريقي اعربي اعاونمن األمن الغذائي، األمر الذي يتطلب ت

   .ةخدمة شعوب المنطقلاإلمكانيات المتاحة 
  

  التوزيع السكاني
  

كاني مقارنة بباقي قارات لنمو السلبأكبر معدالت  والوطن العربي القارة األفريقية تتصف
إلـى   1970مليون نسمة سـنة   330من  بالقارة اإلفريقية حيث تزايد عدد السكان العالم
إلى العدد ويتوقع أن يصل من سكان العالم % 14.8 ما يقاربأي  2009ة سنة منس مليار
بالوطن العربي حوالي  يبلغ عدد السكان مافي .مسيحي 2020بحلول عام  نسمة مليار 1.3

  .2015سنة  395مليون نسمة و يتوقع أن يصل إلى  338
  

  الموارد المائية
  

    

، ينساب سنةال في متر مكعبمليار  20210حوالي  تبلغ معدالت الهطول بالقارة اإلفريقية
االسـتفادة مـن   الـتحكم و  يمكنمليار متر مكعب سنويا  5000منها عبر األنهار حوالي 

مـن المـوارد   % 10وهذه الكمية تعـادل  منها ،   مليار متر مكعب سنوياً 4000حوالي 
ال المتجددة بعدد سكان القارة فإن نصيب الفرد من الموارد المائية  وقياساً . المائية العالمية

المياه العذبـة علـى   من  نصيب الفرد عن يقلهذا سنة وفي ال متر مكعب 4000تجاوز ي
 األقطـار نه في العديد من أكما يالحظ  ،سنةفي ال متر مكعب  7600هو مستوى العالم و

سنة وفي بعـض  في ال متر مكعب 1000يقل نصيب الفرد من المياه العذبة عن األفريقية
  .أفريقياسنة وخاصة في دول شمال ي الف متر مكعب 600ال يتجاوز  الدول 

  
  

    
  

مليار متر  277تبلغ حوالي  في الوطن العربي وبالمقابل فإن كمية المياه السطحية المتجددة
من دول الوطن العربـي    قليلفي عدد  زوتترك تأتي من خارج حدودهمنها % 57، مكعب
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مثل مشروع النهـر   دودة في حين تعتمد كثير من الدول العربية على المياه الجوفية المح
منهـا بمـا ال    لالستغاللحيث تقدر الكميات القابلة الصناعي العظيم بالجماهيرية العظمى 

فإن حصة الفرد من المياه بـالوطن العربـي ال    وبالتالي متر مكعبمليار  35يزيد عن 
الفقر المـائي وفـق المعـايير     يقع تحت خطوهذا  متر مكعب في السنة ، 920 تتجاوز

إلى انخفاض نصيب الفرد  مما سيؤديطلب السكان على المياه  يزدادلية، ويتوقع أن الدو
، علما بـأن نصـيب   متر مكعب 460أقل من إلى  2025من المياه المتجددة بحلول عام 

متـر مكعـب فـي     200الفرد في بعض الدول العربية من المياه المتجددة يقل حاليا عن 
  .السنة

  
  الموارد المائية استغالل

  

 فقط من الموارد المائية المتجـددة بالقـارة  % 3.8ما نسبته  ا استغالليجري حالي
األمر الـذي يسـتدعي زيـادة نسـبة      متر مكعب سنوياً مليار 155أي حوالي  اإلفريقية

رقـم  يوضح الجدول و .في التنمية واالزدهار شعوب المنطقةطموحات  لتحقيق االستغالل
  .ارة اإلفريقية موزعة على مختلف األقاليمالموارد المائية المتجددة بالق )1(

  
  .الموارد المائية المتجددة بالقارة اإلفريقية موزعة على مختلف األقاليم) :1(جدول رقم 

  المنطقة
  إجمالي الموارد المائية المتجددة

  )ر مكعب في السنةتمليار م(
  االستغالل السنوي

  )مليار متر مكعب في السنة(
نسبة االستغالل 

%  
    اإلجمالي  مياه جوفية  سطحية مياه

 44.719 22.27 49.8 11.0 38.8  شمال إفريقيا
 32.764 72.9 222.5 9.5 213.0  حوض النيل

