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  تصدير
وض النيل الضفافية، والتي نتج      بمهمة مشاركية للحوار بين ممثلي دول ح       NBI مياه النيل    بدأت مبادرة 

وتمثل الخطوط التوجيهيـة والخالصـة      . عنها إتفاقيتهم حول الرؤى المشتركة وخطة العمل المصاحبة       
والتي " دليل الممارسة الجيدة والدعم لسياسة المياه     "ارسة الجيدة أحد مخرجات مشروع يدعى       مالوافية للم 
  ".برنامج الرؤى المشتركة" والذي يقع بدوره تحت "وتخطيطها مشروع إدارة مصادر المياه"تقع تحت 

" أن الماء بحكم طبيعته يتقاطع مع التقاطعات والحدود السياسية        " تذكر بنود متطلبات الخطوط التوجيهية      
ومن ثم فيجب على أي سياسة مائية أن تأخذ في الحسبان السياسات المتعلقة بالقطاعات األخـرى ذات                 

 سياساتها   على  فيجب )مثل النيل (  واحد ذا تشاركت الدول في حوض نهر     إبل  ليس هذا فحسب،    . الصلة
  هـذه  في الحسبان آثارها فيما وراء الحدود السياسية، باإلضـافة إلـى تـأثير            أن تأخذ   الوطنية المائية   

  . الدول المجاورة األخرىعلىالسياسات 
ساس األ ية تهدف نحو بناء    تعاوني فإن مركبات السياسة المائ     مساروبما أن دول حوض النيل بدأت في        

 وتهدف إلـى تمكـين دول   ،تعاونيومشترك لتكوين السياسة المائية وتنفيذها عبر منظور إقليمي  الفني  ال
القة بين سياستها الوطنية والمتطلبات اإلقليمية والتنمية       عمشترك لل حوض النيل من الوصول إلى مفهوم       

 السياسات واالستراتيجيات المائية الوطنية بمبادرة      إتمامويتوخى أن تكون النتيجة من المركبة       . التعاونية
مـستقرة إلدارة متكاملـة     و أو تطور في دول حوض النيل بناء على خطوط توجيهية وممارسات سليمة           

  ".للموارد المائية، خاصةً تلك المتعلقة بأحواض النهر العالمية
 مـساعدة    هـو  وافية للممارسـة الجيـدة    والخالصة ال   من الخطوط التوجيهية للسياسة المائية     الهدفإن  

في إطار تعاون وتنفيذها  في دول حوض النيل لتفعيل تكوين سياستهم الوطنية المائية          همودعمالمساهمين  
 فال تحتاج أن يتفق عليها رسمياً من قبل دول أعـضاء            آمرةوبما أن الخطوط التوجيهية ليست      . إقليمي

مـن  فات شرعية للوصول إلى قضايا مثل المبدأ الرابـع          وجود خال من المفهوم   و. مبادرة حوض النيل  
 ونقلـه بـين     ، وحقوق تجارة الماء   )استرجاع التكلفة، وتسعيرة الماء   (والقضايا ذات الصلة     مبادئ دبلن 
مرجعية لتستخدمها الدول لتبني مواقـع      المواد  ال  من مجموعة هذه الورقة الوثائقية  لقد وفرت   . األحواض

 وينبغـي  . ذات الـصلة بالمـاء  الرئيسةالقضايا المستمرة وغيرها من المواضيع معلومة لهذه   السياسة  ال
  .الركون إليها كاستشارة إلى المدى الذي يعلم منه أنها مفيدة ومالئمة
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  شكر
دكتور عثمان التوم حمد، وأعضاء مجموعة العمل مـن  اليود الخبير أن يعبر عن تقديره للمختص القائد      

 والمختصين للدولة ممن شارك في تقويم دراسـة         ،يل، ودكتور أالن نيكول    من دول مبادرة حول الن     كل
، وممثلي الوكالة الداعمة والمشاركين اآلخرين في ورش العمل التي انعقدت في أديس أبابـا               المطلوبات

باعاً الجتماع آخر لمجموعة    تعمل يونيو وأيضاً في نوفمبر      ة  وتباعاً لورش . 2006  عام في يناير ويونيو  
 . مالحظاتها المكتوبة   للحصول على  في أديس أبابا فقد أرسلت عدة مجموعات عمل وطنية للدول         العمل  

  . في المتن ُأدرجدراسة حالة شكلت صندوقلوفي حالة واحدة مادة قد وفرت 
لمجتمع تنمية جنوب   ومن المناسب مالحظة أنني مدين لزمالئي من دراسات خطوط توجيه سابقة نفذت             

ورغماً عن أن المادة روجعت بكثافة فقد وفرت        ). رد وبايت هينز وجوناثن كامباتا    رولف إبرها (أفريقيا  
 ، نقطة انطالق لبعض الفصول خاصة في الجزء الثـاني         لمجتمع تنمية جنوب أفريقيا   الخطوط التوجيهية   

 Cap-net  كاب نـت   ونقطة االنطالق لعدة فصول في الجزء الثالث عبارة عن أفكار ومادة ممتازة في            
يوجـد تفاصـيل    (دارة المتكاملة للموارد المائية      دليل التدريب والموجهات التشغيلية لخطط اإل      )2005(

  .)R30جع اأوفى في المر
  

  بيتر روبنسن
  
  

نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من المهندسة ليلى صـالح          " من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا      "من باب   
شار عصام محمد عبد الماجد أحمد اللذان تبرعا بالقيـام          محمود صالح واألستاذ الدكتور المهندس المست     

  . بالترجمة من اإلنجليزية للعربية ورفضا تقاضى أى أتعاب مقابل جهدهم هذا
  

  عثمان التوم حمد
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  خص التنفيذيلالم
  المحتوى والغرض

مـشروع   عبارة عن مركبة مـن       لممارسة الجيدة والخالصة الوافية ل  الخطوط التوجيهية للسياسة المائية     
  .وتخطيطها إدارة الموارد المائية لمبادرة حوض النيل

 .أهداف محددة وضع  بغرض  لصنع القرارات     مجموعة من المبادئ التي تستخدم كأساس      "السياسة"تمثل  
غـرض  .  أو يمكن عكسها في الممارسـة الفعليـة        ويمكن تشفير السياسة العامة للمياه في مستند رسمي       

 في ذات الوقت لتأكيـد أنهـا مـشتركة          لفوائد االقتصادية واالجتماعية للمياه   السياسة المائية هو تعظيم ا    
  . عليهاوية وأن االستدامة البيئية محافظٌبصورة متسا

الغرض من الخطوط التوجيهية والخالصة الوافية لمساعدة دول مبادرة حوض النيـل لتكـوين وتنفيـذ                
 ولتفعيل االلتزامات التي قامت بعملها لتنميـة        ياهعلى المواضيع العابرة للحدود للم     سياسات تحتوى تماماً  

وال تعتبر الخطـوط    . مبادئ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه     التعاون للموارد المائية المشتركة على أسس     
لدول أعضاء مبادرة حوض النيل، غير أنها ربما وجِدت مفيدة من قبل عدة             لالتوجيهية بأي طريقة ملزمة     

إلنـشاء الـسياسات    )  غير الحكوميين باإلضافة إلى المسئولين الحكوميين       والمنفذين المنجزين(مساهمين  
أيضاً على األدوات التي تنفذ من خاللها       ) خاصة تلك ذات الصلة بالعملية    (تسري المواد   . وتنفيذها المائية

  . وخطط العملالسياسات سيما السياسات المائية
  

  هيكل الخطوط التوجيهية والخالصة الوافية
  . المستند إلى خمسة أجزاء رئيسةينقسم

  المقدمة: الجزء األول
 والتبنـي   ، والتكـوين  ،التحليـل (تغطي المقدمة طبيعة السياسة المائية وغرضها، وتصف دورة السياسة          

، وتناقش األهداف واستخدام الخطط التوجيهية وترسـم الـروابط          ) والمراجعة ، والتقويم ، والتنفيذ ،العدلي
  .والعالمية بما فيها مبادرة حوض النيل نفسهالألطر اإلقليمية 
  محتويات السياسات المائية: الجزء الثاني

يـضم  .  بمحاور المواضيع التي يمكن تغطيتها في بيان وعرض للسياسة المائية الشاملة           "المحتوى"يتعلق  
، )ة المـاء   أو تـسعير   مثل توزيع مصادر الميـاه    ( فصالً تغطي كالً من المحاور الفنية        24الجزء الثاني   

تحاول قائمة المواضيع تغطيـة كافـة       ). ين وجدولة الجندرة  هممثل مشاركة المسا  (والمحاور االجتماعية   
من الواجب أن التي بيان وإفادة السياسة المائية، وعتمد إلضافتها في تقرير    القضايا الرئيسة من تلك التي تُ     

ابرة للحدود مما ينبغي أخذه في الحسبان مـن         لعاغير أن التركيز في كليتها لألبعاد       ،  اً وطني اًتكون مستند 
  .ضيحية ألفضل ممارسة عالميةوفنية أمثلة تلا مع المواصفات ُأرفقتو. حوض النيلقبل دول مبادرة 
  العملية: الجزء الثالث

) تأكيد االسترتيجية المائية أو خطة العمـل  الأو ب ( الطرق المطلوبة لتكوين السياسة المائية       "بالعملية" يقصد
  . وتقويمها ومراجعتهاهاتنفيذووتبنيها عدلياً وقانونياً، 
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م أكبر للكيفية األفـضل     هو مشاركة المساهمين، ويعطى اهتما    ) في إطار الماء   (إن أهم جزء من العملية    
يركز الجزء الثالث أيضاً على اهتمامات حوض النهر المشترك، والذي يشكل تحدياً إضافياً من              . لتحقيقه

 رفع الوعي العام، ومشاركة المساهمين، واألطر العدلية والمؤسـسية،  :ل في محاور مثلوجهة نظر العم 
  .واإللتزام السياسي

   مواد الخالصة الوافية:الجزء الرابع
  .افية المطولة معروضة في الجزء الرابعوبعض مواد الخالصة ال

  فيدةات اإلضافية وبعض المواقع االلكترونية المءالمراجع والقرا 
   لموضوع اً عنوان30 مواد مرجعية تحت  تتوفر

  لطريق للتنفيذ والخطوات الالحقةخارطة ا
 فـي كما مبين في التحليل واألمثلة من أحواض أنهار معطاة في الجزء الثاني والثالث فإن نتيجة التعاون                 
لجعل أحواض النهر المشتركة ليست باألمر السهل ويحتاج إلى الزمن والصبر، والحفظ والحماية مطلوبة          

بيئياً واقتصادياً وللتأكـد مـن المـساواة فـي          التنمية الكلية للمصادر المائية المشتركة في إطار مستدام         
العمليات التعاونيـة   جزئة  إلحتياج إلى ت  المشاركة في الفوائد والمنافع، توضح الخبرة من مناطق أخرى          ا

وتظهر أهمية القيام ببرامج    . لزمنبناء الثقة بإضطراد عبر ا    بمراحل وخطوات صغيرة تسمح     المعقدة إلى   
 النيل أن له تـاريخ للبـرامج التعاونيـة          حظمن  ف ،في هذا اإلطار  و. مشتركة ناجحة لمزيد من التعاون    

  .وتطور برامج تعاونية جديدة تحت لواء مبادرة حوض النيل. الناجحة يمكن األخذ منها
 حديثة مبنية على مبادئ اإلدارة المتكاملة ائيةبالنسبة إلى موقف السياسة المائية فمعظم الدول لها سياسة م        

هـذه  وبالتأكيد سوف تخاطـب  .  قليل نسبياً إلى القضايا العابرة للحدود االلتفاتغير أن   . للموارد  المائية  
ما تحاول أن توفره مبادرة حوض      .  بخطوة تقررها كل دولة على حدة      )في الزمن (القضايا بصورة كاملة    
  مقترحـة  عدة أشكال وهناك  .  ووضع السياسة  لما وراء الحدود  ي اإلدارة المائية    النيل هو بناء القدرات ف    

المدى الذي تتطلع   أما  بما فيها المقررات الرسمية وذات الغرض الخاص والزيارات الدراسية والمالحق،           
  .تقرره كل دولة لوحدهافإليه كل دولة على حدة لالستفادة من هذه الفرص لبناء القدرات 
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   المقدمة-  أوالً
  
   طبيعة السياسة المائية وغرضها-1
  
وتقريباً فإن أي   . هي مجموعة مبادئ مستخدمة كاساس التخاذ القرارات الداعمة ألهداف محددة         " السياسة"

تعمل من أجل الربحية أو متبرعة، تحتـاج إلـى سياسـة لتوجيـه          ) أياً كانت عامة أو خاصة    (مؤسسة،  
والمرغوب في هذه الخطط التوجيهية هوالـسياسة العامـة         . لعضويتهاعملياتها ولتوفير هيكل أومرجعية     

للمبادئ، أي تلك المبادئ التي توجه إدارة الشئون العامة بوساطة الحكومة أو بعض الوكاالت العامة التي              
ومثالياً ينبغي تشفير السياسة العامة في شكل بيان سياسي مكتوب رسمياً من            . تعمل بالنيابة عن الحكومة   

ومن المرغوب فيه   ) مثلما في حالة بيان السياسة الوطني، أو مجلس الوزراء        ( له السلطة األساسية     جهاز
هذه تؤكد أن   . مشاركة المنجزين والمنفذين غير الحكوميين في صناعة السياسة       ) خاصة في قطاع المياه   (

هم والتـزامهم   السياسة توافق الظروف الراهنة في الدولة وأن الناس سوف يعلمون أكثر ويـزداد وعـي              
  .لضمان التنفيذ العقلي لألهداف واألغراض المعلنة في بيان السياسة

  
وما يحدث فعلياً في ممارسة إدارة المياه       . في حاالت كثيرة ال تشفر السياسات في هذا المنعطف الشرعي         

) رير السياسةفي غياب تق(يمكن تحليله الستنباط السياسة الواقعية والتي ربما اختلفت عما كُتب وسطر أو    
السياسة أيضاً مضمنة في    . مما ذُكر من وزراء الحكومة أو غيرهم ممن يبحثون ليعلنوا السياسات المائية           

مثالياً يوفر القانون المائي الوطني اإلطار العدلي لتنفيذ السياسة المائية الوطنية، غير أنه أيـضاً        . التشريع
  .لمتسقة، واإلطار العدلي المشفر وما عمل في الممارسةربما شوهدت الخالفات بين السياسة المترابطة وا

  
وكما تتغير الظروف والتطلعات الوطنية  .ال تثير هذه الخالفات الدهشة كما وأنها ليست غير مرغوبة كلياً 

ويمكن أن يبدأ تنقيح السياسة عندما      . واإلطار االيدولوجي المسيطر والمهيمن أيضاً تتغير السياسة المائية       
ولملء الفراغ توضع بيانـات الـسياسة   . خدام السياسة المائية المتفق عليها ومستوى االرتباط بها      يقل است 

وفي مرحلة معينة ال بد من إجراء حوار ونقاش كامل حـول  . غير الرسمية وتصريحاتها ويتناقش حولها  
و القانون المائي المعدل،    السياسة المائية والذي يقود في نهاية المطاف إلى بيان السياسة المائية الجديدة، أ            

  .أو قطاع المؤسسات المائية الجديدة
  

في السنوات األخيرة فقد اتبعت عدد من الدول هذا اإلطار من تعديل السياسة التي تقود إلـى اإلصـالح                   
 بحيـث  –الواسع لقطاع الماء بسبب التفكير بقفزتين جوهريتين وأول هذه المؤثرات الدور العام للحكومة            

مة أقل توجيهاً وتدخالً، وتعتمد بصورة أقوى على آراء المجتمع والقطاع الخاص والمبادرات         تكون الحكو 
واألمر اآلخر نوعي للقطاع المائي ليتحرك من خطوة التوجه نحو اإلمداد إلى توفير             . والتمويل والقدرات 

  .مائيةالماء والتي ترادفت في الماضي مع تجاهل البيئة إلى اإلدارة المتكاملة للموارد ال
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في اإلطار الحالي فإن عرض التصريح أو مستند السياسة المائية هو إلرساء مبادئ المساواة واسـتدامة                
بالتحرك من المستند إلى التنفيذ، فإن غرض السياسة المائية نفسها هـو تعظـيم   . استخدام الموارد المائية  

مشاركة فيها بصورة فيها مـساواة والحفـاظ        الفوائد االقتصادية واالجتماعية للماء فيما يتم التأكيد على ال        
  .على االستدامة البيئية

  
   دورة السياسة-2

كما مبين في الفصل السابق فإن الحالة المرغوبة أن تكون للدولة فيها بيان لسياسة مائية رسمية مدعومة                 
تمعـات  بإطار تشريعي، وأن تنفذ السياسة بصورة منظمة من قبل الحكومة المركزيـة والمحليـة والمج              

  .وينبغي تقويم تنفيذ السياسة في الزمن المناسب مما يؤدي إلى مراجعتها. والقطاع الخاص
يمكن تصنيف تطوير السياسة وعملية     ) 1(كما مبين في شكل     .  من ثم فإن العملية مثالياً هي دورة سياسة       

  :المراجعة على أنها تحتوي على سبع مراحل
 . سياسة مائية وبداية العملية معرفة االحتياج إلى:مرحلة االنطالقة •
التأني من التدقيق وإنعام النظر للقطاع المائي وتزيين الطريق بمنـاظر           : مرحلة تحليل السياسة   •

طبيعية لتحديد القضايا الرئيسة وتناوب تحديد الكمية، حيث يحتاج إلى إتخـاذ القـرارات بـين          
 .األهداف المنافسة

ودة بيان السياسة، بنقـاش مركـز مـع المـساهمين            كتابة مس  :مرحلة تشكيل السياسة والقرار    •
 .الرئيسيين قبل إتمام المسودة واالتفاق عليها

 . التبني الرسمي للسياسة من خالل وضع اإلطار التشريعي لتنفيذها: تشريعيةمرحلة •
 تُعد أطول مرحلة في الدورة، وتُشكل من خاللها الهيكلة المؤسسية وتنفيذ كافـة              :مرحلة التنفيذ  •

 .لسياسةقضايا ا
ويحتاج بعد  . متابعة تنفيذ سياسة مثالية وتقويمها ينبغي أن تكون عملية مستمرة          : التقويم مرحلة •

 .مدة من الزمن إلى تقويم رئيس بخاصة لتحديد الحاجة لتغيير السياسة
 .  لمواكبة األهداف وربما أيضاً االحتياج إلى تحسين األهداف نفسها:  تقويم فعالية السياسةمرحلة •
  

  .مراجعة السياسة السابقة توفر نقطة البداية للمتاجرة بالدورة مع مرحلة تحليل جديدةن إ
  

هذه األدوات أيضاً تـرتبط مـع       . وخطط العمل عادة هي قُني تنفذ من خاللها السياسة         السياسات المائية 
 ويشدد في الجـزء     كما سيركز عليه  . دورات التحاليل، والتكوين، والتبني، والتنفيذ، والتقويم، والمراجعة      

الثالث فإن كثيراً من الخطوات المثيلة للمقترحات وطرق الفهم من التي تم تبنيها للسياسة المائيـة يمكـن      
  .تطبيقها إلى استرتيجية مائية أو خطة عمل
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  هاواستخدام  للممارسة الجيدةأهداف الخطوط التوجيهية والخالصة الوافية -3
  

 الخطوط التوجيهية والخالصة الوافية للممارسة الجيدة موجهة للمساعدة في تشكيل وتنفيذ الـسياسات        هذه
وتتطابق مع التزام دول مبادرة حوض      ) في شكلها الرسمي والتشفيري للسياسات الوطنية     (المائية الوطنية   

ئية هي في األساس وطنية في      بينما السياسات الما  . النيل التي وضعتها في إطار الموارد المائية المشتركة       
محتواها، فإن أحد أهداف الخطوط التوجيهية توفير العون للتأكد من تناسق السياسات وتناغمها لتقليل أي               

  .مشاكل محتملة مرتبطة مع الموارد المائية لما وراء الحدود
  

 شامل يغطـي    يتعلق الغرض األول بدعم الدول لتحقيق مستند      . تهدف الخطوط التوجيهية إلنفاذ غرضين    
. كافة العناصر المهمة لبيان السياسة المائية الوطنية المعتمدة على مبادئ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية             

والذي يمكن إيجاده في الجزء الثاني من الخطوط التوجيهية، أمـا الغـرض             " المحتوى"هذا ما يقصد به     
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6    الخطوط التوجيهية للسياسات المائية وخالصة وافية للممارسة الجيدة-مبادرة حوض النيل 

. ي والعدلي، والتنفيذ، والمتابعة، والتقويم والمراجعة     تكوين السياسة، والتبني التشريع   " عملية"الثاني فلدعم   
  . مادة الجزء الثالث من الخطوط التوجيهيةالعمليةوتشكل 

  

لجعل المستند مرغوباً أكثر ومالئماً فقد عمل على تكامل المواد المتعلقة بالممارسة الجيـدة فـي مـتن                  
 ووفرت في الجزء الرابع مـواد       .الخطوط التوجيهية بصورة رئيسة في شكل صناديق وجداول وأشكال        

ولمزيد من التفاصيل   . وقد كانت تغطية كل موضوع بالضرورة قصيرة نسبياً       . الخالصة الوافية اإلضافية  
فعلى القارئ الراغب اللجوء إلى المراجع والقراءات اإلضافية والمواقع االلكترونية المنظمة فـي نهايـة     

  .1 عنوانا30ًالمستند تحت 
تمثل . سياسة قد وضح أن دول حوض النيل على مراحل مختلفة من تطور السياسة             إن تمرين غرض ال   

وهذه يمكن تجاوزها جزئياً بالتأكـد مـن        . الفجوة بين السياسة المنطوق بها وما نُفذ فعلياً مشكلة مشتركة         
إشراك كل المساهمين في القطاع المائي في كل مرحلة من عملية صنع القرار، ليس فقط بمنحهم فرصة                 

وفي هذا اإلطار فإن قضايا عمليـة  . تحفيزية لعمل مداخلة بل عبر فرصة حقيقية لصنع التغيير المطلوب 
  .السياسة تفترض األهمية القصوى

  
كيف يؤدي المساهمون دوراً كامالً في تكوين السياسة وتنفيذها؟ إحدى الصعوبات أن المساهمين بما أنهم               

وبة لفهم ماهية القضايا وفهم اللغة المفهومة لهؤالء العـارفين          ال يمتهنون القطاع المائي عادة يجدون صع      
وأحد استخدامات هذه الخطوط التوجيهية والخالصة الوافية للممارسة الجيدة قطعاً هو ردم هذه             . باألمور

الفجوة وبالتحديد فإن العرض ال يقصد بالموجز للقضايا الرئيسة في أيٍ من عناوين المواضيع في جـزء           
بـل يهـدف    . أن يكون شامالً من وجهة نظر الخبير في الموضوع قيد الذكر          ) الجزء الثاني (المحتويات  

النقاش إلعالم أوسع نطاق من المستخدمين للخطوط التوجيهية حول قضايا رئيسة في المحـك وحـثهم                
 بمقـدور المـستهلكين   . ليتمكنوا من االرتباط بكل موضوع باألسئلة ذان الصلة عند نقاش قضايا السياسة           
وفي المقابل فإن فـصول     . الراغبين استخدام الببلوغرافيا للحصول على مراجع مفصلة في أي موضوع         

لمساعدة خبراء قطاع المياه لفتح جوانب محـددة ليـتمكن          (موجه بصورة رئيسة    ) الجزء الثالث (العملية  
  ).  وعملية التنفيذلتضمين الناس في صنع السياسة(ومبتكرة ) المساهمون اُألخر من اإلدالء بدلوهم فيها

  
ُراد بالخطوط التوجيهية أن تكون تماماً كما قيل عنها أنها خطوط توجيهية يمكن استخدامها أو الـتخلص                 

ومن ثَم فليس هناك التزام ألي دولة       . منها اعتماداً على ما إن وجد المستخدم أن أي من المواد فيها مفيد            
 من الخطوط التوجيهية أو الخالصة الوافية للممارسـة         من دول حوض النيل لتقوم رسمياً بتبني أي جزء        

  .الجيدة وليس عليها أي التزام إلدخال أي قضية محددة داخل إقرار السياسة المائية الوطنية الخاصة بها
  
   ترابط السياسات القومية مع إطار العمل اإلقليمي والعالمي-4

لصاً في اإلطار الوطني، وعالمياً هنالـك تركيـز         إن تكوين السياسة المائية ال يمكن بعد اآلن اعتباره خا         
متزايد في السنوات األخيرة على اإلدارة المتكاملة للموارد المائية، وعلى التوفير العام للمياه األساسـية،               
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وهذا االهتمام جذب اإلنتباه في عدة تجمعات عالمية وإقليمية بما فيها           . وخدمات اإلصحاح بصورة مناسبة   
  :التالي
 .1990، نيو دلهي، 1990ة الكونية حول المياه المأمونة واإلصحاح لحقبة االستشار •
 .1992المؤتمر العالمي حول المياه والبيئة، دبلن،  •
 .1992، ريوديجانيرو، )قمة األرض(مؤتمر األمم المتحدة حول البيئة والتنمية  •
 .1997 لبرامج العمل، 5+ قمة األرض  •
 .1999أهداف السياسة لبرنامج استرتيجية حوض النيل، مبادرة حوض النيل، الرؤية المشتركة و •
 .2000رؤية المياه العالمية ، التظاهرة الثانية لمياه العالم ومؤتمر وزراء الماء، الهاي،  •
 .2000قمة األلفية الثالثة وأهداف التنمية لأللفية الثالثة، سبتمبر  •
للمفوضية العالميـة حـول الـسدود،    السدود والتنمية، إطار جديد لصنع القرار، التقرير النهائي    •

 .2000نوفمبر 
 .2001المؤتمر العالمي حول المياه العذبة، بون، ديسمبر  •
، والذي قاد إلى اإلنشاء المؤخر لتـسهيالت        2002مؤتمر الوزراء األفارقة حول الماء، أبوجا،        •

 .المياه األفريقية التي تدار من قبل بنك التنمية األفريقي
، )إعالن أكرا (ستدامة في أفريقيا، مؤتمر المساهمين اإلقليمي لوضع األولويات         الماء والتنمية الم   •

 .2002أكرا، أبريل 
والـذي جعـل    (2005، والذي ضم 2000قمة األرض للتنمية المستدامة، جوهانسبرج، سبتمبر     •

 .للدول لوضع خطط كفوءة لإلدارة المتكاملة للموارد المائية)  هدفا2005ً
 .2003عالمية للمياه وإعالن الوزراء، كويتو، مارس التظاهرة الثالثة ال •
لقطاع " جدول األعمال العالمي  "هذه األحداث العالمية واإلقليمية يمكن التفكر فيها على أنها تضع            •

 .ولقد وجِه لفحص كيفية التغير في جدول األعمال عبر الزمن وما الذي ظل ثابتاً منها. المياه
 .وإدارة المجتمع") الكل للبعض"أكثر من " (البعض للكل" المبادئ يوضعت مبادئ نيو دله •
ركزت مبادئ دبلن على القيمة االقتصادية للمياه، والجندرة، والمشاركة، والحوجة إلـى اإلدارة              •

 .المتكاملة للموارد المائية
اعتدلت في التركيز على القيمة االقتصادية للمياه بتأكيـد أن المـاء سـلعة              ) ريو(قمة األرض    •

وقد وضعت اإلدارة المتكاملة للمـوارد      . ة كما أنها اقتصادية وكليهما متساوٍ في األهمية       اجتماعي
 .المائية بأحكام في جدول األعمال العالمي

 دعت إلى اهتمام أكبر باإلدارة المتكاملة للموارد المائية لألحواض العالمية عبر            5+قمة األرض    •
عم المالي من الدول المتقدمة لمـساعدة تنميـة         التعاون، وأكدت على دور النقل التكنولوجي والد      

وفي ذات الوقـت ركـزت    . اإلدارة المتكاملة للموارد المائية على مستويات الدول وداخل الدول        
على الدور المهم السترجاع أكبر قدر من التكلفة في الدول الناميـة بالنـسبة لخـدمات الميـاه                  

 .واإلصحاح
 التنمية االقتصادية واالجتماعية المـستدامة عبـر   أكدت مبادرة حوض النيل على الحصول على    •

االستخدام المتساوي للفوائد من الموارد المشتركة لحوض النيل، مع الرؤية المـشتركة والـدعم              
 .لبرامج العمل لإلتيان بها
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دعت رؤية المياه العالمية لالسترجاع الكامل للتكلفة، والزيادة الضخمة في االستثمار، ودور أكبر     •
غيـر أنـه    ) رغماً عن أن هذه قد خولفت وعورضت بكثافة في المؤتمر         (لقطاع الخاص   كثيراً ل 

اُعترف بأن الماء إلحتياج الماء أساسي، واقترح استهداف الدعم المالي للفقراء، وعلى الحكومات      
 .أن تعمل على أنها ممكنين ومخولين ومنظمين أكثر من أنها من المنجزين والمنفذين

 بون كثيراً على القضايا الجوهرية السابقة، غير أنها ركزت على الدور            كررت قمة الوزراء في    •
المهم للحكم الجيد ومسئولية الحكومات لترويج اإلدارة المتكاملة للموارد المائية،وتأكيدها واإلدارة           

. وقد ركز على اإلحتياج لبناء القـدرات      . المائية المطورة بين الحدود، وإتاحة الخدمات الرئيسة      
ر القطاع الخاص فقد عورض أيضاً وخولف بكثافة في مؤتمر برلين، غير أنه دعم بقـوة               أما دو 

 .تحت مظلة المشاركة الجديدة للتنمية األفريقية
ركزت األهداف التنموية لأللفية الثالثة على أهمية تقليل الفقر بصورة ضخمة وتحسين األحـوال            •

 .في األحياء الفقيرة في المدن
 للمفوضية العالمية حول السدود على أهمية تبنى خطوة شاملة لتنمية الـسدود  ألح التقرير النهائي   •

لتأكيد الشراكة في الفوائد وتنظيمها ومساواتها ، واالستدامة البيئية، والمشاركة الكاملة للمساهمين            
 .في صنع القرار

 العالم أضافت قمة األرض للتنمية المستدامة هدف تخفيض عدد الناس الذين ليس لهم إصحاح في    •
وركزت على تكامل اإلصـحاح داخـل اسـترتيجيات اإلدارة          . 2015إلى النصف بحلول عام     
 .المتكاملة للموارد المائية

وافقت خطة جوهانسبرج للتنفيذ على تطوير تكامل اإلدارة للموارد المائية وخطط كفاءة الميـاه               •
عليها مالحظة هذه األشـياء،      وقد ُأدرجت في الخطة القائمة الشاملة لألعمال التي          2005بالعام  

 .مع مالحظة أولويات إشباع االحتياجات األساسية وحماية البيئات
 

بصورة كاملة في هذه األحداث العالمية واإلقليمية، ) بما فيها تلك الدول في أفريقيا(ُأشركت الدول النامية 
 الفصول اآلتية من التي وضعت جدول األعمال للسياسات الوطنية واالستراتيجيات التي عكست في

يتوفر الدعم نتيجة للسياسة واالسترتيجية للدول النامية لتنمية سياساتها واسترتيجياتها . الخطوط التوجيهية
  .الوطنية على ضوء هذه األجندة العالمية

  
   االلتزامات تحت مبادرة حوض النيل-5
  

لتحقيـق  "والرؤية المشتركة   . 1999 توجه مبادرة حوض النيل بالرؤية المشتركة التي تم تبنيها في عام            
التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة عبر االستخدام المتساوي واالسـتفادة مـن المـوارد المائيـة               

  ".المشتركة في حوض النيل
 وفي ذات االجتماع فقد تبنى مجلس وزراء حوض النيل األهداف التالية لبرنامج العمـل االسـترتيجي                

  :لحوض النيل
المصادر المائية في حوض النيل بصورة مستدامة ومتساوية لتأكيد الرفاهة واألمن والسالم            تنمية   ♦

 .لكافة أهلها
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 .واالستخدام األمثل للموارد اإلدارة الكفؤة للمياه تأكيد ♦
 . فائز-تأكيد التعاون والعمل المشترك بين الدول النيلية بحثاً عن مكاسب فائز ♦
 .مل االقتصادياستهداف تخفيض الفقر وترويج التكا ♦
 . تأكيد أن البرنامج ينتج عنه التحرك من التخطيط نحو العمل ♦

  
يمكن أن تكون هذه األهداف هدامة ومدمرة إذا كانت هنالك تضاربات وتناقضات واضحة وجليـة فـي                 

وأوضح تمرين الهدف للسياسة بجالء عـدم وجـود تـضاربات           . السياسة بين دول مبادرة حوض النيل     
وقد أعلمت السياسات المائية المكونة حديثاً من الدول األعضاء بالمبـادئ العالميـة             . وتناقضات واضحة 

في إطـار الـتخلص مـن       (األفضل للممارسة، غير أنه ربما كان هنالك احتياج إلى توافق وتناغم كبير             
  .في األبعاد المختلفة والمتعددة) التضاربات والتناقضات

ع حدوث نزاع مصالح بين القطاعات المختلفة وقطاع        من المتوق : توافق السياسات بين القطاعات    ♦
بين قطاعي الزراعة والطاقة المائية، وبين إنتاج الطاقة والتحكم في          (مستخدمي المياه المؤثرين،    

على كل من مستوى    ) الفيضان، وبين البيئة المحمية ومستخدمي المياه اآلخرين على سبيل المثال         
 .اً وإقليمياًالسياسة والمستويات التشغيلية، محلي

الدول على خالف كبير في كثافـة وفعاليـة         : توافق ممارسات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية      ♦
والمحاذير الرئيسة للتنفيذ الفعال للسياسات الوطنية فيما يتعلق بـإدارة       . تنفيذها للسياسات الوطنية  

 المتاحـة وجديـة التنفيـذ     المياه العابرة للحدود لها عالقة أكبر مع محاذير الـسعة، والمـوارد           
 .وصرامته ودقته للسياسات المكتوبة أكثر منها للسياسات نفسها) والتطبيق(

فكلما زادت شدة ضغوط المياه عبر الزمن كلما زادت حدة النزاعات الناتجة من الخالفات فـي                ♦
ومـن المتوقـع أن تزيـد       . السياسة، وأكثر أهمية من الخالفات من شدة تطبيق هذه السياسات         

 :لحوجة للتوافق من محورين أساسيينا
ال بد من إنهاء وتسوية السحب واالستخدامات األخرى مقارنة مع خلفية احتمال            : توزيع الكمية  ♦

الخالفات التسعيرية، والتحكم في أطر سحب المياه السطحية والجوفية الموجودة في مواقعها في             
 .الدول المختلفة

في مواقعها لكي توافق السياسات المختلفة والممارسات       يجب وضع األطر    : نوعية المياه والبيئة   ♦
فيما يتعلق بالتحكم في المياه العادمة ومعالجتها، واستخدام الكيماويـات الزراعيـة وتـسعيرها              

ويحتاج إليها للتقويم المختلف في أدنى مناسيب دفـق         ) األسمدة والمبيدات الحشرية والطحلبية   (
 .النهر لتأكيد االستدامة البيئية

  
). 1(يمكن حل معضالت محددة باتخاذ أسلوب الخطوة خطوة المنتظمة للتوافق كما مقترح في صندوق 

يساعد النجاح مع هذا المستوى في بناء الثقة واإليمان المحتاج إليه لتقوية التوافق على المستوى العام 
  .للسياسة
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   الخطوة الموجهة نحو المشكلة–ة نحو التوافق الخطوات المثالي: 1صندوق 
o طور نظام معلومات منسجم ويسهل من تبادل المعلوماتي. 
o طور فهم مشترك للمشاركةي. 
o  تفق على وضع نهائي مرغوبيخطر برؤية مشتركة(ي.( 

o تُوضع أهداف كمية المياه باألخذ في الحسبان حصص مناسبة من المياه للفرد. 
o لمياهتُوضع أهداف نوعية ا. 
o  تفق حول األولويات الستخدام الماءأساس لوضع خطة رسمية للتوزيع(ي.( 

o  تفق حول األعمال للوصول إلى الوضع النهائيتخطر بالمبادئ المشتركة(ي.( 

o طور خطة إدارة الماء بالطلبي. 
o  برامج البنى التحتية، تشغيل النهر والبنى التحتية(تُطور خطة تنمية الموارد المائية.( 

o ُطور خطة إلدارة نوعية المياهت. 
o       خطط للوصول إلى مرحلة نهائيةتخطر بالتزام نحـو اإلدارة المتكاملـة للمـوارد         (ي

 ).المائية

o تُطور خطة أو استرتيجية لإلدارة المتكاملة للحوض الساكب. 
o تُكامل المتطلبات المالية للمورد والحوافز االقتصادية عند التخطيط. 
o ات والموانع الشرعيةتُقوم السياسة والتشريع. 
o تُوضع العوامل المؤسسية الضرورية في موضعها. 
o نقح تغير السياسات والتشريع عند الضرورةي. 
o      تُربط الخطة وتحدد في إطار استراتيجي مرن، وتعدل وتشذب وتنقح عند الـضرورة

 . أثناء الطريق
  

 كة العالمية للمياه مقتبس من صندوق اإلدارة المتكاملة للموارد المائية للمشار: را��2*
http://gwpforum.netmaster05.netmasters.nl/en/ 

 



11    الخطوط التوجيهية للسياسات المائية وخالصة وافية للممارسة الجيدة-مبادرة حوض النيل 

  محتويات سياسات الماء-ثانياً 
  
 كقائمة تأكيد عما ينبغي 29 إلى 6 من د إكمال تقرير السياسة المائية الوطنية يمكن استخدام الفصولعن 

أما التركيز ومدى تغطية المواضيع المختلفة داخل تقرير السياسة فمن الطبيعي . أن يحويه تقرير السياسة
الي على القضايا التكنولوجية والتركيز في الت. أن يختلف بين الدول طبقاً للظروف الوطنية واألولويات

  .نه أفضل ممارسة عالميةعتمد على أللمواضيع وتحديد ما اُ
  

  األهداف والمبادئ-6

يحتاج تقرير السياسة المائية إلى عرض رؤية دور الماء في التنمية الوطنية وأن يضع مرامي محددة 
  :ة لتضم األهداف المثالية التالي،وأهداف للقطاع المائي

، بما يضم بل ويتعدى إشباع السكان هواستخدام  الماءالوصول إلىساواة في تأكيد الم •
 .باالحتياجات المائية الضرورية

 .تعظيم مساهمة الماء لتسريع النمو االقتصادي •
 .ترويج كفاءة استخدام الماء •
 .تأكيد االستدامة البيئية •
 .ءإيجاد هيكلة مؤسسية وكفؤة ومحاسبية وذاتية االستدامة في قطاع الما •

  
تفكر في االحتياجات األساسية للمياه في عالقة مع المياه المنزلية فقط للشرب واالستخدام المنزلي، غالباً ي

لقى  وبينما ُأ، الدخلة توفير الماء المنتج لزيادة نموويتساوى في األهمي. مع التركيز على تحسين الصحة
 أن فيماتنموية السابقة لأللفية الثالثة، الضوء على المياه المنزلية واإلصحاح كجزء من األهداف ال

 الخبرة المتراكمة لعقود مع البرامج المائية  أنغير. األهداف التنموية لأللفية الثالثة تتعلق بتخفيض الفقر
الموجهة للصحة واإلصحاح قد أبانت بجالء أن المياه المنزلية في ذاتها غير ضرورية كما وأنها غير 

. لمهاجمة الفقر في جذوره  الجانب اآلخر فإن الماء المنتج يتيح فرصةومن. كافية لتخفيض الفقر
لها صلة مع المداخالت المائية المنزلية ) تلك التي تزيد من دخل الناس(المشاريع الناجحة للماء المنتج 