أقطار الساحل 
 1.636 5.23 319.6 66.0 253.6  اإلفريقي

 0.415 6.54 1575.2 368.5 1206.7  إفريقيا الغربية
 0.066 2.05 3083.4 790.7 2292.7  إفريقيا الوسطى
 3.699 28.865 780.4 168.8 611.6  إفريقيا الشرقية
 2.743 17.03 620.8 103.1 517.7  إفريقيا الجنوبية

 13.704 0.37 2.7 0.7 2.0  الجزر
 3 155 6654.4  1518.3 5136.1  مجموع إفريقيا

  
  
  
  
  
  

  معدل التدفق السنوي  اسم النهر  م
  )مليار متر مكعب (
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ــارة  األنهـار أهم  بالقــ
  اإلفريقية

  

أهم األنهار ): 2(جدول رقم 
  بالقارة اإلفريقية

  
  

  
  
  
  

  
  

  

  
  حوض نهر الكونغو و فروعة - )1(شكل رقم 

  1320  نهر الكونغو  1
  230  يزينهر زامب  2
  180  نهر النيجر  3
  84  نهر النيـل  4
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  موقع متوسط بالقارة اإلفريقية - حوض نهر الكونغو  -) 2(شكل رقم 

  
  

 3.5 التجميعي  وتبلغ مساحة حوضه األفريقيةبالقارة  األنهار كبرأنهر الكونغو من  يعتبر
مليار متر مكعـب وهـذا يعـادل     1320متر مربع وبمعدل تدفق سنوي قدره كيلومليون 

دول  تسـع وتشترك في هذا الحوض  األفريقيةمن الموارد المائية المتجددة بالقارة % 32
 –جمهورية إفريقيا الوسطى  – كونغوال جمهورية –الديمقراطية  وجمهورية الكونغ( وهي

نهر الكونغو خـالل   ويجري .)رواندا  –بورندي  –تنزانيا  –زامبيا  –انجوال –الكمرون
كبر نهر في العالم أوهو ثاني  األمازونكبر غابة مطرية في العالم بعد غابة حوض أثاني 

  .من حيث كمية المياه المتدفقة
  

  ة اإلفريقيةطرق استغالل الموارد المائية بالقار
  

 األغراضمجدية في  بصورة عمال مواردها المائيةستال بالقارة ولتحقيق إدارة مائية فعالة
على نوعيـة الميـاه    تؤثر سلباً ال طرقالمختلفة مثل الشرب والزراعة وتوليد الطاقة وب

يد محليا لتولاستغالل معظم المياه  األمر يتطلبفإن ، واستغاللها بكفاءة عالية ومنع هدرها
الطاقة ومضاعفة اإلنتاج الزراعي والصناعي وتحقيق األهداف المرجوة فـي مجـاالت   
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بالتعاون المشترك مع  أووذلك من خالل استثمارات محلية  األمن الغذائي والتنمية البشرية
   .دول الجوار والدول العربية

  
 حتياجـات اال تفـوق مياه كميات من الالتي تتوفر فيها  األحواضيمكن نقل المياه من  كماً

وتتوفر فيهـا األراضـي الصـالحة للزراعـة      إلى المناطق التي تشح فيها المياه ةالمحلي
  :في هذا الصددالمشروعات  أهمومن  والظروف المناخية والبنية التحتية المناسبة،

  

بحيـرة   إلـى  )حد فروع نهر الكونغوأ( وبانغيأ نهرمن مياه النقل دراسة مشروع  -
مليار متـر   20تحويل كمية من المياه تقدر بحوالي  يتوقع إذتشاد عبر نهر شاري 

إلنقاذ بحيـرة   إيرادات نهر الكونغو أجماليمن % 2مكعب سنويا أي ما يقل عن 
 25000تشاد من حالة االنكماش المستمر حيث انخفضت مساحتها مـن حـوالي   

دد كيلومتر مربع حاليا األمر الذي يه 2000إلى حوالي  1960كيلومتر مربع سنة 
، ويجري حاليا القيام بدراسـة  مليون نسمة  30بكارثة بيئية خطيرة تطال حوالي 

  .من قبل هيئة حوض بحيرة تشاد لمشروعهذا االجدوى ل
 

إمكانية نقل المياه من حوض نهر الكونغو إلى المناطق التي تشهد عجزا في دراسة  -
 . الموارد المائية في شمال وجنوب القارة

 
 الستثمار المياه الزائدة نهر النيل  وحوضحوض نهر الكونغو  إمكانية ربطدراسة  -

 .والوطن العربي األفريقيفي دول الشمال 
  

 .دراسة إمكانية ربط األحواض المائية األخرى بالقارة اإلفريقية -
   

  األحواضين إيجابيات نقل المياه ب
  

ره من إن مبرر نقل المياه من حوض إلى آخر هو لوجود طلب عليها ال يمكن توفي
الموارد المحلية، وغالبا ما يبرر ذلك الحاجة الملحة الستعمال تلك الموارد في التنمية 
الزراعية أو توفير الطاقة الكهربائية من المياه أو استعمال المجرى المائي كوسيلة 

  .للتواصل
وكمثال على أهمية نقل المياه بين األحواض نورد بعض الحقائق المتعلقة بمشروع تحويل 

يبلغ الوارد السنوي لنهر أوبانغي الواقع ء من مياه نهر أوبانغي إلى بحيرة تشاد، إذ جز
مليار 1= 3كم 1( 3كم 100الجزء الشمالي من حوضه داخل إفريقيا الوسطى، ما يقارب 

  ). 3م
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حاليا من مياه نهر شاري، فإنها تسجل عجزا سنويا  يصلهاأما بحيرة تشاد، ومن خالل ما 
مع العلم أن معدل تساقط األمطار على . 3كم 15إلى  10جددة في حدود من المياه المت

  .السنة/ مم 400بحيرة تشاد هو في حدود 
  

وهذا التفاوت بين حاجيات بحيرة تشاد والتغذية التي تتلقاها سنويا، أوجد فكرة تحويل 
ى جزء من المياه السطحية الزائدة عن الحاجة من حوض نهر أوبانغي وفي الحالة القصو

على المدى البعيد، من نهر الكونغو، إلى حوض نهر شاري ومنه إلى األقطار التي تشكو 
ومن شأن هذا التحويل أن يمكن من إعادة . العجز بالساحل اإلفريقي وشمال إفريقيا

التوازن الطبيعي للمنظومة البيئية لبحيرة تشاد وكذلك تمكين األقطار المجاورة التي تشكو 
  . وارد مائية متجددةالعجز المائي من م

  
رؤساء  قبلمناقشته من  وتم" بحيرة تشاد هيئة حوض"هذا المشروع ضمن مشاغل ويأتي 

 البيئي لبحيرة تشاد وكذلك إنقاذ حياة ماليين الدول المعنية، وهو يهدف الستعادة التوازن 
  .الذين يعيشون على مياهها المواطنين

  
بحيرة تشـاد أنـه    إلىأوضحت الدراسات األولية لمشروع نقل المياه من نهر أوبانغي و

اجتماعية واقتصادية بمنطقة المنبع وبحيرة تشاد مـن  على عدة جوانب  يجابياًإسينعكس 
  :أهمها

  

 .وفير المياه المنزلية ومياه الشرب لسكان العديد من المناطق الحضريةت •
ض بحيرة تشاد البـالغ عـددهم حـوالي    رفع المستوى المعيشي لسكان حو •

  .ثالثون مليون نسمة
 .الظروف المالئمة لتنمية الثروة الحيوانية وإيجادمراعي لاتحسين  •
 .الزراعي وتوسيعه اإلنتاجتحسين  •
 األقطارالعديد من  إخراجشبكة من الطرق والمواصالت تساعد على  إنشاء •

وذلـك   الطبيعيـة، ها من العزلة التي كانت تفرضها عليها ظروف اإلفريقية
  .العديد من الدول التي يمر عبرها المشروعسيمكن الربط بين 

حيث يمكن تركيب محطة لتوليـد   الكهرباء باستغالل المصادر المائية إنتاج •
ميغاوات بجمهورية إفريقيا الوسـطى ضـمن هـذا     160الكهرباء بقدرة 

 .المشروع
  

ت وتربية الماشية من شأنه أن يزيد ومن ناحية أخرى فإن تناقص إنتاج الزراعة والغابا
من حدة الصراعات االجتماعية، وسيعمل أيضا على دفع ماليين األفارقة إلى الهجرة، 
وهي ظاهرة ذات عواقب اجتماعية واقتصادية وسياسية من شأنها أن تتسبب في عدم 

  .االستقرار وعرقلة كل المشاريع المشتركة بين األقطار اإلفريقية
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  و الوطن العربي في إفريقيا والضعفسية لمقومات القوة العناصر األسا
  

من خالل دراسة وضع االقتصاد العالمي اليـوم ، نالحـظ أن النجـاح مـرتبط     
تتطلـب الـدعم    األفريقيالكبرى، واآلمال المعقودة على قيام االتحاد  اإلقليميةبالتجمعات 