  ).تلك المستدامة منها بسبب قيام المستهلكين بصيانة المنشآت(واإلصحاح 
 

 في القطاع المائي فإن المبادئ التي ينبغي التنويه بها في التقرير الوطني لعكس اإلجماع العام المنتشر
 ذات صلة باإلدارة المتكاملة للموارد المائية، بدءاً من مبادئ دبلن )المبدأ والمنتهى(للسياسة المائية في 

ياسة المائية مكن أن تظهر بفائدة في تقرير السيالمبادئ األخرى التي إن  ،2األربعة المعطاة في صندوق 
ربما أمكن أن تكون مبادئ عامة يسعى إليها في كافة القطاعات، مثل االستقالل عن الهياكل المنظمة، 

  .  عملياً ذلكووجوب فصل المسئوليات التنظيمية عن المسئوليات التشغيلية متى ما كان
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 المبادئ -:المهمة تحت محورين رئيسينهذه المبادئ ومجموعة أخرى من المبادئ ) 1(يوضح جدول
ذات الصلة بتحقيق اإلدارة المتكاملة  المؤسسية والمتعلقة بتحقيق الحكم الجيد، والمبادئ الجوهرية

يوفر الجدول قائمة مفيدة للتأكد من المبادئ التي ينبغي اعتبارها عند . للموارد المائية واالستدامة البيئية
  . إنشاء أخرى جديدةدأو استراتيجية وأيضاً عنتقديم أي سياسة مائية راهنة 

  لن مبادئ دب:2صندوق 
  . الماء العذب مورد محدود وغير حصين ومهم الستمرارية الحياة والتنمية والبيئة):1(المبدأ رقم

 بما أن الماء تقوم عليه الحياة فتتطلب اإلدارة الكفؤة للماء خطوة شاملة تربط التنمية االجتماعيـة                
ربط اإلدارة الفعالة استخدامات األرض والمـاء       تُ. واالقتصادية بحماية النظم االيكولوجية الطبيعية    

  .عبر كافة مساحة  الحوض الساكب وحوض الماء الجوفي
أن تعتمد تنمية المياه وإدارتها على خطـوة مـشاركية تـضم المـستخدمين         ينبغي   ):2(المبدأ رقم 

  .والمخططين وصناع السياسة على كافة المستويات
هـذا  . الخطوة المشاركية تضم رفع الوعي حول أهمية الماء بين صناع السياسة والجمهور العـام             

 الجمهـور وضـم     بالمـشاورة الكاملـة مـع     و على أقل مستوى مناسب،      تُتخذيعني أن القرارات    
  .المستخدمين في برامج تخطيط وتنفيذ دعم الماء

  .  للنساء دور مركزي في توفير الماء وإدارته والمحافظة عليه):3(المبدأ رقم
هذا الدور االرتكازي للنساء كموفرات ومستخدمات للماء وراعيات وحارسات للبيئة الحيـة قلمـا              

المائية وإدارتهاعكس في الترتيبات المؤسسية لتنمية المواردي .  
نه أ للماء قيمة اقتصادية في كافة االستخدامات المتنافسة وينبغي االعتراف به على             ):4(المبدأ رقم 

  .سلعة اقتصادية
 إلى مـاء وإصـحاح      الناس للوصول في إطار هذا المبدأ فمن األولى مالحظة الحق األساسي لكل           

 .بسعر مقدور عليهونظيف 
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  المبادئ  المؤسسية والجوهرية للسياسات المائية) 1(جدول 

  المالمح 
  الحكم الجيد: المفهوم

  
  حكم القانون

  التوقعات -
  غياب تمرين القوى العشوائي -

  التطبيق النزيه للقوانين  -
  استقالل النظام العدلي -

  المشاركة

   االلتحاق والتعبير حرية -
  سهولة الولوج للمعلومات -
   نظم للوصول للمشاركة -

من التخطيط (شرعية عملية القرار  -
 )للتنفيذ

رة والمساواة االثنية في عملية جند ال -
  المشاركة

  الفعالية

  المعرفة بمشكلة الماء  -
  المعرفة بأسباب مشكلة الماء -
أهداف السياسات الموجهة  -

  لحل المشاكل

ن السياسات في القطاعات  التجانس بي-
  .المتنوعة

السعة لممارسة التأثير على  -
  الممثلين ذوي الصلة 

  سعة التعاون بين االفعال  -
  سعة التنفيذ -

  الكفاءة
تقليل التكلفة التمويلية 
والسياسية واالجتماعية 

  والبيئية

  تقليل تكلفة التحويل -

  المساواة

تخفيض الخالفات في توزيع  -
ل القوة مقارنة مع الدخ

والجندرة واالثنية لولوج 
  الموارد أو اتخاذ القرارات 

التكوين الجزئي والتطبيق النزيه  -
  للقانون

  التجاوب
 تغطية كافة المشاركين -
توصيل الفرصة للقرارات  -

  حسب مطلوبات المشاركين

 التجاوب ألدنى مستوى متخصص  -
      التجاوب  -

  الشفافية
 الولوج لمعرفة الطرق  -
مات الوصول إلى المعلو -

  الكافية

  المعلومات المفهومة -

توجه كمال اإلجماع 
 التعريفي

 خطوة مشاركة لالتفاقات -
   الخطوة التعاونية -

لتسريع التعاون  الوساطة نظام -
   الحدودي والقطاعي

  المحاسبية

االلتزام بتحمل تصريف  -
المسئوليات التي تؤثر على 

 اآلخرين 
الولوج للمحيط الجماهيري  -

 )التحمل(لإلجابة 
 ضوح الضوابط و -
   تحديد العقل الموجه -

 متابعة السياسات  -
 كشف اإلنجازات أو غيابها -
محاسبية القطاع الخاص والخدمة  -

  المدنية والحكومة

ية
سس

مؤ
 ال

ئ
باد

لم
ا

  

  فض النزاع السلمي
نظم الوساطة لحل النزاعات  -

  بين المشاركين
التطبيق النزيه للنظام لحل النزاعات    -

  .التي ال يمكن أن يتوسط فيها
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 المالمح

  اإلدارة المتكاملة للموارد المائية :لمفهوم ا
  

  طبيعة الماء تكاميلة

االعتراف بالعالقة بين  -
 المياه الجوفية والسطحية

 االعتراف بالعالقة بين  -
نوعية المياه وكميتها 

  والنظم البيئية المائية

االعتراف بحدود سعة  -
 النظافة الذاتية للماء

عية االعتراف بعالقات نو -
المياه وكميتها أعلى النهر 

  وأدناه

التنمية المتكاملة 
للسياسات ذات الصلة 

  بالماء

 اعتبار كافة المستخدمين -
 اعتبار كافة المنتفعين -
 اعتبار كافة الموارد المائية -
 اعتبار نظام تسريع  -

  التجانس

 تكامل إدارة الماء والمياه  -
 العادمة

تكامل إدارة العرض  -
 والطلب

لساكب إدارة الحوض ا -
  وحماية الموارد المائية

جدولة الجندرة في قضايا  -  دور النساء
  المياه

تزكية النساء وتفويض  -
  السلطات لهن

  الماء كسلعة اقتصادية

التقويم االقتصادي والبيئي  -
 للماء 

التكلفة الكلية لتوفير الماء  -
كأداة لتقرير االستخدامات 

  البديلة

 استعادة التكلفة الكلية  -
داة االقتصادية استخدام األ -

 إلدارة الطلب 
 تقليل االستخدام الضار  -

  للماء بالتسعيرة

ية
هر

جو
 ال

  
ئ 

باد
لم
ا

  

أدنى 
مستوى 
  مناسبي

اتخاذ القرارات على أدنى  -
 مستوى محتمل 

المشاركة على أدنى  -
  مستوى محتمل

 حل النزاعات على أدنى  -
  مستوى
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  المبادئ البيئية: المفهوم
  

االستخدام 
  المستدام

اإلنتاج المستدام األفضل في مفهوم  -
  نشاط التخطيط والتنفيذ

حمل مفهوم القدرات في  -
  نشاط التخطيط والتنفيذ

مبدأ الحذر 
  المبدئي

عدم تأخير الفعال لتالفي الضرر   -
  البيئي بسبب عدم التأكد

تزايد الوقاية أكثر من  -
  العالج

مبدأ أن يدفع 
  الملوِث

التعويض عن الضرر للشخص  -
 ألثر البيئيالثالث بسبب ا

    تدويل التكلفة البيئية -

تقويم األثر البيئي  
  المسبق 

النظر في األثر البيئي أو المشاريع أو  -
  النشاط

التقويم لتقدير البدائل  -
  وتخفيف األثر 

النشاط ببعض إعالم الناس المتأثرين  -  اإلخطار المسبق
  أو المشروع

منح الدخول المنسوبي  -
والعمليات األخرى في 

 والنظم العدلية اإلدارة
من أجل تالفي أو 

  تحقيق المؤثر 
المواصفات البيئية 

 والرصد 
وضع مقاييس الحماية ومتغيرات  -

  الرصد
نشر البيانات ذات  -

  الصلة في حالة البيئة

ية
هر

جو
 ال

ئ 
باد

لم
ا

  

اإلنتاج المتبادل 
 والداخلي للمساواة

منظور طويل األجل في الحفظ  -
 واالستخدام

  

 30  المراجع70-69ص 2005كاب نت : المصدر

  
  مشاركة المنتفعين- 7

تضمن بوضوح االلتزام لمشاركة المنتفعين في تخطيط  ييحتاج تقرير السياسة المائية الوطنية إلى أن 
وأن القوى المحركة لمشاركة المنتفعين هو . الموارد المائية وإدارتها، مع التركيز على مشاركة النساء

 تحتاج إلى تغيرات متعمقة في سلوك األفراد، والمؤسسات، مالحظة أن اإلدارة المتكاملة للموارد المائية
إن المفتاح لتحفيز المجتمع المدني الموجه في إطار . والخبراء، ومنظمات المجتمع داخل المجتمع المدني

وهذه .  المائية يقع على تكوين الرؤى المشتركة واالستراتيجيات والسياسات رداواإلدارة المتكاملة للم
إن . مشترك والتكوين المشترك للخيارات للتنفيذ والرصد المشتركالتحليل الحرك عبر تحتاج إلى الت

ولجعل هذه . خطوات المشاركة في اإلدارة المتكاملة للموارد المائية هي أدوات قوية للتغير االجتماعي
 .فعالة فمن الواجب التدريب ورفع الوعي

  
لجيد بين المهنيين في قطاع الماء ومساهمي المجتمـع         يقع مفتاح التغيير االجتماعي الناجح في التواصل ا       

لُخصت بعض الدروس فـي     . المدني وتأكيد قاعدة واسعة للمشاركة، خاصة فيما يختص بتضمين النساء         
 نقاشاً أكثر حول القـضايا      33 إلى   31في الجزء الثالث قدمت الفصول من       . 3هذه القضايا في صندوق     

فية تأكيد أن تضمين المساهمين له معنى ومستدام تمامـاً خـالل        التي في خطر، معطية اقتراحات عن كي      
  .العملية
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يجب أن تؤكد السياسات واالستراتيجيات الوطنية حيثما تعبر أحواض األنهار والطبقات الصخرية المائية             
هذه مساحة حتى   . عمل ذات الشيء  الحدود الطبيعية، فإن رؤية اإلدارة المتكاملة لموارد المياه المشتركة ت         

إنه حتى اآلن من الصعب ومما يبدد للزمن والموارد أن تأكيـد مجموعـات             . اآلن لفتت قليالً من االنتباه    
مستخدمي الماء واألطراف الراغبة األخرى قد ضمنوا بكفاية في تشكيل اسـترتيجية اإلدارة المتكاملـة               

لمجموعات يجب أن يجعلوا حساسين ألهمية النظر لألحـواض         مثل هذه ا  . لموارد المياه الوطنية وتنفيذها   
أينمـا أمكـن، فـإن    . الساكبة ككل، ويضعوا في االعتبار رغبات المستخدمين فـي الـدول المجـاورة         

  .االجتماعات عبر الحدود يجب أن تُيسر
  

اميبيـا  في حوض أوكافانجو، متضمناً مساهمين من أنجوال وبتنـشوانا ون         " كل نهرٍ له ناسه   "إن مشروع   
  .4انظر صندوق _ أعطى خير مثال 

 بعض الـدروس    –تنمية مبادرات التنمية المشتركة لإلدارة المتكاملة للموارد المائية         : 3صندوق  
  في تبادل المعلومات والمشاركة 

زز تبادل المعلومات الجيد مع المساهمين بالمبادئ التاليةع:  
إعطاء المعلومات ذات الصلة لمهمة اإلدارة المتكاملة لموارد المياه في المتناول قـد             : المالءمة �

يجب أن تكون المعلومة أيضاً قابلة      . ُأختبرت في الحقل وبرهنت بدقة من خالل البحث والتنمية        
إذا كانـت القـدرة     . مستوى القدرة المؤسسية والمقدرة التقنية للمهنيين     للتطبيق لنوع المشكلة، و   

بينما المعلومات المعتمدة على االنترنت    . ناقصة فسيحتاج لجهود خاصة لتسهيل تبادل المعلومات      
 .رئيسة غير أنه ينبغي استخدام البدائل لها عند تعذر الحصول عليها

حالية للمهنيين أكثر من طلب الترفيـع الـرئيس فـي           إن المهم هو بناء القدرة ال     : سهولة المنال  �
 .األفراد أو المقدرة المنظماتية أو المقدرة التقنية

 يجب أن يحترم تبادل المعلومات االحتياجات الثقافية وقضايا الجندرة، وأن يعنى بـأال             :المساواة �
 .تميز ضد المستخدمين أو الممدين بسبب موقعهم البعيد

  
  :مة في اإلدارة المتكاملة لموارد المياهدروس من توسيع المساه

إن تضمين النساء في تخطيط مشروع الماء طريقة قوية لتحويل أدوار الجندرة االجتماعيـة،               ♦
 .لتنتج مشاريع أكثر استدامة

أوضحت التجربة أن المشاريع التي ضمت مجموعات المحرومين والمجموعات المهمشة سابقاً     ♦
في التخطيط وصنع القرار، قد نُفذت أسرع مع مشاكل أقل          ) مثل النساء والمجموعات البلدية   (

 .ومع صيانة أقل تكلفة بمجرد التشغيل
 .البد لمستوى المشاركة أن يأخذ الشكل المالئم لحجم المشكلة أو الخدمة قيد السؤال

  
  مقتبس من صندوق أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية للمشاركة العالمية للمياه،  :المصدر

http://gwpforum.netmasters05.masters.nl/en/ 
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   التوجه السائد للجندرة-8

من السهل أن يعرف الدور المهم للنساء في الماء، ولكن من الصعب أن يضمن تعهد في السياسة لتأكيـد           
ضحت التجربـة أن    أو. أن النساء في الحقيقة متضمنات أكثر في صنع السياسة وتنفيذ استرتيجيات الماء           

برامج الماء والتي من البداية لم تضع بكفاءة في اعتباراتها احتياجات النساء تواجه مخـاطر أن تكـون                  
  .البرامج غير مؤثرة وغير فعالة وغير مستدامة

  
يمكـن  . لتفادي هذه المشكلة، ليس هناك مكان أفضل من التوجه السائد للجندرة في سياسة الماء نفـسها               

  :مر بالتنقيح المستمر لكل موضوعٍ في السياسة ذي عالقة بأنواع األسئلة التاليةإجراء هذا األ
 كيف تنعكس احتياجات الرجال والنساء؟ ♦

 من الذي ُأستشير؟ ♦

 كيف ُأجريت االستشارات لتسهيل الداخل من الرجال والنساء؟ ♦

   دروس في مساهمة المستخدم عبر البالد–" كل نهر له ناسه"مشروع : 4صندوق 
إن اإلدارة المستدامة لموارد حوض أوكافانجو تتنزل على مستوى المستخدمين ومع الناس الذين             

 المستنقعات ألسـباب عيـشهم      يسكنون على طول النهر، ومع أولئك الذين يعتمدون على موارد         
من الواضح أن   . إن نظام المواعين المائية هو وحدة هيدرولوكية مع نظام حيوي مشارك          . اليومي

لذلك فمن الضروري تضمين    . الحدود السياسية أساساً اصطناعية بقدر ما اُعتبرت البيئة الطبيعية        
 من المساهمين في الحوض     أن الناس في حوض أوكافانجو ومشاورتهم سيما وأنهم أكثر مجموعة         

  .ذات أهمية ومرغوبة ولها أثرها
  

قد ُأنشئ لتحسين اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية فـي حـوض           " كل نهرٍ له ناسه   "إن مشروع   
إن . أوكافانجو، ولتسهيل مشاركة مساهمي النهر في عمليات صنع القرارات ذات الصلة بـالنهر            

 الدول الضفافية الثالث، والمنظمات غيـر الحكوميـة         المشروع مشاركة بين المساهمين في كل     
  ).OKACOM(المنفذة، ولجنة حوض نهر أوكافانجو الدائمة 

  
نهـر  " (كل نهرٍ له ناسـه  "من خالل االستشارات والنقاش مع السكان المحليين، استطاع مشروع          

 ألي  ليشمل ممثلين من نهـر أوكافـانجو      ) BWF(أن ينشئ تظاهرة الحوض الواسع      ) أوكافانجو
 في روندو بناميبيا حـضره فـي        2003االجتماع األول الذي عقد في فبراير       . دولة في الحوض  

بالتأكيد صـنع التـاريخ باعتمـاده اإلدارة        . صعيد واحد كٌل من ممثلي أنجوال ويتشوانا وناميبيا       
المتكاملة لحوض النهر في جنوب أفريقيا، ألن تظاهرة الحوض الواسع قابلت مفوضـي لجنـة               

ض نهر أوكافانجو الدائمة وُأتيحت لهم فرص لمناقـشة عـدد مـن القـضايا ذات الـصلة،                  حو
واستطاعوا توجيه األسئلة للمفوضين، وتمكن المفوضون من الرد بإعطاء وجهة نظرهم، وتقديم            

كما ُأتفق أيضاً على أن تظاهرة الحوض الواسع يمكن أن          . التوضيحات، والسؤال عن المعلومات   
  .ى المفوضيةتُمثل على مستو

  
 قوبلت العملية الجديدة بحماس وكان لها احتمال المساعدة في تنمية الثقة المتبادلـة، والتفـاهم،               

  .والتعاون بين كل األطراف في دول الحوض الثالث
  

  مساهمة لجنة حوض نهر أوكافانجو الدائمة: المصدر
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 هل ُأسست احتياطات السياسة على فهم الختالفات الجندرة؟ ♦

 رة لتوضيح أهداف المراقبة وتسهيلها؟هل عرفت مؤشرات الجند ♦

 كيف تُالحق أهداف مساواة الجندرة ومساهمة النساء؟ هل قُدمت استراتيجيات معينة؟ ♦

هل عرفت العقبات التى ربما أعاقت مشاركة الرجال والنساء؟ وهل وضعت االستراتيجيات للتعامـل               ♦
 معها؟

 ا الجندرة والمساواة؟هل قدمت بنية تشكيل السياسة الخبراء الضرورين في قضاي ♦

  
أو حتى  (االختبار الرئيس للجندرة لسياسة الماء هو ما إذا كانت السياسة تمد النساء بحصول متساوٍ للماء                

، 5وكما نـوقش فـي صـندوق        . إذ أن الحصول وحده غير كاف، بالرغم من ذلك        "). تفضيلي"تمييزي  
روري أيضاً دحر عدم المساواة للحصول علـى        الستفادة للنساء البنغالديشيات حقيقة من الماء، فمن الض       

  .األرض واإلئتمان والبذور واألسمدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إن اهتمامات الجندرة في الماء ليست فقط لتصحيح توازن سياسات التمييز السابقة والتي أثرت في النساء                
أعطـى  . لرجال والنـساء  بطريقة غير مالئمة، إنما الهدف هو تحقيق توازن صحيح في أدوار كٍل من ا             

 توضيحاً جيداً لقيمة تضمين الرجال وكذلك النساء حتى فـي           6المثال من المكسيك المعطى في صندوق       

  الجندرة وتخفيف الفقر، في نغالديش: 5صندوق 
 GKF(  ،790(ى بنك جارمين، والمنظمة الشقيقة له، مؤسسة جارمين كريـشي           ، اشتر 1987في عام   

إن إدارة جهاز الـري هـذا، وإمـداد مـدخالت          . بئراً من اآلبار األنبوبية العميقة من مؤسسات عامة       
علـى  . الزراعة واإلئتمان لمنازل المزرعة صارت هي النشاطات األساسية لمؤسسة جارمين كريشي          

وة لربط اإلنتاجية الزراعية وأهداف الكفاءة مع تخفيف الفقر وتقويـة النـساء،             نحوٍ واضح كانت الخط   
  .وترمي لما يسمى فقير األرض الذي يملك ما بين نصف هكتاراً إلى ثالثة هكتارات من األرض

  
بدأت مؤسسة جارمين كريشي تدرك أن بمقدور النساء يمكنهن العمل لدخل أكثر بكثير إذا ُأعطين دعماً         

جعلت مؤسسة جـارمين كريـشي      . قارنة مع العائدات في العمل في نشاطات الرجال التقليدية        كاف، م 
الري متوافراً لكلتا المجموعتين أو األفراد في شكل الوصول إلى اآلبار األنبوبية العميقـة أو اآلبـار                 

ـ        ( األنبوبية الضحلة، ولتقانة الري      دم، واآلبـار   اآلبار األنبوبية الضحلة، والمضخات التي تُـداس بالق
وجِد أن النساء خبرن المشاكل لالستمتاع بالفائدة الكلية للحصول على مـاء الـري              ). األنبوبية اليدوية 

لـذلك حاولـت    .  األرض واإلئتمان والبذور واألسمدة    -الناشئة عن الحصول الفقير للمدخالت األخرى     
رض لتأمين ترتيبات عقـود     مؤسسة جارمين كريشي إمداد هذه المدخالت وكذلك ناقشت مع مالكي األ          

  .اإليجار بالنيابة عن النساء
  

في حـين،   . كانت النتيجة زيادة تضمين النساء في نشاطات الري ازدادت بطريقة مثيرة وكذلك دخلهن            
، الدخل الموسمي الصافي من الري يتـراوح        Tk 500مثل عمال األجرة، كان بإمكانهن كسب حوالي        

 توليد القدرة أدت إلى تقوية الثقة       -الدخل الزايد . Tk 5000إلى  ) بمضخة تُداس بالقدم   (Tk 1000من  
بالنفس وقللت االعتماد على الرجال الوسطاء، بالرغم من بعض المشاكل اإلبتدائية بسبب فقد المنزلـة               

  ). البردة(االجتماعية النتهاك سلوك الحجاب الهندي 
  

  ).R6مراجع (لسائد للجندرة في إدارة الماء التوجه ا): 2003(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي : المصدر
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هذا المثال ربما يظهر أنه بعيداً جداً عن الحـال فـي            . المناطق التي يعتقد عرفياً أنها حكراً على النساء       
  .قارة تتغير نتيجة لتنقالت التمدن والتنقالت السكانيةبعض أجزاء أفريقيا، لكن الحقائق االجتماعية في ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   بناء القدرات-9

إن حوى بيـان    . رفعت اإلدارة المتكاملة لموارد المياه بوضوح الوعي ومتطلبات المهارة في قطاع الماء           
  :اطق المختلفة للحوجةسياسة الماء فإنه سيحسن سياسات معينة في بناء القدرات، آخذاً في االعتبار المن

 .التدريب التقني للعاملين الذين يعملون بدوامٍ كامٍل في مؤسسات قطاع الماء �
بعث اإلحساس نحو المتطلبات األوسع لإلدارة المتكاملة للموارد المائية لدى المهنيين الحـاليين فـي        �

 .قطاع الماء، مع تضمين فوائد مشاركة المساهمين
لمتفرغين في عمليات قطاع المـاء، حتـى يـؤدي مـستخدمو المـاء      بناء قدرات المساهمين غير ا  �

 .ومجموعات المجتمع المدني دورهم الكامل في تكوين سياسة الماء وتنفيذها
 .بعث اإلحساس نحو متطلبات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية لدى العاملين في القطاعات األخرى �

  .38لفصل نوقش بناء القدرات أكثر في الجزء الثالث في ا
  

   البحث والتطوير-10

 لكل مواضيع قطاع الماء وارتباطـه بالمواضـيع         وجود فهم على  يعتمد التكوين الجيد للسياسة وتنفيذها      
  .األخرى

  استهداف الرجال للتعليم الصحي في المكسيك: 6صندوق 
وجد برنامج صحي في المكسيك أن اختراق الصور العقلية المشتركة للجندرة أسهل مما ظُن سابقاً،               

صـحاح  عندما صممت مواده لتحـسين اإل     . ورحب به من قبل الرجال والنساء في قرى البرنامج        
حيث زار باحثو البرنـامج المـساكن       . واإلزالة الفموية للجفاف أخذت المنظمة الخطوات المعتادة      

استشاروا علماء االجتماع وخبراء آخرين عن العادات، واختبـروا         . وتعلموا عن العادات الصحية   
  .المواد التعليمية وقاموا بإجراء التعديالت

  
كما سلم جـدالً    ( الموجز الذي وصف أن النساء وحدهن        كان المنتج النهائي هو البحث التوضيحي     

 60ما زال بعض الباحثين مندهشاً لهذا، وسـألوا         . هن الالئي ينجزن هذه الواجبات    ) بذلك كل فرد  
من % 70من األمهات و% 63 أباً من الذين لديهم أطفاالً صغاراً، هل يساعد اآلباء؟ أجاب       30أماً و 

  .اآلباء باإليجاب
  

فهم . يحي موجز آخر عن اآلباء واألمهات المضمنين، حيث اُختبرت كلتا الروايتين          ُأنتج بحث توض  
ال أحد يعتقد أن مساعدة الرجال غير اعتياديـة أو          . كل فرد أن البحثين الموجزين جيدين بالمساواة      

أوضح الكثيرون أن وجود كال األبـوين يجعـل         . فضل ثلثا الرجال والنساء الرواية الثانية     . سخيفة
ة مكتملة، بينما قال البعض سيرى الرجال أنه ليس النساء وحدهن اللواتي يمكـنهن العنايـة        الصور

  .باألطفال
  

  .على أساس هذا التطور، فإن البحث التوضيحي الموجز الثاني قد اُختير ُأستعمل
  

 مراجـع (التوجه السائد للجندرة في إدارة الماء       ): 2003(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي     : المصدر
R6.( 
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حاسم، ولتأكيد أن البحث والتنمية أعطيا التأكيـد الكـافي   ) R & D(ومن ثم فإن عمل البحث والتطوير 
  .تحسن لبيان سياسة الماء أن يذكر بالتحديد أهميتهللنشاطات الوطنية المستمرة، فمن المس

  
يمكـن أن تتـراوح هـذه       . يمكن أيضاً للسياسة أن تلقي الضوء على مناطق األولويات للبحث والتطوير          

إلـى  ) مثل الهيدرولوجيا والهيـدروجيولوجيا والـنظم الحيويـة       (أولويات البحث من المساحات التقنية      
الموافقة على التقنيات المختلفة والرغبة في الـدفع وسـعر الطلـب         (ية  االقتصاد-االهتمامات االجتماعية 

مثل المـضخات   (والتقنيات  ) مثل الصيانة المؤسسة على المجتمع    (إن تكيف الخطوات وتنميتها     ). المرن
إن المجهودات المشتركة   . لألحوال المحلية ربما أجازت إلقاء الضوء عليها      ) اليدوية ونظم الري بالتنقيط   

  . الماء المشترك في البحث والتطوير سوف تعزز هدف التعاون والتفاهم العابر للحدودفي محيط
  

   اإلطار المؤسسي-11
يحتاج بيان سياسة الماء إلى تقديم تعريف واضح ألدوار المنظمات المتضمنة في القطاع ومـسئولياتها،               

وزيع علـى مؤسـسات مختلفـة    تتضمن النشاطات الرئيسة التي تحتاج إلى الت. متضمناً مسئولية التعاون 
  :التالي

  إدارة مورد الماء
 )أو حقوق استخدام الماء(توزيع حقوق الماء  �
 إدارة نزوحات الماء والتحكم فيها �

 إدارة نوعية الماء ومراقبتها �

 مسئولية تنمية الموارد المائية �

 ). الماءتضم إدارة استخدام الماء وإدارة نوعية(أدوار إدارة األحواض الساكبة ومسئولياتها  �

  توفير إمداد الماء
 )نقل وتخزين ومعالجة(إدارة البنى التحتية  �
 )توزيع(إدارة خدمات بيع الماء بالتجزئة واإلصحاح  �
 وضع التعريفة والمعايير لخدمات التوصيل �

 مهام القطاع

 مراقبة موارد الماء واستخدام الماء �

 إدارة المعلومات �

 التعليم والتدريب وتنمية القدرات �

  
نـسبة  . دي األكبر هو تحديد األدوار الخاصة بالحكومة المركزية والحكومة المحليـة بوضـوح            إن التح 

لطبيعة الماء واألهمية الحديثة الموضوعة على الالمركزية، ستكون الحكومة المحلية العامل الرئيس في             
يجب أن تكون . قطاع الماء، ولكنها تحتاج أيضاً ليكون هناك إطار ترابطي ممنوح من الحكومة المركزية        

بنيات الحكومة المحلية في نفس الوقت راغبة في العمل مع العاملين غير الحكـوميين علـى المـستوى                  
  .المحلي، معاً بالنسبة لتوفير الخدمة وإدارة المورد
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يمكن القول أن أحد أهم تحقيقات خطوة اإلدارة المتكاملة للموارد المائية هو تركيز االهتمام على فوائـد                 
تحتاج سياسة الماء أن تحدد بعناية كيفية إنـشاء مؤسـسات           . ماء، بداية من مستوى حوض النهر     إدارة ال 

أيضاً يحتـاج البيـان     . الماء لمستوى المستخدم، وإمكانية تضمين المستخدمين العاديين للماء في إدارتها         
  :لتعيين سياسات بالنسبة لألدوار المؤسسية للعاملين غير الحكوميين

 .غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في كٍل من المناطق الريفية والحضريةأدوار المنظمات  ♦
سياسات كل ألوان الطيف من التجار غيـر الرسـميين          (دور القطاع الخاص للربح في إمداد الماء         ♦

 ).واألعمال الصغيرة إلى االستخدامات األكبر للماء والتي من المرجح أنها ممتلكة لألجانب

مثالً ممدو المضخات وقطـع غيارهـا، والمعـدون،         (  لتقديم خدمات مساعدة     دور القطاع الخاص   ♦
 ).والسباكون، ومقاولو الري، والمهندسون االستشاريون

 .دور الوكاالت الدولية للتنمية ♦
  

 وعـرف األدوار    ، خـدماتها  وضـوابطها وتـوفير   تشكيل السياسة   بين   2002فرق قانون الماء الكيني     
  .ن خالل إطار عمل مؤسسي غير مركزيالواضحة لعمال القطاع م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   قطاع الماءسكرتارية إصالح: المصدر
  

فقد . لتكون البنية المؤسسية فعالة ومستدامة يجب أن تحدد سياسة الماء االتفاقات المالية والتمويلية للقطاع             
  .نوقشت هذه القضايا بتفصيل أكثر في الفصول التالية

  
 التي تولت تشكيل قطاع الماء المدفوع من اإلدارة المتكاملة للموارد المائية لفصل             تسعى العديد من الدول   

كينيا مثالً رسخت هذا الفصل في سياستها وتشريعاتها بصرامة، وكـذلك           . المهام التنظيمية لتوفير الخدمة   

  2002  لعامقانون الماءب المنشأةكينيا بالبنية المؤسسية : 2شكل 
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  والمستعملين المستهلكين
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  موارد الماء

إصالح  سكرتارية
 طاع الماءق

لجان تسيير إصالح  
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 انظر  - الناتجة   اآلن البنية المؤسسية الهرمية المتوازية     قد ُأنشئت . فصل إدارة مورد الماء وخدمات الماء     
وهذا إال مثالً واحداً لبنية مؤسسية ممكنة لقطاع الماء ، وربما أمكن الدول األخرى اختيار بنية                . 2شكل  
  .مختلفة

   موارد الماء والبيئة والتقويم االجتماعي-12
 كما يجب وضع االحتياجات بوضوح في سياسة الماء، فإن تقويم مورد الماء هو نقطة البداية المهمة في                

بقدر اإلمكان يجب أن تُحشد موارد دول الحوض وقدراتها وجهودها في . اإلدارة المتكاملة للموارد المائية 
، )مـشروع هيـدرومت   (أوضحت مبادرات النيل التعاونية السابقة، مثـل        . تقويم موارد الماء المشتركة   

  .الوعود التي يمكن تحقيقها خالل الجهود المشتركة
  

اد الختبار كٍل من كمية المياه السطحية والجوفية ونوعيتها باإلضافة إلى استخدام            يحتاج تقويم موارد المو   
الموارد غير التقليدية المنبثقة من االستخالص وإعادة االستعمال وإعادة التدوير والتحلية وإدارة مطلـب              

ت المـاء  الهدف هو التعرف على العوامل وثيقة الصلة بالدورة الهيدرولوجيـة، وتقـويم متطلبـا      . الماء
حدد التقويم بدقة قضايا موارد الماء الرئيسة والنزاعات المحتملة ومدى قسوتها           . لخيارات التنمية المختلفة  

  .والتأثيرات االجتماعية باإلضافة إلى المخاطر والكوارث مثل الفيضانات والجفاف
  

قع االلكترونية ُأعطيت ، والمراجع والموا7ُأعطي موجز للمناطق الرئيسة التي يمكن تغطيتها في صندوق    
، وللتقويم االجتماعي في    R10 وللتقويم البيئي في الجزء      R9كٌل على حدة لتقويم مورد الماء في الجزء         

  .R11الجزء 
  

يحتاج تقويم مـوارد المـاء الـصحيح أن         . إن فهم نظام الحياة المائية والبرية عنصر مهم لتقويم المورد         
المعتـادة علـى    (تحتاج القياسات الفيزيائيـة     . عية واالقتصادية الجيدة  يؤسس البيانات الفيزيائية واالجتما   

أن تعمل في أوقات مناسبة وتكرار كاف ليـسمح للتقـويم بـإخراج خاتمـة               ) محطات المراقبة والقياس  
وهذا ليس  مغطى دائماً بطريقة كافية في كل الدول وليكون فعاالً يحتاج لتمويـل كـاف مـن                   . صحيحة

  .مراقبةالحكومة لنظام ال
  

االقتصادية تحليل لسلوك المستخدم، ومرونـة الطلـب، واآلثـار          -يجب أن تتضمن القضايا االجتماعية    
وضع تقويم موارد الماء لإلدارة المتكاملة للموارد المائية الهيدرولوجيا في محيط           . المحتملة إلدارة الطلب  

 مثل النمو الحضري وتغييـر نظـام        أوسع، وأخذ في الحسبان مواضيع التنمية االجتماعية واالقتصادية،       
  .استخدام األرض

  
الخطوة المذكورة آنفاً ذات أهمية مركزية للتعاون اإلقليمي في اإلدارة المتكاملة للموارد المائية، وُأعطي              

إن وحدة التحليل وثيقة الصلة بالموضوع هي كل الحوض الـساكب بغـض             . 8مثاالً لذلك في صندوق     
تحتاج السياسات واالسترتيجيات الوطنية لوضع تعهد معين لمالحقة     . د الوطنية النظر إن كان عابراً للحدو    

تقويم موارد الماء في أساس شامل، ألنه من دون ذلك فالصعوبات المحتومة والتي تظهر يمكن أن تُفسد                 
ات العملية وتضم هذه الصعوبات المستويات المختلفة للمهارات والموارد المتعلقة بالتمرين، وتضارب اللغ      
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نوقش الموضوع األخير بتفصيل أكثر في الفـصل        . وتنافرها، والطرق المختلفة لجمع البيانات وإخراجها     
27.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدى تقويم المورد المائي: 7صندوق 
يختبر التقويم الهيدرولوجي والهيدروجيولوجي مدى الموارد السطحية والجوفية المتواجدة آخذاً في           

  .االعتبار الموسمية والتوجهات طويلة المدى في اإلمداد
علـى  (سة مع أساس المورد الفيزيائي وقيم طلب المـاء     اختبر تقويم الطلب استخدامات الماء المتاف     

، وبالتالي يساعد في إيجاد الموارد المالية المتواجدة من دخل التعريفة إلدارة مـورد        )أسعار مختلفة 
  .الماء في مختلف سيناريوهات التنمية

إن تقويم  . يعها، بيانات عن التضمينات البيئية لبرامج التنمية ومشار       )EIA(جمع تقويم التأثير البيئي     
التأثير البيئي أداة مهمة للتكامل للمقطع المستعرض متضمناً مطوري المشروع، ومـديري المـاء،              

  .وصانعي القرار، والجمهور، ويمكن رؤيتها على أنها شكل خاص لتقويم موارد الماء
اء وإدارته؟  اختبر التقويم االجتماعي كيف أن البيانات االجتماعية والمؤسسية تؤثر في استخدام الم           

  .ودرجة المساواة للحصول على الماء؟ وكيف أن مشاريع معينة ربما تؤثر في البنية االجتماعية
حلل تقويم المخاطرة أو عدم الحماية االحتمال الترجيحي لألحداث الشديدة، مثل تقويم الفيـضانات،              

يؤثر مشروع معـين علـى   والتأثيرات البيئية لبرامج التنمية ومشروعاتها، واإلدارة، أو ربما كيف         
  .البنيات االجتماعية، والجفاف، وعدم حصانة المجتمع تجاها

  .قيم تقويم إلدارة الطلب المحتمل لتوفير الماء من خالل إدارة الحفظ والطلب
  .اختبر تقويم الموارد غير التقليدية احتمال استخالص الماء وإعادة استعماله، وإعادة تدويره وتحليته

  
  بس من صندوق أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية للمشاركة العالمية للمياهمقن: المصدر

http://gwpforum.netmasters05.masters.nl/en/ 

   مثال للتعاون–القياس الهيدرولوجي المشترك في نهري أوكافانجو وكواندو : 8صندوق 
في حالة موارد المـاء عـابرة       . يعتمد تقويم احتمال موارد الماء على وجود معلومات موثوق بها         

الحدود، حيث يتضمن أكثر من طرف، فمن الواضح أن طريقة قياس دفوقات النهر ودقة القياسات               
  .ونتائج تقويمات المورد يجب أن تكون مقبولة لدى كل األطراف ذات العالقة

 بتـشوانا   ألجل تسهيل عملية شفافة في هذا المنحى، ساهم علماء الماء من قسم شئون المـاء فـي                
 -وناميبيا في قياسات هيدرولوجية مشتركة في محطات القياس في نظام نهري أوكافانجو والكواندو            

ُأنجزت هذه النشاطات تحت رعاية لجان المياه ذات الصلة في الدول المشاركة في .  تشوب-لينياتي
سين ثقتهم فـي دقـة      مكنت العاملين التقنيين لفهم تشغيل محطات القياس المختلفة وتح        . هذه األنهار 

وأعطى هـذا   . وهذا أنتج اتفاقاً بين الدول في تقويمات المورد وبالتالي تواجد الماء          . النتائج المقاسة 
  .العمل أيضاً فرصة لتدريب العاملين وتطوير العالقات المهنية بين المشاركين

  
 ).R2المراجع (مراجعات سياسة الماء في بتشوانا وناميبيا، : المصدر
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   تخطيط اإلدارة المتكانلة للموارد المائية، والترابط القطاعي، وتبادل المنافع-13
نية األولية، باإلضافة إلى المـاء للـشرب ولألغـراض    سيعرِف بيان سياسة الماء استعماالت الماء الوط    

المنزلية، مثالياً هذه تتضمن الماء للتنمية الزراعية والرعوية والـصناعية، وتوليـد الكهربـاء المائيـة                
حينما ال تتنافس هذه االستعماالت مباشرة مـع        ). والتى عادة ترتبط باحتمال السياسة    (والمتطلبات البيئية   

اك أساس للنزاع، لكن في كثيرٍ من الحاالت هناك تنافس داخل قطاعات الماء فـي               بعضها، لن يكون هن   
بالنظر إلى المستقبل، فإن التنافس مؤكد أن يزيد ومعه الحوجة لعمل اختيارات منطقية          . دول حوض النيل  

كاملـة  لذلك تحتاج سياسة الماء أن تتضمن تعهداً لإلدارة المت        . في الطريقة األفضل لتوزيع الماء الشحيح     
  .للموارد المائية

بمعرفة المبدأ األولي لوحدة كل حوض وتماسكه، يجب أن تشكل خطط اإلدارة المتكاملة للموارد المائيـة         
أعلنت خطة الحوض الـساكب  . الحوض الساكب للنهر أو الحوض الساكب الرافد     بالضرورة في مستوى  

لحوض الساكب، وذلك هو، كيـف أن اسـتعمال         للنهر كيفية تنفيذ فكرة إدارة موارد المياه المتكاملة في ا         
الماء المتناسق، واألرض والموارد ذات الصلة بمختلف القطاعات ستوصل إلـى أعلـى حـد الرفاهـة              

أما مـدى خطـة     . االقتصادية واالجتماعية من غير أن تعرض للخطر استدامة النظم الحيوية واألساسية          
  .9صندوق الحوض الساكب للنهر المثالية فقد أوجز في  إدارة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

في محيط اإلدارة المتكاملة للموارد المائية، فإن إدارة استعمال األرض مهمة مثل مورد الماء نفسه، حيث      
عندما توضع في الحسبان خطة حوض ساكب       . أنها تؤثر في السائل النهائي ونظم الطلب وأحمال التلوث        

األرض في مناطق صـرف أعلـى النهـر وحـول           معين ربما كان ضرورياً التخطيط لتنظيم استخدام        
إن تخطيط األرض أيضاً أساسياً لحماية بيئة       . المستودعات لمنع التلوث والترسيب ونظم الغرين المتغيرة      

تحتاج أيضاً قرارات تنمية اسـتخدام      . المناطق غير الحصينة والمستنقعات وأيضاً النظام الحيوي النهري       
أن تأخذ في الحسبان قضايا     ) مواقع الصناعية أو تطورات اإلسكان    مثل ال (األرض في المناطق الحضرية     

  مدى الخطط اإلدارية للحوض الساكب: 9صندوق 
 .الحوض الساكب واألرض/الوصف الفيزيائي للبيانات المفصلة الستعمال الحوض �
 .تواجد الماء الحالي واستعماله �
 .البيانات المفصلة لمورد التلوث �
 احتياجات النظام الحيوي المائي والبري �
 . الفيضانات والجفافعدم الحصانة ضد حوادث الظواهر واألحوال الجوية القصوى مثل �
 .تعريف األطراف المستفيدة والمتأثرة �
 .تأثيرات تغيير استخدام األرض �
 ).مواضيع التأثير أو مواضيع متطلبات المستخدم(تعريف المواضيع ذات األولوية  �
 .الحوض الساكب/أهداف المدى القصير والمدى الطويل لحوض النهر �
 .لبات الماء في المستقبلسيناريوهات التنمية ذات العالقة بالماء، وط �
 .أهداف توزيع الماء ونوعيته �
 .االستراتيجية، والمقاييس، وخطة العمل لتحقيق األهداف �
 .تمويل استعمال الماء وإدارته �
 .مسئولية التنفيذ وجدول أعماله �
 .آليات المراقبة والتجديد �

  كة العالمية للمياهمقنبس من صندوق أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية للمشار: المصدر
http://gwpforum.netmasters05.masters.nl/en/ 
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في المدى الطويل، يمكن أن يساعد التخطيط الفعال السـتخدام          . إمداد الماء والتلوث في عملية التخطيط     
وُأعطيـت المراجـع والمواقـع      . األرض في تحسين إعادة تدوير الماء وإعادة االستخدام المخطط لـه          

  .R13يط استخدام األرض ذات العالقة بالماء في الجزء االلكترونية عن تخط
تختلف خطوة تخطيط اإلدارة المتكاملة للموارد المائية من فكرة الخطة الرئيسة القديمة في تنفيذ خطـوة                

، فإنها جـزء مـن      35وكما نوقش في الفصل     . أكثر مرونة وفعالية لتخطيط تنمية موارد الماء وإدارتها       
نتيجة لـذلك،   . والذي انبثق كجزء من الجهود لترفيع التنمية المستدامة       " ين المستمر للتحس"الفكرة الواسعة   

فإن خطة إدارة الحوض الساكب المائي هي خطة استرتيجية أكثر منها خطة توجيهية في شكل الخطـة                 
 بواحدة  يمكن للتنمية االقتصادية واالجتماعية المؤكدة أن تُيسر بخطة مرنة وأن ال تُعاق           . الرئيسة القديمة 

  .صارمة
حيثما تمتد أحواض النهر واألحواض الساكبة في مناطق دولتين أو أكثر فإن خطـط اإلدارة المتكاملـة                 
لموارد المياه المصاغة بطريقة مناسبة ال يستغنى عنها لتوسيع التعاون اإلقليمي وتعميقه في إدارة مورد                

طلب منهم النظر خالل خيارات استعمال المـاء  تخدم عملية التخطيط نفسها لجمع األطراف معاً وي       . الماء
وهذا مهم عندما يأتي لمناقشة التناوب في استخدام الماء والمفاوضة          . من وجهات النظر الوطنية المختلفة    

سيكون عملياً وأكثر فائدة لو نوقش االشتراك والمساواة لفوائد االستخدام المشترك للماء أكثر مـن            . حوله
  . متساوٍ للماء في ذاتهتحديد الخيارات الشتراك

  السدود والتنمية: 14
يحتاج صـانعو   . إن التنمية المستقبلية للسدود اقتراح مهم بصورة خاصة حيثما يطلب التخطيط المتكامل           

السياسة الوطنية ليأخذوا في االعتبار تقرير اللجنة الدولية للسدود وكذلك الجدل واالنتقادات التي ارتفعت              
إن القيم الجوهرية الخمس ). R14 انظر المراجع في الجزء – الدولية للسدود الكبيرة مثالً من اللجنة(منه 

المعلنة في تقرير اللجنة الدولية للسدود هي المساواة، والكفاءة، وصنع القرار المـشترك، واالسـتدامة،               
ذ األولويات السبع إن االعتبارات الوطنية تكون مناسبة في تنفي   . مقبولة عالمياً ويمكن تطبيقها   –والمسئولية  

  :األولويات االسترتيجية تضم. للجنة الدولية للسدود
 كسب الموافقة الجماهيرية �

 تقويم الخيارات الشاملة �

 مخاطبة السدود الموجودة �

 استدامة األنهار وأسباب العيش �

 والفوائد المشتركة) التأهيل(تعريف التخويل  �

 تأكيد المطاوعة �

 واألمنمشاركة األنهار للسالم، والتنمية،  �

يجب أن يرفع التخطيط المتكامل للسدود وتنميتها وإدارتها للتوصل ألقصى حد الستخدام موارد المـاء،               
مثل الطاقة المائية، والسياحة، والتحكم في الفيضان، والري، وإمداد         (وترفع ألعلى مدى الفوائد المستمدة      

وهذ مهم وحاسم في المحيط اإلقليمـي       . نوأخذ كالً من الخارجانيات الموجبة والسالبة في الحسبا       ) الماء
سواء كان السد قد طًور بالمشاركة في الحوض المشترك أو كمشروع وطني أو كلياً في رافـد ضـمن                   

  .منطقة دولة واحدة
  



26    الخطوط التوجيهية للسياسات المائية وخالصة وافية للممارسة الجيدة-مبادرة حوض النيل 

تحتاج اآلليات أن تُوضع في مكانها لتؤكد مشاركة كل المساهمين في عملية صنع القرار لتنميـة الـسد،                  
تسهيٍل كاف وتقوية للمجموعات غير الحصينة لتأكيد تضمينهم الفعال في صـنع         وحيثما كان ممكناً، ومع     

تُقدم السياسة والتشريع لتعويض مناسب للمجتمعات المتأثرة مباشرة بإنشاء السد وإعادة استيطانها            . القرار
لسدود الرئيسة  لم يلتزم بهذه المبادئ في التنمية الماضية ل       . حتى ال يكونوا في حاٍل أسوأ نتيجةً للمشروع       
  .10 انظر صندوق -في أفريقيا، مع التخفيف الناتج لتأثير التنمية 

  

وقد اُوجز أوجز الصندوق األسئلة التي تبرز وشعر المساهمون بها في ورشة            . إن كاريبا حالة في نقطة    
  .عمل اللجنة الدولية للسدود على أنها يمكن أن تُسأل في المستقبل عن فاعلية السد الكبير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تقويم أهمية فعالية تنمية السدود الكبيرة: 10صندوق 
وتلـك األسـئلة    . ُأخذ الموجز التالي من ورشة عمل المفوضية الدولية للسدود متضمناً الناس الذين لهم سهم في سد كاريبا                

  :غي استخدامها في تقويم أهمية فاعلية تنمية السدود الكبيرةالتي يعتقد مساهمو كاريبا أنه ينب
في حالة كاريبا واحد من مـواطن       هل ُأخذ في الحسبان كل خيار ممكن للتنمية؟ وُأستغل في تخطيط تنفيذ مشروع السد؟               

للمـساهمين  . نضعف المشروع الرئيسة هو إخفاق المخططين للنظر إلى ما بعد توفير الطاقة المائية للدولتين المـساهمتي               
نظرة في أن خيارات التنمية في مصائد األسماك والسياحة والري وكهربة الريف كان من الواجب وضعها في الحسبان في                   

  .مرحلة التخطيط لتُنفذ كجزء من المشروع
إلقليمي، من   من وجهة نظر المساهمين سيكون السد أكثر فاعلية إذا رفع التعاون ا            هل زاد المشروع من التعاون اإلقليمي؟     

وفي هذا المنحى، نُظر إلى كاريبـا علـى أنـه    . األفضل تنفيذ السدود الكبيرة في المحيط اإلقليمي بدالً من المحيط الوطني       
فعال بالمساهمين ألنه صار نواة التطور في مستودع الطاقة الجنوب أفريقية، وقادت الطاقـة مـن الخـزن إلـى التنميـة             

  .الصناعية في زمبابوي وزامبيا
 ليعتبر السد فعاالً،    إذا كان الناس سيزاحوا من مشروع السد، فكيف سيستفيد هؤالء الناس المهجرون من مشروع السد؟              

وهذه المساحة الواحدة التي وجد فيها المساهمون أن كاريبا قد أخفق في            . فإن من فوائده أن يستمتع هؤالء المهجرون بقيامه       
  .سو الذين هجروا بقيام السد استفادوا قليالً من المشروعاختبار فعالية التنمية، ألن التونجا

 هذا اعتبار مالي واقتصادي صاف، بينما يجب أن يقابـل مـشروع الـسد               هل قابل المشروع معدل االسترجاع المطلوب؟     
  .الفعال أهداف اإلنجاز االقتصادي المتوقع

اريع التي نوقشت بحدة في ورشة عمل المساهمين وقـد           هذا واحد من المش    هل هناك توزيع متساوٍ للفوائد من المشروع؟      
تفاعل المساهمون مع حقيقة أن أغلب الفوائد من كاريبا لم يستمتع بها السكان المحليون إذ أنهم أكثر مـن عـانى نتيجـة                       

ئـد  ومن وجهة نظر  المساهمين فإن مشروع السد الفعال هو الذي وضع فيه مجهـود لتأكيـد توزيـع الفوا                   . لبحيرة السد 
  .هذه إحدى المساحات التي يؤمن المساهمون فيها بأن مشروع سد كاريبا لم يكن فعاالً. بالمساواة ما أمكن ذلك

 يجب أن يكون مشروع السد الفعال متوافقاً مع تحسين معايير معيـشة             هل معايير حياة الناس ستتحسن نتيجة للمشروع؟      
مرة أخرى، فإن مشروع سد كاريبا نُظر إليـه مـن قبـل كثيـرٍ مـن      . حياة الناس، خاصة أولئك الذين هجروا بقيام السد   

  .المساهمين على أنه ليس فعاالً كلياً ألن معايير حياة الناس المهجرين مجحفة
 في مشروع سد فعاٍل، يجب أن يسمح للـسكان المحليـين   هل ساهم المتأثرون في اتخاذ القرارات ذات العالقة بالمشروع؟        

في حالة كاريبا، لم يمنح السكان الفرصة ليـساهموا فـي اتخـاذ    . همة في اتخاذ القرارات ذات العالقة بهمالمتأثرين بالمسا 
  .القرارات ذات الصلة بهم وبالسد، والمساهمون أساساً لهم النظرة أن مشروع كاريبا ليس فعاالً هنا

. لسد الفعال تقويماً للتأثير البيئي وخطة إدارة بيئية        يجب أن يكون لمشروع ا     هل نُفذ تقويم التأثير البيئي وتعيين التأثيرات؟      
بالرغم مـن ذلـك، فقـد       . بما أن تقويم التأثير البيئي لم ينفذ في كاريبا إذن هذه إحدى المساحات التي أخفق فيها المشروع                

  .سامح المساهمون في كاريبا في هذا الموضوع ألنه في ذلك الوقت لم تكن المواضيع البيئية رائجة بعد
 هذا السؤال يرتبط بالسؤال حيث آمن المساهمون أن كل خيارات التنميـة يجـب أن   هل مشروع السد ذو أغراض متعددة؟ 
أحس المساهمون بذلك ألن المخططين لكاريبا قصروا أنفسهم في مواضيع الطاقـة            . تُبحث في تخطيط مشروع السد الكبير     

  .راضالمائية، فقد فُقدت بعض الفرص لالستعمال متعدد األغ
 سددت القرارات التي وضعت في حجم كاريبا للترفيع ألعلـى حـد كميـة             ما الجهود التي وضعت لتقليل تهجير السكان؟      

لن تُنفذ أي تحاليل لتوفق بين الحوجة لسد كبيرٍ ومحطة قـوة، والحوجـة   . الطاقة من المشروع خالل إنشاء أكبر سد ممكن 
 قدماً منتجاً زيـادة فـي       20ب مجلس الطاقة الفدرالي لزيادة ارتفاع حائط السد ب          في الحقيقة ذه  . لتقليل السكان المهجرين  

  .المساحة المغمورة وزيادة مالزمة في عدد السكان المهجرين
  

  ).R14مراجع (مقتبس من اللجنة الدولية للسدود، دراسة حالة في سد كاريبا، : المصدر
 



27    الخطوط التوجيهية للسياسات المائية وخالصة وافية للممارسة الجيدة-مبادرة حوض النيل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هناك فرصة معتبرة لدول حـوض      . تحتاج السياسة في السدود أن تشمل تطوير السد الحالي والمستقبلي         
النيل لتناقش تطور االتفاق الجماعي لتشغيل القوانين للسدود في األحواض المـشتركة وجعـل  الفوائـد             

بيئية أقرب إلى الكمال بطريقة ممساواةة تحتاج السياسة الواضحة والمعـايير           االجتماعية واالقتصادية وال  
  . السابق ذكره11وقد أوضح ذلك صندوق . ألن تُصاغ في مساواة شئون سالمة السد

  
   توزيع موارد المياه-15

 واحد من أكثر المناطق الجوهرية التي يجب توضيحها في سياسة الماء الوطنية هو كيفية تقسيم مـوارد                
وهذا عامة يحقَق من خالل منح الحقوق لنـزح المـاء      . الماء لتحقق أهداف المساواة والكفاءة واالستدامة     

  الخطوط التوجيهية لسالمة السد: 11صندوق 
   التصميم- السد سالمة

 الكفاءة اإلنشائية للسد نفسه، �
 والتدهور) التسيل(يسبب الهبوط المتباين التشقق ويسمح بالنز  �
  صدمة الزلزال األرضي ومحاوالت التخريب-القدرة على مقاومة حوادث معينة �
المجهوالت، والخبراء  صغيرة والدمج في التصميم معامل سالمة مناسب لدرجة         " إلخفاقات"التقويم الكافي في التصميم      �

 مطلوبون في اإلنشاء أو لنقص االجتهاد المتوقع
 )مثالً اإلفساد المحتمل لألسمنت، وتآكل الحديد، وشبكة أنابيب بالنز خالل مناطق مألى بتربة غير نفاذة(كفاءة المواد  �
 )مراقبة السد وسلوك األساس(كفاءة جهاز المراقبة وتعميره  �
 لتجديدالصالحية للترميم والصقل وا �
 ..الخ..  الرشح المحتمل بالنز ، وشبكه األنابيب، وفقدان قدرة االرتكاز -كفاءة األساسات ودوامها  �
 كفاءة أنابيب صرف المياه الفائضة من السد لتمرير تقويم السالمة المعين للفيضانات �
 لخطيركفاءة رجوعات أنابيب صرف المياه الفائضة من السد لتصمد للصرف من دون ضرر التآكل ا �
حماية أنابيب صرف المياه الفائضة من السد ضد القوارب أو السباحين الذين انجرفوا نحوه، وضـد دخـول النفايـة                     �

 واالنسداد
 كفاءة أشرطة مناخل النفاية عند المخارج �
وحتـى غـارات الحيوانـات    (قلة حصانة األخطاء البشرية وقصور إمدادات القوة أو حوادث ضـربات الـصواعق          �

 . نظم التشغيل خاصة ألنابيب صرف المياه الفائضة من السد أو بوابات المخارجفى) وحطامها
   العملية-سالمه السد 

، والتشغيل، ومراقبـة مخـرج النفايـة،        )خاصة للنز واآلليات  (الفحص والمراقبة   _  إدارة متقنة فى الموقع وخارجه     �
 .إلخ..واستعراض الحاالت الطارئة، والصيانة، والتأمين

المجتمعات أعلى النهر وأدناه فى التشغيل، وتحذيرات التسرب واحتماالت الفيـضان وكـذلك الحـصر               االتصال مع    �
 المحتمل للماء

توزع خطة عمل للطوارئ مفصلة كلياً للمناطق الضفافية أدنى النهر، وتناقش وتمارس مع أولئك الذين ربما تـأثروا                   �
 بها

 )الخزان(سالمة المستودع 
  ضد التراب والطين واإلنزالقات الصخريةسالمة المكونات الجيولوجية �
 احتمال المستودع لتأثير الحث الزلزالي والدمار الممكن نتاجه �
 سالمة السكان والحيوانات من مخاطر بحيرة السد �

 التصميم البيئي
 الخ... كفاءة المخارج لتصريف أدنى النهر من الطبقات داخل المستودع في درجات حرارة مقبولة، وحالة األكسجة  �
 )يعني غزارة(كفاءة المخارج لتسرب أقصى دفوقات الطلب بإخفاق آلي جزئي أو انسداد  �
 إلطالق دورات الحدوث) الفيضانات(سعة صرف كافية لتسرب السيول البيئية القصيرة  �
 أعلى النهر) بما فيها اإلنقليس(االستعداد المسبق لمرور األسماك  �
 ت الفيضان أو نزع الغرين خالل المخارج في األسفلاحنمال مرور أعمال غرينية قادمة أثناء فترا �
  خاصة التسربات، ولكن أيضاً السائل النهائي الداخل والبخر والذي هو فقد أساسي-كفاءة قياس السائل النهائي �

 

 )R14مراجع (قضايا السد الرئيسة في مجتمع تنمية منطقة جنوب أفريقيا، : المصدر
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رجوعاً فـي   ) بنوعية معرفة (واستعمالها من موارد الماء العامة، وصرف الماء العادم أو السائل النهائي            
  .موارد الماء العامة

  

من الماء  (أو معدة لالستخدام في حالة الطوارئ       )  تنضب من موارد ال  (يمكن أن تكون حقوق الماء دائمة       
منح الحقـوق األبديـة غيـر       . ويمكن أن تمنح إما لالستعمال االستهالكي أو غير االستهالكي        ) الفائض

  .مرغوب فيه، ألن المرغوب فيه أن تكون هناك مرونة للتكيف مع األحوال المتغيرة
  

  :أما المبادئ الرئيسة للتوزيع كما يلي. لتراخيصيدار توزيع الحقوق مثالياً بوساطة صدور ا
أن يأخذ في الحسبان صدور الترخيص لألولويات والمقاصد االستثمارية المستقبلية معرفة في خطـط               •

 تنمية الحوض،

ال تكون الزيادة إلى الحد األعلى للفوائد االجتماعية واالقتصادية على حساب االستدامة البيئية، وفـي                •
 ب أن يحافظ على السائل النهائي البيئي الكافي في نظم النهر،كل األوقات يج

دائماً يعطى األسبقية وكلما نمـا االسـتعمال األول فـإن           ) الذي ال يتطلب ترخيص   (االستعمال األول    •
 التراخيص المتواجدة ربما أمكن تخفيضها،

وجة لتُحقق ما أمكـن     في حالة وجود أكثر من تطبيق الستعمال نفس الماء يجب أن يعطى اعتبار للح              •
ذلك، وتوزيع متساوٍ لموارد الماء المتواجدة، وحاجة كل مقدم طلب، والفوائد االقتصادية واالجتماعية             

 المحتملة لالستعمال المقترح،

في منح الترخيص الستعمال الماء لألغراض الزراعية، يجب أن يعطى االعتبار لمـدى ري األرض                •
 ة أو الطرق الممكنة الستعمال الماء،ومالءمته وكفاءة الطريقة المقترح

في حالة تقديم الطلبات لتراخيص التخزين، يجب أن يعطى االعتبار للوجهات االقتصادية للمـشروع               •
 .المقترح وتواجد الماء

  
إن المشكلة الرئيسة مع نظام الترخيص أنه تنقصه المرونة بطريقة يصعب تجنبها، مع خطـر التكـاليف     

إن الخطوة األكثر إغراء من وجهـة       . والتي تنشأ مع تغير األحوال بمرور الزمن      االجتماعية ذات الشأن    
وهذا يقدم عنـصراً للتبـاري فـي نظـام         . النظر االقتصادية هي أن السماح للحقوق يمكن المتاجرة بها        

التوزيع، مع شراء الحقوق بوساطة هؤالء الذين يستعملونها بطريقة أفضل وبالتـالي يحـسنون كفـاءة                
  .التوزيع

  
صارت حقوق الماء التي يمكن المتاجرة بها مستعملة بازدياد في دول مثل استراليا لتسمح بإعادة التوزيع                
المحدد بالسوق لماء الري في أحواض النهر حيث التراخيص لكل اإلنتاجية المستدامة لمورد المـاء قـد                 

دل والخـوف النـاتج مـن أن        ظلت حقوق الماء التي يمكن المتاجرة بها في أفريقيا مثيرة للج          . ُأصدرت
األغنياء وذوي القوة يستولون على حصة من الماء غير متكافئة، بالشراء السريع لتوزيعات المجموعات              

تكون مثل هذه المخاوف حقيقية إذا كانت       . غير الحصينة؛ يحمي نظام التوزيع الحكومي حدوث مثل هذا        
يمكن أن يكون التطبيق المحدود لإلتجـار       ). اتمحد(كل تراخيص الماء قابلة للمتاجرة بها دون أي قيود          
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مفيداً في أحوال حيثما فوائد الفقراء محمية والتجارة الموجهة لتعزيز االستعماالت االقتصادية للماء مـن               
  .وجهة النظر الوطنية

  

   الحوضارج اإلنتقال خ-16
بما فُوض لمنظمات حوض    ، فإن انبثاق تراخيص الماء خالل الدولة ر       )6انظر فصل   (وفقاً لمبدأ اإلعانة    

 القوة والصالحية لمجالس األحواض الـساكبة       1988في زمبابوي، مثالً، أعطى قانون الماء لعام        . النهر
ولعمل هذا فإنهم يرشدون بوساطة الخطوط الموجزة للحوض الساكب والتي تخطـط            . لتصدر التراخيص 

 أخرى فإن المؤسسات المحلية استشارية      وفي دول . الستخدام الماء لتحقيق إمكانية تنمية الحوض الساكب      
. أكثر من أنها صانعة قرار، ولعل القصد من ذلك أن توضع قرارات توزيع الماء على المستوى المحلي                

  .اللجان االستشارية لمنطقة الحوض الساكب الكينية هي مثال حالة في موقع
  

 الخطوة األكثـر مركزيـة تكـون         الحوض، فإن  خارجفي حالة توزيعات الماء، والتي تنتج في اإلنتقال         
 الحوض عامة يتضمن مستوى أكثر علواً للمخاطرة البيئية أكثر مـن            خارجوذلك ألن اإلنتقال    . مضمونة

 مثالً مـن    12يقدم صندوق   . االستعماالت خالل الحوض، وتقويم األثر البيئي المفصل يكون دائماً مبرراً         
  . الحوض في كاليفورنياخارجمشروعي انتقال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   األحواض في المشاريع بكاليفورنياخارجقل الماء اآلثار المترتبة على ن: 12صندوق 
مشروع الوادي المركزي في ثالثينيات القرن العشرين ومشروع ماء الوالية في ستينات نفس القرن              

لهذه المشاريع عدد مـن التـأثيرات       .  الحوض في كاليفورنيا   خارجهي مشاريع رئيسة إلنتقال الماء      
  .ا في كٍل من شمال كاليفورنيا وجنوبهاالبيئية الخطيرة وذات العالقة مع بعضه

  
  :في الشمال

الصاعد من (من ماء الوالية الدافئ وسمك المتعة المصعد % 25إن دلتا سان جوكوين موطن لحوالي 
وساهمت الكميات  . من صناعة السمك التجارية في الوالية     % 80، و )البحار إلى األنهار ليلقي بيضه    

الدفوقات المنخفضة للماء العـذب     : لدلتا إلى جنوب كاليفورنيا في    الكبيرة من المياه التي ضخت من ا      
في السنوات الجافة، واقتحام ماء البحر والملوحة العالية في إمدادات مياه المزارعين، والمجتمعـات              
الحضرية والحياة البرية باإلضافة إلى ذلك فإن الري واسع النطاق في وادي سان جوكوين نتج عنه                

نقعات الوالية إلى المزارع مما تسبب في انخفاض أعداد الطيـور المهـاجرة             من مست % 95تحويل  
 مليـون فـي     3 مليون في أواخر أربعينات القرن العـشرين إلـى           60ومستوطنات طيور الماء من     

وأيضاً سارع الري في استنزاف السيلينيوم من برك مالذات الحياة البرية ممـا            . تسعينات ذات القرن  
  .ت الموت والتشوهاتتسبب في عدد من حاال

  
  :في الجنوب

إن التحويل بوساطة لوس أنجلوس ألربعة من روافد بحيرة مونو السبعة في وادي أوينز تسبب فـي                 
 قدماً، ورفع ملوحة البحيرة وهدد مستعمراتها النـادرة مـن الطيـور وسـمك               40انخفاض البحيرة   

. توي على مستويات عالية من القلويـات الروبيان والقريدس، وتعرية امتدادات قاع البحيرة والذي يح      
أثناء الرياح والعواصف الترابية فإن الدقائق القلوية والتي تسبب األذى للجهاز التنفسي تمثل مـصدر        

  .خطر رئيس للصحة العامة
  

  )R16مراجع (، " النزاعات المنبثقة– الحوض خارجانتقال الماء "هرجي، . ر: المصدر
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إن إصالحات السياسة المائيـة     " الحوض   خارجإن الورقة التي ُأخذ منها هذا الصندوق استنتجت لإلنتقال          
يحتاج إليها لتأكيد أن استعماالت الماء ُأعطيت أولوية عالية مثل االسـتعماالت الـصناعية والزراعيـة                

في محيط حوض النهـر     ". بل تصميم المشاريع  واالستعماالت األخرى، وتقويم األثر البيئي مطلوب جداً ق       
المشترك، فإن الهموم البيئية أهم كثيراً من ذي قبل، ألن العواقب المعاكسة، إن وجـدت، فـي اإلنتقـال            

ولزيادة مدى روح التعاون اإلقليمي، .  الحوض ربما تحدث في أدنى النهر أو أعاله في دولة أخرىخارج
 الحوض ربما تقـرر جعـل      خارجذ في االعتبار موضوع اإلنتفال      فإن دولة من مبادرة حوض النيل تأخ      

  .جيرانها الضفافيين على علم، أو ربما تود أن تضم القصد لعمل ذلك في بيان سياسة الماء الوطنية لها
  

   اآلليات االقتصادية والمالية-17
ات العالقة بنـشاطات    تؤثر اآلليات االقتصادية والمالية في السلوك من خالل إحداث الحوافز أو عدمها ذ            

اإلدارة المتكاملة للموارد المائية واستعمال الماء ويحدد لمدى كبير قابلية التطبيق المالي لنـشاطات إدارة               
  :هذه العبارات يمكن تفسيرها في ما يلي. مورد الماء

انات األسعار والمقاييس األخرى المؤسسة على الحوافز مثل تجارة الماء، واإلع         (اآلليات االقتصادية    �
واآلليـات  . مثالياً قد استعملت لترفيع التوزيع الكفء لمورد الماء واستعماله        ) ورسوم السائل النهائي  

االقتصادية يمكن أيضاً استخدامها لتحقيق األهداف العريضة للتوزيع المتساوي والمـستدام لمـورد             
 سياسة مناسـبة، ومنتظمـة،   )أو تُتمم ب(تعمل اآلليات االقتصادية بطريقة أفضل عندما تُتمم     . الماء

 .ومؤسسية، وتقنية، وآليات اجتماعية
لكٍل من التشغيل   (تُعزى اآلليات المالية إلى التقانات التي تستخدم في جمع األموال لتمويل النشاطات              �

بينما اآلليات االقتصادية في األصل تهتم بالسلوك الناتج من مجموعـة مـن          ). أو طبيعة رأس المال   
األجندة المالية في األساس بالدخل الذي سينتج وكيف أن هذا له عالقـة بالتكـاليف               الحوافز وتتعلق   

 .المالية للنشاطات التي يجب أن تمول
  

هناك تداخالت مهمة بين اآلليات االقتصادية والماليـة،        . إن التميز ليس محكماً كما تدل التعريفة السابقة       
ع استخدام الماء الموجه للتجارة تعريفات لتفعيل       سيض. صارت تعريفة الماء حالة واضحة في هذه النقطة       

سيقاس أداء االستخدام بمؤشـرات ماليـة       . أهدافه المالية للتغطية الكافية للتشغيل والصيانة ورأس المال       
) المقدرة لخدمـة الـسلفيات    (مختلفة، مثل الربح الصافي واالسترداد في رأس المال، واستحقاق اإلئتمان           

  .الخ...
  

وجهة النظر االقتصادية للتعريفة لتحديد قيمة االسهام لمجموعة أهداف قطاع المـاء، ولـيس   بتباين، فإن  
زيادة (فقط محدودة لتأكيد إمداد خدمة كافية لمستهلكي الماء الحاليين، ولكن أيضاً تتطلب تحسين المساواة               

إن المنظم المـستقل     ف 29كما سيناقش في الفصل     . وتأكيد االستدامة البيئية  ) حصول الجمهور على الماء   
بسلطات كافية هو أفضل طريقة لتأكيد أن توجيه استخدام الماء ملطف في وجهة نظر الفائدة االقتصادية                

  .أو الوطنية
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إن العالقة المثالية بين اآلليات االقتصادية واآلليات المالية يمكن أن يوضح تالءم في العالقة مع أسـعار                 
تـؤثر  . 3 انظر شـكل     –هلكين في مراحل مختلفة من دورة الماء        الماء المختلفة المفروضة على المست    

إن إدارة األحـواض  . األسعار المتضمنة في حوافز المستخدم وقابلية تطبيق المؤسسات في قطاع المـاء          
الساكبة، وأسعار النزح وأسعار السائل النهائي عادة تصبح حقاً شرعياً لوحدات إدارة مورد الماء، بينمـا               

  .داد الماء التعريفة ورسوم اإلصحاح ورسوم حجم الماء العادمتفرض مؤسسات إم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إن إمكانية التطبيق المالي لمؤسسات قطاع الماء حاسم الستدامة استراتيجيات قطاع الماء، في كـٍل مـن        
يراً مزعجاً في   في الماضي، كان لفلسفة الماء المعفى من الرسوم تأث        . القضايا البيئية وقضايا تقديم الخدمة    

إمكانية تطبيق استخدامات الماء، إذ يؤدي ليس فقط إلى االنخفاض الحاد لمعـايير إمـداد المـستهلكين                 
إن أكثر الناس معاناة هم الفقراء الذين يبقـون         . الحاليين ولكن أيضاً إلى تقليص برامج إنفاق رأس المال        

أضعاف سعر  ) في كثير من األحيان   (أسعار  بدون خدمة، وغالباً يشترون الماء من ممدين غير رسميين ب         
  .الماء لكل لتر بمقارنة بتلك للمنازل التي تحصل على الماء من األنابيب

  
إن الحوجة إلمكانية تطبيق تحسين معايير توصيل الخدمة وزيادة االستثمار قد ُألقي الضوء عليها كثيـراً                

ك هذه من دون الحصول على مـاء نظيـف          بحسابات ماذا يطلب للوصول لمرامي التنمية األلفية بامتال       
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إن السياسات للوصول للمستويات المطلوبة للتمويل في قطاع المـاء          . 2015وإصحاحٍ الئق بحلول عام     
  :على األرجح ستشمل عدداً من العناصر المتتامة مثل

o   اء وتوصيل  أسعار مجموعة أكثر اتساعاً وصرامة لكٍل من إدارة مورد الم         : استرداد التكلفة المتزايدة
 ).19 و 18كما نوقشت بالتفصيل في الفصلين (خدمة الماء 

o         كفاءة المـاء فـي الزراعـة       : استعمال اإلمدادات الموجودة أحسن بكثير بوساطة إدارة طلب الماء
منخفضة وفي المناطق الحضرية، المياه التي ال ريع لها في دول حوض النيل مثاليـاً أعلـى مـن                   

، يكون مفهوماً إلمدادات الماء الموجودة أن تكـون ذات كفـاءة            21كما نوقشت في الفصل     %. 50
أحد طرق المبدأ لتنفيذ إدارة طلب المـاء هـو رفـع            . استعمال أكثر قبل أن تطور الموارد الجديدة      

 .تعريفة الماء
o     يمكن تحقيق الكثير بطريقة كفوءة للتكلفة بتشجيع مبادرات        : ترفيع المهارات المحلية والموارد المالية

ماء واإلصحاح وترفيعها من خالل المجتمعات والمنظمات غير الحكومية وإضفاء الرسمية علـى             ال
 .20نوقش هذا أكثر في الفصل . دور القطاع الخاص المحلي في إمداد الماء

o     في الماضي كان تمويل قطاع الماء غالباً من خالل القنوات          : استقطاب التمويل المؤسس على السوق
 معتبر جداً لقرض التمويل الصغير جداً للمشغلين الصغار ومشاريع المجتمـع            هناك احتمال . العامة

لتسهيل ما قبل تمويل المحصول لمشاريع الماء المنتج والعمل نحو تمويل رأس مال السوق محلياً أو                
 .للممدين الكبار لماء المدن) تعويم السندات وجدولة البورصة المالية(عالمياً 

o    صارت هـذه المـنح     : مة المركزية والمنظمات غير الحكومية والمانحين     المنح من ميزانيات الحكو
عرفياً هي المورد الوحيد للتمويل، ولكنها صارت منخفضة في الحدود الحقيقيـة بـرغم الحوجـة                

مع الموارد المتتامة للتمويل في مكانها، وعموماً وضع قطاع المـاء لالسـتخدام الجيـد               . المتزايدة
 .نح من هذه المصادر يمكن أن يتوقع ازديادهللموارد، فإن مستوى الم

  
من المهم تأكيد أن استرداد التكلفة واالستراتيجيات المالية األخرى ال تقَوِض وضع الفقراء والمجموعات              

 واإلعانـة يمكـن   - المجتمع -، فإن سياسات التمويل   20كما سيناقش في الفصل     . غير الحصينة األخرى  
يمكن أن تكون السياسات التحفيزيـة فـي هـذه          . عات غير الحصينة  أن تحسن حال المجمو   ) وباهتمام(

  .المناطق مكافئة جداً
  

   تسعير مورد الماء ومراقبة نوعية الماء-18
يجب أن يفرض ثمن التكلفة الستعمال مورد الماء أوالً لتغطية التكاليف المباشرة المضمنة، مثل التكاليف               

وإدارته، أو تكاليف بناء سد ما وتشغيله وتشغيله والذي منه          اإلدارية ذات الصلة بإصدار نظام الترخيص       
وبالرغم من ذلك حتى في غياب مثل هذه التكاليف فإن أسعار الماء مسوغة إذا              . تُسحب المياه المنزوحة  

  .صممت بطريقة صحيحة لتحقيق توزيع الماء الكفء بين االستعماالت المتنافسة واالستدامة البيئية
  

اسية الستعمال الماء ربما تُقسم بين االستعماالت االسـتهالكية واالسـتعماالت غيـر             إن األصناف األس  
الري، (في الصنف األول تكون النزوحات الرئيسة ألغراض منزلية وأغراض مدرة للدخل            . االستهالكية

مـو  أثنـاء ن  ). الخ... وسقيا المواشي، والتعدين، والصناعة، والبناء، والتجارة، واالستخدامات األخرى         
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االقتصاديات، فإن استعمال الماء المسرف في الزراعة يجب أن يفسح المجال الستعمال الماء أكثر كفاءة               
االستهالك المنزلـي، والطلـب     (في نشاطات ذات قيمة عالية، والتي تكون عامة في المناطق الحضرية            

ع من التغيير بينمـا يـضع       ربما ساعد النظام الصحيح للتثمين تسهيل هذا النو       ). الخ... الصناعي للماء   
  .أيضاً في االعتبار الدفوقات المحتاج إليها للتكامل البيئي والستدامته

  
إن المبدأ االقتصادي الرئيس الذي يجب أن يطبق هو أن النزح أو االستعمال يجب أن يثمن ليعكس سعر                  

لنهر، حيث ال يوجـد     هذا المبدأ واضح في نظام ا     . الفرصة على مستخرجي الماء والمستعملين اآلخرين     
نظام أسعار، وربما استعمل بعض المستعملين الماء بإسراف، وبالتالي حرموا اآلخرين من الماء الـذي               

هناك أيضاً السائل النهائي البيئي الضروري والذي      . يحتاجون إليه ألغراض منزلية أو نشاطات اقتصادية      
عندما يكون هناك نظام    . ياة المائية المرتبطة بها   يوضع في الحسبان لتأكيد استدامة النظم المائية ونظم الح        

تسعير قابل للتطبيق في موارد الماء فقد أعطي مستخرجي الماء والمستعملين غير المسرفين إشارة عـن             
خاصة إذا طُبقت على أساس حجمي ولـيس        . حساب خسارة استعمالهم للماء على اآلخرين وعلى البيئة       

ير أن يقود إلى استعمال أكثر كفاءة للماء في كٍل من المفهـومين             قُصد من التسع  . على أساس أجر ثابت   
  .التقني والتوزيعي للكفاءة

  
في المبدأ، ربما حاول التسعير أيضاً أن يوفق بين عوامل مثل المؤسسية والمخاطر الناتجة من الجفـاف                 

رنة مـع المـستعملين   يدفع المستعملون الذين يحتاجون إلى تقليل قطع اإلمداد فرق قيمة مقا  . والفيضانات
الذين يمكنهم أن يتحملوا أي مستوى من المخاطرة ويطلب منهم التخلي عن جزء من حقـوقهم أو كلهـا                   

يمكن أن تُستخدم مثل هذه اآللية إلمداد الماء الخام على معامـل            . عندما يكون النظام تحت تأثير الضغط     
  . في االستعماالت الزراعيةمخاطرة مقبول الستخدامات الماء في فترات الفائض المستخدم

  
الفكرة . والذى يجب أن يطبق   " يدفع الملوِث "، هناك مبدأ    )الماء العادم الملوث  (فيما يتعلق بالسائل النهائي     