يقـي فـي مجـاالت    تمكن من تحقيق تكامـل حق  إقليميةالسريع من خالل بعث تجمعات 
لبناء  الواحد البلداالقتصاد والتجارة والعلوم والزراعة وذلك باعتماد خطط منهجية تتجاوز 

يدة من التكامل عـن طريـق   جد أنماطاًتضمن  أنتنافسية يمكنها كبيرة و إنتاج فضاءات
لتغلـب علـى   ل األخـرى التجمعـات   اربمستفيدة من تج ،وتقاسم الموارد تبادل المنافع

العناصر البارزة  )2(رقم ويلخص الجدول  ،ت التي تواجه إفريقيا والوطن العربيالتحديا
  .والوطن العربي لمقومات القوة ومظاهر الضعف في أفريقيا

  
العناصر األساسية لمقومات القوة والضعف من حيث الموارد و اإلمكانيات في ) : 3(جدول رقم 

  .والوطن العربي ةمختلف مناطق القارة اإلفريقي
  

  فـــمظاهر الضع  وةــــمقومات الق  المنطقة

   إفريقياشمال 

كفاءات عالية فـي المجـاالت    •
  .العلمية والتقنية

 848قـدره   إجماليناتج قومي  •
 43، أي  أمريكـي مليار دوالر 

 اإلجمـالي من الناتج القومي % 
 .إفريقيالكامل 

 .مصرفي نشطنظام  •
 .قدرات صناعية فعالة •
مدخرات مـن الـنفط والغـاز     •

 .بيعيالط
أي  خبرة في المجال الزراعـي  •

 لألراضــي أقصــىاســتغالل 
   .المتوفرة

الزراعيـة ،   األراضيمحدودية  •
غطاء نبـاتي خفيـف ، انتشـار    

  .المناطق الجافة وشبه الجافة
 .تدعيم إلىفي حاجة  أقيميتكامل  •
ال : عجز في المـوارد المائيـة    •

تتجاوز الموارد المائية المتجـددة  
  .ي السنةمتر مكعب فمليار  48.5

الغربية  إفريقيا
 وإفريقيا
  الشرقية

زراعيــة جيــدة  أراضتــوفر  •
ــة  ــات المكثف ــة للزراع مالئم

منطقـة ذات مـوارد   (والرعي 
 ).كبيرة من التربة والمياه

موارد مائيـة متجـددة كافيـة     •
متر مكعب فـي  مليار  1230:

  .السنة

النـاتج  (عدم تـوفر التمـويالت    •
مليـار   71يبلغ  اإلجماليالقومي 

ر يستقطب منها ساحل العاج دوال
 %).60ونيجيريا 

رغـم  (القدرات البشرية متـوفرة   •
لمن هم فـوق   األميةارتفاع نسبة 

فـي  % 42سنة حيث بلغـت   15
 ).2000سنة 

تواضع االعتمادات المخصصـة   •
للبحث العلمي والتنمية فيما عـدا  

  .نيجيريا
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 إفريقيا
  الوسطى

مــوارد مائيــة ومعدنيــة    •
ــخمة ــوالي :ض ــن % 43ح م

 اإلفريقيةرد المائية بالقارة الموا
وتبلغ الموارد المائية المتجـددة  

مليار متر مكعـب فـي    2302
  .موارد معدنية ضخمةالسنة و 

  