هي أن استدامة النظام البيئي للمجتمع ككل يجب أال تتضرر بأفعال هؤالء المسئولين عن إفساد نوعيـة                 
أن يتحمل الملوِث مقاييس منع التلـوث والـتحكم فيـه           " يدفع الملوِث "لذلك يتطلب مبدأ    . الموارد المائية 

إن رسوم صرف السائل النهائي يجب أن تكون ذات عالقة بتكاليف معالجة            . وتخفيضه يجب أن يتحملها   
حيثما ال تملك السلطة العامة طرق معالجة الـسائل النهـائي، فـإن             . المياه وتجديدها وفق نوعية مقبولة    

ووضع معالجة مياه كافيـة فـى       ) بمجموعة قوانين مَؤيدة بغرامات ذات شأن     ( الملوث   الهدف هو إجبار  
  .المورد، حتى ال يكون صرف الماء العادم بعد ذلك مهدداً للبيئه

  
مثاليـاً،  . إن درجة التهديد للبيئة متصل مباشرة بسعة تمثيل الطعام لجسم الماء الذي يدخل فيه الـصرف      

عملياً وجدت  . الصرف والغرامات يجب أن تؤسس على معايير استالم الماء        لذلك، فإن نظم الدفع وأجور      
كثير من سلطات إدارة مورد الماء أن هذا األمر من الصعب تنفيذه، وبدالً من ذلك اتفقت علـى خطـوة                  

إن مشكلة الخيار األخير أن المقاييس المنتظمة ربما تثبت أنها غيـر            . مقاييس منتظمة للتحكم في التلوث    
في تلك الحاالت حيثما تكون نوعية الماء حالياً تحت ضغط عاٍل حال كون النظام غير مـضغوط                 كافية  
مثالياً، يجب أن تكون هناك بيانات عن مستويات التلوث لمختلف أجسام الماء، وتُصنف بالضرورة              . جداً
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معـادن الثقيلـة،    مثالً المواد البرازية، والمخلفات العـضوية، والملوحـة، وال        (األنواع المختلفة للتلوث    
  .، إذ ربما تسبب هذه األشياء أنواع مختلفة من المشاكل البيئية في أقاليم مختلفة)الخ... والرواسب 

  
لتقليل تكاليف التحكم في نوعية الماء، فمن المرغوب فيه جداً أن تُبنى مبادئ النظم الذاتيـة فـي بنيـة                    

راقبة وتسليم النتائج بانتظام للمـسئولين عـن        يتحمل المصرفون تحت الضوابط الذاتية عبء الم      . اإلدارة
وبالتالي فإن السلطة تكون مرتاحة من وتيرة المراقبـة         . حجم الصرف ونوعيته، ونوعية الماء المحيطة     

من المحتمل خفض . الروتينية، ولكن بدالً من ذلك تفحص عشوائياً وتفرض غرامات عقابية لعدم اإلذعان       
مثالً، إنها تسمح لسلطة إدارة مـورد المـاء         . رة بتراخيص الماء العادم   للمتاج تكاليف إدارة نوعية الماء   

وضع كافة مستويات التلوث ومراقبتها في جسم ماء معينٍ، بينما تترك الملـوثين ليتناقـشوا ويـساوموا                 
  .هذا مثال معين لمبدأ الضبط الذاتي). خطوة ذروة الحمل(لحقوق الصرف المتضمنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مثالً، تسعير الماء في تكلفة الفرصة،      . مبادئ المذكورة آنفاً لتسعير مورد الماء صعبة التطبيق عملياً        إن ال 
مع األخذ في االعتبار كٍل من االستدامة البيئية واالستخدامات المتنافسة ستطلب، إن تحدثنا بدقة، دراسات           

عملياً ال بد   . يف الفرصة مع الزمن   مفصلة لتُنجز لكل مورد مائي مع تجديدات مستمرة سيما وتتغير تكال          
من خطوة واقعية للوصول إلى بنية للرسوم على أن تؤسس على المبادئ األساسية ولكنها ممكنـة فـي                  

 انظـر   -ربما أرادت السياسة أن تشير لفكرة إنشاء تصنيف ندرة الماء ونوعيـة المـاء             . المحيط الحالي 
  . المذكور سابقا13ًصندوق 

  نوعيته وتصنيف على ندرة الماء ة مورد الماء المؤسسةتسعير: 13صندوق 
 .في كينيا ُأقترح  .  هذا سيصنف موارد الماء طبقاً لالستعمال الحالي والمخطط له مستقبالً          -تصنيف ندرة الماء  

  :تصنيف ندرة الماء على النحو التالي لثالثيتصنيف 
  اإلنذار: الفئة األولى
  الحذر: الفئة الثانية 
  المرضي: الفئة الثالثة 

تدفع عند الطلـب    (لقد ُأوصي بأن تؤسس سلطات إدارة مورد الماء الكينية نزحها وأجور رخصة المستخدم،              
لمستعمل في هذه الفئات، معتمداً علـى درجـة         واألكثر أهمية النزح القانوني وأجور ا     ) وعند التجديد السنوي  

  .قيد التساؤل) سطحي أو جوفي(االستخدام لمورد الماء 
في هذه الحالة، يمكن أن يشفر التصنيف على       .  يمكن استخدام خطوة مماثلة لنوعية الماء      -تصنيف نوعية الماء  

 الصرف، وأجور السائل    يشكل هذا التصنيف األساس ألجور ترخيص دفق      . أزرق-أخضر-برتقالي-أنه أحمر 
إن الفكرة هنا إذا كان للملوث ترخيص لصرف السائل النهائي في الفئـة             . النهائي الشهرية، وغرامات التلوث   

الخضراء، ولكن وجِد أنه صرف في الفئة البرتقالية أو الفئة الحمراء، فإن الغرامات تكون مدفوعة على أساس          
بداهة يجـب أن  . لسائل النهائي إلى المستوى األخضر المسموح بهشهري حتى يحين الوقت ألن تعود نوعية ا       

ويتقيد بنوعية الصرف المتفق " لينظف ما اقترفته يداه   "تُوضع الغرامات في مستوى كاف ليعطي حافزاً للملوِث         
  .لقد ُأنشَئ نظام يستخدم هذه التصنيفات بنجاح في زمبابوي. عليها

  
  )R18راجع م) (ZINWA() 2000(ة المياه الوطنية في زمبابوي وسلط) 2005(التركيز الريفي : المصدر
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ك، يحتاج التحكم في نوعية الماء أن يتبع نفس المبادئ، متـضمناً أن يكـون               في محيط الحوض المشتر   

عملياً، ورغماً عن ذلك، هناك حوجة كبيرة للتعاون . عرضة للتثمين، كما هي الحالة في الموضع الوطني     
في هذا الصدد فإن لدول حوض النيل حالياً تجربة         . والجهد التعاوني لتحقيق أهداف توزيع الماء ونوعيته      

 انظـر  -ناجحة جديرة باالعتبار من التعاون في بحيرة فكتوريا وعليها يمكن أن تُبنـى فكـرة التعـاون         
  .14صندوق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   سياسة تسعير توفير خدمة الماء واإلعانة-19
في ما مضى، في دول حوض النيل كما في معظم أجزاء العالم األخرى، يمكن أن تُصنف الخطوة إلمداد                  

 من االفتراض بأن الماء كان استحقاقاً، مع الخطوة الموجهة لإلمداد  بدأت  . لماء على أنها موجهة لإلمداد    ا
عوملت التكلفة على أنها اعتبار  . كون دور السلطات إلمداد ماء كاف ليفي بمتطلبات عدد السكان المتزايد          

ء بغير نظام ومن غير ثمن، ولكن حيثما طُبقت         لم يمد الما  . ثانوي، وقُدم اهتمام قليل جداً السترداد التكلفة      

   اتفاقيات تعاون بحيرة فكتوريا -14صندوق 
  :مفوضية حوض بحيرة فكتوريا

والذي ُأجيز )" 2003 نوفمبر   29الموقع عليه في    (برتوكول التنمية المستدامة لحوض بحيرة فكتوريا       "
من خالل هذا البروتوكول ُأنـشئت      . رة فكتوريا مؤخراً، يحكم تعاون الدول األعضاء في حوض بحي       

للتنمية المـستدامة لحـوض     ) EAC(مفوضية حوض بحيرة فكتوريا كمؤسسة لمجتمع شرق أفريقيا         
. الدول األعضاء في مجتمع شرق أفريقيا هـي كينيـا وتنزانيـا ويوغنـدا      . بحيرة فكتوريا وإلدارته  

  . بعد بروندي للمجموعةوالترتيبات في مرحلة متقدمة النضمام لرواندا وفيما
الرؤيـة  . طُور حالياً إطار الرؤية واالستراتيجية إلدارة حوض بحيرة فكتوريا وتنميتـه المـستدامة            

سكان أثرياء يعيشون في بيئة صحية وفق إدارة مـستدامة          "اإلقليمية لحوض بحيرة فكتوريا كما يلي       
  ".تقدم فرص فوائد مساواة

توريا يمكن أن تدخل المفوضية في مفاوضات مع مبادرة          لمفوضية حوض بحيرة فك    33تحت الجزء   
حوض النيل أو مع مفوضية حوض نهر النيل المقترحة لتأتي بتسويات لالستخدام المـستدام لميـاه                

فيما بعد أبان البروتوكول أن أي تسويات موجـودة     . حوض النيل فيما بين أقاليم مجتمع شرق أفريقيا       
ستكون باطلة والغية   ) والتي غير متناغمة مع البروتوكول    (خدامها  في إدارة مياه بحيرة فكتوريا واست     

  .وخاوية لمدى غير تناغمها
  ):LVEMP ،1997- 2004(برنامج اإلدارة البيئية لبحيرة فكتوريا 

إن برنامج اإلدارة البيئية لبحيرة فكتوريا هو برنامج التنمية البيئية اإلقليمية الشاملة، مع أهداف ترميم               
تنوع وصحي للبحيرة والذي هو ثابت بطبيعته ويمكن أن يساند بطريقة مستدامة العديد             نظام حيوي م  

  .من النشاطات البشرية في األحواض الساكبة وفي البحير نفسها
  

 ).R1مراجع ) (2005(نياورو : المصدر
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التعريفة فإنها نادراً ما تكون بالقدر الكافي لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة، ناهيـك عـن اسـتغاللها                 
  .السترداد التكاليف الرئيسة وتزويد االمتداد في المستقبل

  
 اسـتخداماً ومـع الحـدود       أضحى الماء أكثر  . ظهرت عدد من المشاكل الرئيسة من جراء هذه الخطوة        

الهيدرولوجية التي أمكن الوصول إليها في كثيرٍ من األحواض الساكبة، ارتفعت المخاوف من الـضغط               
نتج إمداد الماء اإلفراط في التكاليف البيئية مثل استنفاد السطح الصخري المـائي ،              . على الماء المتنامي  

ريفة القليلة أن صارت وحدات إمداد الماء وبتزايد أقل         نتج عن التع  . وفقد المستنقعات، ودمار دفق األنهار    
قدرة على أن تديم مستوى كاف من الخدمة للمستهلكين الحاليين، وأقل من ذلك جعل االستثمار ضرورياً                

والتي صارت مأخوذة فـي الميزانيـة       (أصبحت إعانات الماء    . ليقدم اإلمداد للمستهلكين الجدد المحتملين    
تنقص نتيجة للحوجة لخفض العجز في الميزانية، لكن معها مشاكل كثيرة فـي قطـاع               غالباً ما   ) الوطنية
أحد أهم القضايا هو قلة التمويل لالستثمارات الجديدة لتستجيب للنمو والتزويد األكثـر للحـصول               . الماء

  .المتساو على الماء
  

إن نقطة البدايـة    .  لتسعير الماء  تحت اإلدارة المتكاملة للموارد المائية، اآلن هناك خطوة اقتصادية متبناة         
في الخطوة االقتصادية هي المبدأ الرابع من مبادئ دبلن، متضمناً التعريف بأن الماء سـلعة اقتـصادية                 
. واجتماعية معاً، وأن الحق األساسي لكل البشر هو الحصول على ماء نظيف وإصحاحٍ بسعرٍ مـستطاعٍ               

 أن الماء الذي يصنَّع وينقل للمستهلكين يجب أن يوضع لـه      إن التضمين األكثر وضوحاً للمبدأ الرابع هو      
ثمن، بوضع األسعار والتعريفة إلعالم المستهلكين بتكاليف الفرصة االقتصادية الحقيقة الستعمال المـاء،             
ولكن بآليات الحماية االجتماعية في المكان لتأكيد الحصول على المـاء األسـاس للجميـع، وبإعطـاء                 

نوقشت في ما   (فقر، يمكن أن يكون السعر صفراً، مع التضمين أن آليات اإلعانة الكافية             مستويات عليا لل  
إن خطوة تكلفة الفرصـة تنظـر       . يجب أن تكون في المكان الستدامة نظام اإلمداد       ) بعد في هذا الفصل   

 -ن للمـاء  لألمام، آخذة في الحسبان متطلبات االستثمار المستقبلة والتي تظهر زيادة الطلب من المستهلكي            
  ).LRMC(وهذا ما يسمى بالخطوة طويلة األمد للتكلفة الهامشية 

  
عند وضع سياسة تسعير الماء، من الضروري الحصول على إلتزام لدرجة استرداد التكلفة والذي يتحقق               

. إن المستوى األساسي هو استرداد تكاليف التشغيل والصيانة للبنى التحتية لإلمـداد         . بوضع تعريفة للماء  
ما هو أكثر جدالية ويجب     . ناك اتفاق واسع اإلنتشار أن هذه التكاليف غُطيت بوساطة تعريفة المستهلك          ه

وفـي مقيـاس    . أن يوضح لموضوع السياسة هو الدرجة التي ستساهم بها التعريفة للتكـاليف الرئيـسة             
  :االرتفاع تصبح المستويات المحتملة كما يلي

الكلفة لخدمة الدين المستدان لبناء سد أو بنى تحتيـة          ) (القديمة (استرداد التكاليف الرئيسة التاريخية    •
 ).الخ... ضخمة أخرى، وأعمال المعالجة، ونظام توصيل الماء 

وهذا يمكن أن يكون في شكل سعر متناقص بالنسبة للتكـاليف           (االستعداد المسبق الستبدال األصول      •
 ).الزمن بسبب التضخمالحالية الستبدال نظام اإلمداد وارتفاع التكاليف عبر 

ُأنشئت التعريفة لجلب التوازن لإلمداد والطلب لمدى طويل، وهذا يسمح بتراكم رأسمال االسـتثمار               •
 ).خطوة أسعار التكلفة للمدى الطويل(لنفقات رأسمال المال في المستقبل 
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طويل الصارم، ولكن   عند التطبيق ربما ال تكون الخطوة االقتصادية مكافئة لتسعير أسعار التكلفة للمدى ال            

مثالياً يأخذ شكل التعريفة التي وضعت عالية بما يكفي لتغطية المواضيع آنفة الذكر إضافة إلـى تقـديم                  
حيثما ضم إمداد الماء الخصخصة، فإن االسترداد في رأس المال سـيغطي            . االسترداد في شكل رأسمال   

عادة تُصنف كجزء من التـراخيص       (كالً من عنصر الممنوح وكسب الكسب وكذلك متطلبات االستثمار        
  ).الممنوحة للمشغل الخاص

  
إن الشئون المذكورة سابقاً ذات عالقة بالمستوى المتوسط للتعريفة ضمن مدى سلطة وحدة معينة إلمداد               

ربمـا  ). مثالً قسم الماء واإلصحاح في بلدية ما، أو مؤسسة ماء ذات منفعة تجارية أو مخصخصة   (الماء  
لتعكس بنيات التكلفـة  (سة أن يقرر على نحو واضح أن التعريفة ستتغير عبر ممدي الماء  أراد بيان السيا  

البنية األكثر عمومية لتسعيرة    . ، ولكن أيضاً أراد اشتراط بنية عامة تستعملها التعريفة        )األساسية المختلفة 
  :حقيقوالهدف من هذا النظام هو ت. مياه المدن هي ما يسمى بمجموعة التعريفة المتزايدة

 كفاءة استعمال الماء .1

على األقل فيما يتعلق بالحصول المتاح لكمية االحتياجـات األساسـية للميـاه             (حصول متساوٍ    .2
 ).المنزلية

على األقل استرداد تكاليف التشغيل والصيانة إن لـم تـسترد أيـضاً             (استرداد التكلفة للوحدة     .3
 ).التكاليف الرئيسة

  
متاح بتعريفة منخفضة   ) ما يسمى كمية خط الحياة    (م أساسي للماء    حققت هذه األهداف وهي متزامنة بحج     

فُرضـت  . جداً، وشرائح متتالية للطلب بتعريفة أعلى والتي تزيد بإضطراد حافز االستعمال الكفء للماء            
أعلى تعريفة مما وفر الموارد لتغطيـة المـنح        ) ذوي المستويات العليا من االستهالك    (على زبائن الرافد    

إن مجموع الريع مـن كـل       . لزبائن الفقراء ليتمكنوا فقط من استهالك كميات أدنى من الماء         العرضية ل 
  .الزبائن يغطي التكاليف الكاملة لالستخدام

  
نظام مجموعة التعريفة المتزايدة مغرية جداً نظرياً، ولكنها تضم الصعوبة العملية  حيث يمكـن تنفيـذها           

تعطي هذه العدادات قرءاة دقيقة وهنـاك نظـام         . ستهلكينبطريقة صحيحة عندما توضع عدادات لكل الم      
حتى عندما تُنجز هذه الحاالت فهناك عدد من المـشاكل المتأصـلة مـع              . كفء إمداد الفواتير وجمعها   

مجموعة التعريفة المتزايدة ذات الصلة بعدم االستهداف، وعدم الشفافية ومشاكل مشاركة أسر فقيرة فـي            
 هذه األسر أكثر من مستوى خط الحياة وبالتالي تنتهي إلى دفع تعريفـة              ستستهلك جماعة . وصلة واحدة 

لتفادي هذه المشكلة ربما يكون لالستخدامات النفعية نظـم         . متوسطة أعلى مما هو مقصود لألسر الفقيرة      
مثل المدارس والتسهيالت الصحية وكذلك ممدي مياه       (تعريفة بوصلة مشتركة خاصة، تسمح للمؤسسات       

  .لشراء الماء بتعريفة ثابتة وال تكون عرضة لبنية المجموعة المتزايدة) ل األكشاكالمجتمع، مث
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ربما كان مـن    . كما ذُكر آنفاً، إن مستويات الفقر على الحد الذي يجعل مستوى التعريفة اإلبتدائي صفراً             
 الماء بـصورة    المفيد إلتمام بنية التسعيرة متعددة األهداف، عمل حمالت وعي جماهيري لترفيع استخدام           

  .أكثر  كفاءة
  

  1996ويند هول    1999هرارى 
االستهالك 

  )وصلة/شهر/3م(
دوالر ( الوحـــدة   التعريفة

  )أمريكي
االستهالك 

  )وصلة/شهر/3م(
دوالر (التعريفــة 

  )3م/ أمريكي

  0.44  8 - 0  دوالر أمريكي  0.68  سعر ثابت
  0.62  15 – 8  3م/ دوالر أمريكي  0.11  14 – 0
  0.76  36 – 15  3م/ دوالر أمريكي  0.20  40 - 14
  1.00  45 – 36  3م/ دوالر أمريكي  0.28   70- 40
  1.30   +45 3م/ دوالر أمريكي  0.42  300 – 70

     3م/ دوالر أمريكي  0.50   +300
  

تسمح مجموعة التعريفة المتزايدة للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض بدفع أدنى أسعار لخط الحياة لكميات الماء         
االحتمال اآلخر يمكن أن تكون إعانات االستهالك مباشرة، ولكن كما ُأوضح سـلفاً     . اإلعانات المتقاطعة خالل  

أن اإلعانات الشاملة للماء غير كافية غالباً وتقود إلى عدة مشاكل، بينما أن االسـتهداف المباشـر يـصعب                   
ام اإلعانات التي ُأختبـرت مواردهـا فـي         إن المثال الذي يستشهد به دائماً أنه نُفذ بنجاح بنظ         . إجراؤه عملياً 

تشيلي، حيث تقدم األسرة الحضرية الواحدة للبلدية، وإذا وجدت مستحقة تُمنح إعانة لمـدة ثـالث سـنوات،                  
تُدفع اإلعانة نفسها لوحدة الماء عندما تُمـد األسـر المـستهدفة بالخدمـة              . وعندها يمكن أن يقدم طلب جديد     

اشتغل ) كما ورد في التقرير   (وهذا النظام   . افزاً للوحدة لتقديم خدماتها للفقراء    تعطي هذه الخطوة ح   . المطلوبة
بصورة جيدة في تشيلي، ولكن في معظم الدول فإن البنيات المؤسسية ليست في المكان الذي يمكنها أن تحقق                  

 الخطـوة غيـر   مثل هذا االستهداف الدقيق، كما وأن تكاليف اإلدارة ربما ال يمكنها بأية حال عمل مثل هـذه       
  . إن البديل لنظام اإلعانات المتقاطعة غير المباشرة مغرية جداً من وجهة النظر اإلدارية. القابلة للتطبيق

  
فمـن األحـسن أن     ) هذه اإلعانات موجهة لتصل إلى األسر الفقيرة      (إذا كانت هناك موارد مباشرة لإلعانات،       

وذلك ألن األسر الفقيرة التي لـيس لهـا         . االستهالكتُكرس هذه الموارد من للحصول على أكثر من إعانات          
قُورنـت  . مداخل للحصول على مورد ماء نظيف من الواضح أنها ال تستفيد بتاتاً من اإلعانات االسـتهالكية               

ربمـا  . إن إعانات الحصول هي رأسمال في الطبيعـة . 2إعانات الحصول واإلعانات االستهالكية في جدول      
اء ليمكن، مثالً، مؤسسة نفعية حضرية لمد شبكة أنابيبها، ويضم ذلك إنشاء أكشاك             وجهت خالل ممد خدمة الم    

. ربما غطت اإلعانات في المناطق الريفية تكاليف حفر بئر مثقوبة ومضخة إلمداد مجتمعـي             . ضواحي المدن 
صيل مـشروع   ربما تذهب إعانات الحصول على الماء لألسر إلعانتها لمقابلة التكاليف الموجهة اإلبتدائية لتو            

ربما فرض أعلى سـعر لكـل فـرد        . مياه األنابيب، أو تكاليف حفر بئر وحمايتها ألسرة، أو إنشاء مرحاض          
إن إعانات رأس المال نموذجية لمرة واحدة، إذا عرفـت          . إلعطاء حوافز ألقل خيارات تكلفة يمكن أن تُختار       

  .بوضوح المستفيدين وبالتالي صارت شفافة
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  دراسة رموز اإلعانات المالية لقطاع الماء: 2جدول 
  الشفافية/ الرؤية  آلية اإلعانة  مدة اإلعانة  نوع اإلعانة  الغرض من اإلعانة

  الحصول
  االستهالك

  رأس مال
  متواتر

  مرة واحدة
  مستمر

  إعانة مباشرة
  إعانة متقاطعة

  عالية
  منخفضة

  
إذا كـان هنـاك     . لوضع التعريفة وتعديلها  مسئولية المؤسسية   يجب أن تضم سياسة تسعير الماء مهمة ال       

، فإن وضع تعريفة الماء سيكون واحد من مسئولياته الرئيسة، ولكن           )24نوقش في الفصل    (منظم مستقل   
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وعادة من غير العملي أن يتفحص المنظم ويحسن كل         . حتى ولو فإنه يجب أن يحدد كيف يمكن أداء ذلك         
يمكن أن تحدد السياسة أن المنظم . ريفة المقدمة من الوحدات الفردية إلمداد الماءواحدة من اقتراحات التع 

مع المراجعة والمراقبة في مكانها لحماية مكاسـب        (يضع مبادئ التعريفة ويترك التفاصيل لعمل الممدين        
حـات  إن التفـاوت بـين التنقي     . ، أو يقوم المنظم بتفويض مهام التعريفة إلى وحدات أخرى         )المستهلكين

يجب أن تُفصل وكذا التفاوت الذي عمل للزيادات اآللية         )  سنوات 5 إلى   3مثالً فترات   (الرئيسة للتعريفة   
  ).مثالً صممت صيغة الفهرسة لتعادل ذاتياً تضخم الزيادات في تكاليف المدخالت(للتعريفة في الفترة 

  

   سياسات المجموعة غير الحصينة- 20
اسماً في حياة الشعوب، فمن المهم تعيين السياسات التي تريح الكثيـر مـن      نسبة ألن الماء يؤدي دوراً ح     

الفكرة أنه من األفضل مقابلة احتياجـات       . المجموعات غير الحصينة بسبب األمراض أو العجز أو الفقر        
المجموعات غير الحصينة بالتعريفة المنخفضة واإلعانات الكبيرة، وجدت في عدة دول على أنها غيـر               

 تلخيصاً لبعض النقاط في هذه القضايا من دراسة في اقتصاديات قطاع المـاء     15سجل صندوق   . مالئمة
  .والتمويل في كينيا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
سيحتاج إلى خطوة متعددة األوجه لمخاطبة احتياجات المجموعات غير الحصينة بفعالية، شامالً الجهـد              

سياسة إعانـة   تكون نقطة البداية هي إعالن      . خارجهاالمتناسق بين الوكاالت داخل المنشآت الحكومية و      
 والتي تعطي األولوية للحصول على المغاالة في التسعيرة ويحدد اإلعانات المتواترة لحاالت             ما قبل الفقر  

استثنائية والتي تُحفظ تحت المراقبة الثابتة، لتأكيد أن الموارد الموجودة لإلعانـات الرئيـسة ُأسـتعملت                
في خطوة اإلعانة المؤسسة على المنتج      . ن اإلعانات نفسها يجب أن تُصمم لدمج الحوافز       إ. ألفضل فعالية 

  توصيات المجموعة غير الحصينة في كينيا: 15صندوق 
  تعريفات استرداد التكلفة يجب أن تُفرض للماء واإلصحاح حسب رغبات الفقراء) 1
 . ُأجبروا لدفع أسعار عالية جداً بينما يستهلكون ماء قليالً جداً–الفقراء المعنيون في كينيا  �
فة المستردة، والتي هي أقل كثيراً      هذه تسمح بفرصة إلمداد مستوى خدمة محسن جداً بأسعار التكل          �

 .مما يدفعه الفقراء حالياً
 التزايدات الحقيقيـة  –يجب تفادي اإلغراء الستخدام الحيل المتجهة نحو الفقر لزيادة تعريفة الماء            �

 . يمكنها فقط أن تفيد الفقراء2015للتعريفة والمطلوبة حتى عام 
 .لخاص في خدمات إمداد الماء واإلصحاحسيستفيد الفقراء من التضمين األكبر للقطاع ا) 2
في الحاضر تحصل األسر الفقيرة على الماء من نظام إمداد موازٍ، يديره مشغلون خاصون غيـر                 �

 .منتظمين، بأسعار عالية جداً مع أن الماء غالباً يكون ذا نوعية رديئة جداً
  تقليـل دور  -ع الرسمي إن الريع في نظام اإلمداد الموازي هذا أكبر من ذلك الموجود في القطا     �

 .النظام الموازي يتطلب مواجهة األسهم الثابتة التي تستفيد من إدامتها
يؤكد بإنشاء  (إيجاد حيز للقطاع الخاص المحلي إلمداد خدمات الماء واإلصحاح على أساس عادل              �

 .له دور حاسم ليلعبه في تحسين حال األسر الفقيرة) ضوابط سهلة التقويم
  . استدامة الماء واإلصحاح وتخفيض الفقر إمداد ماء منتجٍ ويمكن شربهتتطلب مشاريع) 3
 المـاء   –يحتاج الناس إلى معيشة محسنة ليكون لهم فائدة مستدامة من الماء المحسن واإلصحاح               �

 .كثيراً ما يكون المفتاح لشق طريقهم للخروج من الفقر
إلمكانية لمخاطبة كل القضايا الرئيسة في إلمداد الماء لالستعماالت المتعددة، خاصة زيادة الدخل، ا �

 )الفقر، والصحة، والتعليم، ومساواة الجندرة، والبيئة(جدول أعمال أهداف األلفية الثالثة للتنمية 
  

   (Zimconsult & CMTS (2005) Refs R1: المصدر
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األمثلـة  . أو اإلعانة الناشطة يعطي ممدو خدمة الماء حوافز لمد الحصول بسرعة أكثر وبسعر منخفض             
  :كما يلي

تي حققت فـي    تُربط اإلعانة المدفوعة لممدي الخدمة بعدد الروابط ال       : اإلعانة المؤسسة على األداء    �
 المناطق الفقيرة،

 الفـائز هـو     –تقدم الدعوة لممدي الخدمة للمزايدة لمد الخدمة في منطقة معرفة           : المزايدة التنافسية  �
 . المزايد الذي يتطلب أقل إعانة ألداء الوظيفة

  
إن خطوة المزايدة التنافسية يمكن بوضوح أن تُطبق حينما يوجد مزايدو القطاع الخاص، ولكـن أيـضاً                 

إن . يمكن أن تكون فعالة لشحذ تخطيط المشروع وتنفيذ مجموعات المجتمع والمنظمات غير الحكوميـة             
القصد أن تقدم الحكومات إمداداً أقل إعانة ممكنة لكل رأسمال مشروع، على أن تكون المسئولية الكاملة                

يكـون عـبء تعهـدات      يجب أال   . للمتلقي توفير باقي رأسمال مال التكاليف الالحقة للتشغيل والصيانة        
اإلعانة المستمرة على الحكومة، لذلك يمكن للموارد الجماهيرية الموجودة لإلعانات أن تـستمر لتكـون               

  .مكرسة إلعانات الحصول على الماء
  

رغماً عن ذلك، انبثقت    .  مرنة ومهيأة لألحوال المحلية    سياسات المجموعة غير الحصينة   يجب أن تكون    
بملكية مـشاريع المـاء   مثالً إن اإلحساس . جربة الحديثة في عدد من الدول   بعض المبادئ العامة من الت    

 سيكون حاسماً إذا كان المستفيدون سيتولون مسئولية تسهيالت الصيانة، وبعدم حصول هـذا،              واإلصحاح
المشاريع، ورغمـاً عـن     " تمتلك"إن كان هناك مجتمعات     . فإن استدامة المشاريع ستكون بعيدة االحتمال     

ذا ال يعوق تضمين القطاع الخاص لتسهيل اإلمدادات ذات التكلفة الفعالة والموثوق بها، إن التملك   ذلك، فه 
الشرعي للتسهيالت يمكن أن يظل مع المجتمع المتحكم فيه، على أن يقوم مع القطاع الخـاص بـاإلدارة           

  .واألعمال التقنية
  

 والـذي   7 –في هدف األلفية الثالثة للتنميـة       كما ُأشير إليه    (إن توفير الماء النظيف لالستخدام المنزلي       
رغماً عن ذلـك، ولمخاطبـة      . قُصد منها خفض الفقر بتحسين الحالة الصحية للناس       ) يتعلق بماء الشرب  

هذه الفكرة مفـصلة    . الماء المنتج الفقر مباشرة، هناك مبرراً بكثير من التأكيد لوضع سياسات الماء في            
  .22في الفصل 

لتي يمكن الحصول عليها بالنسبة للمجموعات غير الحصينة في أغلب الدول محـدودة             إن مدى التقنيات ا   
، والتي تتضمن درجة عالية من الفاعلية  خيارات اإلمداد الذاتي  في المناطق الريفية، ترفيع     . لغير ضرورة 

  ).16انظر صندوق (واالستدامة حقاً لتملكه العائلة، يجب أن يؤخذ في الحسبان 



42    الخطوط التوجيهية للسياسات المائية وخالصة وافية للممارسة الجيدة-مبادرة حوض النيل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خطوة جديدة للماء في ريف زامبيا: التمويل الذاتي: 16صندوق 
ي زامبيا طلب واسع االنتشار من عدة مساهمين مـن الجـذور للتحـسين              وجد البحث الذي ُأجري ف    

دفع أكثر من نصف األفراد في      . إلمدادات الماء الصغيرة التقليدية، مثل اآلبار الضحلة وحفر الجرف        
أفضلية تملك االستثمار ومنتجاته والـتحكم      .  دوالر أمريكي إلمدادهم الخاص    100الدراسة أكثر من    
وحدات إدارة طبيعية الحجم، بدت على أنها خاصية أساسية تساند مبادرات اإلمداد            المباشر عليه، مع    

  .الذاتي
مثـل  (والنباتـات الـصغيرة     ) مثل الطمـاطم  (الحظ مستخدمو اآلبار أنه بإمكانهم إكثار المحاصيل        

وذكر آخرون أنه يمكنهم اآلن صنع طـوب        . قبل هطول األمطار مما أعطاهم بداية متقدمة      ) التوباكو
وزيادة على ذلك، يمكنهم صناعة القرميد من غيـر أن          . لقرب من مساكنهم مما يقلل من السرقات      با

زادت كل هذه العوامل القيمة المميزة للماء، وشجعت استدامة         . يضطروا لحمل الماء لمسافات طويلة    
  .االمدادات

 األسهل للمـاء    أضحى الطلب على المضخات ذات السعر المخفض استثنائي كنتيجة للفائدة في الرفع           
بعد أن ركبت مضخات العـرض، بِيـع البـاقي          . لالستعمال المنزلي والري على المستوى الصغير     

بالمزاد العلني بسعر أكثر من سعر السوق، مما اقترح معه اعداد المستثمرين في اآلبار لدفع مكافـأة                 
دفع تكلفة المضخات في    يمكن إعادة   . ليحصلها على رفع السعر المنخفض باإلضافة إلى الماء اآلمن        

  .موسمين من غير أن يعرض تأمين الغذاء للخطر
  )R22مراجع  (2004مذكرة حقلية لبرنامج الماء والصحة، نوفمبر : المصدر
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في المناطق الحضرية، يمكن أن تعطي نظم اإلمداد بالتنقيط في غير أوقات الذروة في الموقع للمنـازل                 
 يمكن أن ترفع األسر     – السابق   17أنظر صندوق   . بتكلفة أقل بكثير بالمقارنة مع توصيل المنزل العادي       

  .حصاد ماء األمطارإلمداد باالستثمار في تكنولوجيات الريفية أو الحضرية تواجد الماء وتأمين ا
  

   إدارة الطلب واالستخدام الكفء للماء-21
ربما عرفت إدارة طلب الماء على أنها تنمية لالستراتيجيات وتنفيذها والتي تهدف إلى التأثير في طلـب                 

، والمستدام لمورد المـاء     الماء لتحقيق مستويات استهالك للماء تتناغم مع االستعمال المتساوي، والكفء         
، بينما يعالج الفصل التـالي هـدف        إدارة طلب الماء  هذا الفصل يتعامل مع قضايا الكفاءة في        . المحدود
  .المساواة

  

تماثـل  ) Xوالتي تسمى أيضاً كفاءة  (كفاءة االستخدام . اُستخدمت الكفاءة بطرق مختلفة عند االقتصاديين     
ترجع إلى كل فرد يحصل على الماء متفاديـاً الميـاه     ) ة طلب الماء  إدارفي محيط   (بأنها  : المعنى اليومي 

  التقنيات المنخفضة التكلفة لتوصيل مياه الحضر المستخدمة في جنوب أفريقيا: 17صندوق 
ُأعد دليل مـن قبـل شـعبة    . اه الحضر منخفض التكلفةلجنوب أفريقيا تجربة مع عدد من خيارات إمداد مي 

والذي قدم صورة مفيدة للمحاسن والمساوئ التقنية واالجتماعية واإلدارية         ) DWAF(شئون الماء والغابات    
  :الخيارات المغطاة على النحو التالي. والبيئية لكل خيار، هذا مع تفاصيل رأس المال األساسي والتشغيل

  ):فع الحجميالد (الضغط الكامل
  توصيل المنزل بجهاز قياس سابق الدفع •
 توصيل المنزل بجهاز قياس تقليدي مع فاتورة شهرية •

  :الضغط المتوسط
الحجم متحكم فيه بصمامات التساوي في نقاط تالقي األنابيب الرئيسة في شـبكة             (صهريج سقف منظم     •

  ).ابتة المعدلاإلمداد، يستقبل المستهلك الماء على ضغط السقف، دفوعات شهرية ث
يستقبل المستهلك أحجام غير محدودة للماء على ضغط السقف، مقـاييس           (صهريج سقف مزود بمقياس      •

 ).تقليدية وفواتير شهرية
  -): يغلق إمداد الماء إذا فشل المستهلك في الدفع–دفوعات شهرية بمعدل ثابت  (الضغط المنخفض

  ).لتساوي في نقاط التالقي الرئيسة في شبكة اإلمدادالحجم متحكم فيه بصمامات ا(صهريج الفناء المنظم  •
 ).يفتح مساعد مأمور التنفيذ للماء الصمام ويمأل الصهريج على أساس يومي(صهريج الفناء اليدوي  •
 ). لتراً لكل فرد في اليوم25منظم السائل النهائي الداخل مصمم لـ(صهريج الفناء المغذى بالنضيض  •

  -:الخدمة األساسية
 ساعة ودفع حجمي، ولكن العدادات سـابقة        24يسمح بالحصول لمدة    ( الدفع لحنفية الشارع     عداد سابق  •

  ).الدفع غالية الثمن وغير المالئمة في هذا المستوى لإلمداد
في جنوب أفريقيا الدفع للحصول على حنفيات الشارع على أساس األجر الثابت      (حنفية الشارع العمومية     •

 25م لكل مسكن وتكون قادرة على إمـداد         200ون الحنفيات على بعد     الشهري، إن معايير التصميم تك    
 %).98 لتراً لكل فرد في اليوم بمعولية 60إلى 

، التكاليف الشهرية إلمداد المستهلك تتراوح بين مـا         )جنوب أفريقيا (وفقاً لورقة قسم شئون الماء والغابات       
جمعها المستهلك من حنفية الشارع المـشتركة       يوم  /فرد/ لتراً 25 دوالراً لكل منزل لكل شهر لكل        2يعادل  

هـذه  . يوم لضغط كامل سابق الدفع لتوصـيل المنـزل        /فرد/ لتراً 120شهر لكل   /منزل/ دوالراً 8.75إلى  
  .شهر/منزل/ دوالرا7ًالرسوم نسبياً منخفضة ألنها تضم منحة التكلفة األساسية من الحكومة بما يعادل 

  

  )R22مراجع ) (2000جنوب أفريقيا (قسم شئون الماء والغابات : المصدر
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من ناحية أخرى،   . الراجعة ومستخدماً أقل كمية من الماء ما أمكنه ذلك لمالقاة احتياجات الماء المطلوبة            
لكفاءة التوزيع صـلة    .  إلى تغيير توزيع الماء لزيادة منفعة المستهلكين للحد األعلى         كفاءة التوزيع ترجع  

 خاصة في القطاع الزراعـي      –يقة ومباشرة بالنسبة للقرارات عن توزيع الماء خالل القطاع ووسطه           وث
لالختيار بين الزراعة المروية ومتطلبات الماء الحضري على  (وبين القطاعات   ) تغيير تهجين المحصول  (

بمثال إقليمي وثيق   إن أهمية التغيير لتهجين المحصول وتكنولوجيا الري المرافقة موضحة          ). سبيل المثال 
  .18الصلة بالموضوع في صندوق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

في مستوى المجمـوع،    . تحتاج قضية التوزيعات داخل القطاع لتحسين الكفاءة التوزيعية أن تُعالج بعناية          
وبالرغم من ذلك فهـذا     . إنها حالة أن أكبر قطاع يستعمل الماء في دول حوض النيل هو قطاع الزراعة             

بضرورة أن يصبح عملياً أو اقتصادياً إعادة توزيع الماء ببساطة من الزراعة بنمـو طلـب                ليس للقول   
وأكثر من ذلك إال في األحواض الساكبة المتعهد بها في العالم، ربما ليس من المرغوب فيه جعل                 . المدن

للجفاف، وأكثر مالءمة خاصة في المساحات المتعرضة       .  من الزراعة للقطاعات األخرى    التحويل الدائم 
 للماء بين الزراعة والمناطق الحضرية تحويل مؤقتأن يكون لها نظم شرعية ومؤسسية في المكان لعمل 
يمكن أن تأخذ الزراعة متطلباتها كاملة في األوقات        . عندما يكون وجود الماء قليالً وجعل هذا أمراً ملحاً        

لقبول مستوى عـالي  ) تحت نظام كهذا (العادية بينما تدفع أسعار منخفضة والذي يعكس إرادة المزارعين   
  .للمخاطرة

يمكن أن تمتد هذه الترتيبات على طول الحدود الوطنية، ولكن تسوية الماء وتناغمها وسياسـات التنميـة            
إن فكرة المـاء االفتراضـي   . ذات الصلة يجب أال تكون محدودة للدول التي تشارك األحواض المتماسة        

لمائي الحصول على الماء من أولئك ذوات الماء الوافر خالل استيراد           تجعلها ممكنة للدول ذات الضغط ا     
جعلت هذه الفكرة مـن     . الماء كمكون وجزء ال يتجزأ من الحبوب أو المواد الغذائية األخرى المستوردة           

إن التحدي طويل األمد والذي أثـار  . الممكن النظر إلى االستخدام الكفء للماء لمنطقة حوض النيل ككل        

   مثال من نهر األورنج األدنى–إدارة طلب الماء وتوزيعه : 18صندوق 
أوضح الفحص الحديث لنهر األورنج األدنى أن هناك نقصاً للماء ككل في االمتداد األدنى للنهـر إذا                

مناسب لمتطلبات السائل توجب اإليفاء لتعهدات جنوب أفريقيا لنامبيا في نفس الوقت كإمداد على نحو          
  .إن إدارة طلب الماء تقدم حالً واحداً ممكناً لهذه المشكلة. النهائي في النهر بغرض حماية البيئة

في الوقت الراهن، يستعمل الري في وسط نهر األورنج الري بالفيضان المـدمر للمحاصـيل ذات                
د على إنتاج المحاصيل ذات القيمة      هذا يحدث في نفس الوقت الذي تُطبق فيه القيو        . القيمة المنخفضة 

  .المضافة األعلى باستخدام تقنية الري بالتنقيط في األورنج األدنى
على ضوء قلة الماء في األورنج األدنى، لمقابلة المتطلبات، هناك حل واحد سيكون لجنوب أفريقيـا                

. ي وسـط األورنـج    في تقنية الري الحافظة للماء ف     ) أو تطلب من المزارعين ليستثمروا    (أن تستثمر   
توفر هذه المبادرة ماء أكثر لنهر األورنج األدنى ويمكن أن تعطي على األقل حالً جزئيـاً لمـشكلة                  

  .نقص الماء في امتداد النهر
  

  )R2مراجع (تنقيحات سياسة الماء لجنوب أفريقيا ونامبيا : المصدر
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 واحـد دعـا     –مج المحاسن النسبية للماء ومساوئها في تخطيط حيزي للنشاطات االقتـصادية             لد –هذا  
  .لمستوى أعلى بكثير للتكامل االقليمي وليس فقط التعاون في قطاعات معينة

  
لتُقام في  ) تضم الزراعة المروية  (تشجع المياه االفتراضية التخصص اإلقليمي، مع نشاطات الماء الكثيفة          

إن المـشكلة   . لموارد المائية الكافية وتركز الدول الجافة في النشاطات التي تتطلب ماء قليالً           الدول ذات ا  
. مع تنظيم الفوائد للتخصص اإلقليمي المرتكز على الماء هي أن المرامي السياسية للسياسي تنزع للتدخل              

يمي هـو للـدول ذات االحتمـال        إن الحل اإلقل  . مثالً إن تأمين الغذاء غالباً يساوي الكفاية الذاتية للغذاء        
المساعدة من كل الدول . الزراعي المحدود لقبول أن تأمين الغذاء يخدم بصورة أفضل بتملك اقتصاد قوي

  .في الكفاية الذاتية للغذاء ستديم استعمال الماء وتفاقمه وللشيء الذي يكون غير كفء وغير مستدام
ماء الموجود، بما فيه ماء المطر، فارق مميـز لعمـل            لالستفادة من ال   إدارة طلب الماء  إنفي رؤية هدف    

يشير الماء األزرق للمياه في األنهار والبحيرات       ". الماء األخضر "و" الماء األزرق "السياسة بين ما يسمى     
والطبقات الصخرية المائية الضحلة والتي تميل الستقبال أغلب االهتمام مـن المخططـين والمهندسـين               

من ناحية أخرى تشير المياه الخضراء للماء في تربة . ا لألشكال المؤسسة للريوواضعي السياسة لعالقته
من إنتاج غذاء العالم وكافـة الكتلـة        % 60غير مشبعة مسئولة عن إنتاج الكتلة الحيوية التي تصل إلى           

ل تكون في الزراعة أساساً مرتبطة بانتاج المحاصيل المطرية وتشير إلى إنتاج أكثر وأرخص لك. الحيوية
حتى في الدول المعرضة للجفاف، تُصغِّر الماء األخضر أحجام الماء          . وحدة ماء أكثر من الماء األزرق     

إن الطريقة المهمة لزيادة تأمين الغذاء وتحسين المياه        . األزرق، ومع ذاك عموماً فقد ُأهملت في الماضي       
ء األخضر والتقنيات المرتبطـة  الريفية هي أن على صانعي السياسة والمخططين إعطاء اهتمام أكبر للما       

والتـي  ) بروث الحيوانات وأوراق الشجر   (وذات الصلة بالماء مثل نظم الفالحة المحسنة، ونظم التسميد          
  .إلخ... تحافظ على الماء، وحصاد مياه األمطار 

  
 ،لماءدارة طلب اهو المستهلك الموجه إل دارة طلب الماءفي المناطق الحضرية، إن البعد األكثر بداهة إل     

جعل المستهلكون مدركون السـتخدام     . والذي يهدف إلى تغيير ممارسات االستهالك للمستهلكين الحاليين       
وعنـدما يكـون    ) بنيات التعريفة المتزايـدة   (الماء بكفاءة خالل مجموعة من حمالت الوعي، والحوافز         

 مثل المراحيض ذات  (لكفؤة  إن توفير أدوات الماء ا    . ، ضريبة الغرامات  )مثالً في وقت الجفاف   (ضرورياً  
  .إدارة طلب الماءهي طريقة أخرى مهمة للمستهلك الموجه لسياسات ) المنخفضالماء دفق الغسل ب
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على مقاييس الكفاءة  والتي يجب أن تأخـذ         ) رغم أنه لحد ما مربك    (عبير إدارة طلب الماء      ت أيضاً تطبيق 
 19قـدم صـندوق     . إدارة طلب الماء الموجهـة للوحـدة       وهذه يمكن تسميتها     .بها شركات إمداد الماء   

) UAW(عن بالوايو مثاالً جيداً عما يمكن تحقيقه في إطار التخفيض غير المفسر للماء              ) المذكور سابقاً (
ولمد المعنى أكثر، فإن إدارة طلب الماء يمكن أن تطبق          . بإدارة محسنة لشبكة عمل األنابيب ذات المنفعة      

وهذا يمكن أن يكـون علـى مـستوى    . تزيد استعمال الماء من موارد غير تقليديةعلى النشاطات التي   
مثالً (أو على مستوى الوحدة     ) مثالً حصاد مياه األمطار، والمستوى النباتي، وإعادة االستخدام       (المستهلك  

  ).معالجة المياه العادمة والتي تجعل من الممكن إعادة استخدام الماء
  
  

  في زمبابوي بعض الدروس من التجربة في بالوايو –إدارة طلب الماء : 19صندوق 
 أحـدث   1992فـي عـام     . تقع بالوايو في الجزء الجاف من زمبابوي حيث ال حماية لها من الجفاف            

أخذت قياسات غيـر عاديـة بكـٍل مـن          . آثاراً قاسية في بالوايو   ) الذي يحدث مرة في القرن    (الجفاف  
  :تائج مستمرةولهذه القياسات ن. مستخدمي المياه المحليين والصناعيين في استجابة لهذه الحالة

  .صار الحفاظ على الماء جزءاً من روح المدينة •
باالتحاد مع الحفاظ على الماء نتج عنـه        ) قُدمت في عواقب الجفاف   (إن مجموعة التعريفة المتزايدة      •

 لتراً لكل فرد في اليوم في المناطق المكتظة بالسكان 36(أرقام صغيرة جداً الستهالك الماء لكل فرد      
 ).د في اليوم في المناطق قليلة الكثافة لتراً لكل فر75و

عن موقـف اإلمـداد ألن   ) BCC(هناك درجة من الرضا داخل قسم الماء في مجلس مدينة بالوايو    •
المدينة كافحت بنجاح مع مثل هذا النقص الصعب للماء، وبصورة مدهشة بقي طلب المـاء علـى                  

 .مستوى منخفض
  مشروع رئيس إلدارة طلب الماء

وايو، مقرونة مع معركتها المستمرة ليكون لها مشروع استثمار رئيس يـؤدي لتـأمين   إن قصة قحط بال 
شنغهاي ، مع خط األنابيب إلى نهر زمبيـزي هـو الهـدف          -يكون التالي سد جواي   (إمداد مياه المدينة    

 بدأ كٌل من 1999في عام . جعل من الممكن تأمين منحة من النرويج لمشروع إدارة طلب الماء        ) النهائي
حفاظ على ماء بالوايو ومشروع ترفيع خدمات القطاع تقديم أدوات إدارة جديدة، ودراسـات إداريـة                ال

لتعزيز ما يحتاج أن يعمل في موضوع إدارة طلب الماء وجعال البداية لتغيير األجـزاء المتآكلـة فـي                   
وأنمذجـة  ،  GIS وأيضاً قدما وحدة تخريط معقدة مؤسسة على نظام المعلومـات الجغرافيـة              –الشبكة  

بالرغم عن أن بعض القوة الدافعة ربمـا        . الشبكة، ومقاييس الضبط بالمنطقة، ونظم التحكم في فقد الماء        
، فإن معظم الذي ُأنجز ُأدخل )2002انتهى العمل في المشروع رسمياً في الربع األول من عام      (ُأضيعت  

في تخطيط قسم الماء وتشغيله كميراث باق.  
  :لماء رتبت من قبل الموظفين كما يليإن مقاييس إدارة طلب ا

لتخفيض انفجـارات   ) تضم التخريط، وأنمذجة الشبكة، والصيانة وترفيع النظام      (إدارة الضغط    •
  .األنابيب وتسرب المياه

 .نظام إدارة العمليات المحسنة والصيانة •
 .بنية التعريفة والتي وإن كانت بالتساوي غير أنها أيضاً موجهة للصيانة •
 .دة كشف التسربإنشاء وح •
 .استراتيجية إدارة موجودة لتوفر التبديل التقدمي لألجزاء القديمة لشبكة النقل والتوزيع •

  
  )R21مراجع (، 2001مقتبس من نوربالن وآخرين، : المصدر
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  إدارة الطلب والحصول المتساوي على الماء -22
افترضت كفاءة الخطوة نحو إدارة طلب الماء على اإلمدادات الحالية للماء المستخدمة بأقل إتالف، لذلك               

إن إدارة طلب الماء من هذا النوع أهم هدف بين هؤالء الذين اآلن         . في المتوسط  هناك استخدام أقل للفرد   
لمشكلة الرئيسة في أفريقيا ليست أن معظم المنازل تستعمل مـاء كثيـراً             لهم حصول جيد للماء، ولكن ا     

يناضل سكان الريف للحصول على ماء نظيف لالستعمال المنزلي، ولكـن           . القليل جداً ولكنهم يستعملون   
في نفس المثال عليهم االعتماد على الزراعة المطرية أكثر من الحصول على الماء ألغـراض انتاجيـة            

في المساحات الحضرية في بالد حوض النيل، هناك فقـط أقليـة تـستمتع              . لهم المحتملة لتعزيز محاصي 
وهو مثالياً يجـب    (بالحصول على مياه أنابيب معالجة، وفوق ذلك فالجمهور الذي ليس له حصول للماء              

  .يستهلك، ويا للفاجعة، ماء قليالً) أن يدفع أسعار باهظة لبائعي الماء عند قلة اإلمداد العام
  

في سياق الحديث عن الحرمان فإن التحدي للطلب الحقيقي للماء لتأكيد أن الماء موزع بتساوٍ أكثر لكـل                  
إن فكرة إدارة   . السكان، في عملية رفع مستويات االستهالك ألولئك الذين حالياً ليس لهم حصول مناسب            

الحصول لكٍل من المـاء     طلب الماء تحتاج إلى أن تُوسع للتعامل مع قضية المساواة، وصار الهدف من              
" الطلب المكتوم "إن تحويل   . المنزلي والمنتج ألولئك الذين ال يخدمون بطريقة صحيحة في الوقت الراهن          

وبالرغم من ذلك، إذا جمعت هذه المبادرات       . إلى طلب فعال يقود إلى ازدياد في استهالك الماء المنزلي         
 حدد في الفصل السابق، وهـذا بعيـد االحتمـال    مع خطوات إدارة طلب الماء ألولئك الذين لهم حصول    

واالستثمارات الناتجة في البنى التحتية، مع نتـائج سـالبة   (ليتطلب زيادة ذات شأن في طلب الماء الكلي     
  ).لالستدامة البيئية

  
صالحة فيما يتعلق بالمياه ال   . إن أخذ المساواة بجدية سيعطي ارتفاعاً هائالً للفوائد االجتماعية واالقتصادية         

، هنالك فوائد صحية مهمة يمكن أن تنبثق من أناس لديهم حـصول             20للشرب مثالً، كما ذُكر في فصل       
هذه الفوائد ليست محدودة للنوعية المحسنة للحياة ألولئـك الـذين يتـأثرون             . كاف إلمدادات نقية وآمنة   

ى على المستوى الوطني من     مباشرة، ولكن للتكاليف األدنى في نظام الصحة العامة وانتاج اقتصادي أعل          
 25وفي هذا اإلطار، هناك حوجة لزيادة استعمال الماء النظيف على األقل إلـى              . قوة عاملة أكثر صحة   

اليوم كما موصى بها من منظمة الصحة       /فرد/ لتراً 40، ومن األفضل زيادته إلى      )LCD(اليوم  /فرد/لتراً
  .WHOالعالمية 

  
 ولكن حذف الماء لألغراض اإلنتاجية سيكون فرصـة مـضاعة           إن تأكيد ماء نظيف لألغراض المنزلية     

 هناك مبادرة عالمية، اُستنتجت لحد كبير من التجربـة          20كما هو موضح في صندوق      . بالرغم عن ذلك  
األفريقية، لتدفع لتغيير من ما هو مثال موجه للصحة إلى آخر يؤكد تخفيض الفقر من خالل الحـصول                  

سيأتي بالتعاون الدوؤب المفيد، ويـساعد      نتاجي  الماء اإل  وهذا ألن تأكيد     .على الماء لألغراض اإلنتاجية   
، وإعطاء الناس الموارد لصيانة نظم إمـداد مـاء   )MDG-1(مباشرة لمخاطبة هدف األلفية الثالثة للفقر  

  .الشرب الصالح لهم، وهذا يمنح ارتفاع الستدامة أكبر لبرامج الماء
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  ئي التنظيم البي-23
التوزيـع، والنـزح،    (أخذ التنظيم في قطاع الماء شكلين رئيسيين، تنظيم ذا عالقة بمورد المـاء نفـسه                

المنظمات المتضمنة فـي إدارة إمـداد       (وتنظيم إمداد الماء وكينونة الماء العادم       ) والراجع، ونوعية الماء  
ت بمستوى عاٍل مطلوبة، وهذه قليلـة       لتحقيق تنظيم مهني، فإن الخبرا    ). الماء والبنى التحتية للماء العادم    

في رؤية حقيقية إن هناك عدة عناصر عامة في التنظيم، وأحسن اسـتخدام             . اإلمداد في الدول األفريقية   
، )حيث تقع إدارة موارد الماء تحـت إدارتـه        (يمكن أن يكون في ذوي الخبرات النادرة غير منظم بيئي           

ات لخدمة المياه من ضـمن مـسئولياتها، مـع االتـصاالت            مع االحتياط (ومنظم للبنى التحتية المتعددة     
زودت األمثلة الناجحة حول العالم لألوجه المتعددة للبنيات التنظيمية         ). إلخ... والكهرباء وخدمات النقل    

البيئية بوساطة الواليات المتحدة والمملكة المتحدة، وزودت تنظيمات الخدمات متعددة القطاعات بوساطة            
  .جامايكا وغانا

  
إن الخطوة التنظيمية المشتركة لها أساس منطقي قوي في عالم الموارد الطبيعية، وغالباً تكـون الحالـة                 
اآلن واحدة من عدد من القوانين والنظم البيئية المتداخلة، مما يجعلها صعبة جداً للنظام البيئـي الفعـال                  

إن جمع الماء مع مواضيع الـنظم  . نهالمختلف الموارد الطبيعية، دون النظر في إنجاز إمكانية التعاون بي     
وأيضاً يمكن أفضل استخدام للمنشآت     . البيئية األخرى سيكون في تشجيع اإلدارة المتكاملة للموارد المائية        

ويمكن أن تأخذ مجالس النهر مسئوليات للبيئة ككل وليس فقط لمواكبـة القـضايا   . على المستوى المحلي 
  .الخاصة بالماء

  
ر كٌل من شكلي النظم في كمية الماء الموجودة ونوعيتها في األحواض المشتركة، فإن              بينما يمكن أن يؤث   

ومن المهم للـسياسات واالسـتراتيجيات      . النظم ذات العالقة بمورد الماء نفسه لها تأثير مباشر وفوري         

   المستوى المنزليعلى ترفيع االستعماالت اإلنتاجية للماء -االستجابة للفقر: 20صندوق 
 لوجـوب أن يكـون مكـون أساسـي          إلنتاجية للماء في المستوى المنزلـي     االستعماالت ا  إن اقتراح 

لالستراتيجيات لتخفيض الفقر قد أظهرت في بيان انبثق من اجتماع عالمي عقد في مولديرسدرقت في               
  :الخطوات الرئيسة التي ُأقترِحت في النقاش كما يلي. 2003جنوب أفريقيا في يناير 

  .المستوى المنزلي من قبل الفقراء يخفض الفقرإن االستعمال المنتج للماء على  �
في المناطق الريفية باألخص، يحتاج الناس ألكثر من متطلباتهم من الميـاه المنزليـة األساسـية                 �

  .ليصبحوا منتجين
  .إن الماء المنتج يعزز نظام استدامة إمداد الماء وخدماتها �
  .الت المتعددةيحتاج الناس إلى حلول محلية والعديد من الموارد لالستعما �
  .إن الخطوة المتكاملة أساسية لتحقيق تأثيرات واضحة على الفقر �
وأنظر . www.irc.nl/prodwatإن البيان الكامل واألوراق التي قُدمت في االجتماع متوفرة في            �

  .R22أيضاً المراجع األخرى المعطاة في قسم 
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مية الوطنية على موارد الماء أن تأخذ في الحسبان رغبات دول الحوض المشترك في النظم عن كٍل من ك
  .الماء ونوعيتها

  
، 18-15 في الفـصول     – التراخيص والتسعير والغرامات     –نوقشت اآلليات الرئيسة لنظام مورد الماء       

إن الدروس وثيقـة    ) مثل المتاجرة بحقوق الماء   (جنباً إلى جنب مع اآلليات التي لم ينتشر استخدامها بعد           
  .22 و21في الصندوقين الصلة بإدارة كمية الماء ونوعيتها ُألقي عليها الضوء 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   بعض الدروس– نظام كمية الماء تشريعات: 21صندوق 
 من المياه السطحية والجوفية بطريقة متزامنة لمنع التغييرات والتبديالت غيـر            نظم كلٌ يجب أن تُ   •

  .المرغوبة بينهما
 . لعالقتهما الحميمية موحدة من كمية الماء ونوعيتها بطريقةنظم كٌليجب أن تُ •
ـ   (يجب أن يأخذ نظام نزح الماء في الحسبان استخدامات الماء غير االستهالكية،              • د التي تضم تولي

 .)النظم البيئية المائية، ووسائل االستجمام والمالحةوالطاقة المائية، 
 والنشاطات والرعـي ذات  استخدام األرضضوابط ) ونوعيتها(يجب أن تضم ضوابط كمية الماء     •

مثالً الغابات، وإزالة الغابـات، واألرض       (ثير واضح على كمية الماء ونوعيته     الصلة والتي لها تأ   
 ).ب السكر، والرعي الجائر، والتعدين في النهرالجافة، وزراعة قص

يجب أن تؤسس االتفاقات ذات الصلة بتوزيع الماء بين الدول ذات موارد المـاء المـشتركة أوالً                  •
 .مبادئ تنظيم الفوائد ومشاركتها بطريقة متساوية ومناسبة

ـ              • ة والتقويـة   يجب أن تكون طريقة النظام مناسبة على ضوء القدرة المؤسسية المطلوبـة للمراقب
  .وهذه القدرة من األفضل أن تكون متناغمة في كل الموارد المائية المشتركة. الفعالتين

  
  أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية للمشاركة العالمية للمياهمقتبس من صندوق : المصدر

http://gwpforum.netmasters05.masters.nl/en/ 
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   قانون االستخدام االحتياطي-24
بينما كل الدول لها حوجة إلى نظام بيئي إلدارة الماء كمورد طبيعي، فقد ذكرت فكرة المنظم لخـدمات                   

ما اآلن اعتُبر نظام    بين. الماء في المحيط التجاري وخصخصة المياه الحضرية وخدمات الصرف الصحي         
خدمات الماء المهني المستقل ، أساسياً لدولة تعتزم خصخصة خدمات الماء، فإن هذه المؤسسات برهنت               

% 100األصول باقية (قيمتها حتى عندما صارت المؤسسات ذات المنفعة العامة تُدار على أساس تجاري   
المجلس التنظيمـي لخـدمات الميـاه الكينـي،       هنالك مثاالً جيداً مقدم من كل ممد من         ). في أيدي الدولة  

  .والمنظم لخدمات المياه الزامبي والمجلس الوطني للمياه واإلصحاح
 – الخاصة   –صارت الدول األفريقية بإطراد راغبة في القيام بدراسات أولية عن المشاركات الجماهيرية             

ما بنية اُختيرت للملكيـة ومـسئولية       أي. المدنية لتحقيق األهداف االجتماعية واالقتصادية في قطاع الماء       
اإلدارة فإن الهدف من إنشاء منظم خدمات المياه هو تقديم إطار موثوق به ويمكن أن يتنبأ به وتتـوازن                   

يجب أن يؤكد المنظم أن إحراز ممدي الماء لنوعية اإلمـداد والمعـايير             . فيه فوائد المستهلكين والممدين   
حق في توقعها على األسعار التي تقدم مرجوع كافي لالستعمال دون           األخرى لإلمداد والتي للمستهلكين ال    

التعريفـة لخـط الحيـاة      : مثـل (أن تضخم عائد الوحدة، بينما تقابل أيضاً المرامي اإلجتماعية المعرفة           

  بعض الدروس –ضوابط نوعية الماء : 22صندوق 
أكثر من  ) نوعية الماء في البيئة   (إن قانون نوعية الماء المحيط أكثر قابلية ألنه مؤسس على النتائج            

ورغماً عن ذلك فإن هذه الخطوة أكثر تعقيداً وكثيرة المطالـب           ). نوعية السائل النهائي  (المدخالت  
وعالوة على ذلك،   . عاليةمن الخطوة المؤسسة على اإلصدار، حيث تتطلب قدرات تقنية ومؤسسية           

ومـواد  (فإن خطوة نوعية الماء المحيط يمكن أن تقود إلى حاالت نظامية مختلفة لملوثين متشابهين        
في أجزاء مختلفة من المجرى المائي المشترك ألن حالة استقبال البيئـة، والتـي تـستخدم                ) ملوثة

  .ختلفةإليجاد مقاييس الصرف أو النزح من المرجح أن تختلف في مواقع م
من خالل معايير السائل النهائي من المرجح أن يكون طريقة نظام           ) اإلبتعاثات(إن قانون المنفوثات    

أكثر مالءمة حيث تتواجد القدرة المميزة وفي حالة مواعين المياه المشتركة ألنها سياسياً يمكـن أن               
  .مائية المشتركةتكون أكثر صعوبة لتنفيذ معايير نوعية المياه المحيطة عبر المواعين ال

إن خطوة االنبعاث أو التحكم في التلوث المؤسس على أفضل تكنولوجيا موجودة أساسية للملوثـات          
  .المتراكمة في البيئة

  .إن معايير اإلنتاج مناسبة للتلوث المنتشر لصعوبة مراقبة االنبعاث
أن تحث على تحسينات    المعايير يجب أن تكون ممكنة التنفيذ في الفترة القصيرة، ولكن يجب أيضاً             

  .أكثر في الفترة الطويلة خالل التحسين التقدمي
حيثما كان عملياً، يجب أن يؤسس نظام االنبعاث على المراقبة الذاتية والتقريـر الـذاتي، وعلـى                 
الجهاز المنظم أن يباشر التقويم العشوائي عن هذه النشاطات أكثر من أن يتدخل بصورة مباشرة في  

  .ية بنفسهالنشاطات الروتين
يجب أن يكون تنفيذ النظام استراتيجياً، يركز أوالً على تلك النظم والتداخالت التي لها أكبر تـأثير                 

ولكن دائماً برؤيـة لفـاعليتهم      (ألقل تكلفة، وتتحسن تدريجياً، ويمد التدخالت النظامية عبر الزمن          
  ).ومالءمتهم

مؤسسية المطلوبة للمراقبة الفعالة والتقوية     يجب أن تكون طريقة النظام مالئمة على ضوء القدرة ال         
  .الفعالة

  
  مقتبس من صندوق أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية للمشاركة العالمية للمياه: المصدر
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تمتد النظم بالمثل أيـضاً     ). للمستهلكين الفقراء وتحقيق أهداف تمديد الشبكة لتحسين الحصول على الماء         
  .مياه العادمةلخدمات ال

. 23إن األهداف والمهام النموذجية والمسئوليات المرصودة لمنظمات البنى التحتية لُخصت في صندوق             
بينما يختلف المدى الدقيق ومدى المهام والمسئوليات من دولة ألخرى، فمن المهم أن توضع هذه بوضوح       

 الحاليين متميـزون نـسبياً، ويتـدافعون    من المعلوم أن المستهلكين. في التشريع الممكن للوكالة المنظمة 
للتحقيق السريع لعالمية الحصول على الماء وربما كانت هذه هي المهمة األكثر أهمية إذا كانت اللـوائح                 

  . 2موجهة تجاه الفقر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 
  

  أهداف منظم البنى التحتية والمهام والمسئوليات: 23صندوق 
  :األهداف

بأقل المالئمة  باألخص بالنسبة لتأكيد أن الطلب قوبل بخدمات البنى التحتية ،رغبات المستخدمينلحماية  •
  تكلفة

 من الحصول على الفقراء يتمكنبتعريفة أنشئت بحيث حتى تحقيق الولوج السريع العالمي للماء لتأكيد  •
 مستوى خط الحياةلقل الماء األ

  الخدمةتأكيد الكفاءة في توفيرأو لترفيع التنافس  •

 في صناعات إمداد البنى التحتيةالمشاركة الجوهرية واأليلة لتشجيع  •

 لحماية حقوق المستثمرين •

  :المهام والمسئوليات
هذه يمكن أن تكون تراخيص عالمية أو (إصدار تراخيص للشركات إلمداد خدمات البنى التحتية  •

  )تراخيص منفصلة لكل مكون في سلسلة اإلمداد
ريفة لمنع المتاجرة اإلحتكارية من صناعات البنى التحتية وبنيات التعريفة لترفيع تنظيم مستويات التع •

 أهداف المساواة

 إنشاء الصحة ومعايير السالمة للهندسة والبيئة والعمال ومراقبتها وتقويتها •

ى  عنهم، وضع عناية خاصة لفوائد المستهلكين الحاليين لخدمات البنالمسئولية تحملاستشارة المساهمين و •
  من المتوقع دخولهم للماء، بينما في نفس الوقت حماية حقوق المستثمرينالذينأولئك التحتية و

 صح الحكومة في األمور المتعلقة بصناعات البنى التحتيةنُ •

 .فصل فيهاال طرق لحل الصراع في النزاعات التي تظهر في صناعات البنى التحتية واءعطإ •
  

  R24، مراجع )2005(روبنسون : المصدر
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مة لحماية كل من المستهلكين والممدين      إن احتراف المنظم واستقالله من يد السلطة التنفيذية الحكومية مه         
إن الرغبات طويلة األمـد للمـستهلكين،       . للماء الذي يستخدم باستمرار ولفترة قصيرة ألغراض سياسية       

وأكثر أهمية للمستهلكين المحتملين اآلن من دون حصولهم من األنابيب على ماء معالج ، يمكن خـدمتها                 
الفوائد بطريقة صحيحة، وُأنجز فيه احتمال إدارة طلب الماء ،          بإطار متماسك يمكن التنبؤ به وتجري فيه        

  .وخُطط التمدد المنتظم للشبكة ونظام اإلمداد ونُفذ
وهذه فُوضت مع   . 24إن االحتياطات التي يجب أن تحمي استقالل المنظم قد ُأعطيت سابقاً في صندوق              

. أو مجلس أومفوضية بعدة أعضاء    الصالحيات الرسمية التي وضعت في التشريع ربما كانت منظم واحد           
إن المنظم أو المنظمين ربما كانوا يعملون كل الوقت أو جزئياً، ولكن يحتاجون لموظفين يعملـون كـل                  

لتأكيد  كما يرى من الصندوق فإن االحتياطات ينبغي أن تتسع لكل من المنظمين وموظفي الوكالة             . الوقت
  .االستقاللية

  
  الستخدام الماء السياسات لقطاعات مختلفة -25

باإلضافة لرسم خطة ألوضاع المبادئ العامة والسياسة تطبق على كل قطاعات استخدام الماء، فإن بناء               
سياسة الماء يود أو يفصل كيف أن هذه ذات عالقة بقطاعات معينة وتضيف سياسات قطاعيـة معينـة                  

تكون من .  سياسة الماء للزراعةربما تفضل بعض الدول بيانات السياسة المنفصلة المفصلة، مثالً  . أخرى

  الحماية لتأكيد استقالل المنظم: 24صندوق 
 النظم بتفويض واضح وشرعي، ومستقل من التحكم الوزاريإمداد  •

فرض المعايير المهنية، وطريقة تنفيذ شفافة، ومنافسة الختيار المنظمين، وموظفي الوكالة  •
 التنظيمية

التنظيمية، والستالم التقرير جعل البرلمان مسئوالً عن اختيار المنظمين، وإقرار ميزانية الوكالة  •
وهذا يعرف التمثيل الفريد للمشرع، ولكن ال يعيق السلطة التنفيذية . السنوي الرسمي من المنظم

 من أن يكون لها دور وال الرئيس من التعيين الرسمي

 تعيين منظمين لفترات ثابتة وحمايتهم من اإلقصاء الجائر •

 مع دورة االختيار وبالنسبة للمجلس أو المفوضية بدل تبديل فترات المنظمين حتى ال يتطابقوا •
 فترات األعضاء

إعفاء وكالة البنى التحتية التنظيمية من قوانين أجور الخدمة المدنية التي يصعب معها جذب  •
 الموظفين األكفاء وإبقائهم

نظمة مد الوكالة بمورد تمويل موثوق به ومستقل، وعادة من المبالغ الموسومة على الشركات الم •
 والمستهلكين

  
  R24، مراجع )2005(روبنسون : المصدر
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هذه البيانات عادة قد وضعت بعد السياسة الوطنية الرئيسة للماء، وبالتالي سـمحت للبيانـات القطاعيـة             
  .بالرجوع إلى المبادئ الرئيسة والتي ُأسست وشُرحت بالتفصيل في إطار سياسة الماء

أعطت مواقع للـسياسة فـي      ) اد الجزء الرابع  ضمنت في مو  (ومثاالً لذلك، إن سياسة الماء في السودان        
  :القطاعات اآلتية

  إمداد الماء واإلصحاح •
 الزراعة واستخدام األرض •

 الطاقة المائية •

 الصناعة •

 المالحة •

 مصائد األسماك •

  
  .استمر البيان في القسم التالي ليفصل السياسة في االستخدام البيئي للماء

  
  وتخفيف آثارها) حط والسيولالق( الحماية ضد الكوارث الطبيعية -26

هذه األمـور   . يجب أن يضم بيان سياسة الماء الوطنية سياسات لتجنب القحط والسيول وتلطيف آثارهما            
. اآلن ممزقة لجهود التنمية في اإلقليم ويتنبأ بأن تغير الطقس يزيد من تردد القحط والـسيول وقـسوتها                 

أكبر وانتباه أكثر للتنبؤ بالمخاطر وتلطيفها خـالل        تحتاج دول حوض النيل في المستقبل أن تكرس وقتاً          
  .تنمية خطط الطوارئ وتنفيذها

  
تحتاج السياسات إلى تضمين تعهدات لحماية الحياة البشرية والحيوانات والممتلكات والبيئـة مـن آثـار                

 تعزيز القدرة إلعطاء مثل هذه الحماية تحتاج بيانات السياسة لتأكيد      . الكوارث الطبيعية ذات العالقة بالماء    
إن . للتكهن بالفيضان والقحط والتنبؤ بهما، ألن التحذير المسبق أساسي لإلدارة الفعالة وتلطيف آثارهمـا             

الفيضان في الحوض المشترك يتطلب تنمية مقدرات التنبؤ لكل الحوض، بينمـا تتطلـب إدارة القحـط                 
إن تنمية هـذه    . كامل اإلقتصادي والفقر  مقدرات اكتشاف إقليمية مبكرة لتخاطب آثار تأمين الفيضان، والت        

  .المقدرات تتضمن اآلليات المؤسسية والقدرات، وأيضاً نظم التنبؤ والتكنولوجيات
  

إن الكوارث الطبيعية ذات العالقة بالماء لها تأثيرات ذات شأن في القطاعات األخرى وعليها تأثيرات من         
تـأمين الطاقـة، واإلمـداد المنزلـي، والتنميـة          نفس القطاعات والتي تضم الزراعة، وتأمين الغذاء، و       

إن التراصف بين خطط إدارة كوارث قطاع الماء وتلك للقطاعات األخـرى أساسـية إلدارة               . الصناعية
وعلى األقل يتطلب هذا أن تخاطب سياسات قطاع المـاء          ). باألخص للقحط (متماسكة لتأثيرات الكوارث    

تحتاج هـذه الخطـط أن      .  تخاطبها سياسات تلك القطاعات    سياسات القطاعات األخرى وبالمثل ينبغي أن     
  .تحوي اإلستشارة مع هذه القطاعات وبالمثل المساهمين المناسبين ذوي الرغبة في إدارة الكوارث

  
. إن التقويم واإلدارة المشتركة للمخاطر هي قضية تخطيط ذات أهمية خاصة في دول الحوض المشترك              

 ومن غيـر    – مثالً   –ناه مفاهيم مختلفة جداً نحو كيفية إدارة الفيضانات         ربما كانت للدول أعلى النهر وأد     
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دراسات تخطيط مفصلة نفذت سيكون هناك توزيع غير كاف وغير متساوي للمخاطر ومن ثـم لفوائـد                 
  .25ُأعطيت بعض الخطوط التوجيهية في صندوق . التأمين المتزايد وتكلفة التلطيف عندما تقع الكوارث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

في حوض النهر المشترك، على الدول االلتزام بإعالم الدول المجاورة ومشاركتها المعرفة والمعلومـات              
إن عواقب عدم عمٍل ما سبق قد       . حال حدوث حدث من الكوارث الحقيقية أو المتوقعة ذات العالقة بالماء          

يكون لـدى كـل األطـراف    إن تخفيف تأثيرات القحط والفيضانات تتطلب أن . 26شرحت في صندوق  
وهذا يضم اإلعالم عن كارثة وشيكة أو كارثة واقعة، وكذلك مـشاركة            . المعلومات لمساندتهم القرارات  

المعلومات أثناء الحدث لتسهيل التنفيذ الفعال إلدارة الكوارث المتفق عليـه مـسبقاً وخطـط االسـتعداد                 
  .للطوارئ وطرقها

   بعض الخطوط التوجيهية–لمخاطر ل ةتساويمالالقسمة : 25صندوق 
  :إلدارة المخاطر أن تبدأ بداية مفيدة بمخاطبة خمسة أسئلة رئيسةيمكن 
ما المبادئ التي يجب أن تحكم قرارات تخفيف المخاطر؟ هل تؤسس قرارات المخـاطر               •

وط احتراسية ومعايير سالمة منتظمة أو مبادئ إضافية مساعدة؟ هل القـرارات            على خط 
في تحمل المخاطر وتخفيفها تُصنع بأفراد خاصين ومجتمعات أو بخبراء مهنيـين؟ مـن              

  سيدفع لتخفيف المخاطر؟
ما المقياس المناسب للنظم وصرامتها؟ هذه يجب أن تعتمد على طبيعة الخطر والمميزات              •

 .اإلقتصادية ذات العالقة بالمخاطر –اإلجتماعية 
ما االستراتيجية المناسبة للتخفيف؟ تضم المخاطر اجتناب مـصدر الخطـر، والقياسـات              •

، )مـثالً إدارة األحـواض الـساكبة      (اإلنشائية، وقياسات تخفيض مصدر الخطر المعتدل       
ـ           ف وتخفيض عدم الحصانة، والجهد المشترك للمخاطرة، وفقد التحمل والمشاركة، وتخفي

 .األذى بعد الحادث
ما أدوات السياسة المناسبة؟ هذه تضم استعداد الحكومة المسبق المباشر لتوفير ضـوابط              •

السالمة، والحوافز اإلقتصادية، وتخطيط استخدام األرض، وتوفير المعلومات، ومـشاركة    
 .المجتمع وعمله

المـساهم،  ما المنظمات الواجب وجودها في الموضع الصحيح؟ األمثلة تضم تظـاهرات             •
 .وآليات التناسق وكذلك منظمات مصدر الخطر وممدات السالمة

  
  أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية للمشاركة العالمية للمياهمن صندوق مقتبس : المصدر
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  مات وتناغم الوحدات والمعايير مشاركة المعلو-27
إن . تحتاج سياسة الماء الوطنية لتعمل على توحيد واضح وجلي لمشاركة المعلومة مع الدول المجـاورة              

لـيس فقـط فـي      . مشاركة المعلومات الفعالة هو متطلب أساس لتطبيق التعاون اإلقليمي في قطاع الماء           
اآلن يوجد تبـادل    . للتأهب للطوارئ ) كما نوقشت مسبقاً  ( اإلدارة المتكاملة للموارد المائية   مساحات تخطيط   

ولكن كما أوضحت التقديرات المطلوبة، هناك الكثير المتبقي لينجـز  . معلومات معتبر خالل حوض النيل 
لتأكيد شمولية المعلومات والبيانات وتواجدها في إدارة مورد الماء والقضايا البيئيـة األخـرى عـابرة                

كثر تعاوناً مطلوبة ولتأكيد االستشارات الواسـعة، ونـشر المعلومـات والبحـث             إن الخطوة األ  . الحدود
  .والتنمية

تعتمـد آليـات تبـادل      .  يمكن أن يأخذ تبادل المعلومات مستويات مختلفـة        27كما موضح في صندوق     
يبـدو أن نـوع     . المعلومات األكثر مالءمة على كٍل من نوع المعلومة التي تبادل والقـدرة المؤسـسية             

عند تنمية التعاون العالمي، فمن األفضل بدء تبادل المعلومة     . علومات المتبادلة معتمد على الزمن أيضاً     الم
من تبادل المعلومة كلما نمت الثقة وزادت       " أعلى"، ثم تتقدم لمستويات     )تبادل البيانات (على أدنى مستوى    