النـاتج  (عدم تـوفر التمـويالت    •
،ال 2000لسـنة   اإلجماليالقومي 

 .مليار دوالر 11يكاد يبلغ 
ــرات   • ــة الخبـ ــدم كفايـ عـ

ــادات   ــعف االعتم العلمية،وض
  .ليمالعمومية المخصصة للتع

  الجنوبية إفريقيا

النـاتج  (موارد ماليـة كبيـرة    •
 أفريقيالجنوب  اإلجماليالقومي 

أي  مليار دوالر ، 125:وحدها
 اإلجمـالي حوالي ربع النـاتج  

 ).إلفريقيا
 .توفر القدرات العلمية والتقنية •
 اإلجماليمن الناتج القومي % 8 •

العـام علـى    لإلنفاقمخصص 
 .التعليم

  .قدرات صناعية كبيرة •

ال : جز فـي المـوارد المائيـة   ع •
تتجاوز الموارد المائية المتجـددة  

متر مكعب في السـنة  مليار  532
  .، وهي في تناقص مستمر

  الوطن العربي 

كفاءات عالية فـي المجـاالت    •
  .العلمية والتقنية

 2116ناتج قومي إجمالي قدره  •
 مليار دوالر أمريكي 

من النفط والغاز كبيرة مدخرات  •
 .الطبيعي

في المجال الزراعـي أي  خبرة  •
اســتغالل أقصــى لألراضــي 

  . المتوفرة

ال : عجز في المـوارد المائيـة    •
تتجاوز الموارد المائية المتجـددة  

 .مليار متر مكعب في السنة 300
في اسـتغالل المـوارد    اإلفراط •

 .المائية
الزحف الحضري على األراضي  •

 .الزراعية
أغلب األراضي قاحلـة ويـزداد    •

 .زحف الصحراء
من السكان يعـانون مـن   % 90 •

  .هنقص الميا
  

  
  فريقيةول العربية واإلالعالقة بين الد و تطوير في تكامل الموارد المائيةأهمية 

  
، و الوطن العربي اإلفريقيةمقومات القوة ومظاهر الضعف للقارة  االعتبارفي  ذاًأخ

الغـذائي   مـن األالراهنة ، يتضح أن تنمية الزراعة بهـدف   اإلقليميةمن خالل تجمعاتها 
، وكذلك تنمية الصناعة التحويلية هما المكونـان  باستغالل الموارد المائية المتجددة بالقارة

المتوفرة  الطبيعية للتنمية المستدامة القائمة على االستفادة القصوى من الموارد األساسيان
رد المائية للموا 2025و تحقيق رؤية  اإلقليميةقوى الحالية للتجمعات الوعلى التكامل بين 
مـن خـالل    وذلك إلستراتيجية العربية لألمن الغذائي بالوطن العربيبالقارة اإلفريقية وا

السابقة فـي  بما تم االتفاق عليه خالل القمم  من المهم االلتزام، والعربي اإلفريقيالتكامل 
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يكـون التكامـل   وبـذلك  األمن الغذائي واستغالل الموارد الطبيعية بالمنطقة تحقيق شأن 
 السياسية والجغرافيـة واالقتصـادية   لتحقيق األهداف األمثلالعربي اإلفريقي هو السبيل 

  .المرجوة
وبذلك يتضح أن مستقبل إفريقيا والتنمية بها مرتبطان بالمياه السـطحية لألنهـار   

  .وهذا المورد المائي يتحتم توظيفه في الزراعة وإنتاج الطاقة. الكبرى بها
  

الكبير بين إفريقيا الوسطى ذات الـوفرة المائيـة التـي    يتضح أيضا التكامل  كما
وبقية الوطن  تتجاوز حاجياتها والمناطق األخرى كأقطار الساحل اإلفريقي وشمال إفريقيا

التي بدأت تظهر بها عالمات الحرج المائي، خاصة وأن هذه المنطقة ذات قدرات  العربي
  .كبيرة في المجاالت االقتصادية والخبرة 

  
هو المساهمة في وضع تصور أفضـل للمسـتقبل المشـترك    األساسي ف الهدإن 
وذلك اعتمادا على عناصر من شأنها أن تغير مصير التاريخ لمـا هـو   والعرب لألفارقة 

  : وتبدو عوامل تحقيق هذا الهدف مجسمة اليوم في النقاط التالية. أفضل
  

تجسـيمها  مبادرات سياسية تاريخية في مستوى الطموحات والتحديات وقع  -
 من خالل إطار الوحدة اإلفريقية الحديثة،

  
 

بعث مشاريع إقليمية طموحة كتلك المتعلقة بنقل الميـاه بـين األحـواض     -
المتجاوز لألطر التي تفرضها الحدود السياسية والنزاعات علـى المنـاطق   

 .الطبيعية، وهي تعود بالفائدة على المنطقة وسكانها
 

د الطبيعية والتحكم فيها بإفريقيـا ضـمن   مزيد تدقيق المعرفة حول الموار -
 إطار التعاون اإلقليمي المتبادل،

  
تكثيف األخذ بالتقانات الحديثة من معلوماتية ووسائل االتصـال الحديثـة،    -

وهي أكبر ثورة عرفتها البشرية خالل القرون الخمسـة األخيـرة، وذلـك    
راجها مما تعرفه وإخ والعربية بغرض تعبئة النخبة العلمية بالبلدان اإلفريقية