  .الحوجة لفهم أكثر تعقيداً للحوض المشترك

   إعصار إالين–عواقب فشل اإلتصال : 26صندوق 
وهطلت أمطار لـيس لهـا      . رب إعصار إالين المداري موزمبيق وزمبابوي      ض 2000في فبراير   

سابقة في كميتها وقوتها في هاتين الدولتين، وقادت إلى فيضانات كارثية، خاصة فـي موزمبيـق                
ملئت الخزانات في األحواض الساكبة وأنهار الروندي وسيف في زمبابوي مما           . الواقعة أدنى النهر  

في بعض  (وهذا قاد إلى التدمير الفعلي لكل محطات القياس         . أدنى النهر أوجب معه تصريف المياه     
 أمتـار   إلى عـشرة  الحاالت وجد من آثار الفيضان التي وجدت مؤخراً أن مستوى الفيضان وصل             

إن المعلومـات عـن مـستويات هـذا       ). أعلى عالمة نقطة الصفر في معدات قياس مستوى النهر        
بينما هذا صحيح رسـمياً     . ياً ألنه ليس هناك بيانات متواجدة     الفيضان لم توصل إلى موزمبيق ظاهر     

، )س ال يمكن الوصول إليهـا    إن المستويات أعلى من أي عالمة تسجيل قراءة أو كل محطات القيا           (
مع نظـام  (صل لمعلومات تقريبية لمستويات معينة للنهر أعلى بكثير من المستويات العادية      وتفإن ال 

ساعد الدولة أدنى النهر على األقل لتحصل       بالتأكيد كان يمكن أن تُ    ) ياتتقريبي لتخمين كمية المستو   
  .على فكرة تقريبية لكمية الفيضان المتوقع وبالتالي تأخذ حذرها

  
 ).Ref: R2(بحث عن سياسة الماء المنقحة لموزمبيق وزامبيا : المصدر
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بعـض  . ل المعلومات تنمية الرؤية العامة لمشاركة الحوض وأيضاً اإلتفاق على مبادئ التعاون           يتيح تباد 
  .28الدروس المفيدة لمشاركة البيانات معطاة في صندوق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   بعض الدروس–مشاركة البيانات : 28المصدر صندوق 
 إن الفهم المتبادل والثقة. تحتاج مشاركة المعرفة إلى عقٍل مفتوحٍ، ومحفزٍ ببواعث مناسبة  : بناء الثقة 

  .ربما يأخذا وقتاً للبناء، ولكنهما ضروريان
  .إن نقل المعرفة من بلد إلى آخر يجب أن يأخذ في الحسبان أطر ثقافية وسياسية محددة: الثقافة

  :على المستوى التقني، يجب أن تكون مشاركة المعلومات والبيانات
 .لمستخدمين في النهايةمدفوعة بالطلب حتى أن تصميم النظام وبناءه ونتائجه كلها توجه نحو ا �
مع رؤية تمكـين    (تركز على األفراد وتكاملهم مع إدارة األفراد واستراتيجيات الموارد البشرية            �

 ).المنظمات وبناء قدراتها

 .تتكامل مع مستوى التكنولوجيا المتوافر ومع نظم المعلومات األخرى �
 .والحاالتمرنة حتى أن نظام المشاركة يمكن أن يستخدم في مختلف المواقع  �
يمكـن  ) مدى واسع من المساهمين   (شفافة ودقيقة جداً حتى أن األشخاص التقنيين وغير التقنيين           �

 .أن يتابعوا عملية توليد المعلومات وتقييمها
 .متفاعلة، لتؤكد المشاركة في عملية صنع القرار �
 .سهلة الفهم ومساعدة في رفع الوعي بالقضايا �
 .لنَسخ االحتياطيةآمنة لتأمين البيانات الكافية وا �
 .مستدامة مع موارد كافية لتصان بطريقة سليمة �
  

  مية للمياه لمشاركة العال لوارد المائيةلإلدارة المتكاملة للم من صندوق األدوات مقتبسة: المصدر
http://gwpforum.netmasters05.masters.nl/en/ 

  اتمستويات مختلفة في تبادل المعلوم: 27صندوق 
  والمعالجة) إلخ... مثالً سجالت سقوط األمطار وقراءة مقياس مستوى النهر،  (تبادل البيانات الخام
...  سنة مستوى الفيضان، 50 : 1مثالً هيدرولوجيا النهر و(المحللة و  المعالجةتبادل المعلومات

  )إلخ
  )قصى أمطار أو لحاالت التلوثألة، تماثليمثالً استجابة النهر ال(تبادل المعرفة المشفرة 

  )مثالً خالل مشاركة التجربة المهنية(المعرفة غير المشفرة تبادل 
  

 R30 مراجع مجتمع جنوب أفريقيا،الخطوط التوجيهية ل: المصدر
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عندما تُجمع البيانات بوساطة عدد من منظمات مختلفة في دول مختلفة، فمن الضروري أن يكون هنـاك          
الوحدات المستخدمة، واتفاق على الطرق والمقاييس المنسجمة لجمع البيانات لتعطي التأكيـد            اجماع في   

. ومن المرغوب فيه أن يسمح بالحصول االلكتروني السهل لنقل البيانات اآلنية والمطلوبة           . لجودة البيانات 
 بطريقة أوسـع فـي      وفي هذا المنحى أعطت االنترنت منبراً فعاالً لتبادل المعلومات ويمكن أن تستخدم           

لألمـن الكـافي   ) وبالرغم من ذلـك (يحتاج إلى أن يعمل توفير مميز، . المنطقة أكثر مما هي عليه اآلن   
  .والحفاظ على تكامل المعلومات وجعلها متاحة خالل االنترنت

  
   أحواض األنهار المشتركة-28

لخطوط التوجيهية أكدت األبعـاد     كلٌّ من مساحات السياسة التي غطيت حتى اآلن من الجزء الثاني لهذه ا            
اإلقليمية، إلى جانب المراجع الخاصة بموضوع القضايا ذات العالقة باألحواض المشتركة، أيضاً يحتاج             

مثـل مبـادرة حـوض      (بيان السياسة الوطنية ألن يحوي موافقة االتفاقات اإلقليمية والتي دخلتها مسبقاً            
ة االجتماعية واالقتصادية المستدامة خالل االستخدام الكـفء،        ، وتفقد شامل لإللتزام بأهداف التنمي     )النيل

  .والمشاركة المتساوية لفوائد إدارة المياه عابرة الحدود
  

 لها آثار جلية ومباشـرة فـي أحـواض النهـر            - مثل تخفيف آثار الفيضان    –بعض مساحات السياسة    
ن توضيحها بوضع المتضمنات في     هذه يمك . المشتركة، بينما في حاالت أخرى فإن االرتباطات المباشرة       

وهذه مناسبة للدول المجاورة للمـدى      . الحسبان ألحواض النهر المشترك للسياسات الوطنية لتسعير الماء       
وإن غيـاب   . ، تشجع أسعار الماء االستخدام الكفء للمـاء       WDMالذي فيه إدارة طلب الماء الموجهة       

ستخدام الماء، والتي تقلل الكمية المتواجدة للدفق البيئي         تهتك ا  –سياسة التسعير الجيدة لها التأثير العكسي       
وفي هذا المنحى يمكن تشجيع الدول لتنفذ االقتصاد المالئم وأدوات إدارة جلـب             . والمستخدمين اآلخرين 

إن جعل االستخدام الكفء للماء والتي نُزحت من        . الماء  األخرى قبل أن تسأل عن التوزيعات اإلضافية        
  .لي وواضح لفائدة الجميعالنهر المشترك ج

 إن كفاءة االستخدام هي قضية واحدة فقط من الكفاءة االقتصادية، وكفاءة التوزيع 21كما ذُكر في المقطع    
يقع توزيع الماء في قلب التعاون في أحواض النهر المشتركة إذا مـا وزعـت               . غالباً تكون أكثر أهمية   

ومما يجب تأكيده أن المشاركة الصحيحة للفوائد أكثر . فاءةبطريقة تزيد فوائد استخدام الماء بالتساوي وبك     
ولتحقيق ذلك ، يجب أن تكون هناك طرق وخطوات متفق عليها لقياس            . أهمية من مشاركة الماء في ذاته     
  . فإن هذا األمر ليس بالهين29كما نوقش في صندوق . قيمة استخدامات الماء المختلفة
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تحتاج الدول المتشاطئة للوصـول إلجمـاع فـي         .  قضية أخرى مهمة في النهر المشترك      إن التلوث هو  
، أخذة في الحسابان السياسات واالسـتراتيجيات فـي كـل الـدول             "معقولة"معايير التلوث والتي تكون     

تحتاج السياسات المتفق عليها أن تكون تحت المراقبة ألن زيادة الضغط على الموارد تتطلـب           . المضمنة
  .وى كفاءة أعلى لالستخدام ومعايير ذات جودة عالية من الدول المشاركةمست
  

   حل النزاع-29
يحتاج بيان سياسة الماء الوطنية لعمل إرادي واضح وإلتزام لحل النزاعات، ومتضمنة تعهـداً لمتابعـة                

المتعلقـة  في الوضع الوطني، فإن النزاعات      . المبادئ والطرق معينة باألخص في محيط المياه المشتركة       
في المحيط العابر للحدود،    . بالماء يمكن في النهاية أن تُحل باالستعانة بالقانون الوطني والطرق الشرعية          

االستعانة باآلليات القانونية العالميـة فـي       ) أو يمكن (حيث يناقش بتفاصيل أكثر في الجزء الثالث، يجب         
يمي ضرورياً ألنه ستكون هناك إرادات لجعله       وذلك يجعل التعاون المائي اإلقل    . الظروف األكثر شدة فقط   

  .مرن وتخيلي، ومن خالل هذا يحتاج أيضاً لطرق متفق عليها لبناء اإلجماع وإدارة النزاع
  

لذلك، فمن المفيد لكل األطراف أن تكون حميمة مع المنظومة الواسعة لألدوات الموجـودة السـتعمالها                
لقد وصفت باختصار   . للنزاعات حول موارد المياه المشتركة    واستخدامها، وتوقع النزاع ومنعه والتفاعل      

  . ثالثة أنواع من األدوات30في صندوق 

  قيمة الماء: 29صندوق 
إن القيمة الجلية هـي    ". يمة اقتصادية في كل استخداماته التنافسية     أن الماء له ق   " أبان مبدأ دبلن الرابع   

مثل الماء الـذي يـستخدم لـري        (قيمة االستخدام المباشر، حيث أن الماء مطلوب كمزود لإلنتاج،          
من وجهـة  . إن قيمة الماء بالنسبة للمستخدم ذات عالقة واضحة بقيمة المحصول المنتج    ). المحاصيل

وهذه القيمة اإلجمالية هي ما يمكن      . ناك أيضاً قيمة النظام لتؤخذ في الحسبان      نظر كل المستخدمين، ه   
  .أن تنتجه وحدة ماء خالل نظام النهر قبل أن تُستهلك، أو تُفقد بالبخر أو تُصرف إلى البحر

إذا وضعنا في الحسبان توزيعات بديلة للماء ، ربما كان األحسن أن يختلف الطلب على أساس قيمـة     
إن قرارات التوزيع مثل االختيار بين النزوحات أعلى        . من الطلب على أساس قيمة النظام     المستخدم  

النهر وأدناه، هي أكثر تعقيداً وربما تغيرت بمجرد أن تؤخذ في الحسبان قضايا أخرى لقيمة المـاء،                 
بدأ مقبـول   مثل القيمة البيئية، فإن صيانة الدفق البيئي ألجل حماية النظم الحيوية النشطة، هو اآلن م              

إلى نحو بعيد، ولكن الفوائد من هذا الدفق يجب أن تقيم وتتوازن مقابل فوائد االستخدامات المنافـسة                 
  .األخرى، وهناك أيضاً قيم مهمة اجتماعية وثقافية واقتصادية وروحية يجب أن تؤخذ في الحسبان

بة تحديد القيم حيـث ال      إن جعل قضايا الماء فوق قيمة االستخدام المباشر يسبب مشكلة، بسبب صعو           
" وبالرغم من ذلك، هناك خطوات والتي استفادت مما يـسمى      . توجد أسواق وبالتالي مراقبة لألسعار    

مثالً، إن الثمن األعلى لمنزل     : هذه تقنيات ألخذ المعلومات من األفضليات الظاهرة      ". األسواق البديلة 
احة لكونه واقع على هذا المكـان إذا مـا          بالقرب من بحيرة يظهر للمشتري قيمة أسباب المتعة والر        

  .قورن بثمن منزل مثيل في موقع بعيد عن البحيرة
والتي تأخـذ   " التقييم المحتمل " وهذه هي تقنية    : تعتمد خطوة أخرى للتقييم على األسواق اإلفتراضية      

يود المستجيب  وهي طريقة اليجاد الكمية التي      " طريقة المزايدة " المعلومات من إجابات المقابلة وتهتم      
هناك عدة موارد محتملة لالنحياز في خطوة التقييم المحتمل، ولكن بالرغم عن ذلك فإنها              . أن يدفعها 

تستخدم كثيراً، ألنها غالباً تكون الطريقة الوحيدة لقياس القيم البيئية واالجتماعية والثقافية والروحيـة              
  .للموارد الطبيعية بما فيها الماء

  
 .R4مراجع ) 2003( وروبنسون R12مراجع ) 2006(مقابالت : المصدر
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ومثـال لـذلك   . في محيط الحوض المشترك، ربما يكون االبداع ال يقدر بثمن عندما يأتي لحل الخالفات           
كانت المناقشات  ). 31انظر صندوق   (وماتي  جنوب أفريقيا في حوض إنك    -سوازيالند-مناقشات موزمبيق 

وعندما ُأدخل حوض مابوتو وسمح بالتناوب      . في إحدى المراحل قد انهارت عندما حددت كليةً إلنكوماتي        
في أحواض األنهار، ُأعطيت موزمبيق فرصةً لتسعى لمكاسبها في حوض مابوتو، بينما وفـي المقابـل                

وهذا قاد إلى خاتمة مجموعة من االتفاقات والتي       . ة لإلنكوماتي أصبحت مستعدة لتكون أكثر مرونة بالنسب     
  .كانت مرضية لكل األطراف

  
  :إن عدداً من الدروس يمكن أن تُستخلص من تجربة إنكوماتي، وتضم اآلتي

o               ربما انتعشت المناقشات المرضية بتوسيع المدى ليشمل ليس فقط الحوض المعني بل كل األحواض
 ).الخ... الري، والطاقة المائية (مشتركة مع فوائد ذات شأن المشتركة والمشاريع ال

o يمكن تشجيع الدول لتتوسط بين زعماء القضية. 

   الرؤية وبعض الدروس–أدوات فض النزاع : 30صندوق 
  :التيسسير وإصالح ذات البين وإيجاد الحقائق والتحكيم

ولكن في  . غالباً ما يرى خبراء الماء أن الخالفات ما هي إال مشاكل واقعية وسوء فهم للبيانات              
ربما . تفاق عادة حول المصالح والقيم والمفاهيم أكثر من الحقائقكثير من الحاالت يكون عدم اال   

  .يكون إيجاد الحقائق في مثل هذه الحاالت ذا استخدام محدود
حيثما يكون الخالف صغيراً ) حتى في الحاالت القاسية(إن هيئة مستشاري الخالف كانت ناجحة   

يل عبارات الخالف إلى اتفاقيات بـين       وكذلك اقترحت انموذجاً مفيداً لتحو    . والقضايا تكون تقنية  
  .األطراف الذين سيعملون مع بعضهم البعض   

  :تخطيط الرؤى المشتركة
حاول أفضل أنموذج للتطبيقات أن يعرض لألفراد صورة كاملة للحالة ويـضع حالـة النـزاع            

  .المائي في محيطه
 جنيهـا مـن التعـاون،       يمكن أن تكون الرؤى المشتركة مفيدة لتبدأ بتوضيح الفوائد التي يمكن          

وبالتالي تبدأ في دفع األطراف نحو التركيز في الفوائد المشتركة أكثر من المشاركة في الـدفق                
  .ببساطة

  :بناء اإلجماع
  .البدء بتعريف المشكلة أفضل من اقتراح الحلول أو أخذ المواقف

  .التركيز على الفوائد، حدد خيارات كثيرة
  .فصل توليد الخيارات من تقييمها

  .االتفاق على مبادئ أو معيار لتقييم الخيارات
  .توقع دخول االتفاقات في عدد من المراجعات، وتوثيق االتفاقات لتخفيض عدم الفهم

  .االتفاق على العملية التي بها يمكن تعديل االتفاقات وحل عدم االتفاق
  استخدام العملية البتداع اتفاقية

  .ين المشاركة في صنع القرارابتداع تعهد بالتفيذ يتيح لكل المساهم
  .قبول صحة أحاسيس األطراف األخرى

  
  مقتبس من صندوق أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية للمشاركة العالمية للمياه : المصدر

http://gwpforum.netmasters05.masters.nl/en/ 
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o        من تبادل للمعلومات عبر الفهم المشترك للوصـول إلـى          (من المفيد إنشاء مناقشات بطريقة منظمة
 ).اتفاق

  
إن " والتي ذهبـت لتـضيف       ،)R2مرجع  (استُخلصت النقاط المذكورة أعاله من رؤى سياسة موزمبيق         

التحدي المهم للمستقبل هو إيجاد وسائل ليضمن في مشاركة مناقشات المياه المشتركة كٌل من المستخدمين 
  ".ومنشآت إدارة الموارد المائية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   بعض الدروس–حل النزاع في حوض إنكوماتي : 31صندوق 
استخدام الماء كثيف وسيما نُزح . إنكوماتي في جنوب أفريقيا وسوازيالند وموزمبيق   يقع حوض نهر    

كانـت لـدى    ). خاصة ري قصب السكر   (نصف الماء الموجودة في الحوض ألغراض استهالكية        
موزمبيق الرغبة األكثر حماساً في التعاون لمشاركة الماء في نهر إنكوماتي ألنها في أدنـى النهـر    

من الهموم الرئيسة لموزمبيق هو انخفاض      . دم حصانة ألعمال الدولتين أعلى النهر     وبالتالي أكثر ع  
  .الدفق في إنكوماتي، إذ أصبح حدوث موجات الجفاف عادياً في نهرٍ كان دفقاً طوال السنة

من وجوه عدة كانت موزمبيق دائماً الطرف األضعف، خاصة عند مقارنتهـا بالمـارد األفريقـي،                
رغم من ذلك، حتى في فترة التمييز العنصري لما كانت جنوب أفريقيا وبفاعلية             وبال. جنوب أفريقيا 

وعلى كٍل، وضعت جنوب أفريقيا رغبات موزمبيق في الحسبان         . تزعزع األمن في دول المواجهة    
وهذا واضح من تضمين موزمبيـق فـي        . ولحد ما في األمور ذات العالقة بموارد الماء المشتركة        

.  لتتعامل مع الحوض الساكب إلنكوماتي وامبلوزي ومابوتو       1983تي كونت عام    اللجنة اإلقليمية ال  
  ).TPTCاللجنة التقنية الثالثية الدائمة أو (

وهـذا أعطـى    . 1991قاد عمل اللجنة التقنية الثالثية الدائمة لتوقيع اتفاقية قمة بيجس فـي عـام               
ل نوقشت موزمبيق لتأكيد دفق دائم      ولكن في المقاب  . سوازيالند االنطالق لتشييد خزاني ري جديدين     

طول السنة للمياه في راسانو جارسيا وأن يقدم أي طلب ألي مشاريع تخزين جديدة للجنـة التقنيـة                
أغـسطس  (إن االتفاقية الثالثية األخيـرة المؤقتـة   . الثالثية الدائمة للمناقشة التخاذ القرار المشترك    

ماتي قدمت دليالً لتَقَدمٍ أكثر في تـوازن رغبـات          ذات العالقة بكٍل من نهري مابوتو وإنكو      ) 2002
  .الدول الضفافية للحصول على موارد الماء المشتركة

باألخذ في الحسبان العالقات العدائية بين جنوب أفريقيا وجاراتها في ثمانينات القرن العشرين والنمو 
 المفتوحة بين الدول الضفافية     لماذا لم تنبثق النزاعات   : "السريع لطلب الماء، فإن السؤال المالئم هو      

ولإلجابة على هذا السؤال ، أعطـت دراسـة       " حول موارد مياه إنكوماتي؟، ولماذا انتصر التعاون؟      
تشمل ) 1": أن الماء يدفع األفراد والدول للتعاون"ُأجريت مؤخراً لألسباب التي ساعدت دعم فرضية 

) 2 مشترك وبالتالي في مستقبٍل مـشترك،  الدول الضفافية أفراد يشتركون في مكانٍ مشترك وتاريخٍ    
اسـتطاعت  ) 3نتجت التنميات السياسية عن تجميع العالقات بـين جنـوب أفريقيـا وموزمبيـق،               

تُجنبت ) 4سوازيالند أن تلعب دور الوسيط بين هاتين الدولتين، وفي نفس الوقت دفعت بمصالحة،              
نات أكثـر تقـام فـي الحـوض الـساكب           النزاعات المتوقعة بالسماح بنزح ماء أكثر وإقامة خزا       

  . إلنكوماتي
بالرغم من ذلك، بما إن الطلب يستمر في النمو وتزداد ضغوط الماء فليس من المؤكد أن االستخدام                 

  .المتزايد سيستمر مرتبطاً بالتعاون المتزايد
  

 )R27مراجع   (2003كارمو فاز وفان دير زاق، : المصدر
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  العملية: ثالثاً
  

 التالية مساعدة الدول إلكمال دورة السياسة       قُصد بالموضوعات . صنع السياسة " كيفية"يقدم الجزء الثالث    
 وكيفية تخطيط العملية وتنفيذها لتقود إلى اإلكمال النـاجح، والتنفيـذ            –التي اُختصرت في الفصل الثاني      

وتُطبق الخطوات والمبادئ والتقنيـات علـى مكونـات عمليـة           . والتقويم والمراجعة لبيان سياسة الماء    
إن كان ما ينمـى سياسـة مائيـة أو          . ل استراتيجية التنفيذ أو خطة العمل     السياسة، وبالتحديد اآلليات مث   

استراتيجية مائية أو خطة مائية على وجه التحديد فمن الضروري تضمين المـساهمين فـي المـستوى                 
لقد غُطيت كثير من المواضيع في الجزء الثاني من تلك ذات العالقـة بعناصـر عمليـة دورة                  . العالي

كما يظهر أنه مـضمن فـي هـذه         " العملية"و  " المحتوى"ليس هناك تميز واضح بين      المشروع، وعملياً   
  .الخطوط التوجيهية

  

   من تكوين السياسة إلى التنفيذ-30
 كمجموعة مبادئ اُستخدمت كأساس لصنع قـرارات ألهـداف معينـة            السياسةفي الجزء األول عرفت     

كما ذُكر في الجـزء األول      . ولكن ما إذا نُفذت بفاعلية    ما يهم ليس األناقة التي تُقدم بها السياسة،         . أخرى
 من السياسة المائية هو تعظيم الفائدة االقتصادية واالجتماعية للماء، وتأكيد أن هذه مـشاركة               الغرضفإن  

إن الخطوات العملية المطلوبة هي التحرك من       . بطريقة متساوية وكذلك تبيان أن االستدامة البيئية مصانة       
وبعد ذلك تأكيد أن كل هذه      . خطط العمل ، التي تتضمن عدداً من      االستراتيجية المائية ى تكوين   السياسة إل 

 والـنظم   قـانون المـاء   (ربما يتطلب األمر إطاراً قانونياً رسمياً       . قد ُأنجزت من قبل مؤسسات مسئولة     
  .ليعطي اإلطار القانوني السليم لتنفيذ السياسة) المرافقة

ة إلى االستراتيجية وخطط العمل التحرك من المبادئ العامة إلـى األهـداف             يتضمن التحرك من السياس   
ستضم الغايات االستراتيجية مثالً تحقيق الجصول العالمي للميـاه    .  المعينة المقاسة  االستراتيجية والغايات 

ة ستكون األهداف المرافقة للغايات معينة أكثر ومرتبطة بالزمن كما موضح         . النظيفة واالصحاح المحسن  
  ".الحصول على الخدمات" تحت 32في صندوق 
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سمح تعريف األهداف المعينة بحساب متطلبات المورد وتعريـف الميزانيـة لتنفيـذ خطـة العمـل أو                  
إن تشكيل الميزانية أو على األقل ميزانية لها فرصة حقيقية للتمويل هـي خطـوة               . االستراتيجية األوسع 

  . االستراتيجيات والخطط وجعل األمر أكثر احتماالً لتنفيذها بنجاحأساسية في شحذ تصميم
  

تشارك متطلبات العملية ذات الصلة بسياسات الماء عدداً من العناصر العامة مع مثيالتها فـي عمليـات                 
إن االستراتيجيات وخطـط    . تشكيل استراتيجيات قطاع العمل وخطط العمل وتنفيذها ومراقبتها وتقويمها        

. ة ألن ترجمة مقاصد السياسة لتنفيذ واقعي هو اآلن مركز اهتمام ليس وطنياً فحسب بل عالمياً     العمل مهم 
 WSSD قامت مجموعة القمة العالمية للتنمية المستدامة 2005في عام ) كما ذُكر في الفصل الرابع(مثالً 

ومع ذلك تبقى   .  الفعالة بجوهانسبيرج بوضع هدف للدول لتنتهج اإلدارة المتكاملة للموارد المائية والخطط         
هذه الخطوط التوجيهية في المقام األول مركزة على السياسة، ولكن في الجزء الثالث أوكـدت عناصـر               

وتبدأ في الفصل التالي مع القضية الحاسـمة        . العملية، التي هي عامة للسياسات واالسترتيجيات والخطط      
  .لتضمين المساهمين

  
ورغمـاً  .  على تكوين السياسات وتنفيذها في محيط الحوض المشترك        تًُطبق التوصيات للعملية بالتساوي   

عن ذلك ففي األوضاع عابرة الحدود يحتاج إلى صبر كبير لالتفاق حول الغايات العامة والسعي لألهداف 
كما . الواقعية على نمط الخطوة خطوة والذي يبني الثقة ويدمج التعهد إلى مبدأ مشاركة الفائدة المتساوية              

مناقشته بالتفصيل فيما بعد، فإن وجود إطار عمل قانوني لمؤسسات الحوض والحـوض الفرعـي               يمكن  
وفي هذا المنحى، فإن مؤسـسات حـوض النهـر      . حاسماً لتنفيذ جدول أعمال الحوض المشترك بفاعلية      

   8�9 ا7*()# ا���&#–ء أه�اف �23ع ا���: 032&�وق 
  ا�<=-ل ,); ا�:�*#

من الزمن وخدمـة اصـحاح أساسـي         )t1( عد منزالً للوصول إلى خدمة مياه أساسية ب       )س(إلمداد  
  .من الزمن) t2(بعد

  .من الزمن )t3(مدرسة لديها إمداد ماء كاف وإصحاح بعد ) ص(عيادة و) س(لتأكيد أن 
  التعليم
من  )t4( تدريبات االصحاح اآلمن كجزء من المنهج الرسمي لهم بعد           طفالً بالمدرسة عن  ) س(لتعليم  
  .الزمن

  اإلدارة المتكاملة لموارد المياه
لتنميـة خطـة اإلدارة     . مـن الـزمن    )t5(لتنمية خطة اإلدارة المتكاملة للموارد المائية الوطنية بعد         

حواض الـساكبة بعـد     واأل) ص(و  ) س(المتكاملة للموارد المائية الوطنية لمستوى حوض ساكب ل         
)t6(  لتنمية خطة إدارة طلب الماء الوطني بمقاييس معينة لتحسين الكفاءة بعـد   . من الزمن)t7(   مـن

  .من الزمن )t8(من االستخدام الكلي للماء بعد )% س(لزيادة إعادة استخدام الماء ل . الزمن
  

  .R30 مراجع )2003(الخطوط التوجيهية لمجموعة التنمية الجنوب أفريقية : المصدر
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عـالج  المشترك عليها المسئوليات المباشرة لتأكيد أن األهداف العامة متواصلة، وأن المشاكل التي تظهر تُ      
هنالك نداءات في عـدد     . إن بنية مثل هذه المؤسسة وفعاليتها يجب أن تُؤخذ في الحسبان بعناية           . بسرعة

من األحواض المشتركة واألحواض الفرعية لتكوين مؤسسات الحوض الدائمة، ولكـن تجربـة جنـوب             
مؤسسية الفـضفاضة   إن الترتيبات ال  . أفريقيا اقترحت أن هذا ربما يكون غير عملي أو غير مرغوب فيه           

ليست فقط أقل طلباً للموارد المالية والبشرية الشحيحة ولكن أيضاً ربما سمحت بمرونة أكبـر والتـي ال              
 هـو حالـة فـي صـميم     29إن المثال في الصندوق في نهاية الفصل      . تُقدر بثمن عندما تنشأ التوترات    

  .لجدال األول في الحوض الرئيسالموضوع، إذ وجد حل عندما امتدت المناقشات عبر مدى أوسع من ا
  

   تضمين المساهمين-31
كما ُألقي عليه الضوء مسبقاً فإن أحد المبادئ الرئيسة لإلدارة المتكاملة للموارد المائيـة هـو تـضمين                  

إن تضمين المساهمين أمراً حاسماً في قطاع الماء لعـدة      : المساهمين، وهذه ببساطة ليست بدعة معاصرة     
  :ن المتوقع أن تحدث من تضمين المساهمين التاليمن الفوائد م. أسباب
صنع قرار أكثر معلوماتية، ألن المساهمين يملكون وسعاً من المعلومات ال يمكن أن يتناسب مـع                 �

 .البنية المركزية مثل قسم المياه الحكومي
رة إن المساهمين هم األكثر تأثراً بـنقص المـوارد المائيـة أو اإلدا            : حلول أكثر مالءمة للمشاكل    �

 .الضعيفة للموارد المائية، ولهم الرغبة األكثر حماسةً للتأكيد من أن الحلول مالئمة
اإلجماع في المراحل اإلبتدائية للبرنامج يمكن أن يقلل من         : انخفاض االحتماالت لنشوب النزاعات    �

 .احتمال النزاعات والتي يمكن أن تؤذي تنفيذ المشروع ونجاحه
 المساهمين يساعد في الشفافية لألعمال العامة والخاصة، ألن هذه          إن تضمين : ثقة جماهيرية أكبر   �

 .األعمال مراقبة من مختلف المساهمين المضمنين
إن تضمين المساهمين يمكن أن يبني الثقة بين الحكومة والمجتمـع           : ثقة أكبر من المجتمع المدني     �

 .المدني، والتي يمكن أن تقود إلى عالقات تعاونية طويلة األمد
إن العملية التي بها المساهمين مضمنين تماماً عبر مشاركة وذات معنـى            : أكبر من الشركاء  تعهد   �

 .ذات احتمال أكبر لجذب الدعم من المانحين وغيرهم من الشركاء المتعاونين
  

إن تضمين المساهمين في قطاع الماء يجب أن يدار بعناية ليكون ذا قيمة،  تسليم تلك الفوائد الموضحة،                  
  :تُعرف بفائدة أربع خطواتيمكن أن 

تعريف المساهمين الرئيسين من المنظومة الكبيرة للمجموعات واألفراد والتي يحتمل أن تتأثر هي أو      -1
  .تؤثر فيها التغيرات في إدارة الماء

 من المستفيدون المحتملون؟ �

 من ربما يكون متأثراً تأثراًُ معاكساً؟ �

 هل عرفت المجموعات غير الحصينة؟ �

 اعمو التغيرات في نظم إدارة الماء ومعارضوها؟هل عرف د �

 على عرفت رغبات الجندرة  ومثلت على نحوٍ كاف؟ �

 ما العالقات بين المساهمين؟ �
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 تقويم رغبات المساهمين واألثر المحتمل للتغيرات الناشئة من السياسات واالسـترتيجيات والخطـط              -2
 .الجديدة على هذه الرغبات

 ما توقعات المساهمين؟ �

  الفوائد المحتملة الناتجة من المساهمين؟ما �

  ما الموارد التي يمكن للمساهمين تحريكها ولهم الرغبة في ذلك؟ �
 ما رغبات المساهمين التي تتعارض مع أهداف اإلدارة المتكاملة للموارد المائية؟ �

  تعيين أهمية تأثير المساهمين المعرفين وأهميتهم-3

 ).واالجتماعية واالقتصاديةالسياسية (قوة المساهمين ومنزلتهم  �

 .درجة تنظيم المساهمين �
 .تحكم المساهمين على الموارد االستراتيجية �
 ).الخ... االتصاالت الشخصية (التأثير غير الرسمي للمساهمين  �

 .)المضاربة في مشروع تجاري(أهمية هؤالء المساهمين في نجاح المجازفة الحالية  �
 )خطة لتضمين المساهمين في المراحل المختلفة ( تحديد استرتيجية مشاركة المساهمين-4

 .رغبات كل مساهم وأهميته وتأثيره �
 .االحتياج لجهود خاصة لتضمين المساهمين المهمين والذين ينقصهم التأثير �
 .أشكال مالئمة للمشاركة من خالل السياسة واالستراتيجية والخطة أو دورة المشروع �

  
في الجانب الحكومي . 33 انظر صندوق –ن المساهمين ليضمنوا يحتاج في قطاع الماء إلى مدى واسع م   

فإن متطلبات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية تعني أنه ليس فقط وزارة الماء التي تُضمن ولكـن أيـضاً            
الوزارات والمؤسسات ذات الصلة والتي تتعامل مع التخطيط الـوطني والبيئـة والقطاعـات الرئيـسة                

يتراوح المساهمون غير الحكوميين من المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المـدني           . المستخدمة للماء 
التي لها عالقة بالماء، وجمعيات المزارعين ومجموعات النساء إلى منظمات القطاع الخاص، والشركات             

حيثمـا  إلى أن تُبتدع     التظاهرة الوطنية    تحتاج  . الفردية، ومنظمات البحث العلمي، والشركاء المتعاونون     
 والتي ستأخذ مسئولية جعل الرؤى واهتمامات العمل الوطنيومن هذا ستنبثق مجموعة    . وجد تمثيل واسع  
كما سوف يناقش أخيراً في هذا الفصل فإن وجود مجموعة عمل وطنية مهماً خاصة              . المساهمين واقعية 

  .عند استهداف مشاركة المساهمين عبر الحدود
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ن الضروري تعريف المساهمين وممثليهم بعناية، وتصميم استرتيجية المـشاركة لتأكيـد أن تـضمين               م
 هناك عدة مستويات مختلفة للمشاركة والتي تتراوح بـين          3كما موضح في جدول     . المساهمين له معنى  

ي فيـه   تضمين الرمز والذي يستخدم عنصراً للمناورة، إلى ارتباط متفاعل ومحرك ذاتياً والـذي يـؤد              
نوقشت االستراتيجية الضرورية للحصول على األشكال      . المساهمون أدواراً جوهرية على أساس مستمر     

  .أعمق للمشاركة في الفصول السابقة
  

  *�Aه�- ا��@�?: 033&�وق 
  ا�.-ه% -ن ا���Aه�-ن

وصناعة  ارات الحكومة والمؤسسات ذات الصلة المتضمنة في تخطيط التنمية الوطنيةوز ♦
 .السياسة

مؤسسات ذات الصلة متضمنة في القطاعات الرئيسة ذات الصلة بالماء بما ارات الحكومة والوز ♦
فيها إمداد المياه المنزلية واالصحاح، والري، والزراعة، والطاقة، والصحة، والصناعة، والنقل، 

 .ومصائد األسماك، والسياحة
 :المساهمون المهمون المطلوب إدخالهم في العملية

 وحدات المياه، والوكاالت واألجسام ذات –قائمة على المجتمع المجتمعات المحلية والمنظمات ال ♦
 ).مثل مجالس تطوير المياه(الصلة 

 .القطاع الخاص ويضم ممدي الماء واالصحاح ولكن ليس محصوراً عليهم ♦
 .مجموعات الراغبين القطاعية مثل المزارعين وصائدي األسماك ♦
 .مجموعة النساء والمنظمات ♦
 .ممثلو المجتمعات األهلية ♦
 .المنظمات غير الحكومية ♦
 .ممثلو اإلعالم ♦
 .مؤسسات البحث العلمي والتدريب، وتضم الجامعات ♦
مثال مكاتب الدول لوكاالت األمم المتحدة، والمشاركة العالمية للمياه، (الشركاء المسهلون  ♦

 )والمشاركات الوطنية
  

   Refs R30 (Cap-Net (2005) p 48: (المصدر
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   أنواع المشاركة-3جدول 
  الصفة  النوع

  المشاركة ببساطة هي اختيارية  المشاركة المؤثرة
تخـص المعلومـات    . قُرر ومـا حـدث    يشارك الناس بإخبارهم عن ما        المشاركة الفعالة

  المشتركة الخبراء الخارجيين
ــشاركة  المـــ

  باالستشارة
ال مـشاركة فـي     . يشارك الناس عندما يستشارو أو باإلجابة عن األسئلة       

  ال يشترط على المهنيين أخذ آراء الناس في الحسبان. صنع القرار
المشاركة للحوافز  

  المادية
ال يـدعم النـاس    . ل أو أي حوافز مادية    يشارك الناس مقابل الغذاء، والما    

  المحليون العمل الممتد إن انتهت الحوافز
تنظر الوكاالت الخارجية للمشاركة على أنهـا طـرق لتحقيـق أهـداف               المشاركة الفعالة

يمكن أن يـشارك الجمهـور بتكـوين        . المشروع، خاصة تخفيض التكلفة   
  مجموعات لتفي بأهداف المشروع المقررة مسبقاً

ــش اركة المـــ
  المتفاعلة

يشارك الناس في التحليل المشترك، الذي يقود إلى خطط العمل، وتكـوين            
المجموعات المحلية أو المؤسسات التي تقرر كيفيـة اسـتخدام المـوارد            

  تُستخدم السبل التعليمية إليجاد رؤى مختلفة. المتوفرة
ـ           التحفيز الذاتي . سات الخارجيـة  يشارك الناس بأخذ المبادرات بال اعتماد علـى المؤس

ويطوروا االتصاالت مع المؤسسات الخارجية للمشورة التقنية للمـوارد،         
  .ولكن يحتفظوا بالتحكم في كيفية استخدام الموارد

  .32، ص Cap-Netاسترتيجية التنمية المستدامة، كتاب مرجعي، : المصدر
  

والذين هم المـساهمون    (مي الماء،   كما ُألقي الضوء عليه مسبقاً، فإن التحدي األكبر هو تأكيد أن مستخد           
هناك منطقتان رئيستان نموذجيتان ذواتا     . صوت في النظام  ) األولون ولكنهم لحد نموذجي ينقصهم النفوذ     

شأن للمستخدمين، ولهما عالقة بالحصول على الماء لتعزيز أسباب العـيش، وتهديـد االسـتخدام مـن                 
  .34تفاصيل أكثر في صندوق وقد ُأوضحت هذه في . الممارسات البيئية الفقيرة
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إن تحقيق مشاركة المساهم عبر الحدود واضح أنه تحدي أكثر من أنه مهمـة مثبطـة للهمـة ليكـون                    
إن الخطوات الرئيسة التي يجب أن تُعالج وضعت        . للمساهمين اسهام فعال لسياسات الماء واستراتيجياتها     

في الفصل السابع، في صندوق       لمشاركة المساهمين عابري الحدود    لقد وثق مثال ناجح   . 35في صندوق   
4.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  

  ن األساسيينايا ذات اهتمام للمساهميقض: 34صندوق 
  :أسباب العيش أو قضايا الطلب

  من الدول تشمل قضايا مثل تأمين المنال السهل لمياه الـشرب           إن التحديات التي يجب التعامل معها في كثيرٍ       
اآلمنة واالصحاح األساسي للذين ال يخدمون حالياً، وتحدي طلبات المياه الحضرية، وصرف المياه العادمـة               

ويـشمل  (ين الماء لإلنتاج المتزايد للغذاء، وتخفيض قابلية الدمار بالفيضانات والقحط           التي تتزايد بسرعة، تأم   
، وتخفيض الخطورة للصحة اإلنسانية واإلنتاج من األمـراض         )توقعات المؤثرات المحتملة لتغييرات الطقس    

األخرى، وحمايـة   واألخطار، ومقابلة الطلبات المتزايدة للزراعة المروية، والصناعة والناشطات االقتصادية          
إن مـنح فرصـة     . أساس المورد والنظم البيئية األساسية، واألولوية بين كل هذا غالباً تكون لمتطلبات النزاع            

  .متساوية للرجال وللنساء للتفاعل مع هذه القضايا هو التحدي المهم
  :قضايا تأثير المورد

هم أساس المورد والمهددات ألساس هـذا       الطلب يجب أن تتوازن في ف     /ما ذُكر أعاله من قضايا أسباب العيش      
إزالة الغابات، والتعرية والترسـيب، والتلـوث       : تأثير النشاطات البشرية وإدارة األرض تسبب مثالً      : المورد

وتدهور النظام البيئي، وانخفاض المساحات الرطبة، وانخفاض مستويات أحواض المياه الجوفيـة، وتـسرب              
  .اهر الطبيعية مثل اختالفات الطقس وتغيره، والتصحر، والفيضانات والقحطالمياه المالحة، والتأثير من الظو

  
 Refs R30 (Cap-Net (2005) p 49(: المصدر

  تحقيق مشاركة المساهمين عبر الحدود: 35صندوق 
 .تعريف كل مجموعات المساهمين من الحكومة إلى أدنى المستوى في كل بلد �
 .توضيح تعريف القضايا وتفاصيلها في الحوض �
 .ابتكار تظاهرة وطنية حيث يمثل فيها كل المساهمين �
 .تكوين مجموعة عمل وطنية تُمثل كل المساهمين �
 .حة للتوعية الجماهيرية على المستوى الوطني مستهدفة كل المساهمينحملة واض �
 .تضمين المساهمين في كل الحوض من خالل التمثيل في مجموعات العمل الوطنية �
  

  2006مجموعة النقاش، مبادرة حوض النيل، ورشة عمل سياسة الماء، أديس أبابا، يناير : المصدر
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   الطرق لتأكيد إدارة فعالة للعملية والتضمين المتعهد به للمساهمين32

. يجب أن يكون تضمين كل األطراف من خالل إطار إدارة واضح مع االتفاق على األدوار والمسئوليات               
سياسة ماء وطنية، واسترتيجية، أو خطـة       (ة أي عمل لتحقيق نتيجة معرفة       إن المؤسسات الرئيسة إلدار   

  :سيضم نموذجياً اآلتي) عمل
 الحكومة الوطنية •

 لجنة تسيير •

 فريق إدارة •

 مؤسسة فعالة حيثما يكون مناسباً •

  
دول يقدم ج. يجب أن يوضح دور المنظمات المختلفة التي تدير العملية ويتفق عليه في مرحلة ابتدائية جداً

  . مقترح خط توجيهي4
  

   دور المؤسسات التنفيذية-4جدول 
  الدور  المؤسسة

دور قيادي، أقصى مسئولية للعملية، تحريك التمويل،         الحكومة الوطنية
  وضع اقتصاد ضخم، تطوير سياسة البيئة

  ).مجموعة مع تمثيل واسع(توجيه العملية   لجنة التسيير
  . الراغبةتحريك الدعم عبر القطاعات والمجموعات

  .ضمان الناتج الجديد
  مراقبة عملية التنفيذ

إدارة العمليات اليومية لتنفيذ استرتيجية التنمية وبناء         )مجموعة من الخبراء المؤهلين(اإلدارة 
  القدرات

مثالً المنظمات غيـر    (المؤسسة المشجعة   
الحكومية، والمشاركة القطرية للميـاه أو      

للمياه، وفرق  اإلقليمية، والمشاركة العالمية    
  )األمم المتحدة

 وال  -عندما يكون مالئمـاً   (تقديم منبر محايد للنقاش     
  )يحتاج إليه دائماً

دعم عملية تطوير االسـتراتيجية بتقـديم المـشورة         
  ومشاركة المعرفة وتبني بناء القدرات والتدريب

  
ندما ينجز الغـرض، مـثالً      وتنتهي مهمتها ع  . ُأنشئت لجنة التسيير وفريق اإلدارة للغرض الخاص حالياً       

يجب على لجنـة    . إن عضوية هاتين المؤسستين المؤقتتين ونطاق سلطتهما حاسمة       . عندما تُنشر السياسة  
التسيير خاصة أن تضم كالً من السلطات والمؤسسات المضمنة في صنع القرار في قطاع الماء، واختيار              

.  المدني مع إعطاء األفضلية للنساء العضوات     متوازن للمساهمين الرئيسيين من القطاع الخاص والمجتمع      
وفـي  . إن دور فريق اإلدارة أو السكرتارية للعملية هو إنجاز برنامج العمل المفوض من لجنة التـسيير               

والتي ربمـا كانـت فـرص أو        (ذات الوقت إعطاء التغذية االسترجاعية عن التقدم أو القضايا الطارئة           
 هو الذي يحضر مسودات وثيقة السياسة، واالستراتيجية أو الخطـة           إن فريق اإلدارة في الواقع    ). مشاكل
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عندما تنتهي الوثيقة سيكون فريـق اإلدارة هـو         . لتنظر فيها لجنة التسيير وتظاهرة المساهمين الواسعة      
  .وهذه نوقشت أكثر في الفصل التالي. المسئول عن نشرها في أشكال مختلفة

العمل، والدرجة التي فيها استيعاب أهلي إلنجازهـا، وطريقـة          يختلف تركيب فريق اإلدارة وفقاً لمجال       
تتطلب اإلدارة الفعالة للعملية برمجة المهام ووضع المعـالم الرئيـسة           . تصنيف القضايا الخاصة ومداها   

فمن المهم جداً أن يعرف المساهمون متى تُطلب مدخالتهم وكيف ومتى تُـدمج فـي               . الفنية الخاصة بها  
 يضم ورش عمل المساهمين في مختلف أرجاء الدولة، واالستشارات المحليـة فـي              وهذا ربما . العملية

واالستشارات والـدعوات   . األحواض الساكبة الخاصة، والمسوحات المنزلية، ومسوحات استخدام الماء       
، والمنظمـات غيـر الحكوميـة       )مثل مجموعات المزارعين  (لعمل طلبات مكتوبة من المنظمات الممثلة       

  .اع الماء ومنظمات البحوث العلميةالمضمنة في قط
 إن -: أعطـت مثـاالً جيـداً   1997إن الخطوة المتبناة من جنوب أفريقيا في تكوين مرسوم الماء لعـام           

التواريخ المعلنة مسبقاً لمدخالت معينة للمساهم قدمت للناس الثقة لتستحق أن تكون حية الضمير في عمل     
ومن ثم نُفذت   . لمتتالي المتعالية لوثيقة السياسة خُططت ونفذت     إن التكرار ا  . المدخالت المدعوون لعملها  

  .بهذه الطريقة عملية اإلستشارة المتماسكة وفي زمنها
  

   الوعي الجماهيري والشفافية والشمولية-33
إن استخدام المساهمين مالئم جداً عند وجود مستوى عالي من الوعي الجماهيري حول قـضايا الـدعم                 

يجب أن يكون جزء من مسئوليات فريق اإلدارة ولجنـة          . والشمولية في العملية الحالية   المالي والشفافية   
مع جعل المساهمين على علم وحماسة عن       (التسيير إنشاء استراتيجية لإلتصاالت، وكالهما خالل النظام        

لجيدة مع  مع األخير يجب أن يحافظ على العالقات ا       .  ووسط الجمهور العام   –) العملية التي انضموا إليها   
عندما تُكتب وثيقة السياسة يجب أن تتأكد هيئة التحرير أن اللغة المستخدمة            . اإلعالم والوسط االلكتروني  

يجـب أن يوضـع فـي الحـسبان         . واضحة بقدر اإلمكان وبعيدة عن اللغة المضطربة وغير المفهومة        
  ).امية وكذلك اللغات الوطنيةنسخ كاملة، أو ملخص باللغة الع(استراتيجية لإلعالن عن الوثيقة ونشرها 

  

إن مشكلة رفع الوعي الجماهيري هي جزء من القضية الواسعة لرفع إحساس الجمهور لمدى أكبر للفكرة   
وهذا نشاط  . العامة لإلدارة المتكاملة للموارد المائية كخطوة لتحقيق هدف اإلدارة المستدامة لموارد المياه           

ة المستهدفة التي يصعب الوصول إليها هي السياسيين األعلى إن المجموعة الخاص. طويل المدى ومستمر
.  وعندما تسنح، يجب أخذ الفائدة كاملة لكسب الرسائل الرئيسة عبرها–والفرص لعمل ذلك نادرة     . منزلة

أو فـشلها، وقـد      إن التعهد السياسي هو الجزء المقدم والذي يحدد في النهاية نجاح مبادرة قطاع المـاء              
  . أدناه39ع في الفصل نوقشت هذه بتوس

  
   تقويم السياسة الموجودة للماء أو استراتيجيتها -34

 التي هي مقاييس مناسبة     المؤشراتإن مراقبة تنفيذ سياسة الماء أو استراتيجيتها وتقويمها يتطلب تعريف           
ي هذا لـيس    إنشاء اإلطار التحليل  .  التي ترافق الغايات النهائية والمرامي     األهدافلتقويم حجم التقدم نحو     

  :ربما احتاجت المؤشرات مثالً أيضاً إلى تقسيمها فرعياً إلى. باألمر البديهي
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. التي تراقب التقدم األساسي لتنفيذ األعمال التي اُختصرت في االسـتراتيجية          : مؤشرات العملية  •
 األفراد، واألموال، واألجهـزة     –وهذا يتضمن عمليات مراقبة التنفيذ وأيضاً متابعة المدخالت         

  .المطلوبة لتحقيق األعمال
أحياناً تستخدم بالتبادل مع مؤشـرات      (التي تراقب النتائج المباشرة لألعمال      : مؤشرات النتيجة  •

 ).التأثير

 . 3مؤشرات التأثير، والتي تراقب التقدم نحو تحقيق األهداف والمرامي •

من المألوف للسياسات   . رينمثالياً، يجب أن تكون السياسة التي تُنفذ عرضة للمراقبة والتقويم المستم          
أن تعاد دراستها دورياً، وتكون في مرحلة البداية لصياغة السياسة المائية الجديدة، أو االسـتراتيجية   

ليغطـي  ) في تحليل للحالة  (وهذا ربما يكبر بالكامل     . الجديدة وذلك بتقويم الموجود اآلن والشرع فيه      
ق البحوث ستكون هناك حاجة لتشمل كـالً مـن          أياً كان عم  . 12كل المواضيع المعرفة في الفصل      

إن التحدي الـرئيس هـو      . جمع البيانات األساسية وتحليلها وضم المساهمين في أكثر القضايا جودة         
يعطى صـندوق   . تحقيق التوازن بين المهام التحليلية التي يجب أن تنجز، وبين مدخالت المساهمين           

  . بعض االقتراحات عن كيفية إتمام هذا األمر36
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يحتاج للخبراء المتخصصين عند طلب المهارات التقنية العالية، أو عند االحتياج للقيام بالمسوحات الكبيرة 
المهم هو أخذ تكملة الخبير وتغـذيتها فـي         . أو عند الحوجة لوجهة نظر مستقلة خصوصاً إن كانت قيمة         

النهر المشترك، فإن التوازن يجـب أن يأخـذ فـي           في بيئة حوض    . العملية التي يتحكم فيها المساهمون    
                                                 

 ).R12مرجع ) (2006(للمياه  العامليةدراسة الرموز على أساس املختصر التقين للمشاركة  3
  

   مبادئ جمع المعرفة36صندوق 
ن المتعددة ألن تقوم بذاتها بتصميم جمع المعلومات، وعملية التحليل تحتاج مجموعة المساهمي •

 .والبحث لتأكيد ملكية االستراتيجية ونتائجها
من األفضل أن تُنفذ مهام التحليل بجمع مراكز الخبراء التقنيين، والتعليم والبحث الموجودة  •

 .ودعمها
ويتفق عليها وتُعتمد في أعلى بما أن التحليل ممركز لتنمية االستراتيجية، يجب أن تُفوض  •

وهذا مما يزيد ). يعني من وزراء رئيسين في الحكومة أو لجنة التسيير للتخطيط(مستوى 
 .الفرصة للتركيز الجيد للتحليل وفي حينه بالنسبة لنمو الخطة وجداولها، وبالتالي تنفيذها

ارة تنسيق التحليل وال يجب وبذات الطريقة، يحتاج التحليل لتعاون جيد، ومن المنطقي لفريق اإلد •
يحتاج إلى تضمين كثير من . أن يتولى الفريق كل التحاليل بذاته، وحقيقةً ليس ضرورياً أياً منها

إذ أنه من خالل تضمينهم النشط في التفكير والتحليل ستساعد االستراتيجية في بناء . المشتركين
 .مؤسسات تعليمية

  
  Cap-Net (2005) P 44 (Refs R30): المصدر
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إن الخطوات الرسمية للمراقبـة مـع       . الحسبان السعة التقنية وسعة المشاركة لمختلف الواليات المضمنة       
طرق متفق عليها من المرجح أن تعطي أفضل النتائج، حتى لو تضمنت زمناً أطول وموارداً أكثر مـن                  

إن نشاطات المراقبة المشتركة من المحتمل أن تـساعد فـي           . فيةالنشاطات المماثلة في بيئة وطنية صا     
  .توحيد نظم تبادل المعلومات العابرة للحدود

  

  ت والخططاالسترتيجيا تطور السياسات و-35
عند تصميم سياسات الماء واستراتيجياتها وخططها ال بد من توقع النزاعات الممكنة ووضع احتياجـات               

زيادة الضغط على موارد الماء فسيكون هنالك تزايد في حـاالت الـرابحين             ب. التبادل فيها والتخطيط لها   
وربما هناك حاجة ألن تتخلى المصالح االقتصادية المؤسسة القوية عن الماء من أجـل أن               . والخاسرين

  .يحصل اآلخرون على المستويات األساسية للخدمات، أو السماح بتوزيع الماء أكثر للبيئة
  

يجب ) وبالمثل طرق تفاديها مثل إدارة طلب الماء    (والثقة في العملية فإن التبادالت      للحصول على اإليمان    
 حيث يمثل الحل    -إن الهدف هو الوصول لإلجماع      . أن تكون شفافة، والحاجة لمناقشة التسوية في العلن       

  .المقبول لكل األطراف وليس بالضرورة أن يكون هو الحل المفضل ألي طرف من األطراف
  

يجـب أن تتعاشـق سياسـات المـاء         . ات قطاع الماء ال يمكن وال يجب أن تُصمم في معزل          إن مبادر 
واستراتيجياتها وخطط عملها مع أهـداف التنميـة الوطنيـة والقطاعيـة وخططهـا متـضمناً األوراق             

والذي نُمي من   " التحسين المستمر "إن الخطوة العملية هي إطار      ). PRSPs(االسترتيجية لتخفيض الفقر    
 الوكاالت العالمية وتُبني بكثرة لكل أشكال تكوين السياسة واالستراتيجية التـي تهـدف إلـى تنميـة         قبل

  . الفقر والبيئةتبما فيها استراتيجيا) SD(مستدامة 
إن الفلسفة هي واحدة من مؤثرات تكامل البحث والسياسة في نظام الخطوة خطوة لعملية التغييـر فـي                  

كما مالحـظ مـن    . 5مجموعات متعددة من المساهمين كما موضح في شكل         التعليم والتوطين المحركة ب   
الخطة "، فإن خطوة التحسين المستمر تقف في تباين مطلق مع خطوة            5االختالفات الموضحة في جدول     

  .القديمة" الرئيسة
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  تغيير الخطوات للسياسات واالستراتيجيات النامية: 5جدول 
  ن المستمرإلى التحسي  من مفاهيم الخطة الرئيسة

واحدة للتنمية المـستدامة    " خطة رئيسة "تُنمى وتُنفذ   
  )والتي تصبح عتيقة بتزايد مستمر(

تبني نظام آلليات وعمليات متناسقة للتعامـل مـع         
  أولويات التنمية المستدامة خطوة بخطوة

  نظام تكييفي تعليمي يعطي ترابط بين النشاطات  أفكار ثابتة وحلول
  ملية مستمرةع  مبادرة واحدة خارجة

  أيضاً التجريب وإدارة المجهول  إدارة مؤسسة على سوابق أو برهان فقط
  المجتمع كله هو المسئول  الوالية هي وحدها المسئولة

  خطوة متعددة المساهمين  مشاركة ضيقة
ونوعية المـساهمة   ) المخرجات(تركز على النتائج      )الخ...مشاريع، وقوانين (التركيز على النتائج 

  رة العملياتوإدا
  مشاركيات وبحوث وخطط متكاملة  البحث والتخطيط المستند على القطاع

واعتماد ناتج من   (تركز على مشاريع غالية الكلفة      
  )الدعم الخارجي

تركز على تقليص الكلفـة واالسـتثمار والتنميـة         
  المعتمدة على التشغيل والتمويل المحلي

  )R5جع مرا(، 2002 كليتون وآخرين، -دالل: المصدر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الستراتيجيات التنمية المستدامة" تحسين مستمر"خطوة : 5شكل 
 )R5مراجع  (22، ص 2002 كليتون وآخرين، -دالل: المصدر

التمكين وبناء 
 القدرات

توجيه ضوابط التنمية المستدامة 
 وأدوات التحكم وحوافزها

يات نظم مراقبة آل
 االستراتيجية

مراقبة نتائج التنمية 
 المستدامة

أولويات التحليل 
 والمناقشة

الرؤى واألهداف اإلجماعية للتنمية 
 المستدامة

  البحث
  والمشاركة
 والتعاون

االبتكار واالستثمار 
 للتنمية المستدامة
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   المؤسسيةلهياكل السلطة التشريعية الوطنية وا-36

بينما يصاغ التشريع في بعض الدول أوالً وتُعد سياسة الماء فيما بعد، غير أن النسق العادي هو لتشريع                  
الـسياسات،  وبما أن القوانين أكثر صعوبة وإزعاجاً في تغييرها من          . الماء أن يحول السياسة إلى قانون     

سيكون الخيـار  . لذلك من المهم جداً أن تُحدد السياسات بعناية قبل أن تكون مالئمة لترسيخها في القانون        
إن القاعدة لتحويل مبدأ أو     . اآلخر أن يطور قانون جديد للماء بتوازي مع تنقيح رئيس في السياسة المائية            

ملتبسة في القانون غالباً تحتاج لشحذ األفكـار        قصد كما يعبر عنه عامة في بيان سياسة ما لكلمات غير            
  .لتوضيح المقصود بدقة

  
  :في إطار واسع، إن قانون الماء، مع ضوابطه المرافقة، يجب أن يوفي األعمال التالية

  .التعاقد على أدوار الوالية في العالقة مع المساهمين اآلخرين •
 .توضيح مؤهالت المستخدمين وممدي الماء ومسئولياتهم •
 .اء وضع شرعي لمؤسسات إدارة الماء الحكومية ومجموعة مستخدمي الماءإعط •
 .توضيح آليات توزيع الماء •
 .التعاقد على طريقة استعمال الحوافز المالية والغرامات وامتدادها •
 .اإلمداد لتمويل قطاع الماء •
 .وضع احتياطات مسبقة لتأمين استخدام مستدام للمورد •

  
وإذا . ألمم المتحدة وأماكن أخرى، لمعاملة الماء كحق أساسي لإلنـسان         هناك ضغط عالمي متزايد، من ا     

علـى   كما في جنوب أفريقيا  (اعتبرت مرغوبة لتصنف في القانون الوطني، فيمكن أن تنجز في الدستور            
  .أو في قانون الماء الرئيس) سبيل المثال

  
لذلك يضع القانون   . لمائية هي حوض النهر   إن الوحدة الجغرافية األولية للتنفيذ لإلدارة المتكاملة للموارد ا        

الحديث للماء استعداداً مسبقاً لبناء مؤسسي والذي يشجع إدارة الموارد المائية لتكون مؤسسة في الحـدود         
يحتاج القانون إلنشاء بنيات منظمية في مستوى الحوض والحوض النهري لـيمكن مـن              . الهيدرولوجية

ور الحكومة المركزية هو للتعاون والتنظيم أكثر منه لـإلدارة       إن د . وضع القرار في أقل مستوى مناسب     
  .المباشرة للمورد

  
كما اقترح في الجزء الثاني، بإعطاء الطبيعة الفريدة للماء، فالمرغوب فيه لنظام قطاع المـاء أن يقـسم                  

بما يكـون   بمعطيات حدود المورد والسعة، ر    . مؤسسياً بين التنظيم البيئي وتنظيم التوفير المسبق للخدمة       
مفيداً أن يكون نظام مورد الماء كمكون للمنظم البيئي أكثر وسعاً بتفويض من الماء، وبالمثل لنظم توفير                 
الخدمة ليكون جزء من نظام البنى التحتية، والذي يمكن أن يضم الكهرباء، واالتصاالت الهاتفية وخدمات               

  .النقل باإلضافة إلى إمداد الماء
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  حوض مشترك اإلطار الشرعي في -37
على المستوى اإلقليمي، من المرغوب فيه أن يكون هناك إطار شرعي إقليمي، وهذا يعطي أساساً لتنمية                
تعاونية في الحوض المشترك باإلضافة إلى أساس متماسك وهيكلي لحل القضايا المثيرة للنـزاع، مثـل                

د امتدت تجربة أوربا في هـذا   وق. إن إنشاء مثل هذا اإلطار ليس باألمر المباشر       . السحب وضبط الجودة  
  . سنة200المجال ألكثر من 

  
إن المرحلة الجديدة نسبياً لوضع القانون الدولي فيما يتعلق بإدارة موارد المياه المشتركة يمكن أن يقـال                 

بدأت الجماعة المهنية للمحـامين،     . 1959أنها بدأت مع قرار في الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام            
 ما سمي بضوابط    1966ونشر عن هذا في عام      . انون الدولي استنباط قوانين لألنهار العالمية     وجمعية الق 

ولكن األمم المتحدة لم تتبناها وبدالً عن ذلك عهدت لمفوضية القـانون    . هلسنكي للمواعين المائية العالمية   
وهذا أثبت  . اه الدولية بصياغة قانون شامل في استخدام موارد المي      ) احدى وكاالت األمم المتحدة   (الدولي  

 تم أخيراً تبنـي     1997وفقط في مايو    . أنه أصعب بكثير ومشاكله كثيرة جداً مما كان متوقعاً في األصل          
. 4معاهدة قانون االستخدامات غير المالحية للمواعين المائية الدولية بوساطة الجمعية العامة لألمم المتحدة       

  .مواقف مختلفة تجاه معاهدة األمم المتحدة هذهوالجدير بالذكر هنا أن دول حوض النيل لها 
  

باإلضافة لضوابط هلسنكي ومعاهدة األمم المتحدة في قانون استخدامات المواعين المائية العالمية غيـر              
لها ) ECE(المالحية، فإن الدول األوربية من خالل المفوضية االقتصادية لألمم المتحدة المختصة بأوربا             

اللجنة األوربية االقتصادية لحماية المواعين المائية عابرة الحدود والبحيرات الدولية          /معاهدة األمم المتحدة  
، وكان االنحياز الواضـح نحـو      1996 ودخلت حيز التنفيذ في      1992واستخدامها، وهذه وقعت في عام      

تحاد األوربي أيضاً يجب أن تنفذ الدول األعضاء في االتحاد األوربي إطار الدليل لمياه اال           . الشئون البيئية 
إن قصد دليل اإلتحاد األوربي هو تجديد القانون اإلداري للماء ومعايرتـه،            . 2000والذي نشر في عام     

إن الهدف هو تحقيق معـايير نظيفـة   . ويتطلب إدارة شاملة للمياه عابرة الحدود في مناطق حوض النهر   
ذ الدليل لتعاون أكثر في إدارة النهـر        يحتاج تنفي . 2015وبيئة سليمة في كل األنهار األوربية بحلول عام         

  .وحماية الماء مما كان عليه في الماضي
  

إن معاهدة األمم المتحدة لقانون االستخدامات غير المالحية لمواعين المياه الدولية مؤثرة جـداً خـارج                 
نوقش بروتوكول عن المـواعين المائيـة       ) SADC(وفي حالة مجموعة التنمية الجنوب أفريقية       . أوربا

 دول أعضاء فـي عـام       10المشتركة في مجموعة التنمية الجنوب أفريقية ألكثر من عامين ثم وقع من             
وبعد مرور معاهدة األمم المتحدة، اُقترحت تنقيحات ليكون البروتوكول مجموعة التنمية الجنوب            . 1995

وشملت عدداً . 2000م أفريقية في خط واحد مع المعاهدة أدت إلى التوقيع على البروتوكول المنقح في عا
  .37 انظر صندوق -من المبادئ الرئيسة المعلمة عن تنفيذها

                                                 
�)  �4ك آ)�ي ^3 ا�)�2  4�*ة %�ا�� ا���ه*ة ا/4" ا���� ���Bت وا�)#�ات ا���(���� �����ن و��NZ  2^��ت %���)��2 ا�
��ي �4�` . �4R28ا�$ ) 1998(� . ��b ا�(l ا�!��4 �����ه*ة�1
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يستفيد من كونه تحت مظلـة مجموعـة        من المهم إلقاء الضوء على أن اإلطار القانوني في قطاع الماء            
كس، مثالً على االحتياطات في     وهذا ينع . إقليمية تعهدت بتعميق التكامل اإلقليمي في كل مجاالت النشاط        

وهذه تتبع الخطوط التوجيهية العامـة التـي        . البروتوكول المنقح للمواعين المائية المشتركة لفض النزاع      
وضعت في معاهدة تأسيس مجتمع تنمية جنوب أفريقيا والتي شجعت فض النزاع السلمي، مسقطة إتبـاع        

 إلى مجلس مجتمع تنمية جنوب أفريقيا للـرأي          سلمياً النزاعات التي ال تُفض   يمكن تحويل   . أي عشوائية 
  .االستشاري أو لمحكمة مجتمع تنمية جنوب أفريقيا للحكم القضائي النهائي والملزم

  
  

لمجتمع تنمية جنوب   المنقحبروتوكولالملخص المبادئ المتضمنة في : 37دوق صن
  المشتركة  المائيةمواعينلل المنقح أفريقيا

 .تعريف وحدة كل مجري مائي مشترك وتماسكه ومباشرة تناغم استخدامات الماء �
ئية المـشتركة،  أن استخدام المواعين المائية المشتركة متاح لكل دولة من دول المواعين الما         تأكيد   �

 .بدون اجحاف في الحقوق المستقلة، وفي تطابق مع المبادئ المحتواة في البروتوكول
 .مالحظة أهداف التكامل اإلقليمي في مجتمع تنمية جنوب أفريقيا �
 .تأكيد أن كل التغيرات متناغمة مع التنمية المستدامة �
 .ماءاحترام القوانين العرفية الموجودة أو أي قانون دولي عام لل �
 .االعتراف بوحدة وتجانس نظام كل مجري مائي مشترك �
 .إيجاد توازن بين تنمية مورد الماء وبقائه �
السعي للتعاون الحميم في دراسة كل المشاريع في مواعين المياه المـشتركة وتنفيـذها وتبـادل                 �

 .المعلومات والبيانات عن المواعين المائية المشتركة
 . بطريقة متساوية ومناسبةاستخدام المجرى المائي المشترك �
 .زيادة الفوائد للحد األعلى من المجرى المائي المشترك من خالل االستخدام األمثل والمستدام �
 .المشاركة والتعاون في استخدام المجري المائي المشترك وتنميته وحمايته �
ول أخرى فـي    أخذ المقاييس المناسبة عند استخدام المجرى المائي المشترك لمنع األذى الخطر لد            �

المجرى المائي المشترك، وإزالة هذا األذى أو تخفيفه، وتوخي الوقت المناسب للنقاش والتفاوض             
 .حول احتماالت التعويض

ال تُنكر أي دولة حق أي فرد بمطالبته بالتعويض أو أي إعانة أخرى بالنسبة لألذى الظاهر الذي                  �
 .سببه أي عمل نُفذ في المجرى المائي المشترك

  
  .ا المنقح عن المواعين المائية المشتركةجنوب أفريقيتنمية مجتمع بروتوكول : لمصدر ا
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   الموارد البشرية وبناء القدرات-38
إن أكبر تحدي إلنشاء البناء المؤسسي الجديد هو تأكيد أن الوظائف ستمأل بمـوظفين مـدربين بكفـاءة                  

في معظم الدول، إن العنصر الحاسم لنجاح تشكيل مبادرات لقطاع الماء هو بناء القـدرات               . ينومتحمس
  .المستمر للموظفين ولألفراد في الهياكل الحاكمة

  
وبالمثل، المهم في اإلدارة المتكاملة تعريف بناء القدرات ومقابلة احتياجاتها لمختلف المساهمين والـذين              

دارة الماء وعملية السياسة والتخطيط، ولكـن ربمـا لـيس لـديهم الـوعي         جمعوا ليكون لهم دور في إ     
ٌأعطيت أسئلة وثيقـة الـصلة بهـذا الموضـوع     . والمهارات للمشاركة بطريقة متكاملة لما يمكنهم عمله 

  .38للمخاطبة في هذا الشأن في صندوق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ى اتخاذ مبادرة المياه وإيجاد مهارات جديدة       ربما ال يكون واضحاً احتياجات بناء القدرات للمساهمين حت        
إن مثال النساء في مقاطعة الباتان في الهند والالئي بدأن برنامج طموح لمدة عشر سـنوات                . يحتاج إليها 

  ).39انظر صندوق (يوضح هذه النقطة 
 

   احتياجات بناء القدراتلتحديدأسئلة : 38صندوق 

 دارة المتكاملة للموارد المائية جديدة؟إلى أي مدى اإل �

 هل يعي المساهمون أهمية اصالحات المياه المقترحة؟ �

هل لدى الوزراء والسياسيين اآلخرين معلومات كافية لتمكنهم من اتخـاذ الخيـارات الـسياسية                �
 الصحيحة؟

 هل هناك اختالفات جندرة مهمة للحصول على الماء واستخدامه؟ �

 ي كل القضايا ولديه المهارات لتسهيل عملية المساهم؟هل يفهم الفريق اإلدار �

 ما الخيارات االسترتيجية إلدارة الماء، وكيف نقرر ما أفضلها لنا؟ �

 لماذا نضع ثمن للماء؟ �

 هل لنا دراية كافية لنكون قادرين عل تنفيذ خطة اإلدارة المتكاملة للموارد المائي؟ �

  
 Cap-Net (2005) P 36 (Ref R 30): المصدر
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   االلتزامات السياسية وحشد المورد-39
هذا القول بـالطبع صـحيح      ". غياب االلتزام السياسي  "كون دائماً العذر هو     عندما يفشل تنفيذ السياسات ي    

 عدة اقتراحات عن كيفية تمكين موظفي قطاع الماء         40وضع صندوق   . ولكن ليس بذي فائدة دون مهمة     
ليست سياسة الماء فـي     . المحاولة المجانية لتأكيد بناء االلتزام السياسي لإلدارة المتكاملة للموارد المائية         

ما يحتاج إليه هو غرس السياسات الوطنية في قطاعات مختلفـة مـع مبـادئ اإلدارة                . ذاتها في خطر  
المتكاملة للموارد المائية، والتأكد من أن دعم المنظمات المتقاطعة موجود ليكامل إدارة موارد الماء فـي                

  .األحواض الساكبة المختلفة
  

  لجندرة وإدارة الحوض الساكب، بمنطقة الباتان بالهندا: 39صندوق 
إن القحـط   . المتوسط السنوي لسقوط األمطار يساوي سبع بوصـات       . إن منطقة الباتان منطقة جافة    

المتكرر، والملوحة الشديدة في األرض والماء، ودرجات الحرارة العالية، والعواصف الرملية قللـت             
عندما تقل المحاصيل الزراعية بسبب القحط فما من خيار         . لحياةالمجتمعات لمستوى البقاء على قيد ا     

  .إن ثلثي مستخدمي هذه المياه من النساء. غير الهجرة
 إمـرأة مـن     215 ,000 بدأت جمعية نساء التخديم الذاتي، وهي اتحاد تجاري يضم           1995في عام   

وتقـيم لجـان    . ت بالهند  مناطق في جوجارا   9فقيرات التخديم الذاتي، حملة الماء للعشر سنوات في         
األحواض الساكبة االجتماعات حيث يحضر أي قروي من مجموعة المستخدمين والمجموعات ذاتية            

ينتخب الرئيس باإلجماع من بـين النـساء        .  نساء على األقل   7 عضواً هناك    11ومن كل   . المساعدة
  .األعضاء

 الموارد الطبيعية   -رد في كل قرية   أوالً جمعت لجان األحواض الساكبة المعلومات المفصلة عن الموا        
نُفذت محطات المعالجة على أساس الخطـط       .  سنوات 4ثم أعدوا خطة عمل لكل      . والموارد البشرية 
  .السنوية الصغيرة

  النتائج
 بئر أنبوبية، وأيـضاً     120 بركة في المزارع، وتغذية      15خالل فترة البرنامج، قامت اللجان بتشييد       

ومن خـالل   .  بئر مفتوحة في ثمانية مشاريع     15 سدود متوقفة، و   3ية   بركة قروية، وتغذ   20إصالح  
  .أعمال حفظ التربة والرطوبة فقد قلت ملوحة األرض

 3662وهكـذا عولجـت     . مع أراضي منتجة أكثر حصلت النساء على أجوراً أعلى وأكثر استدامة          
  وباسـتخدام    -ية  واآلن تُزرع المحاصيل النقدية باستخدام الزراعـة العـضو        . هكتاراً من األرض  

 5000 األرض القاحلة، ومراعي المجتمع واألراضي الخاصة زرعت حوالى          panchayatبانشيات  
وأوجـد هـذا العمـل    .  لسد الحقول للتجميع األفضل للماء     2 م 3500شجرة، وغطت األعشاب رقعة     

كتاراً من   ه 2500 إمرأة، وتقريباً حوالى     240حزاماً أخضراً في المنطقة، ووفر فرص عمل لحوالى         
األراضي الزراعية والتي كانت تروى بالري المطري فقط، أصبح لها تسهيل للري، وأضحى مـاء               

  .الشرب اآلن مضموناً
  

 R6جدولة الجندرة في إدارة الماء، مراجع ) UNDP(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي : المصدر
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م للحشد الفعال للموارد، مسلحون بالطلبات المالية المعدة جيداً والمبررة بدقة،     إن التعهد السياسي أيضاً مه    
فإنه ما زال على السياسيين النضال من أجل الحصول على قسمة من موارد الميزانية الوطنية، وعلـى                 

المدركون بحمـاس ألهميـة التعهـد     (إن الشركاء المتعاونون    . حصة لتنمية المياه من المنظمات المانحة     
من المحتمل جداً أن يطلقوا الموارد إن كانت هناك عزيمة سياسية تؤكد اسـتخدامها بفاعليـة                ) السياسي

  .داخل قطاع الماء
  

  طة الطريق لتنفيذ السياسة في األحواض المشتركة ار خ-40
 تؤكد الرؤى لمبادرة حوض النيل مساواة التنمية االجتماعية واالقتصادية واستدامتها عبـر االسـتخدام              

كيف يمكن تحقيق هذا عملياً؟ وما الدروس التي يمكـن تعلمهـا مـن تجـارب      . المحسن للموارد المائية  
  أحواض نهرية مشتركة أخرى؟

  
انتجت المائدة المستديرة التي عقدت في بيترسبيرج، بـون فـي           . يقدم حوض الراين حالة دراسة مالئمة     

  :5، مجموعة من التوصيات المؤثرة1998
إذ تنـشأ   . وأن الماء ليس وحده سبباً للنزاعات     . يجب أن يرى الماء على أنه عامل مساعد للتعاون         ♦

 .النزاعات المحتملة فقط في تزامن مع أسباب أخرى
 :العوامل الحاسمة للتعاون الناجح هي ♦

                                                 
5  3;�L�%>) (2000(آ�� ُذِآ� ^3 4'آ�ة ��و%�ت ه��(*ر ^3 ا��4ا $R27(  

  اقتراحات لبناء التعهد السياسي لإلدارة المتكاملة للموارد المائية: 40صندوق 
 .ضايا اإلدارة المتكاملة للموارد المائية الواسعةتعيين الفرص لجذب االنتباه لق �
وقعت على الهدف العالمي لتنمية ) بما فيها حكومتكم(مثالً كل الحكومات : بناء تعهدات دولية �

 .خططها لإلدارة المستدامة واالستخدام الكفء للموارد المائية
 .الي تدريجياً يمكن بناء الدعميمكن ابتداء الخطوة المتقدمة مع األفراد الرئيسين، واألبطال، وبالت �
 .استخدم خطوة مؤسسة على مشكلة ومناشدة أعضاء البرلمانات لمشاكل المياه المتعلقة بمناطقهم �
استخدم اإلعالن لوضع قضايا المياه في جدول األعمال الوطني وبالتالي توثيق الصلة  �

 .بالسياسيين
ب آخر حكومي مناسب مع مسئولي إعطاء معلومات أو تقديم عرض للجنة برلمانية أو أي جان �

 .الماء واألرض والبيئة
مواد تشجيعية، وملخصات التقارير الطويلة، أو أي مادة معلومات مستهدفة في شكل مناسب  �

 .وقصير ومقروء
 .وبناء تعهد على طول الطريق وعدم تأخيره"  خطوة عملية"إتحاذ  �
  

 ). R3مرجع  (31ص ) Cap-Net) 2005: المصدر
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 .الرؤى المشتركة -
 .االلتزام السياسي المستدام، والدعم الجماهيري المؤسس على التوسع -
 .ة المؤسسة على التوسعالمشارك -
 .إدارة البيئة -

يجب دعم  . الخطوات المتكاملة مطلوبة، والتي يجب أن تركز على التعاون على المستوى اإلقليمي            ♦
مفوضيات حوض النهر الدولية كميسر للتواصل، وكتظاهرة لتكوين األهداف المشتركة واقتـراح            

 .الخطوات لتحقيق هذه األهداف
 :المؤسسية بوساطةمن المهم تقوية اإلطارات  ♦
  تعزيز مقاييس بناء الثقة، -
 تقوية اآلليات القانونية إقليمياً وعالمياً، -

 تقوية سعة الحكومة، خاصة في الدول االنتقالية والنامية، -

 استخدام األدوات االقتصادية -
  

، إن تجربة الراين قد ألقت الضوء على الحوجة إلى عمليات مركبة لتُفَكَك إلى مراحل وخطوات صغيرة               
أساس "إن التنفيذ الناجح للمشاريع المشتركة بالمثل يوصف على أنه          . وجعل الثقة تنمو تدريجياً مع الزمن     

، )مثالً معالجـة الميـاه العادمـة   (األمثلة التي قدمت هي مشاريع مشتركة لحماية الماء         ". لتعاون إضافي 
مثالً السدود لتوليد   (يمية الستخدامات جديدة    أو تنمية إقل  ) مثالً الصيد والنقل  (واالستخدامات التقليدية للمياه    

  .6)الطاقة لتنمية مشاريع الري الجديدة
  

إن طريق العمل للمفوضية الدولية لحماية الراين هي لوضع خطط عمل لنشاطات فرعية معينـة تـشمل         
 رمز لنجاحه إعـادة توالـد       2000-1987اختبار برنامج عمل الراين     . أهداف وأغراض يمكن مراقبتها   

وضع جيد بحلول   ( توجيهات االتحاد األوربي     2020يشمل خليفة الراين    . المون كنوع سمك في النهر    الس
دعم التعاون من عدد من المنظمات التقنية والتي توفر البيانات          . والخطط العملية للفيضانات  ) 2015عام  

  .وضوعحالة في صميم الم) WISE(والمساندة المهنية، ويمثل نظام معلومات الماء ألوربا 
  

بالمثل له برنامج عمـل، وان      ) SADC(في جنوب أفريقيا، فإن قسم الماء بمجتمع تنمية جنوب أفريقيا           
في الفترة مـن    . يكن بأهداف في مستوى استراتيجي وسياسي أكثر من التي تالئم منظمات حوض النهر            

متكاملة للموارد المائيـة  ، كان الهدف تنفيذ خطة العمل االستراتيجي اإلقليمي لإلدارة ال        2004 إلى   1999
)RASP(             وهذا مكون لخطة التنمية االستراتيجية الداللية اإلقليمية الكلية لمجتمع تنمية جنوب أفريقيـا ، .