والمنطقـة  اليوم من تشرذم وتهميش لوضعها في خدمة القـارة اإلفريقيـة   
 .وسط مناخ من التعاون وتبادل الخبرةالعربية 

  
والـدول   األفريقـي الروابط التي تؤكد اللحمة بين االتحـاد   أهمالمياه من  تعتبرو  

 باألولوياتتأخذ وإجراءات  اتإستراتيجيتقام عليها  أنالعربية خالل العقود القادمة ويمكن 
  :الطلب المتزايد على المياه مثل والحلول المرتبطة بتوفير
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إجراء الدراسات في مجال الموارد المائية بالقارة بهـدف تحديـد كمياتهـا     .1
 .وتطوير طرق استغاللها

تنفيذ السدود لزيادة التحكم فـي الميـاه   زيادة السعة التخزينية للمياه و ذلك ب .2
 .الموارد المائية استعماالتنيات الحديثة في مختلف ر التقيوتطو

إقامة المشروعات الزراعية و الصناعية بهدف زيادة اسـتغالل المـوارد    .3
 .بشكل أمثل و ترشيد استغاللها المائية

دعم المستثمرين المحليين من الدول اإلفريقية و العربية و إعطائهم األولوية  .4
و ذلك في مجاالت الطاقة المائيـة و  في إقامة مشروعات استثمارية بالقارة 

  .استغالل الموارد المائية
وداخـل الدولـة    األفريقيةبالقارة  األحواضنقل المياه بين دعم مشروعات  .5

 .الواحدة
 .بواسطة تحلية مياه البحر والمياه المالحةالمياه العذبة  إنتاجتطوير طرق  .6
 .استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة إعادة .7
ت االقتصاد في استعمال المياه واعتماد االسـتعماالت المجديـة   تطوير تقنيا .8

 .وزيادة التحكم في الطلب على المياه
 .األولوياتديد النظر في استعماالت المياه وتح إعادة .9

مكافحة بهدف الصالحة  هاستعمال الميامن ة من السكان ين الفئات الفقيرتمك .10
 .المستوطنة بالقارة األمراض

ات الجديدة و المتجددة مثل الطاقـة المائيـة و الطاقـة    االستفادة من الطاق .11
 .بهدف االستغالل األمثل للموارد المائية الشمسية و طاقة الرياح

ضرورة إنشاء صناديق تمويل مشتركة بين البلـدان العربيـة واإلفريقيـة     .12
 .وبمشاركة آليات ومؤسسات التمويل الدولية كلما أمكن ذلك

  
  اإلفريقي معوقات تعزيز التعاون العربي

  
   ولعل التقسيمات الجغرافية التي وضعتها الدول المستعمرة لمختلف دول القارة اإلفريقيـة 
والوطن العربي هي من أهم المسببات التي تعوق حاليا االستغالل األمثل للموارد المائية، 

ل ويجب التعامل مع  الموارد المائية بالمنطقة بشكل ال يجعل منها سلعة تباع و تشترى ب
بـين الـدول    طنين جميعا وفي إطار تبادل المنفعـة ااستغاللها برؤية تكاملية تخدم المو

المشتركة في الموارد ودول الجوار بعيدا عن التكتالت السياسية و منع النزاعات التي قد 
تنشأ من جراء االستغالل الغير عادل للموارد المائية وجعلها سبيال للتكامـل والتعـايش   

  .صالح العامالسلمي خدمة لل
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  مستقبل التعاون العربي اإلفريقي في مجال الموارد المائية
  

خلق  ومن أهم سبل تدعيم التكامل والتعاون العربي اإلفريقي في مجال الموارد المائية ه
          قنوات قانونية وتفعيل دور مؤسسات المجتمـع المـدني لتنويـع أسـاليب االسـتغالل      

كما يجب خلق روابط لتفعيل العالقة بـين مجلسـي وزراء   . ائيةواالستدامة للموارد الم
وخلق المياه العرب و األفارقة باعتبارهما من أهم القنوات الممكنة لتفعيل الدور السياسي 

مناخ مناسب لتوسيع سبل التعاون و تبادل المعلومات وحصر اإلمكانيات المائية وتنويـع  
        وث في مجـال تنميـة المـوارد الطبيعيـة     م الدراسات والبحعطرق استغاللها وذلك بد

   .اإلفريقيةووالمائية بكامل المنطقة العربية 
      