 مجتمـع   –لإلدارة المتكاملة للموارد المائيـة      (القضايا الرئيسة المعرفة في الخطة  االستراتيجية العملية         
  :ذات عالقة بالتالي) تنمية جنوب أفريقيا

  طلب الماء وتأمينه، •
 الفقر والماء، •

 األمن الغذائي والمائي، •

 .التنمية الصناعية والماء •
                                                 

6  .op cit, page 326 
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  :عرفت سبعة أهداف رئيسة هي

  .تحسين اإلطار القانوني والتنظيمي على المستويين الوطني واإلقليمي •
 .تحسين إدارة حوض النهر الوطني والعابر للحدود، والتخطيط والتعاون •
 . السياسات االقتصادية الضخمة واالجتماعية والبيئيةتقوية الروابط بين •
 .تحسين الحصول على المعلومات واإلدارة والنشر •
 .دعم بناء الوعي والتعليم والتدريب •
 .تحفيز المساهمة الجماهيرية •
 .االستثمار في البنى التحتية •

  
البروتوكول المنقح في   لم تُحقق كل هذه األهداف لذات المدى، ولكن بعض االنجازات الرئيسة هي خاتمة              

المواعين المائية المشتركة، وتكوين سياسة المياه اإلقليمية واستراتيجية المياه اإلقليميـة، وإنـشاء إدارة              
  .ترتيبات الجفاف والفيضان لدول مجتمع تنمية جنوب أفريقيا

 الفرعيـة فـي     إن مبادرة حوض النيل كمنشأ تعاوني حديثة نسبياً، ولكن التعاون الفعال بين المجموعات            
  .41وقد قُدم المثال الجيد لمثل هذا التعاون في صندوق . دول النيل له تاريخ طويل
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   الخطوات التالية-41
عـدا  (في وقت تحضير الخطوط التوجيهية والخالصة الوافية، كتبت كل دول مبـادرة حـوض النيـل                 

ت الوطنية للمياه في مكانها، وكلها تعكس لحد ما مبـادئ           السياسا)) DRC(جمهورية الكنغو الديمقراطية    
انظر (ُأخذت هذه المالحظات من دراسة حالة سياسة الماء في كل دولة            . اإلدارة المتكاملة للموارد المائية   

، مراجـع  2006نيكول، (، والتي اصطنعت اصطناعاً شامالً في ورقة سياسة النيل اإلقليمية    )R1مراجع  
R1 .( يحوي التقر          ،ير األخير عدة جداول تفصيلية، تُفصل حالة الوجوه المختلفة لسياسة الماء لكـل بلـد

  ).الجدول المقسم لمحتوى السياسة وتحليل الثغرة (4. 1. 3انظر الجدول الخاص 
  

 مشروع التحكم في األعـشاب المائيـة فـي البحيـرة      -غنداالتعاون بين مصر ويو   : 41صندوق    
  االستوائية بيوغندا
  وصف المشكلة

 حدثت عدة تغيرات مناخية في شرق أفريقيا، أدت 1998 وبداية عام 1997في الفترة بين أكتوبر 
إلى هطول أمطار غزيرة في البحيرات االستوائية مما أدي إلي ارتفاع منسوب الماء في بحيرة 

  . بليون متراً مكعباً من الجريان السطحي100 متراً أي  بما يعادل أكثر من 1.5 إلى فكتوريا
أدت هذه الزيادة في حجم الماء إلى تصاريف كبيرة في نيل فكتوريا وبالتالي ارتفاع عالي في 

والتي جرفت كميات كبيرة من زهرة الماء ومفارش طافية من  كيوجا،مناسيب الماء في بحيرة 
 16 في مخرج البحيرة، ووقد امتد هذا االنسداد لطول مما سبب انسداداً ضخماًدي الورق البر

ارتفعت مستويات المياه في البحيرة مما أدى إلى غمر كل . كيلومتراً على طول مخرج بحيرة كيوجا
تعقدت المشاكل للمجتمعات بانتشار األمراض . القري والمجتمعات على طول سواحل بحيرة كيوجا

  .ثل التايفود والكوليراالوبائية م
   اليوغندي للتحكم في األعشاب المائية -المشروع المصري

 كل الدول والمانحين لتقديم المساعدة إليجاد حلول للمشكلة التي تؤثر 1998دعت يوغندا في عام 
وعليه . مباشرة في مصائد األسماك والصحة واالقتصاديات والحياة االجتماعية للسكان المحليين

 مليون دوالر لتمويل 8.3 مليون دوالر كمنحة ليوغندا، منها 13.9حكومة المصرية ما يعادل قدمت ال
 مليون دوالر لتشغيل اآلليات بوساطة شركة مصرية متخصصة، وتدريب 5.6آليات المشروع و

وقع عقد المشروع بين . األفراد اليوغنديين، وتغطية نثريات مكاتب المشروع في يوغندا ومصر
ثم كونت لجان التسيير واللجان التقنية الثنائية لشراء آليات . 1999 مارس 22ن في الحكومتي

  .المشروع وإدارته وتشغيله
 مليون دوالر بدأ واستمر لمدة ثالث سنوات 2، ابتُدأ برنامج للطوارئ بتكلفة 2000في أبريل 

ء الماء الزايد ساعد مشروع الطوارئ في إخال. ونصف السنة، حتى تم شراء كل معدات المشروع
من القرى المغمورة والشوارع المحيطة ببحيرة كيوجا في وسط يوغندا، مما جعل السكان يعودون 
لقراهم، وكذلك إزالة الكتلة المتراكمة من األعشاب االستوائية أعلى جسر باكوتش في نيل ألبرت 

  .شاب، كما فتح مسلك الماءشمال يوغندا، وبالتالي أنقذت الجسر من االنهيار المحتمل بسبب أثر األع
برهن المشروع أثناء أداء العملية على إدارة سليمة وإنجاز ناجح في التحكم في األعشاب النيلية في 

 15وزيادة على ذلك طُورت أكثر من . بحيرة فكتوريا وبحيرة كيوجا وبحيرة ألبرت ونهر كاجيرا
حل نشاط المشروع المشاكل . دس تقني يوغندي ومهن90قرية بجانب البحيرات، ودرِب حوالي 

  .البيئية واالجتماعية واالقتصادية والصحية في مدى واسع للمستفيدين داخل مجال المشروع
  

 .المجموعة العاملة الوطنية المصرية: المصدر
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في إطار كلي فإن معظم السياسات لم تذكر القضايا عـابرة           (من ناحية المياه المشتركة، وجد التقرير أنه        
التي تتمتع كل   ) الثنائية والمتعددة األطراف  (قد حظرت المرجعية لالتفاقيات الدولية      ) أي تفصيل الحدود ب 

  ).غير أن أي منها لم تذكر بوضوح قضايا مشاركة الفوائد(الدول بعضويتها 
  

  إن حقيقة أن القضايا عابرة الحدود لم تُذكر بطريقة شمولية في بيانات السياسة المائية ال يعني أنها لـم                  
وكما ذُكر في الفصل األول، وبناء على تأثيرها على األرض، فإن           . تؤخذ بجدية من قبل الدول المشاركة     

إن البرهان على ذلك هـو إن تكـوين         . السياسة المنفذة يمكن أن تكون أكثر أهمية من السياسة المشفرة         
. ص المياه عابرة الحـدود     قُدمت لتقوية تعهد الدول المشاركة للتعاون فيما يخ        NBIمبادرة حوض النيل    

وفي فترة ما قبل التغييرات الرسمية لبيانات سياسة الماء ، فإن المهم هو أن القضايا عابرة الحـدود قـد              
  .عولجت بأحسن طريقة ممكنة للدول المتشاطئة

  
أن الوضع الواقعي حالياً يجب أن يـنظم لـيعكس تمامـاً الـسياسة        : وبالرغم من ذلك فإن المطلوب هو     

: بة لدول النيل ويقدم تعهدات واضحة للتعاون عبرالحدود، ومع ذلك، ال يوجد نظام أو قاعدة هنـا                المكتو
فإن تعزيز بيانات سياسة عبور الحدود لقضايا المياه الوطنية يجب أن ينفذ باختيار البلد المعني وبالسرعة                

 سياسة المـاء وأيـضاً فـي        إن الدول على نقاط مختلفة في دائرة      . وبالطريقة المالئمة لظروفها الخاصة   
بما أن هذه الخطوط التوجيهية حاولت التوضيح، . أوضاع مختلفة فيما يخص أهمية القضايا عابرة الحدود     

هناك قضايا عابرة للحدود يجب أن تؤخذ في الحسبان بفاعلية في كل قضايا سياسة الماء، ولكن يجب أن                  
  .لف بوضوح عند الدول المختلفةينعكس المدى لها في بيانات السياسة الوطنية، وسيخت

  

ما حاول مشروع تخطيط موارد المياه لمبادرة حوض النيل وإدارته أن يوفره  هو أشكال إجبارية مختلفة                 
إن هدف بناء القدرات الرئيس واألول هو مساعدة        . لبناء القدرات للموظفين في دول مبادرة حوض النيل       

 الماء عابرة الحدود، وثانياً تنقيح وثائق الـسياسة المائيـة           الدول أن تعمل بقدر اإلمكان في إدارة قضايا       
إن وجهة نظر اإلدارة الشاملة تكون فعالـة فـي القـضايا            . لتعكس بصورة كاملة القضايا عابرة الحدود     

المألوفة ثم تُوقع وتكون جاهزة لقضايا جديدة عابرة للحدود والتي تظهر كضغط متزايد علـى المـوارد                 
ون في حوض النيل، على وجه الخصوص، من المهم أن تستعد الـدول وأن تغتـنم       ومن ثم يتضخم التعا   

إن . معظم الفرص لتعظيم حصتها من فوائد استعمال الماء، أكثر من التركيز على مـورد المـاء لذاتـه          
فـي  ) اجتماعيـة وبيئيـة  (الفوائد التي تناقش هي في األساس اقتصادية، غير أنه ينبغي أخذ فوائد أوسع          

  .الحسبان
  

) والتي لها دور في سياق إدارة الماء عابرة الحدود ووضع سياسـتها           (إن مختلف األشكال لبناء القدرات      
  :هي

، والكورسـات  )مثل الكورسات الجامعية الرسمية   (كالً من الكورسات العامة     : كورسات تدريبية  �
بـات بعينهـا    مثالً لمقابلة لمتطل  (المصممة لغرضٍ ما، والكورسات المنقولة القصيرة والندوات        

 ).لمجموعة جزئية أو كل دول مبادرة حوض النيل
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ليتمكن اختصاصيو قطاع الماء في مبادرة حوض النيـل مـن التفاعـل مـع         : جوالت دراسية  �
رصفائهم في مناطق أخرى، وليقَدروا أوالً أوجه القوة والضعف في الخطوات التي اُتخذت في              

 .مختلف القضايا عابرة الحدود
والتي يمكن أن تكون لها الكثير من فوائد الرحالت والجوالت الدراسية،           : بدولةارتباطات دولة    �

مثل هذه االرتباطات يمكن أن تكون مـع        . ولكن لمدى أطول، وعليه تسمح لتجارب أكثر عمقاً       
وفـي كـل   . دول مبادرة حوض النيل فيما بينها أو مع دول في أقاليم أخرى أو األثنـين معـاً       

رتباطات إلى تعهد جدير بالحسبان من المـشاركين ومـن المؤسـسات            األحوال تحتاج هذه اال   
  . المضيفة

  
عرفت . إن المدى الذي ترغبه كل دولة للمشاركة في بناء القدرات موقوف على قرار كل دولة على حدة                

االحتياجات العامة والخاصة في ورقة سياسة النيل اإلقليمية، ولكن هذا ال يعطي أي أساس لفـرض مـا              
ولكل دولة أن تقترح مدى إفادتها من أي فرص يمكن أن تُمنح لبناء      . دوثه على المستوى الوطني   ينبغي ح 
  .القدرات
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  للخالصة الوافية مواد إضافية: رابعاً
  

كما ورد في التصدير، فقد وجِد أنه من المفيد وسهل المنال عمل أنمذجة مختصرة جداً للممارسة الجيـدة      
وبالرغم من ذلك ال زالت هنالك حاجة لبعض المـواد          .  للخطوط التوجيهية  لتضمينها في الفصول السابقة   

في الجزء الرابع عرِضت بعض األمثلـة       . األطول واإلضافية إلكمال الخالصة الوافية للممارسة الجيدة      
لمنع هذه الوثيقـة مـن أن تكـون         ). بوركينا فاسو (وخطة عمل الماء    ) السودان(لوثيقة سياسة الماء في     

داً، ما ُأوضح هنا في حالة السودان هو الخطوط العامة المختـصرة، والتـصدير وصـفحة                فضفاضة ج 
يمكن الحصول على اإلصدارات الكاملة لهذه الوثائق ومواد الخالصات         . المحتويات لوثيقة بوركينا فاسو   

  .43الوافية األخرى من خالل قسم المراجع الذي يلي فصل 
  

سودان وبوركينا فاسو مشوقة كأمثلة لنوع الطريقة التي أدرجـت          حتى وإن كانت مقتطفات، فإن وثائق ال      
 في الخطوط التوجيهية على أنها يمكن أن تُغطى بصورة مختلفة تماماً وبتركيز، ومجموعة              عبها المواضي 

كما أنه أيضاً مـشوقاً     . أولويات، مما يعكس الحاالت والظروف الوقتية المعينة في نقطة معينة من الزمن           
العالية للتعهدات السياسية في وثيقة بوركينا فاسو، إلى جانب التصدير الموقع من الـوزير،              ذكر الدرجة   

تحوي الوثيقة المرسوم الشرعي المخول والذي وقع من فخامة الرئيس، ورئيس مجلس الوزراء وخمسة              
  .وزراء آخرين والذين عرفت أدوارهم عند تنفيذها

  
  2000  للعامودانية للماء مختصر مسودة السياسة الوطنية الس– 42

وألول مرة أوجه عدة إلدارة مـوارد       ) SNWP( للسياسة الوطنية السودانية للماء      2000جمعت مسودة   
إن أهداف السياسة الوطنية السودانية للمـاء       . الماء واستعمالها وحمايتها في وثيقة واحدة لسياسة متكاملة       

)SNWP  (كما يلي:  
o جمع السياسة الموجودة وتوضيحها. 
o تنقيح سياسة الماء وتكييفها لتواجه الظروف المتغيرة في البلد. 
o            لتأكيد أن موارد مياه السودان مدارة بطريقة صحيحة ومحمية ومستعملة بطريقة فعالة لمـصلحة

 .الجميع
o تكييف األساس للتنمية المستمرة للنظم والتشريعات ذات الصلة بالماء. 
o ها في القطاعين العام والخاصتقوية المؤسسات ذات الصلة بالماء وعقلنت. 

  
مدى واسعاً للمساهمين وعدد كبير من األفـراد  ) SNWP(احتوت تنمية السياسة الوطنية السودانية للماء      

باإلضافة إلى ذلك فقد ضمت كافـة الحكومـات         . من الحكومة، والمؤسسات األكاديمية والقطاع الخاص     
  . الحكومية في عملية تحضير السياسةالوالئية والمزارعين، والمجتمعات والمنظمات غير
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  :وبياناتها فيما يلي) SNWP(لُخصت مبادئ سياسة الماء 
  : تفصيالًأكثرومبادئ السياسة وأهدافها لتوفير إطار لسياسة معينة ل  األكثرتجسيرال) 1

 .إن الماء سلعة ثمينة ونادرة وعليه يجب استعمالها باقتصاد ومساواة وفعالية ♦
 .ء لالحتياجات األساسية لإلنسان أولوية قصوى في تنمية موارد الماءللحصول على الما ♦
 .يجب أن تكون تنمية موارد الماء وفقاً للطلب، وتباشر اإلدارة على أدنى مستوى ممكن ♦
يجب أن تكون تنمية الموارد المائية وإدارتها، وتشغيل الخدمات المائيـة وصـيانتها مـستدامة                ♦

 .فة من هؤالء المستفيدين منهااقتصادياً من خالل إرجاع التكل
تكون كل المياه، بما فيها السطحية والجوفية، جزاءاً من الدورة الهيدرولوجية، ويجـب إدارتهـا          ♦

 .بطريقة تكاملية
تؤثر إدارة الموارد المائية على كل األفراد ويجب أن تُباشر بمشاركة المساهمين وثيقي الـصلة                ♦

 .باإلدارة المائية
 استعمل الماء، والحكومة الوطنية هي القيمة على الماء فـي الـسودان             كل الناس مساهمون في    ♦

 .للفائدة المتساوية للكل حسب الرغبة العامة
إن جمع المعلومات الدقيقة وإدارتها للتسجيل والرقابة المستمرة للموارد المائية مهمة وضرورية             ♦

 .للتنمية واإلدارة الممتازة وحماية الموارد المائية
 . لحماية حتى تؤمن استخدام مستدام للحاضر وأجيال المستقبلتحتاج البيئة ♦
 .تباشر تنمية الموارد المائية لتعظيم الفوائد للرغبة العامة، بينما تؤكد تقليل اآلثار الضارة بالبيئة ♦
إن ترتيبات المؤسسات العامة على المستوى الفدرالي والوالئي ستكون متكاملة، وسهلة المنـال،              ♦

 .ينما تتحاشى ازدواجية األعمال والمسئولياتوفعالة، وشفافة ب
إن قضايا الماء والقضايا ذات الصلة بالماء هي الجزء األوسع المكمل لالقتصاد، ولهـا تـأثير                 ♦

 .مباشر على قطاعات أخرى من التي تحتاج إلى اتصال وتعاون داخلي لألقسام وللقطاعات
  
  الموارد المائية) 2
  المياه السطحية) أ

 المائية عدداً من القضايا والمشاكل المتعلقة بتنمية موارد المياه السطحية وحمايتها فـي              تخاطب السياسة 
الفيضانات والجفاف، وطرق التخزين للدفق المتغير كثيراً، وصيانة البنـى التحتيـة للـري،              : البلد، مثل 

. وارد البشرية وتقويمهاوإدارة اإلمداد والطلب، وإدارة نوعية المياه السطحية، ورقابة الموارد المائية والم       
  :إن مبادئ هذه السياسة وأهدافها للقضايا أعاله مذكورة في التالي

o يجب تكامل تخطيط المياه السطحية وتنميتها في كل المستويات. 
o إن حماية موارد المياه السطحية إلزامية للجميع. 
o لماءيجب أن تكون سياسة تنمية المياه واضحة وتمكن المجتمعات من الوصول إلى ا. 
o               إن قاعدة البيانات الموثوق بها وقاعدة المعلومات متطلبات أساسية للتقويم السليم لموارد الميـاه

 .السطحية وإدارة تخطيطها وتنميتها
o              مبـدأ أن يـدفع       –يجب أن يعتمد عمل نظم المياه السطحية وصيانتها على مبدأ إعادة السعر  

 .المستخدم
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o زيادة في طلب الماءيجب أن تزيد سعة التخزين لمواجهة ال. 
o                رقى ويعزز االستخدام األعظم والمتساوي للمياه السطحية من خالل التعـاون بـينيجب أن ي

 .مستخدمي المياه الوطنيين
o     إن للحكومة فعالية تنظيمية للتأكد أن المواصفات مالئمة لنوعية الخدمات واالستدامة، وصـداقة

 .البيئة مقبولة من ممدي المياه ومستخدميها
  
  المياه الجوفية) ب

  :تغطي القضايا والمشاكل الرئيسة التي خاطبتها سياسة الماء والتي تخص موارد المياه الجوفية التالي
رقابة المياه الجوفية وقاعدة معلوماتها، ونوعية المياه الجوفية وتلوثها، واإلفساد البيئي، وتنميـة مـوارد               

إن مبادئ سياسة الماء وأهدافها ذات الصلة بالقضايا        . سيةالمياه الجوفية واستخداماتها، والترتيبات المؤس    
  :أعاله هي

إن موارد المياه الجوفية جزء ال ينفصم من النظام الهيدرولوجي، وتوازن الماء الـوطني، وأسـاس              �
 .الموارد الطبيعية

إن موارد المياه الجوفية ملك وطني، واالستخدام المتساوي العام للجميع خاضع للـسلطة الوطنيـة                �
 .وتوجيهها

ال يمكن تحقيق تقويم التخطيط السليم لموارد المياه الجوفية وإدارتها من دون تقوية قاعدة المعلومات                �
 .على المستويين الوطني والوالئي

لمستخدمي المياه الحاليين وفي المستقبل الحق في الحصول على موارد ماء جوفية نظيفـة وغيـر                 �
 .ملوثة وبيئة غير فاسدة

للمياه الجوفية قيمة اجتماعية واقتصادية، وتعتمد قيمتها على كلفة التنميـة، وتـشغيل             االعتراف بأن    �
 .موارد المياه الجوفية وصيانتها

تبعـاً  ) خاصة من أحواض المياه الجوفية الضحلة والغرينيـة       (يجب أن يكون سحب المياه الجوفية،        �
 .لخطة إعادة الملء والتغذية ومفهوم اإلنتاجية اآلمنة

استدامة تنمية المياه الجوفية وخدمات اإلمدادات واعتبارها جزءاً من سياسة تنمية نظم            يجب تخطط    �
 .موارد المياه وإدارتها

  
  موارد المياه غير التقليدية) 3

يندر استخدام هذا النوع من المياه في السودان حالياً ولكن من المتوقع استخدامه في المـستقبل القريـب                  
ميـاه الـصرف    : ومن أمثلة موارد المياه غير التقليدية فـي الـسودان         . عندما يرتفع ضغط الماء بشدة    

  :إن مبادئ سياسة الماء وأهدافها لهذا النوع من المياه كما يلي. الخ... السطحي، والمياه المحالة 
إن الخطط البحثية والتنمية لموارد المياه غير التقليدية سوف تؤخذ في الحسبان الستخدام موارد مياه غير                

  .يدية بديلة في السودانتقل
  
  االستخدام) 4
  إمداد الماء واالصحاح) أ
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عدم توازن اإلمداد والطلب، واسـتدامة      : إن القضايا والمشاكل الرئيسة التي خاطبتها سياسة الماء غطت        
نظام إمداد الماء، وإمدادات المياه السطحية غير اآلمنة، واالصحاح والـتخلص مـن الميـاه العادمـة،                 

إن مبادئ سياسة الماء وأهدافها فيما يتعلـق بإمـداد         . ؤسسي لقطاع إمداد الماء واإلصحاح    واإلصالح الم 
  :المياه واإلصحاح كما يلي

 .الحصول على إمداد الماء الكافي واإلصحاح ضرورة أساسية �
يجب أن يكون تحقيق استدامة خدمة إمداد الماء واإلصحاح وإمكانية تطبيقه اقتصادياً هـو الهـدف                 �

 .مةلممدي الخد
  
  الزراعة واستخدام األرض) ب

التعرية بوساطة المـاء    : إن القضايا والمشاكل الرئيسة التي خاطبتها سياسة الماء في هذا المنحى تحوي           
والرياح، وانخفاض إنتاجية المحاصيل، وفقدان المواشي، وهجرة سكان الريف إلى المدن، والقطع الجائر             

ية في أواسط السودان، وانخفاض أعداد الحياة البرية، وتعريـة          وتركيز النشاطات الزراع   ،للغطاء النباتي 
  :إن أهداف سياسة الماء فيما ذكر أعاله هي. التربة، وتطبيقات االستخدام التقليدية الضعيفة

 .إن تحسين كفاءة استخدام الماء في الزراعة يجب أن يكون أولوية ♦
 . التي تُستخدمأن يتضمن ترخيص استخدام الماء توضيح صارم لموارد المياه ♦
 .يجب أن تعزز تسعيرة الماء ويشجع استخدام الماء المتساوي والفعال ♦
 .يجب مراقبة الماء المستخدم في مشاريع الري وتقويمها باستخدام نظم الرقابة والتقويم المناسبين ♦

  
  الطاقة المائية) ج

التنافس مع استخدامات : ماء هيإن القضايا الخاصة بإنتاج الطاقة المائية والتي خوطبت من قبل سياسة ال         
تتضمن مبادئ سياسة المـاء     . الماء األخرى، واحتياجات النظام، وعدم توازن اإلمداد والطلب، والتمويل        

  :وأهدافها فيما يتعلق بالطاقة المائية التالي
بما أن الطاقة المائية نوع نظيف من الطاقة ورخيص نسبياً في التشغيل فإنها تُشكل جزءاً مكمـالً                  •

 .في تصميم السدود متعددة األغراض وتشغيلها
 .يؤمن الدعم الحراري ملء الفراغ عندما ينخفض إنتاج الطاقة المائية في موسم الفيضان •
لتعظيم استخدام الماء المخزون لمختلف األغراض فإن تشغيل السد يجـب أن ينـسق فـي كـل                   •

 .المستويات من خالل الترتيبات المؤسسية المالئمة
 .ن مشاركة المساهمين في إدارة الطاقة المائية مؤسسيةيجب أن تكو •
إن الوعي الجماهيري والوضوح والشفافية في سياسة الطاقة المائيـة مطلوبـة لكـسب موافقـة                 •

 .المستهلكين
يجب تشجيع تضمين القطاع الخاص في تنمية الوحدات الصغيرة إلنتاج الطاقة المائية، والوحدات              •

 . ، وتأهيل الوحدات الحرارية الموجودةالتنموية ذات المراحل األكبر

 .يجب أن تراقب الحكومة نوعية الخدمة المقدمة للمستهلكين •
  
  الصناعة) د
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المعالجة، والتخلص النهائي وإعادة االستخدام، وسـعر       : القضايا الرئيسة التي خاطبتها سياسة الماء هي      
إن .  من المخلفات الصناعية في النيل     السائل الصناعي الخارج، ونوعية الماء المتوفر وكميته، والتخلص       

  :مبادئ سياسة الماء وأهدافها فيما يتعلق بهذه القضايا هي
 .استخدام الماء ناقالً للمخلفات وتخفيفها وعمله كمبرد يجب أن يرتبط بالمعالجة �
 .إن مبدأ التحكم في التلوث يجب أن يتبني مع الغرامات المالية للملوثين �
  

  المالحة) هـ
  :ياسة الماء وأهدافها ذات العالقة بالمالحة في المياه المحلية والدولية هيإن مبادئ س

تكون المالحة النهرية نوعاً مهماً من أنواع النقل في السودان، وستستمر لتترقى وتـنظم النظـام                 ♦
 .المالئم

 .حفظ أنهارنا نظيفة ♦
  
  مصائد األسماك) و

  :سماك هيإن مبادئ سياسة الماء وأهدافها المتعلقة بمصائد األ
إن مقاييس إدارة الموارد المائية المطلوبة لترقِّي وحماية كالً من المصائد الصغيرة والمصائد التجاريـة،               

  .بما فيها قضايا نوعية المياه وكميتها، ستُعرف وتنفذ
  
  الماء والبيئة) 5

ة كمـورد أساسـي،     البيئ: خاطبت سياسة الماء الوطنية في هذا المنحى القضايا ذات العالقة بالبيئة مثل           
والتحكم في التلوث، وانخفاض األحواض الساكبة، واالختالف الحيوي، والحياة البرية، وخلُصت للمبادئ            

  :واألهداف التالية
o                  من المهم استدامة البيئات المائية والتي أساسها الموارد المائية التي تعتمد عليهـا تنميـة اإلنـسان

 .ورفاهته
o زء من البيئةإن الناس وتبعات تنميتهم هم ج. 
o                  إن أثر التنمية واستخدام الموارد المائية يجب أن ال يعرِض للخطر االستدامة طويلة األمـد للبيئـة

 .المائية
o                   يجب أن يتواصل التوازن بين تنمية الموارد المائية من جهة واستخدامها من جهـة أخـرى وبـين

 .حمايتها من جهة أخرى
  
  البعد الدولي) 6

  :وأهدافها فيما يتعلق بالمياه الدولية كما يليإن مبادئ سياسة الماء 
يعمل السودان للتعاون مع الدول األخرى لتنمية المياه الدولية وتعظيم استخدامها وحمايتها ما أمكـن                �

  .ذلك حسب رغبته الوطنية ودون تعريض سيادته للخطر
م الكـفء للمـاء     إن إدارة األحواض الساكبة داخل الدولة والدول المجاورة متطلب مهم لالسـتخدا            �

  .ولتقوية العالقات السياسية
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  إدارة الكوارث وسالمة الجمهور) 7
  إدارة الكوارث الطبيعية) أ

غطت السياسة الوطنية للمياه إدارة الكوارث ذات العالقة بالماء مثل الفيضانات والجفاف والتـي تهـدد                
  :لماء المتبناه وأهدافها تحتوي علىإن سياسة ا. األمن العام والمنشآت الرئيسة مثل السدود والمستودعات

 .تنمية خطة اإلدارة الوطنية للكوارث لتتمكن من تفادي الكوارث واالستجابة الفعالة لها •
وسوف يسعى الـسودان  . إن التعاون الدولي حاسماً الستجابة سليمة وكافية لدرء للكوارث األخرى     •

 . التصحرللمشاركة والمساهمة في الجهود الدولية مثل برنامج مكافحة
  
  األمن العام) ب

  : إن مبادئ سياسة الماء وأهدافها للقضايا ذات الصلة باألمن العام هي
لتأكيد الحماية العامة الكافية، فستنمى بطريقة مالئمة على المستوى الفدرالي والحكومي األدوات النظامية             

  .من الجمهور،واإلدارية والتي توازن قيمة مقاييس الحماية من الخطر بمستوى مقبول أل
  
  الترتيبات المؤسسية) 8

ناقشت سياسة الماء ربط قضية برنامج قطاع المـاء مـع أهـداف المجتمـع، والمهمـات المؤسـسية                   
ومسئولياتها، والتنمية المؤسسية، وأيضاً ألقت الضوء على القضايا والمـشاكل الرئيـسة ذات العالقـة               

إن مبادئ سياسـة المـاء      . وإدارة المعلومات والبحث  اإلدارة المتوازنة،   : بالترتيبات المؤسسية في مجال   
  :وأهدافها للقضايا ذات الصلة بالقضايا المؤسسية هي

سيكون هناك تميز واضح واختالف لألدوار والمهام ذات العالقة بالمؤسسات المائية في المستويات           ♦
 .الفدرالية والوالئية والمحلية

 .ول وستكون خدماتها موجهة للجمهورستعمل المؤسسات الحكومية بشفافية وبأسلوب مسئ ♦
سيكون هناك تعاون وتداخل كبيرين بين المؤسسات ذات الصلة بالماء على كل المـستويات فـي                 ♦

 .الحكومة الفدرالية والوالئية والمحلية وبين هذه المستويات
إن جمع المعلومات ذات الصلة بالماء وإدارتها وتحليلها ستُمنح أولوية قصوى وكـذلك المـوارد                ♦

 .ستوزع بذات النسق
سيشجع ويوجه بحث قطاع الماء بوساطة الحكومة ليقابل احتياجات تنمية البلـد، ويـوفر البحـث             ♦

 .التطبيقي والمقاييس األكاديمية عالية المستوى
سيبحث التعاون بين المؤسسات األكاديمية ومؤسسات البحث التطبيقي والمنظمات إقليمياً وعالميـاً             ♦

 .والتجربةلتأكيد تبادل المعرفة 
  
  الموارد البشرية وبناء القدرات والعون التقني) 9
  الموارد البشرية) أ

إن . ألهمية الموارد البشرية وبناء القدرات خاطبت سياسة الماء هذه القضايا في جـزء منفـصٍل منهـا                
  :قضايا السياسة المائية الخاصة بالموارد البشرية كالتالي
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o     دارة الموارد البشرية ستُقدم في المؤسسات العامة فـي قطـاع           إن التقنيات والممارسات الحديثة إل
 .الماء في السودان

o                 تب الموظفين المدنيين، لتأكيد، ما أمكن ذلك، بيئـةمنح االهتمام لكل الحاالت الخدمية في كل رسي
 .عملية منتجة ومسئولة

o            تب العليا والمهنيين مسار واضح للترقية المهنية والـذي اُعـد     يجب أن يكون لمجموعة ذوي الر
  .إليجاد مجموعة عاملة مدربة ومؤهلة في الخدمة المدنية

  
  بناء القدرات) ب

تبني خطوة المراحل نحو برامج بناء قدرات كبيـرة،         : تشمل القضايا الرئيسة التي خاطبتها سياسة الماء      
 المائيـة   وأنواع التدريب وأهمية تبني خطة عمل للسودان والتي تضم قضايا موجهة لـصيانة المـوارد              

  :ومبادئ سياسة الماء وأهدافها المطلوبة في هذا الحقل هي. وإدارتها ورقابتها بأبعاد بناء قدرات مالئمة
  .إن بناء القدرات لقطاع الماء على المستوى الحكومي والخاص والمجتمعي ذات أولوية خاصة

  
  العون التقني) ج

إن مبادئ سياسة   . ارجيين لدعم برامج بناء القدرات    ذكرت السياسة المائية مراراً أهمية دعم المانحين الخ       
  :الماء وأهدافها المطلوبة في هذا المجال هي

  
  .يجب البحث عن المشاركة إلغراء الداعم الخارجي لدعم برامج بناء القدرات

  
  االقتصادية- القضايا االجتماعية)10

  .لماء أساسية في برامج تنمية ا وتسكينها القضايا االجتماعية واالقتصاديةإدخال
  
  التفيذ والخاتمة) 11

 غطت وثيقة سياسة الماء إنشاء خطة التنفيذ، والتنفيذ الممرحل، والوعي الجماهيري، وعرض             ،في التفيذ 
. على التنفيذ، وعرض سياسة الماء المستمرة     رقابة  الالتشريع، والعرض المؤسسي، وعرض الميزانية، و     

  . والجزء األخير أنهى الوثيقة
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  ويات خطة بوركينا فاسو لإلدارة المتكاملة للموارد المائية محت-43
  )2003مارس (خطة العمل لإلدارة المتكاملة للموارد المائية في بوركينا فاسو 

  بوركينا فاسو

  
  وزارة الزراعة والهيدروليكا والموارد السمكية

  
  :مقدمة

ذات صلة بالماء الميسر لتأثيرها على      إن الحقيقة الملحة للجنس البشري هي أن عليه اتخاذ عدة تحديات            
 في مناطق   االيكولوجي النظام   واستدامة ،تأمين الغذاء، وصحة اإلنسان، والتنمية االقتصادية واالجتماعية      

  . مختلفة من العالم خاصة في المناطق الساحلية
  

لماء خاضعة إلجمـاع    كطريقة لإليفاء بالقضايا ذات الصلة با     اإلدارة المتكاملة للموارد المائية     إن أهمية   
نفـذ اإلدارة المتكاملـة     كيـف تُ  "والموضوع المنتظر معتمد على السؤال التالي       . على المستوى العالمي  

  "للموارد المائية؟
  

، كان هذا هو الهم الرئيس الذي دعـا لقيـام قمـة األرض السـتدامة التنميـة فـي                    2002في سبتمبر   
طة عملية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية فـي العـام          جوهانسبيرج، لكل دول العالم للعمل على تنفيذ خ       

 بوركينا فاسو ضـمن مجموعـة   2003لقد جعل العمل على خطة العمل وتبنيها في بواكير عام         . 2005
  .الدول الرائدة في هذا المجال

  
على عالقة حميمة مـع النظـرة العامـة         ) PAGIRE(إن خطة العمل لإلدارة المتكاملة للموارد المائية        

إن الدعم المالي المعني ضخم وجدير بالحسبان ومتناسـب مـع العـدد             . إلعادة البناء الجاد لقطاع الماء    
الضخم للعاميين، وتختلف المنافع الذاتية أحياناً، لكنها قادرة على التواجد عند التعامل مع قـضية إمـداد                 

  .الماء والتي هي ذات أهمية اساسية لبلدنا
  

وبدون شك كعمـل واسـع االنتـشار        ) PAGIRE(متكاملة للموارد المائية    تظهر خطة العمل لإلدارة ال    
خطـة  (لإلبداعات واالبتكارات المؤسسية والتي لها عمل إنشائي خاصة للثالث عشرة سـنة القادمـة،               

ويشكل تنفيذها األساس الذي يسمح بحـدوث إدارة     ) إصالحية عميقة إلطار إدارة الموارد المائية في البلد       
  .ة للموارد المائية في البلد وفي مدة محددةمستدامة حقيقي

  
وفي هذه الظروف   . إن االبتكارات المؤسسية هي مصدر للتنمية مثلها مثل االبتكارات الفنية والتكنولوجية          

 التحديات المتعلقـة    - وبطريقة مستدامة    –فمن المؤمل أن تمد هذه الخطوة البلد بالطرق التي تعالج بها            
حاح لمختلف المراكز الحضرية والمجتمعات الريفية، وتثبيـت أسـعار المـال           بإمداد ماء الشرب واإلص   
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اقتصادياً بدعم من الحكومة، وبناء القدرات بالدعم الذاتي في مجال الماء، وبناء المعرفة، وإدارة مـوارد              
  .الماء وحمايتها، والبيئات المحيطة التي تعتمد عليها

  
لإلدارة المتكاملة للموارد المائيـة لمـدة طويلـة لتحقيـق     من المؤمل أن تستمر خطة العمل األولى هذه  

  .التغيرات المطلوبة في التنمية المشتركة والمتعددة والمستدامة في بوركينا فاسو
  

  سالف ديالو
  وزير دولة
  يكا والموارد السمكيةلوزارة الزراعة والهيدرو
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  ة المراجع والقراءات اإلضافية والمواقع االلكترونية المفيد-44
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Kamugsha, Benjamin Nganwa (2005): Uganda: Baseline and needs assessment, 

June, Kampala. 
Lukanda, Mwamba Vincent (2005): DRC: Evaluation de base et de besoins pour 
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Interwies, Eduard (2006): Economic Instruments for Policy Formulation and 

Implementation IWRM and Water  Policy Course for NBI, world Bank 
Institute, Addis Ababa. 



99    الخطوط التوجيهية للسياسات المائية وخالصة وافية للممارسة الجيدة-مبادرة حوض النيل 

 Miller, B A & Reidinger, R B (eds) (1998): Comprehensive River Basin 
Development – The Tennessee Valley Authority, World Bank Technical Paper 
No 416. 
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Lundqvist, J. (Ed), 2000. New dimension in water scarcity, Food and Agriculture 
Organization, Land and Water Development Division (AGLW), Rome. 

Wetland International (NGO concerned with the conservation of wetlands and 
wetland species) www.wetlands.org/ 
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Schrecongost, A, J Staatz, B Diallo, M Yade, 2004: Water Pricing as a Tool for 
Integrated Water Resource Management: A Synthesis of Key Issues for Rural 
West Africa Policy Synthesis for Cooperating USAID Offices and Country 
Missions, No 73. 



101    الخطوط التوجيهية للسياسات المائية وخالصة وافية للممارسة الجيدة-مبادرة حوض النيل 

 
R20: Subsidies in the Water Sector 
Deverill, Paul, Simon Bibby, Alison Wedgwood and Ian Smout, 2002. Designing 

water supply and sanitation projects to meet demand in rural and peri-urban 
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